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Sammanfattning 
 
Den största delen av forskningen inom projekthantering är koncentrerad till stora företag och 
projekt, däremot finns det mindre forskning utförd på små företag. I denna uppsats har vi 
studerat projekthanteringen i North Kingdom; en liten kreativ digital byrå med 17 anställda. 
Genom intervjuer med projektledaren har vi studerat hur deras projekt ”Get the Glass”, ett 
webbaserat spel, genomförts med fokus på dess tidsplanering och budgethantering utifrån 
följande problemställning: 
 
Hur inverkar ett litet svenskt kreativt företags tidsplanering och budgethantering på ett kort, 

komplicerat och kreativt projekt? 

 
Studiens huvudsyfte är att skapa förståelse för hur ett litet svenskt kreativt företag arbetar i ett 
kort komplicerat projektarbete med fokus på projektets tidsplanering och budgethantering. 
Som delsyfte ser studien över North Kingdoms arbete med budgethantering och tidsplanering 
med avsikten att undersöka på vilka sätt dessa delar av projektarbetet kan göras enklare och 
effektivare. 
 
Uppsatsen har genomförts med en hermeneutisk syn på kunskap och med en abduktiv 
vetenskapsteoretisk metod där förståelse för teori och empiri vuxit fram tillsammans. 
Teoriinsamlingen fokuserades på projekts tidsplanering och budgetering, där ett verktyg inom 
respektive område lyfts fram; Critical Chain samt budgetverktyget ABC. 
 
Studien visade att projektets tidsplanering och budgethantering till stor del styrdes av 
medarbetarnas kreativa skapande. Detta innebar att arbete med tidsplanering och budget 
skedde ostrukturerat och ändrades allteftersom projektet fortskred. Trots att projektet inte var 
klart till utsatt deadline ansågs det som lyckat på grund av dess kreativitet och idérikedom. Vi 
fann dock att den ostrukturerade planeringen hade en något negativ inverkan på projektet, och 
att verktygen Critical Chain och ABC kan vara alternativ för att förbättra denna. Slutligen såg 
vi även en möjlighet att underlätta och effektivisera North Kingdoms projektarbete genom att 
använda en mer projektanpassad mjukvara. ”Get the Glass” planering och budget utfördes i 
kalkylprogrammet Excel, vilket inte kan ses som en optimal mjukvara för detta. Uppsatsen 
avslutas därför med att tre stycken mjukvaruprogram, specifikt utformade för 
projekthantering, lyfts fram som alternativ för North Kingdom; Omniplan, Basecamp och 
Merlin. 
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1 Inledning 
 
I vår inledning kommer vi att presentera den bakgrund som ligger som bas för uppsatsen. Vi 

kommer även att visa hur vi har kommit fram till det ämne som denna uppsats behandlar och 

vilka delar inom det som vi kommer att fokusera på. Inledningen kommer att resultera i ett 

syfte och en problemformulering som vi ämnar lösa genom det tillvägagångssätt vi valt att 

genomföra studien på. Vi vill även ge information hur vi begränsat oss i denna uppsats för att 

studien ska bli relevant. 

 

1.1 Bakgrund till ämnesval 
 
För att ni som läsare ska förstå hur våra tankar runt det studerade problemområdet växt fram 
vill vi förklara bakgrunden till vårt val av ämne och studieobjekt. Vår avsikt med detta är att 
göra det enklare för er som läsare att förstå hur vi kom i kontakt med den kreativa byrån 
North Kingdom och hur vi tillsammans resonerade oss fram till studiens problemformulering. 
 
Vårt intresse för projektbaserat arbetet väcktes när vi läste kurser inom marketing på 
mastersnivå.  Där introducerades vi för olika sätt som produkt och tjänsteutvecklingsföretag 
skapade företagskulturer för att genom dessa stimulera sina anställda till att prestera bättre 
samtidigt som deras kreativitet inte stördes av företagets ledning. Dessa kurser fick oss att 
inse att de flesta företag som skapar produkter och tjänster arbetar projektbaserat. Projekten 
som vi själva arbetade med under dessa kurser var små och handlade om hur man inom 
gruppen på fyra personer skulle dela upp arbetet för att få ut så mycket som möjligt på den 
korta tiden vi fick till förfogande för projektet. Det vi gjorde under kursen var att utveckla en 
tjänst och en produkt inom valfri kategori och bransch.  
 
Under tiden vi arbetade tillsammans förstod vi att projektarbete är komplicerat och att 
samarbeta fyra personer från olika länder kan vara nog svårt. Intresset för projektarbete har 
dock inte bara funnits under den genomförda kursen utan har tidigare fascinerat oss båda 
genom hur företag på kort tid kan framställa banbrytande och revolutionerande tjänster och 
produkter. Vi tycker att projekt är intressant på det sättet att det ofta tvingar företag till nya 
sätt att tänka och formulera sig för varje enskild situation. 
 
Vi har båda läst marknadsföring och även där intresserats av hur företag ska positionera sig, 
väcka intresse, marknadsföra sig för att få kunder och företag att tycka att just ens egen 
produkt eller tjänst är bättre och mer värdefull än någon annan. Genom detta kände vi att ett 
företag som jobbar projektbaserat samt har stor del i marknadsföringsarbete skulle vara det 
optimala företaget och situationen att undersöka.  
 
Vi resonerade till en början mellan varandra vilka företag som skulle vara intressanta att 
arbeta med. Till slut hittade vi en förfrågan från North Kingdom i Skellefteå genom 
www.examensjobb.nu där de ville att studenter skulle undersöka hur de kan effektivisera sitt 
projektarbete för att kunna höja sin debiteringsgrad. Genom att ta kontakt med 
examensjobb.nu vidarebefordrades vi till North Kingdoms VD David Eriksson som berättade 
att beskrivningen på examensjobb.nu var något inaktuell men att det fortfarande fanns delar 
från företagets sida som de ville att studenter skulle undersöka inom deras sätt att arbeta med 
projekt.  
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Vi fick genom David kontakt med North Kingdoms projektledare Annelie Jönsson som kom 
att fungera som vår kontakt och handledare från företagets sida. Efter att vi haft 
telefonkontakt med Annelie kom vi överens om at vi skulle undersöka deras projektarbete 
men inte hur och vad inom projekten som skulle undersökas. North Kingdom är ett litet 
kreativt företag med 17 anställda. Efter vi fått bekräftat av North Kingdom att de ville att vi 
skulle undersöka deras projektarbete samt hitta delar som kunde förbättras började vi med att 
titta på den forskning som finns inom området. Vi såg då att det bedrivits ytterst lite forskning 
om denna typ av företag och hur de arbetar med sina projekt. Detta bekräftades senare av 
Torbjörn Wenell som kontaktades via e-post och anses vara en av Sveriges ledande inom 
projektarbete; sittande som projektexpert vid Linköpings Universitet samt sekreterare i 
Svenska Projektakademin1 och av Anders Söderholm från Handelshögskolan, Umeå 
Universitet på ett möte i mars -07. Den största delen av projektforskningen är enligt 
föregående och vår egen primära teoriundersökning inriktad på större projekt som till exempel 
rymdprojekt och större byggnadsarbete. Detta medförde att vi kände att vårt ämnesval och 
undersökning blev än mer intressant och nyskapande då det inte existerade mycket om någon 
forskning sedan tidigare. 
 
Efter en träff med Annelie på North Kingdoms kontor den 28/3-07 kom vi gemensamt fram 
till vilka delar som skulle komma att bli de vi ämnar undersöka med denna uppsats. Delarna 
presenteras i kommande avsnitt och även varför just dessa är intressanta i North Kingdoms 
situation. 
 

1.2 Problembakgrund 
 
Problemen som vi diskuterade med Annelie på North Kingdom grundades på det hon upplevt 
i North Kingdoms projekt; ”Get the Glass (Got Milk?)”. Under vår träff diskuterade vi alla 
delar som innefattades i projektet och kom slutligen tillsammans fram till de delar som vi och 
hon tyckte var mest intressanta, samt mest problematiska med ett projekt av denna karaktär. 
Dessa delar blev tidsplanering och budgethantering av det nämnda projektet. 
 
 
 

”project, noun |ˈpräjˌekt; -ikt| an individual or collaborative enterprise that is 
carefully planned and designed to achieve a particular aim” 
             -Oxford American Dictionary 

 
 
Att beskriva vad ett projekt är kan vara svårt men det finns vissa kriterier som ett projekt 
innehåller. Dessa kriterier fokuserar på syfte, komplexitet, originalitet, okändhet, tillfällighet 
och att det ofta är mycket på spel när det gäller projekt2. Ett projekt kan således innebära allt 
från att planera ett bröllop, skriva en sång, sammansätta en symfoni till att bygga en 
rymdstation på mars. Några av de kriterier som nämnts innehåller delar som känns viktigare 
än andra och är ofta de delar som nämns som mest kritiska i projekt. Dessa delar är okändhet 
och komplexitet. Under dessa kriterier ryms antal medlemmar i projektet, arbetslast 
(komplexitet) och tid, kostnad och teknisk prestation (okändhet). Dessa delar kommer att 
avgöra hur ett projekt kommer klassas när man sätter dessa kriterier i relation med varandra. 

                                                
1 Bilaga 1. 
2 Russel D. Archibald, Managing High-Technology Projects (New York: Wiley, 1976)  
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När man har genomgått ett projekt många gånger kommer komplexiteten och okändheten att 
bli låga i relation till varandra och det projektet kommer då inte att klassas som ett projekt 
längre, det kallas istället för massproduktion.3  
 
Alla projekt har oftast tre överskridande mål, att genomföra arbetet till klienten eller kunden i 
överensstämmelse med tidsplanering, budget och de innan uppställda kraven. Tidsplanering 
innefattar den tidsplan som projektet innefattar för att bli klart och den tidpunkt då det ska 
vara klart. De uppställda kraven omfattar kvaliteten, kvantiteten, slutliga tjänsten eller 
produkten och även alla andra krav som klient eller kund har på projektet. Budget är den 
förtecknade kostnaden för projektet, det vill säga den kostnad för projektet som kund eller 
klient har i överstämmelse kommit överens om med utförande företag.4 
 
Generellt finns det behov av projektstyrning i två olika situationer. Först och främst behövs 
projektstyrning i stor grad där det är hög grad av okändhet och originalitet i det som ska 
utföras. Slutligen behövs projektledning där det är ett stort behov att sammanföra en stor 
mängd olika aktiviteter där det finns stor grad av oberoende samt tvärvetenskaplighet mellan 
dem.5 
 
Projektstyrning har haft en tendens att vara mest använd i bygg och högteknologiska 
branscher men även mindre företag har nytta av dessa aktiviteter som projektstyrning 
använder. Dessa företag kan bland annat vara inom reklam och konst där likartade processer 
genomförs som går under namnet projektstyrning.6  
 
Projektstyrning behövs enligt många forskare i uppgifter som har en hög grad av komplexitet, 
okändhet och originalitet. Det överskridande målet är oftast att slutföra projekten med hänsyn 
till tidsplanering, budget och de innan uppställda kraven, genom detta känner vi att det är de 
delarna som ska undersökas i vår studie. Tid och pengar är för många ord som är otroligt 
viktiga och vi finner att dessa kan vara de två viktigaste delarna av ett projekt. Vi kommer 
därför att undersöka tidsplanering och budgethantering i ett projekt som North Kingdom 
utfört. Det vi även lagt stor vikt vid är att den undersökta situation ska inkludera ett företag 
som är av mindre karaktär och arbeta inom den kreativa sektorn samt att projektet ska vara 
kort i tidsfrist beroende på kontexten. Dessa krav anser vi att North Kingdom uppfyller. 
 
Det finns olika sätt att dela in projekt och i vilken dignitet man ska se på dem. Ett sätt är att se 
hur personalen i företaget är bunden till det aktuella projektet.7 Det som är mycket viktigt att 
tänka på är att se projektet från vilken kontext det är i. Ett projekt kan klassas som litet av ett 
företag när ett annat företag klassar det som det största de har gjort.8 Definitionen av projekt 
kan göras på det sätt att ett projekt som är litet blir ett projekt som delar projektteam med ett 
annat projekt och stora projekt blir de som har ett eget team som endast jobbar med det 
aktuella projektet.9 Tiden av projekt kan även användas för att klassificera projekt emellan. 
Denna indelning är också kontextbaserad då olika företag kan se på projekt från olika 
                                                
3 Nicholas, J.M., Project Management for Business and Engineering 2 ed (Amsterdam: Elsevier, 2004) 
4 Milton D. Rosenau, Succesful Project Management (Belmont CA: Lifetime Learning, 1981) 
5 Cleland and King, Systems Analysis and Project Management, 3rd ed. (New York: Mcgraw-Hill, 1983)  
6 Adams J, Barndtn S, Martin M, Managing by Project Management (Dayton, OH: Universal Technology, 1979)  
7 Turner, J. R, Handbook of Project-based Management: Improving the Processes for Achieving Strategic 

Objectives. 2nd ed. (London: Mcgraw-hill, 1999) 
8 Nilsson A, Projektledning i korta projekt: Observationer av projektledares arbete i multiprojektmiljö (FE-
Publikationer, 2004) 
9 Turner, J. R, (1999) 
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synvinklar. Projekt som pågår inom organisationer eller företag som har flera projekt igång 
samtidigt brukar generellt klassas som korta projekt.10  
 
Projektet vi valde att undersöka kan enligt föregående resonemang klassas som både kort och 
långt beroende på vilken syn man har på tid och projekt. Enligt den generella teorin av projekt 
och projektledning skulle projektet ”Get the Glass” klassas som kort då det genomfördes på 
ett antal veckor och teorin oftast beskriver projekt som varar längre än ett år.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Hur inverkar ett litet svenskt kreativt företags tidsplanering och budgethantering på ett kort, 
komplicerat och kreativt projekt? 
 

1.4 Syfte 
 
Baserat på föregående resonemang är studiens huvudsakliga syfte att skapa förståelse för hur 
ett litet svenskt kreativt företag arbetar i ett kort komplicerat projektarbete med fokus på 
projektets tidsplanering och budgethantering genom att se på projektet ”Get the Glass” skapat 
av North Kingdom. Denna förståelse ska uppnås genom att se på North Kingdoms arbete och 
jämföra det med två vanliga verktyg som finns inom projektledning. 
 
Studien har som delsyfte att se över North Kingdoms arbete med tidsplanering och 
budgethantering i projektet ”Get the Glass (Got Milk?)” med avsikten att undersöka på vilka 
sätt dessa delar av projektarbetet kan göras enklare och effektivare för de inblandade i 
projektet genom förslag på mjukvaruprogram och användning som passar företagets 
projekthantering. 
 

1.5 Begränsningar 
 
Uppsatsen är till att börja med begränsad till företaget North Kingdoms kontor i Skellefteå. 
Uppsatsen kommer inte att behandla företaget som helhet utan är avgränsad till projektet ”Get 
the Glass (Got Milk?)”. Vidare är uppsatsen begränsad till projektets administrativa del, där 
tidsplanering och budgethantering kommer att behandlas. Projektets kreativa skapande 
process kommer inte att beröras i annat än i administrativt relaterade syften. Tidsplanering 
och budgethantering är båda stora ämnen där det finns flera sorters metoder att använda till 
projektarbete för företag. Vi har valt att avgränsa oss till en metod för både tidsplanering och 
budgethantering för att vi fann dessa som bäst fungerande för situationen och storleken på just 
vårt undersökta företag och projekt. 
 
 
 
 
 

                                                
10 Payne, J.H, “Management of multiple simultaneous projects: a state-of-the-art review” International Journal 

of Project Management, 13:3 (1995): 163-168 
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1.5.1 Tidsplanering av projekt  
 
Tidsplanering inkluderar alla de olika processer som är nödvändiga för att färdigställa 
projektet i tid11. Det handlar i stora drag om hur projektledningen samordnar de involverades 
arbetsinsatser för att möjliggöra att projektet möter de förväntningar som ställts av 
beställaren; att det blir klart i tid och att projektet ger den planerade vinsten.12  
 
Planeringen av ett projekt görs vanligen i projekt- eller tidsscheman. Schemat visar 
tidsaspekten för ett projektarbete och ligger till grund för projektets resursfördelning13. Syftet 
med schemat är att ge en överskådlig bild av projektet för att underlätta samordning av 
resurser och för att se till att resurserna är tillgängliga när de behövs, schemat används även 
till att förutse hur mycket resurser och pengar som behövs vid olika tidpunkter så att 
prioriteringar kan göras mellan olika projekt14. Det finns flera olika sätt att lägga upp 
tidsplaneringen av ett projekt på beroende på projektets komplexitet och storlek. 
 
En viktig del i planeringen är att uppskatta hur lång tid varje aktivitet kommer att ta och 
därmed kunna sätta ett datum när projektet ska vara klart. Att genomföra projekt är att göra 
något man aldrig gjort förut, projekt utförs således under mer eller mindre osäkra och 
riskfyllda omständigheter. Att uppskatta och hantera risken blir därför viktigt i planeringen av 
projekt. Det finns många olika sätt för en projektledning att bedöma och hantera risker. En 
generell uppfattning är att det är bättre att vara förutseende än att reagera när problemet redan 
uppstått. På det sättet kan rätt åtgärder sättas in tidigt under projektets gång för att hantera 
problemet. Att använda sig av tidsbuffertar är ett vanligt sätt att hantera osäkerhet och risk i 
projekt. Storleken på buffertarna kan variera beroende på hur viktigt projektet är och hur stor 
osäkerhet det genomförs under, desto viktigare projekt och mer osäkra förhållanden desto 
större buffertar.15 
 
Det finns flera olika tekniker och verktyg som är utvecklade för att underlätta och förbättra 
tidsplanering och genomförande av projekt. De flesta tekniker utvecklades i mitten av 1900-
talet för att underlätta arbetet vid stora projekt och bygger på relativt komplicerade 
beräkningar. I denna uppsats har vi valt att fokusera på ett verktyg introducerats relativt 
nyligt; Critical Chain, som lanserades av den israeliske professorn Eliyuahu M. Goldratt 
199716.  
 
Verktyget Critical Chains grundidé bygger på att identifiera de mest kritiska aktiviteterna i 
projektet för att sedan skydda dessa mot störningar och förseningar genom att bland annat 
skapa buffertar av tid och resurser. Med detta verktyg kan aktiviteter inom projektet bli 
försenade utan att hela projektet blir försenat.17  
 

                                                
11 Project Management Institute, A guide to the project management body of knowledge, (Newton Square: 
Project Management Institute, 2000)  
12 Turner, J. R, Handbook of Project-based Management: Improving the Processes for Achieving Strategic 

Objectives. 2nd ed. (London: Mcgraw-hill, 1999) 
13 Nicholas, J.M., Project Management for Business and Engineering 2 ed (Amsterdam: Elsevier, 2004)  
14 Turner, J. R (1999) 
15 Regev, S., Shtub, A. and Ben-Haim, Y., “Managing project risks as knowledge gaps”, Project Management 

Journal, vol. 37, No. 5 (2006): 17-25 
16 Goldratt, E. M., Critical chain (Great Barrington: North river press, 1997) 
17 Zwikael, O. Cohen and Y. Sadeh, A. “Non-delay scheduling as a managerial approach for managing projects” 
International Journal of  Project Management, vol 24 (2006): 330-336 
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Critical Chain har sina nackdelar men vi anser att fördelarna väger över jämfört med andra 
metoder. Verktyget är flexibelt och det faktum att verktyget är relativt enkelt att använda gör 
det lättare för ett litet företag att förstå och nyttja det på rätt sätt. 
 

1.5.2 Budgetering av Projekt 
 
Det finns flera förklaringar varför man budgeterar innan man börjar ett projekt. Det mest 
förklarliga är att man vill ha ett verktyg vilket man kan använda för att kontrollera 
kostnaderna som projektet medför. Det finns mer användningsområden för budgetering av 
projekt och dessa presenteras påföljande.18 
 

• Som en bas för kontroll: 

Detta sätt är till för att kunna följa projektets kostnader och det som görs är att ett mätverktyg 
förbereds som kallas för ”baseline”. Detta verktyg har fyra steg: 
 
- uppskatta framtida prestation 
- följa den aktuella prestationen 
- beräkna skillnaden mellan aktuell och uppskattad prestation 
- åtgärda skillnaden mellan aktuell och uppskattad prestation genom handling 
 

• Styra resurserna: 

Den mänskliga faktorn är en speciell form av projektbudgeteringsarbete. Ledaren av projektet 
planerar deras användning utifrån den uppskattade projekttiden och hur mycket människorna 
kostar. Ett sätt är att följa upp kostnad av personal är att vecka för vecka kontrollera den 
mänskliga resursen mot vad man estimerat innan projektet startade. 
 

• Uppskatta varaktighet: 

Varaktigheten av ett projekt beräknas genom att jämföra den uppskattade arbetsbördan med 
tillgängliga resurser. Detta medför att kostnadsfrågan ger information till den uppskattade 
tidsplaneringen. Tidsplanering utförs för samma anledningar som projektbudgetering för att 
kunna få kontroll över projektet och hur det ska utföras.19 
 
Dessa användningsområden går att få ut av flera olika budgetmodeller. Vi har dock efter vår 
teoribearbetning bestämt oss för att använda en av de mest omskrivna metoderna i vår studie. 
Den kallas ABC-metoden. ABC-metoden är mycket enkel och flexibel och kräver ingen 
större förkunskap inom ämnet budgethantering för att förstås. Mer fördelar presenteras i 
avsnittet teori. 
 
ABC systemet är definierat som en metod för att mäta kostnader och prestationer av 
aktiviteter och kostnadsobjekt. Systemet särmärker kostnader till aktiviteter baserat på deras 
förbrukning av resurser och sedan appliceras kostnader på produkter baserat på deras 
användning av aktiviteter.20 ABC systemets fokus ligger på korrekt information gällande de 
verkliga kostnader som varje produkt, tjänst, distributionskanal eller projekt bär. ABC system 

                                                
18 Turner, J. R, Handbook of Project-based Management: Improving the Processes for Achieving Strategic 
Objectives. 2nd ed. (London: Mcgraw-hill, 1999) 
19 Ibid. 
20 Turney, B.B.P. and Stratton, A.J. “Using ABC to support continuous improvement'” Management 

Accounting, September (1992): 46-50 
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gör det möjligt att identifiera problem samt vägar och möjligheter för att lösa dessa. Detta 
görs genom att systemet tillhandahåller finansiell information om aktiviteter samt 
kostnadsobjekt. Målet med ABC systemet kan åstadkommas genom styrning och kontroll 
över aktiviteterna. 21 
 

1.8 Målgrupp 
 
Vårt mål med denna studie var att producera en uppsats för att bidra med kunskap både till 
den akademiska världen samt företaget vi fick uppdraget från. Genom att vi skriver denna 
uppsats på magisternivå anser vi att en viss förförståelse av ämnet gör det enklare att förstå 
den och vår tro är att den kommer till stor del endast behandlas av studenter på C eller D-nivå 
och det företag vi lämnar den åt. Vår teoretiska del ger inte någon djupare förståelse i ämnet 
utan rör relativt smala delar inom projekt och projektledning, därför hoppas vi att kunskap om 
ämnet redan finns till viss del hos läsaren. Vi hoppas dock att ni som läsare ska finna 
uppsatsen intressant samt tycka att det finns ännu mer delar inom projektledning av små 
kreativa svenska företag att undersöka. Vi rekommenderar även läsare av denna uppsats att 
besöka www.gettheglass.com för att få ytterligare förståelse för det undersökta projektet. 
 

1.9 Arbetets gång/Disposition 
 
Denna uppsats är genomförd på vad vi har förstått som det vanligaste upplägget på kandidat- 
magisteruppsatser vid Handelshögskolan, Umeå Universitet. Trots att detta upplägg enligt oss 
anses som lätt att förstå väljer vi ändå att kommentera det för att vissa små ändringar har 
genomgåtts till denna specifika studie och för att ni läsare ska ges en ”hand att hålla i” när ni 
går igenom denna uppsats. 
 
Vi har valt att på vanligt sätt inleda med en introduktion där ni presenteras för ämnet vi valt 
att studera samt hur våra tankegångar fördes innan studien påbörjades. Vi berättar hur våra 
tankar fördes och även hur ämnet växte fram i synergi med företaget vi fick förtroende att 
undersöka samt hjälpa. Efter denna inledning följer ett metodkapitel då vi eftersträvat att på 
ett rationellt vis ge er inblick hur denna studie genomförts och hur dess metod har påverkat 
studien både teoretiskt och praktiskt. Samtidigt som metoden beskrivs bidrar vi med utförlig 
information om oss som uppsatsskrivare och människor för att underlätta granskningen av 
denna uppsats för er. Hur denna uppsats har påverkats av vår metod lämnas dels i avsnitten 
källor och litteratur samt diskussion om kunskapskällor men även i det avslutande kapitlet 
sanningskriterier. 
 
Efter metoden presenteras teorierna som till viss del ligger som grund för vår studie. På grund 
att vi skrivit på uppdrag åt ett företag känner vi att vi inte är helt säkra på vilket avsnitt av 
teori och empiri som ska presenteras först men det upplägg vi har valt kändes till slut bäst för 
studien trots att de båda i stor del är beroende av varandra. I teorin har vi inte valt att enbart 
fokusera på artiklar som Handelshögskolan gärna vill utan även skrivet material från 
läroböcker som vi känt fungerat för studien. Vidare har vi försökt att hålla oss smala i teorin 
genom att fokusera på två verktyg inom tidsplanering och budgetstyrning som vi förstått är de 
mest omskrivna och mest aktuella inom projektledning som ämne. Planeringsverktyget 

                                                
21 Kaplan, R.S. “Yesterday's accounting undermines production” Harvard Business Review, July-August, 
(1984): 95-101. 
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Critical Chain har utvecklats nyligt och beskrivs i litteraturen som effektivt och relativt enkelt 
att använda jämfört med många andra verktyg. Vi kände därför att det kunde vara ett lämpligt 
alternativ för North Kingdom. ABC-verktyget kändes efter en genomgång som det var det 
mest passande för North Kingdoms typ av verksamhet därför har vi lagt all fokus på ABC för 
budget delen. Detta är i stor del på grund av företagets koppling till studien samt den lilla 
informationen och forskningen som finns i denna typ av företag och miljö. Företagets 
koppling ska beskrivas ytterligare för den har spelat stor roll. Uppsatser inom Universitet är 
ofta det som slutför examen och vi valde då att skriva på uppdrag åt ett företag. Vi fick på 
grund av detta medvetna val förtroende i form av information och tillgänglighet till ett av 
landets ledande företag i sin bransch och på detta sätt ville vi bjuda tillbaka. Genom den lilla 
forskningen som bedrivs om ämnet som tidigare nämnts kände vi att på något sätt måste 
denna uppsats ändå ge det mest aktuella tillbaka till företaget, därav användningen av aktuell 
studielitteratur. Genom detta resonemang kan man kanske hävda att denna studie faller på 
grund av användandet av ”icke-artiklar” men vår tro är att studien har genomförts på bästa 
möjliga sätt givet de teoretiska och praktiska förutsättningarna. Kritik och vidare resonemang 
till litteraturkällorna presenteras i källor och litteratur. 
 
Efter teorikapitlet följer empirin. Denna del är även speciell då vi valt att använda oss av 
endast en källa. Detta är i efterhand det perfekta valet för denna typ av studie. Vi valde att 
fokusera på delar som ofta betraktas som administrativa och vår källa var den enda som 
behandlade dessa i det undersökta projektet ”Get the Glass”. Troligtvis finns det argument till 
att intervjua mer människor som var inblandade i projektet men vi anser att den informationen 
vi gavs tillhand av källan var tillräcklig för vår studie. 
 
I analysen beskrivs dels likheter och skillnader mellan teori/empiri för att förklara och ge er 
information samt oss underlag för de sistkommande slutsatserna. Analysen används dock i 
synnerhet för att göra en Critical Chain- samt ABC-analys av projektet ”Get the Glass”. Vi 
har valt att analysera på detta sätt för att det skulle ge oss insikt hur verktygen fungerade i det 
fall vi undersökt. Detta kan ses som ett något ovanligt sätt att analysera i en uppsats, men vi 
tycker att det har varit nyttigt för att få kunskap om dels verktygen men framförallt för deras 
användbarhet i en verksamhet som North Kingdoms. Slutsatserna i denna uppsats syftar till att 
svara på vår problemformulering men även som underlag för rekommendationer till företaget 
som varit den drivande faktorn i denna uppsats. Självklart är vi stolta över att ha bidragit med 
ny information till den akademiska världen angående hur ett litet svenskt kreativt företag 
hanterar sin tidsplanering och budget i ett kort, komplicerat och kreativt projektarbete. Men 
än mer är vi stolta över att ha kunna bidra med något till ett aktuellt företag som på något sätt 
kan bidra med praktisk förståelse till oss som studenter innan vi lämnar den akademiska 
världen. Och för att lämna ytterligare spår kan vi säga att uppsatser på uppdrag av företag 
genom examensjobb.nu eller annat är mycket värt för studenter för att skapa insyn hur det 
verkligen fungerar i den praktiska världen. 
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1.10 Vår forskningsmodell 
 

 
 

FIGUR 1: VÅR FORSKNINGSMODELL 
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2 Studiens utgångspunkter/Teoretisk Metod 
 

Vi kommer i detta kapitel presentera och diskutera de teoretiska grundval som ligger till 

grund för studien. Vi inleder med att presentera våra förkunskaper och på vilket sätt dessa 

påverkat studien. Vidare beskriver vi de metodologiska ståndpunkter vi tagit och vad som 

influerat dessa val. Kapitlet avslutas med en redogörelse om hur vi funnit våra 

sekundärkällor och källkritik beträffande dessa.   

 

2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
 
I detta avsnitt beskrivs två vetenskapliga premisser där vi ger läsaren insikt i vår förförståelse 

eller ”kunskapsteori” och vilken roll den kommer att spela i denna uppsats samt 

vetenskapliga metoden. Vi kommer även att presentera den litteratur vi använt och analysera 

vilken betydelse samt kritik som kan ges till denna.  

 

Vetenskap inom uppsatsarbete är ofta ett tredelat fragment. De delar som brukar belysas är 
kunskaps, vetenskaps och metodteori. Kunskapsteorin brukar nämnas som den del som 
fungerar som underlag till vetenskapsteori och metodteori. Kopplingen mellan kunskapsteori 
och vetenskapsteori fungerar i egenskap av att en person behöver kunskapsteorin för att 
ändamålsenligt kunna söka kunskap och använder denna för att sedermera söka vetenskaplig 
kunskap genom förståelsen av vetenskapsteori22. Att ha vetande om att den 
kunskapsteoretiska delen agerar betydande för vetenskapsteorin ger läsaren en bättre inblick i 
varför och hur uppsatsen tagit den form den gjort. Vår metodteoretiska del kommer att 
presenteras i en senare del av uppsatsen då vi anser att den är mer passande till det praktiska 
arbetet bestående av hur vi konstruerat intervjuer och inhämtning av den kvalitativa 
informationen. 

2.2 Kunskapsteori 
 
Kunskapen och hur vi samlar den på ett rationellt sett är av yttersta vikt inom vetenskapsteori. 
Kunskapsteori hanterar faktumet att vi som människor verkligen påstår oss veta något. Vi som 
människor yttrar dagligen att vi vet något och det kan likställas med att äga kunskap. Exempel 
på detta kan vara att vi vet att Per är längre än Jonas och att om du släpper ett äpple ur din 
hand, faller det till marken. Det viktiga med kunskap är dock att du använder den. Kunskap 
om något som hjälper oss människor att förstå samt sluta fundera på ting och denna kunskap 
blir ett verktyg som vi vill besitta om de olika ting som vi har intresse av.23 Kunskap blir 
användbart men vet man inte vad kunskap är kan man inte heller söka den. Vi ska presentera 
hur vi ser på denna företeelse för att ni som läsare ska förstå hur vi sökt kunskap och använt 
den. 
 
Om vetenskapsteori kan delas in i tre fragment så brukar kunskapsteori delas in i två och 
dessa ska ge er inblick hur vi anser oss fungera när vi söker kunskap. De två fragment som 
kunskapsteori i stort sett består av är empirism och rationalism. Empirism brukar djärvt 
beskrivas att man föds som ett oskrivet blad och efter det samlas all information tack vare de 

                                                
22 Hartman, J., Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori (Lund: Studentlitteratur, 2004) 
23 Ibid 
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erfarenheter vi samlar på oss under våra liv. Dessa erfarenheter blir då vår kunskap. Andra 
resonerar att de tidiga erfarenheterna dock spelar in på de senare erfarenheterna som vi samlar 
på oss. Detta leder till att vi färgas av den kunskap som vi samlar på oss i tidig ålder. Inom det 
andra alternativet, rationalism, påpekas att kunskap är starkt relaterat till vårt förnuft och att 
förmågorna vi har är medfödda och leder till det logiska resonemang vi människor har för att 
ta till oss kunskap. 24 Vi, Per och Jonas anser oss vara empirister då vi lär oss genom det vi 
tidigare har samlat på oss. Vi kommer på grund av denna syn på vår kunskap att vara färgade 
av den kunskap och de erfarenheter vi har samlat på oss därför är det viktigt för er som läsare 
att få ta del av det vi har gjort tidigare inom ämnet, skolan och livet. 

2.3 Vår förförståelse 
 
Då vi anser att vi är empirister har alla kunskaper som vi samlat på oss genom de år vi har 
existerat färgat oss och gett oss en förförståelse som vi tar med oss till skapandet av denna 
uppsats. De vi har lärt oss kan direkt och indirekt påverka uppsatsens uppbyggnad och 
slutsatser i en varierad utsträckning och med det menas att förförståelsen kan påverka 
uppsatsen både negativt och positivt25. Förförståelsen som forskaren har är dock inget hinder 
för att tolka och förstå objektet samt ämnet som ska undersökas26. Vidare finns det inga skäl 
varför man inte ska dela med sig av sin förförståelse. Det är nyttigt som forskare att dela med 
sig av vad man lärt sig tidigare, detta leder till att läsaren ökar sin förståelse samtidigt som 
denne kan belysa saker och ting på nya nyttiga sätt.27 Forskarens förförståelse, det vill säga, 
grundläggande erfarenheter och kunskaper styr alltid forskningen28. Det förförståelsen gör är 
att den klargör de stadier som uppsatsen går igenom innan den blir färdig. Förförståelsen blir 
de glasögon som vi med hjälp av betraktar det fenomen som vi ämnar undersöka.29 
 
Hur vi tolkar ett fenomen är tack vare den kunskap vi besitter innan vi gör denna uppsats, det 
vill säga våran förförståelse. Denna kunskap presenteras som både praktisk och teoretisk. 
 

2.3.1 Praktisk förförståelse 
 
Skapare av denna uppsats är Per Dahlberg och Jonas Berglund. Vi är båda studenter vid 
Handelshögskolan Umeå Universitet och har läst Civilekonomprogrammet respektive Service 
Managementprogrammet och efter det läst Marketing samt delar Management på Masternivå. 
Vi har båda erfarenhet från arbetslivet där Per har arbetat på Trygg Hansa innan och under 
studietiden och Jonas på Swedbank. Projekthantering och projektledning är ett ämne som 
ingen av oss har större erfarenheter från arbetslivet frånsett att vi medverkat i små projekt på 
våra arbetsplatser samt deltagit i små projekt i skolan utan egentlig ekonomisk styrning. Vår 
erfarenhet från arbetsplatserna har dock gett oss insikt i hur svårt och problematiskt det kan 

                                                
24 Patel, R & Davidsson, B., Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning (Lund: Studentlitteraturen, 2003) 
25 Johansson Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteraturen, 1993) 
26 Patel, R & Davidsson, B. (2003) 
27 Ely, M. et al., Kvalitativ Forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar (Lund: Studentlitteraturen, 
1993) 
28 Gustavsson, Bengt (red.), Kunskapens metoder - inom samhällsvetenskapen, tredje upplagan (Lund: 
Studentlitteraturen, 2004)  
29 Widerberg, K. Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteraturen, 2002) 
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vara att få många människor att jobba mot uppsatta mål och att problem med information 
samt tidsplanering kan vara svåra att råda bot på.  
 
Ämnesvalet kommer från att vi båda är mycket intresserade av webbproduktion och 
marknadsföring till att börja med. Projekt i sig är en naturlig och central del av arbetet som 
ofta förekommer på reklambyråer samt webbproducerande företag och därav tycker vi ämnet 
är relevant oavsett vilken avdelning man vill jobba på hos en byrå eller annan arbetsplats. I 
och med den marginella erfarenheten vi besitter om projekt och projektledning som vi endast 
har deltagit igenom våra arbetsplatser anser vi oss novis i ämnet praktiskt. Ingen av oss 
författare ha kommit i kontakt med tidsplanering och budgetstyrning som hjälper till att hålla 
reda på de olika delarna i ett projekt. Båda av oss har dock upplevt en brist på organisering av 
uppgifter och struktur hos de företag vi har arbetat hos. Då bank och försäkringsbranschen 
ofta är produktbaserat och vi har suttit till större del i slutet av produktionskedjan har vi 
kommit i kontakt hur olika processer har genomförts.  
 
Då båda företagen vi arbetat hos är stora och mycket etablerade företag som har kontor i de 
flesta städer i Sverige finns det en skillnad hur arbetet genomförts och information samt 
kundhistorik har dokumenterats och använts för förbättring av kundprocessen. Det vi båda har 
insett är hur viktigt det är att kunden ska känna igen sig och förstå att alla kontor som bär 
samma namn arbetar på lika sätt för att varumärket ska kunna stärkas samt att kunden ska 
kunna känna igen sig och kunna lita på företaget. Skapas olika arbeten på olika sätt gör det 
både kund och personal förbryllad och skapar oro och ostrukturerat arbete samt försämrar 
klimatet på arbetsplatsen. Vi har båda insett att ett väl strukturerat arbetssätt, organiserade 
processer/projekt och noggrann upplärning förbättrar klimatet för både kund och personal. 
 
Just North Kingdoms arbetssätt med projekt och processer har vi ingen förståelse av innan vi 
går in i arbetet då skillnaden mellan olika företags sätt att bedriva projekt skiljer sig markant. 
Den metod som North Kingdom har arbetat fram kommer från deras bakgrund och lärande. 
Vi anser därför att förförståelse för deras processer är omöjligt att ha en inblick i innan vi 
kommer i kontakt med företaget. 
 
Jonas har även kommit i kontakt med projektarbete då han skrev kandidatuppsats om 
Activisions INC marknadsarbete inför deras release av Tony Hawks Project 8 då han jobbade 
nära Activisions Global Brand Manager Hjalmar Hedman under tiden han skulle 
marknadsföra spelet från ide till färdig produkt. Under den tiden som Jonas träffade och skrev 
om Activision så bildade han en uppfattning om hur många olika personer och delar som kan 
var involverade i ett projekt med den omfattningen samt vad som krävs för att få det att 
stämma. 

2.3.2 Teoretisk förförståelse 
 
Vi har båda studerat vid den ackrediterade Handelshögskolan Umeå Universitet.  
 
Jonas har läst Service Managementprogrammet som innehållit kurser inom organisation och 
ledarskap och marknadsföring på A-nivå samt internationell och tjänstemarknadsföring på C-
nivå som avslutades med ovan nämnda C-uppsats. Under master-året studerade Jonas 
Consumer Behavior, Consumer Analysis, Advanced Consumer Analysis, Executive Decision 
Making, Product Planning and Development och till sist Business to Business marketing. 
Dessa kurser har bidragit till den kunskap som Jonas har i synnerhet inom marknadsföring 
och i allmänhet om projekt och produktplanering som var en stor del av de tre sista master-
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kurserna. Den teoretiska kunskapen som Jonas har samlat på sig har bidragit till att han har 
förbättrat sin kunskap om hur organisationer samt projekt bör disponeras och bedrivas för att 
fungera på ett smidigare sätt samt hur det kan vara att arbeta inom dem och med 
marknadsföring.  
 
Under kursen Advanced Consumer Analysis tilldelades Jonas medlemskap i en 
projektgrupp/företag där uppgiften var att bedriva en marknadsavdelning, produktutveckling, 
planera marknadsuppdrag och bedriva marknads samt kundanalys för att effektivt kunna 
implementera strategier. Dessa strategier omvandlades sedan till virtuella beslut som direkt 
påverkade det tilldelade virtuella företaget och dess resultat. Denna kurs gav en god insikt hur 
mycket arbete som kan ligga bakom ett till tyckes litet beslut och hur väl man måste disponera 
tiden för att kunna ta sina beslut innan deadline. I denna kurs fick Jonas nyttig information 
angående vilka delar och beslutsprocesser som kan behövas och anses nödvändiga för att 
bedriva både långsiktiga och kortsiktiga projekt, där resultat var det som drev projektgruppen 
och kursen framåt. 
 
Per har läst Civilekonomprogrammet som till stora delar är likt Service 
Managementprogrammet med kurser inom organisation, ledarskap och marknadsföring.  
Istället för att läsa tredje året av programmet vid USBE valde Per att läsa ett år i 
Storbritannien vid Kingston University, London. Förutom värdefulla erfarenheter av att leva 
och bo i ett annat land bidrog de kurser som studerades till kunskap inom internationell och 
webbaserad marknadsföring, företagsstyrning och management i olika kulturella miljöer. Vid 
återkomst till USBE skrevs en C-uppsats med ämnet delat ledarskap följt av studier på 
master-nivå, under detta år studerades kurserna; Consumer Behavior, Consumer Analysis, 
Product Planning and Development och Business to Business marketing. Dessa kurser har 
bidragit till en fördjupad kunskap inom marknadsföring och till viss kunskap om organisering 
och sammansättning av projektgrupper. 

2.3.3 Förförståelsens påverkan 
 
Vi anser att både den teoretiska och praktiska förförståelsen vi har samlat på oss under vårat 
liv har i stor utsträckning bidragit till uppsatsen och hur vi kom i kontakt med företaget samt 
hur vi påverkades när vi tillsammans kom fram till problemformuleringen och uppgiften. Vår 
kontakt med projektarbete genom skola och företag har bidragit till kunskapen vi samlat på 
oss samt även gett insikt i vilka delar som kan bidra till förbättring. Den förståelse och 
kunskap vi erhåller påverkar dock inte bara val av ämne utan det viktiga är att inse hur den 
påverkar arbetet under dess gång. Förförståelsen har spelat en stor roll i allt arbete som vi 
genomfört från intervjuer och sammanställning till analyser, slutsatser samt förslag och 
resultatredovisning till och för företaget.  
 
Det är ytterst viktigt att vi har förstått att vår förförståelse har påverkat oss hur vi uppfattat de 
intryck som vi samlat på oss genom studien då samma intryck och information hade tolkats på 
ett annat sätt av en annan person med olik bakgrund, uppväxt och utbildning än oss. Detta 
innebär att denna uppsats blir unik och är speciell då den speglar det vår förförståelse samt 
vårt arbetssätt har i symbios med de intervjuade personernas förförståelse kommit fram till. 
Att återskapa det vi har kommit fram till i denna studie är således omöjligt då förförståelsen 
imorgon inte är vad den är idag och är olik från person till person. 
 
Att läsaren känner till vår förförståelse och kan förstå vad vi har genomgått är viktigt då den 
kommer att spegla summan av arbetet. Vi ville genom denna uppsats inte göra något som kan 
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återskapas av någon annan dvs. bidra med generella slutsatser utan vi ämnade göra arbetet för 
vår utbildning och uppbyggnad av kunskap samt för att förstå och hjälpa North Kingdoms 
problem genom att bidra med en förbättring av deras verksamhet. Kunskapen som vi har 
tilltagit genom vår utbildning och arbete har påverkat hur vi anser att ett projekt ska drivas 
och vilka delar som är viktiga.  
 
Avslutningsvis, som vi tidigare nämnt, kan förförståelsen bidra till att nedbringa uppsatsens 
slutsats och resultat då vår medvetenhet om förförståelsen kan ha haft för stor inverkan. 
Vi anser dock att vår förförståelse bidragit med styrka och driv för att göra denna uppsats 
lärorik och intressant både för oss samt läsaren. Detta på grund av att vi både känner starkt för 
arbetet och ämnet. Vi tycker det är intressant att se hur tidsplanering och budgethantering av 
projekt fungerar i ett mindre företag samt hur det kan fungera och kan upplevas av personer 
som arbetar som drivande faktorer i projektledning och projektarbete. 
 

2.4 Vetenskapsteori 
 
Med vetenskapsteori avses vanligen forskarens verklighets- och vetbarhetsuppfattning; 
forskarens sätt att förstå den verklighet som studeras och vidare hur denna verklighet bör 
studeras30. I den samhällsvetenskapliga metodlitteraturen lyfts vanligen två motsatta synsätt 
på kunskap fram; positivism och hermeneutik.  
 
Positivism utmärks av att det endast är det som kan iakttas med våra sinnen som är av 
betydelse och att vetenskaplig kunskap endast kan fås genom observationer31. Forskningen 
ska vara objektiv och det är därför av största vikt att skilja värderingar från fakta32. 
 
Hermeneutiken karakteriseras av tolkning och förståelse33. Hermeneutikern försöker att se 
helheten i det studerade problemet och de olika delarnas betydelse i denna för att få en 
komplett förståelse34. Målet med forskningen är att tolka och förstå verkligheten utifrån hur 
människor uppfattar denna och på så vis generera kunskap35. Hermeneutiker menar att det inte 
finns någon objektiv verklighet utan att varje människa har sin egen uppfattning om vad 
verkligheten är36. Som forskare är det också omöjligt att ha en objektiv relation till det 
studerade utan forskningen kommer att påverkas av forskarens egna förförståelse37.  
 
Denna uppsats har genomförts med ett hermeneutisk synsätt då syftet med uppsatsen är att 
skapa förståelse för hur små kreativa företag bedriver projekt, inte att förklara och dra 
generella slutsatser kring företeelsen.  
 
Målet med studien är att tolka och förstå North Kingdoms projektledares upplevelser och vi 
menar likt hermeneutikern att kunskap om människan och dess situation bäst fås genom att 

                                                
30 Johansson Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteraturen, 1993) 
31 Hartman, J., Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori (Lund: Studentlitteratur, 2004) 
32 Wallén, G., Vetenskapsteori och forskningsmetodik ( Lund: Studentlitteratur, 1996) 
33 Patel, R & Davidsson, B., Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning (Lund: Studentlitteraturen, 2003) 
34 Ibid 
35 Hartman, J. (2004) 
36 Patel, R & Davidsson, B. (2003) 
37 Ibid. 
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tolka hennes beteende och inte genom mätning. Vi strävar alltså enligt det hermeneutiska 
synsättet efter förståelse om hur människan uppfattar sin egen situation. Att syftet med 
studien är att tolka och förstå innebär att vår förförståelse genomgående färgat arbetet. Det är 
vi som författare som värderat och bestämt vad som är av betydelse för studien och inte. Mot 
bakgrund av detta fann vi det viktigt att redogöra för vår förförståelse och därmed ge insikt i 
hur denna påverkat studiens utveckling. 
 

2.4.1 Vetenskapsteoretisk metod 
Vetenskapsteoretisk metod handlar om på vilket sätt forskaren närmar sig den empiriska 
verkligheten. De två vanligaste begreppen inom vetenskapsteoretisk metodik är deduktion och 
induktion. Kortfattat innebär den deduktiva ansatsen att forskaren tar avstamp i teorin för att 
sedan ta sig an empirin och den induktiva ansatsen innebär det omvända, att forskaren går 
från empiri till teori.38 
 
I denna studies inledningsskede reste vi till North Kingdoms kontor i Skellefteå för att träffa 
Annelie Jönsson, projektledare på företaget. Under mötet diskuterade vi vilka svagheter hon 
upplevt med projekthanteringen i företaget och hur hon trodde att dessa skulle kunna 
förbättras. Det visade sig att fanns flera aspekter i deras arbete där det fanns potential till 
utveckling och förbättring. Vi insåg omgående att vi inte skulle ha tillräckligt med tid för att 
undersöka alla dessa, utan att vi var tvungna att begränsa oss på något sätt. Efter mötet 
återvände vi till Umeå, fyllda av entusiasm och uppslag på idéer om vad vi kunde inrikta vår 
uppsats på.  
 
Efter denna induktiva inledning av uppsatsarbetet satte vid oss ned för att bestämma vilka 
aspekter vi skulle fokusera på och senare även vilket problem och syfte uppsatsen skulle ha. 
Vår huvudsträvan var att genomföra en studie som North Kingdom skulle ha praktisk nytta 
av; samtidigt finns kravet från USBE att en D-uppsats ska: ”…tillföra området kunskap som i 
någon mening är vetenskapligt accepterade”39. Detta innebar att vi även var tvungna att ta 
USBE:s krav i beaktande i vår formulering av problem och syfte. 
 
Efter att vi bestämt vad vi skulle inrikta uppsatsen på och vilket problem och syfte denna 
skulle ha tog vi kontakt med Anders Söderholm, professor vid USBE, som bland annat forskat 
i projekt management. Med hjälp av honom fick uppslag på infallsvinklar på hur vi kunde 
angripa vårt problem. Utifrån Anders rekommendationer och den information vi fått av vårt 
inledande möte med North Kingdom började arbetet med att samla litteratur och 
vetenskapliga rapporter för att bredda vår teoretiska kunskap.  
 
När vi ansåg att vi hade en god teoretisk förståelse för vilka verktyg som kunde vara av nytta 
för North Kingdoms projektarbete, besökte vi företaget ännu en gång. Denna gång intervjuade 
vi Annelie med syftet att få en djupare förståelse för deras projektarbete och i synnerhet om 
projektet ”Get the glass”. Denna del av uppsatsarbetet är mer överensstämmande med det 
deduktiva angreppssättet än det induktiva angreppssätt som vi inledde studien med. 
 
Efter att vi skapat oss en bild av hur North Kingdom bedrev projektet och vilka problem som 
uppstått, återvände vi till Umeå för att återgå till ett mer induktivt arbetssätt. Baserat på den 

                                                
38 Patel, R & Davidsson, B., Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (Lund: Studentlitteraturen, 2003) 
39 USBE, hämtad 2007-05-01, http://www.usbe.umu.se/varastudenter/uppsats/omuppsats.html#skillnader 
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information vi fått under intervjun återupptogs arbetet med att samla teori för att spetsa vår 
kunskap ytterligare inom de studerade områdena.  
 
De båda vetenskapsteoretiska angreppssätten, deduktion och induktion, har därför under 
arbetets gång växlat mellan varandra och vi kan inte påstå att vi enbart arbetat efter det ena 
eller det andra. Vi menar att det angreppssätt som bäst lämpat sig till denna studie är ett tredje 
alternativ, abduktion. Att forska abduktivt innebär att forskningen bedrivs med en 
kombination av de båda föregående angreppssätten40. Detta har inneburit att vi flyttat oss 
mellan teori och empiri allteftersom arbetet fortskridit och på det sättet tillåtit förståelsen för 
den vetenskapliga forskningen och North Kingdoms problem successivt växa fram 
tillsammans.  
 

2.5 Källor och litteratur 
 
För att erbjuda er som läsare bättre insikt i vårt val av teori kopplat till studien presenterar vi i 
denna del en kort bakgrund till våra val av källor samt några kritiska reflektioner kring dessa. 
 
När vi började skriva denna uppsats hade vi för avsikt att endast använda vetenskapliga 
artiklar eftersom det anses mest lämpligt ur forskningssynpunkt. Efter hand insåg vi att 
forskningen lämnat stora kunskapsluckor när det kommer till projektledning inom små 
kreativa företag. Följden av detta blev att vi dels använt oss av vetenskapliga artiklar men 
även av läroböcker som känts relevanta för studien. På grund av att det fanns lite skrivet i 
artiklar till det specifika ämne vi valt anpassade vi oss till de artiklar som berört budgetering 
och tidsplanering inom det breda ämnet projektledning. Litteratur om projektledning och 
projekt handlar ofta om byggnader, flygplan; projekt som ofta bedrivs över en längre tid och 
med mer än 100 personer inblandade. Slutligen hittade vi dock ett antal artiklar, böcker, 
metoder och modeller som vi ansåg vara passande eller gick att anpassa för vårt studerade 
företag och ämne.  
 
Grundat på syftet med denna studie som var att skapa förståelse för hur ett litet svenskt 
kreativt företag arbetar i ett kort komplicerat projektarbete med fokus på projektets 
tidsplanering och budgethantering, kände vi att teorierna spelade stor roll för att vi skulle 
kunna återge och jämföra det material vi insamlat från företaget. Teorierna som till stor del 
baseras på helt andra branscher än den som North Kingdom agerar inom är utvalda av oss 
som exempel på hur det kan fungera, för att se om de går att använda för North Kingdom. 
Vissa delar som finns inom teoridelen blir på grund av föregående resonemang svåra att 
anpassa men vi har valt att ha med dessa delar ändå för att visa likheter och skillnader. 
 
Den litteraturen som vi valde att samla in till vårt teoretiska kapitel är främst hittad via Umeå 
Universitets bibliotek, Umeå Universitets Databaser samt rekommendationer från Torbjörn 
Wenell och Anders Söderström.  
 
De databaser vi främst använde för att hitta artiklar var Business Source Premier samt 
Emerald Full Text där olika sökord fick agera bas för vårt botaniserande. Exempel på sökord 
vi använde är;  
 

                                                
40 Patel, R & Davidsson, B., Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (Lund: Studentlitteraturen, 2003) 
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”Project planning, Project management, Time planning, Project control system, Critical 

Chain planning, Organizational effectiveness, Organizational planning, Time effectiveness, 

Project cost management, Project budget estimation, Budgeting in projects, ABC models for 

cost in projects”  

 

Dessa sökord genererade ett stort antal träffar men få av dem var bra till vår studie. Efter att vi 
hittat en del passande artiklar kunde vi även finna några författare som kändes framstående 
inom ämnet projektplanering, projektledning och ABC-kalkylering. Dessa var bland andra 
Turner, Cooper, Kaplan, Leach och Herreolen som även de fick stort utrymme i sökningen av 
artiklar via deras namn. När vi hittat tillräckligt med scheman och modeller för att på ett bra 
sätt kunna sammanfatta projektplaneringsverktyget Critical Chain och budgetverktyget ABC-
kalkylens utförande valde vi att ytterligare gå igenom databaser och annan litteratur för att se 
om dessa skilde sig från de vi valt. Detta resulterade i att vi ansåg oss använda alldeles riktiga 
beskrivningar av ämnena. Självklart kan vi alltid använda ännu mer källor och artiklar som på 
något bidrar till studien, men vi anser att det material vi har skaffat fram alldeles tillräckligt 
täcker syftet med studien och än fler hade varit överflödigt. Trovärdigheten som finns bakom 
artiklarna och böckerna anser vi oss inte behöva ifrågasätta då vårt letande ofta ledde tillbaka 
till samma författare eller samma beskrivningar av andra författare vilket stärker vår tro att 
våra beskrivningar är korrekta. 
 
Läroböckerna har vi hittat genom liknande sökning på Umeås bibliotek. Turners bok till 
exempel, Handbook of Project-based Management: Improving the Processes for Acheving 

Strategic Objectives, kändes direkt vi fick händerna på den som en bra introduktion till ämnet 
samt att hans namn har dykt upp i många olika artiklar vi gått igenom, därav relevant. Genom 
att ämnet vi valde att skriva om är unikt tycker vi att läroböckerna var motiverade och ger en 
bred grund att stå på istället för att gå in på ett allt för specifikt spår som i slutändan inte 
fungerar i fallet ”Get the Glass”. 
 
Vidare finns det alltid kritik att rikta mot ålder på litteratur men vi anser att allt som vi använt 
håller sig till den tidsram vi befinner oss i vilket gör dessa val validerade. 
 
Slutligen bör vi nämna att vi använt oss av diverse sökande av projektlednings material på 
Internet vilket i stor del har resulterat i de verktyg vi använder oss av i förslagen till företaget. 
Denna sökning var dels baserad på det material vi samlat på oss till teoridelen men även av 
nya sökord såsom project management tools and software. 
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3 Teoretisk Referensram 
 

I detta kapitel presenterar vi de teorier som vi valt som grund till vår studie. Kapitlet inleds 

med en kort introduktion till projekt i syfte att skapa en grundläggande förståelse för vad ett 

projekt är. Då studien syftar till att undersöka och ge förslag på förbättringar av North 

Kingdoms projekthantering med fokus på tidsplanering och budgetering kommer i huvudsak 

teorier och artiklar som berör dessa områden att presenteras.  

 

3.1 Projekt 
 
Project;noun |ˈpräjˌekt; -ikt|  

 an individual or collaborative enterprise that is carefully planned and designed to achieve a 
particular aim : a research project | a nationwide project to encourage business development.41 

 

Projekt är ett ord som de flesta använder i sitt vardagliga tal. Och människor i vår vardag 
väljer att nämna det i vitt skilda sammanhang som att planera en fest, upprätta ett staket eller 
skriva en uppsats. Projekt kan dock ha olika mening för olika personer och för att detta kapitel 
ska bli meningsfullt är en beskrivning av ordet på sin plats. Vi kommer att presentera olika 
benämningar på projekt likt den ovan nämnda för att ge er läsare en inblick i vad ett projekt 
innebär för oss i denna uppsats. 
 
Till att börja med vill vi visa vad Svenska Akademins Ordbok ger för förklaring av ordet 
projekt.  
 
Projekt är ett förslag, utkast, plan till ett praktiskt företag av jämförelsevis komplicerat slag 

eller stor omfattning 

 

SAOL benämner ord i egenskap av hur de används i Svenskan. Vi anser att denna förklaring 
inte är passande till vår studie och att den behövs spetsas till för att ni läsare ska förstå hur 
ordet ska tolkas i denna uppsats. Turner (1999) beskriver projekt på följande vis. 
 
”A project is an endeavour in which human, financial and material resources are organized in 
a novel way to undertake a unique scope of work, of given specification, within constraits of 
cost and time, so as to achieve beneficial change defined by quantative or qualitative 
objectives”42 
 
Denna beskrivning tyder vi som ”uppnå unika givna specifikationer inom ramarna för kostnad 
och tid för att uppnå förbättring” vilket enligt oss känns som en bra skildring om hur vi tolkar 
ordet projekt i denna uppsats. Dessa mål som är styrda av ramar som i sin tur beror på tid, 
kostnad och unika specifikationer känns som viktiga för ordet ”projekt” som vi behandlar det.  
 
Just tid och kostnad som omger projektet anser vi vara det som är kärnan i projekt och är de 
delar vi kommer att ägna denna uppsats. Genom att studera dessa delar och hur North 
Kingdom arbetade med dem i projektet ”Get the Glass”. Dessa kommer att presenteras 
                                                
41 Oxford American Dictionary 
42 Turner, J. R, Handbook of Project-based Management: Improving the Processes for Achieving Strategic 
Objectives. 2nd ed. (London: Mcgraw-hill, 1999): 3 



 

 21 

 

ämnesvis i denna teoridel och visar vad vi hittat som mest omskrivet och uppfyllande för ett 
företag som jobbar projektbaserat.  
 

3.2 Tidsplanering av projekt 
 
Som vi tidigare nämnt har vi valt att koncentrera oss på verktyget Critical Chain när det gäller 
tidsplanering i denna uppsats. Verktyget lanserades av den israeliske professorn Goldratt 1997 
i boken ”Critical Chain43” och det är till stor del baserat på ”Theory of constraints44” som är 
en managementfilosofi som samme man introducerade 1984.  
 
Allteftersom utvecklingen av datorer har gått framåt har det blivit allt vanligare att 
projektledare använder olika mjukvaruprogram för att underlätta planeringsarbetet. 
Programmen kan snabbt göra olika matematiska analyser som de olika verktygen kräver, för 
att sedan ge förslag på olika sätt att lägga upp tidsschemat på. Detta har gjort det lättare för 
projektledare att använda de olika verktyg som finns.45 
 
Innan vi börjar med att redogöra för Critical Chain och på vilket sätt det kan användas ska vi 
kort presentera de två övergripande sätten att tidsplanera projekt, att planera från projektets 
startdatum eller att börja från projektets slutdatum. 
 

3.2.1 Tidig start och Sen start 
 
Det finns två övergripande sätt att planera projekt. Sen start (även kallat 
nedräkningsplanering), innebär att projektledaren utgår från projektets slutdatum och planerar 
projektets olika aktiviteter efter när varje aktivitet senast kan vara klar. Det andra sättet kallas 
för tidig start och det är det mer naturliga sättet att planera på. Planeringen börjar från 
projektets startdatum och de olika aktiviteterna som projektet består av läggs in allt eftersom. 
Varje aktivitet som kan starta utan att skjuta upp andra påbörjas så snart så möjligt.46 
 
Ekonomin påverkar de flesta projekt och en viktig del av projektets ekonomi är dess 
kassaflöde, d.v.s. de inkommande och utgående betalningar som genereras under projektets 
gång. För företaget som utför projektet är oftast utgående betalningar relaterade till projektets 
olika aktiviteter och användandet av resurser. Medan inkommande kassaflöden vanligen 
representeras av betalningar emot färdigställande av delar i projektet. Projektets kassaflöde 
kommer att påverkas beroende på vilken metod som används under projektets gång.47 
 
Den mest utmärkande praktiska skillnaden mellan de två sätten, sen start och tidig start, 
består i när de aktiviteterna som inte är direkt kritiska för projektet ska påbörjas. Zwikael m.fl. 

                                                
43 Goldratt, E. M., Critical chain (Great Barrington: North river press, 1997) 
44 Goldratt, E.M., Theory of constraints (Great Barrington: North river press, 1984) 
45 Project Management Institute, A guide to the project management body of knowledge, (Newton Square: 
Project Management Institute, 2000) 
46 Zwikael, O. Cohen and Y. Sadeh, A. “Non-delay scheduling as a managerial approach for managing projects” 
International Journal of  Project Management, vol 24 (2006): 330-336 
47 Herroelen, W. S., P. Van Dommelen and E. L. Demeulemeester “Project Network Models with Discounted 
Cash Flows - A Guided Tour through Recent Developments” European Journal of Operational Research, vol. 
100 issue 1 (1997): 97-121. 
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menar att genom att dröja med dessa, att planera enligt sen start, frigörs resurser och 
projektets kassaflöde förbättras. Samtidigt menar de att en planering med sen start innebär en 
högre risk för att projektet blir försenat och att resurserna blir snedbelastade då behovet av 
resurser är större i den avslutande delen av projektet.48   
 
Tavares kom även han fram till att arbeta efter en tidig start planering innebar en mindre risk 
av försening av projekt jämfört med sen start, men att genom att använda sen start 
förbättrades projektets kassaflöde och projektet fick därmed en mindre diskonterad kostnad.49 
 
Vilket av dessa sätt projektledning väljer att planera och verkställa projektet efter kommer 
således att ha inverkan på projektets risk och ekonomi. 
 
Tidig start är det vanligaste sättet att planera och genomföra projekt på, men på senare tid har 
verktyg baserade på sen start planering blivit alltmer populära och Critical Chain är ett av 
dessa.50    
 
Sedan introduktionen av Critical Chain har verktyget fått mycket uppmärksamhet i den 
vetenskapliga litteraturen. Verktygets effektivitet beskrivs av många (exempelvis Leach51) 
men de finns även de som pekar på vissa brister (exempelvis Herroelen & Leus52). 
 
Leach menar att Critical Chain är ett effektivt planeringsverktyg som kortar ner projekttider. 
Som styrkande argument presenterar han exempel på både stora och små företag i olika 
branscher som effektiviserat sin projekthantering med hjälp av Critical Chain. Verktyget 
fokuserar på planeringen av projektet och att minska antalet förändringar i denna under 
projektets gång, vilket annars är en vanlig orsak till att projekt överskrider både utsatt tidsram 
och budget. Det är också enkelt att använda jämfört med många andra verktyg/tekniker.53 
 
Herroelen & Leus tycker visserligen att grundidén med Critical Chain är förnuftig men de 
anser även att verktyget är översimplifierat och därför inte fullt så effektivt som många gör 
gällande.54 
 
I följande avsnitt kommer vi att beskriva och förklara hur Critical Chain fungerar och hur det 
kan vara ett alternativ för ett litet kreativt företag att använda som planeringsverktyg av 
komplexa projekt. Fördelar och nackdelar med Critical Chain återkommer mer ingående sist i 
detta avsnitt. 
 

                                                
48 Zwikael, O. Cohen and Y. Sadeh, A. “Non-delay scheduling as a managerial approach for managing projects” 
International Journal of  Project Management, vol 24 (2006): 330-336 
49 Tavares, L.V., Ferreira, J.A.A. and Coelho, J.S. “On the optimal management of project risk” European 

Journal of Operational Research, vol 107 (1998): 451-469  
50 Zwikael, O. Cohen, Y.  and Sadeh, A. (2006) 
51 Leach, L.P. “Critical chain project management improves project performance” Project Management Journal, 
vol. 30, No 2 (1999): 39-51 
52 Herroelen, W., Leus, R. and Demeulemeester, E. “Critical chain project scheduling: Do not oversimplify” 
Project Management Journal, Vol. 33, No 4 (2002): 48-60 
53 Leach, L.P.(1999) 
54 Herroelen, W., Leus, R. and Demeulemeester, E. (2002) 
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3.2.2 Critical chain 
 
Verktyget Critical Chains grundidé bygger på att projektledningen börjar med att identifiera 
de mest kritiska aktiviteterna i projektet för att sedan skydda dessa mot störningar genom att 
bland annat skapa buffertar av tid och resurser. Med detta verktyg kan aktiviteter inom 
projektet bli försenade utan att hela projektet blir försenat.55  
 
För att illustrera tillvägagångssättet för hur Critical Chain används som 
projekttidsplaneringsverktyg kommer vi att använda ett projekt som består av tio aktiviteter 
inklusive start och slutaktivitet. Figuren nedan illustrerar projektet uppbyggt av noder som 
motsvarar de olika aktiviteter projektet består av.  
 
 

 
FIGUR 2: CRITICAL CHAIN, HÄMTAD FRÅN: HERROELEN, W., LEUS, R. “ROBUST AND REACTIVE PROJECT SCHEDULING: A REVIEW AND 

CLASSIFICATION OF PROCEDURES” INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, VOL. 42, NO 8, (2004): 1601 

 

 
Nod nummer 1 är startaktiviteten och nod nummer 10 är slutaktiviteten, dessa två aktivteter 
tar ingen resurs eller tid i anspråk. Som figuren visar är vissa aktiviteter beroende av att andra 
aktiviteter är färdigställda innan de kan påbörjas. Till exempel måste aktivitet nummer 3 vara 
avklarad innan aktivitet nummer 6 kan påbörjas och för att aktivitet 7 kan påbörjas måste 
aktivitet 4 vara avklarad osv. Siffrorna ovanför noderna visar hur många veckor varje aktivitet 
är planerad att ta och siffrorna under anger hur många resursenheter som krävs till varje 
aktivitet. Resursenheter kan vara av olika slag, exempel är; personal, material, ekonomiska 
etc.56 
 
Utifrån de aktiviteter som projektet består av genereras ett så kallat baslinjeschema, se figur 3. 
Baslinjeschemat syftar till att fördela resurser till de olika aktiviteterna så att de kan 
genomföras på kortast möjliga tid.57 
 
I praktiken tas detta schema fram med hjälp av datorprogram då det är komplext och tar lång 
tid att lägga upp ett sådant schema på egen hand. Målet är att skapa ett optimalt 
baslinjeschema, d.v.s. ett schema som inkluderar alla de olika aktiviteterna på kortast möjliga 
tid under förutsättning av de resurser som finns tillgängliga. 

                                                
55 Zwikael, O. Cohen and Y. Sadeh, A. “Non-delay scheduling as a managerial approach for managing projects” 
International Journal of  Project Management, vol 24 (2006): 330-336 
56 Herroelen, W., Leus, R. “Robust and reactive project scheduling: a review and classification of procedures” 
International Journal of Production Research, vol. 42, No 8 (2004): 1599 - 1620 
57 Herroelen, W., Leus, R. “Project scheduling under uncertainty: Survey and research potentials” European 

Journal of Operational Research, vol. 165 (2005): 289-306 
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FIGUR 3: BASELINE SCHEDULE, HÄMTAD FRÅN: HERROELEN, W., LEUS, R. “ROBUST AND REACTIVE PROJECT SCHEDULING: A REVIEW AND 

CLASSIFICATION OF PROCEDURES” INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, VOL. 42, NO 8, (2004): 1601 
 

 
I figur 3 ovan visas det optimala baslinjeschemat för projektet. De olika aktiviteterna ligger i 
ordning efter vilka aktiviteter som är beroende av varandra, exempelvis ligger aktivitet 8 efter 
aktivitet 7 eftersom den är beroende av denna och aktivitet 7 ligger efter aktivitet 4 i schemat 
av samma orsak.  
 
Projektet består av ett flertal olika sekvenser av aktiviteter som är beroende av varandra, dessa 
benämner Goldratt; kritiska kedjor (Critical Chain). En kritisk kedja är en sekvens av 
aktiviteter som består av tekniskt sammankopplade och/eller resursberoende delar som 
bestämmer längden av baslinjeschemat och därmed även projektets planerade längd58. I detta 
exempel finns det 16 stycken olika kritiska kedjor av aktiviteter;  
<1,5,3,6,2,10>, <1,5,3,8,9,10>, <1,5,3,6,9,10>, <1,5,3,8,2,10>, <1,5,3,8,9,10>, 
<1,5,7,6,2,10>, <1,5,7,6,9,10>, <1,5,7,8,2,10>, <1,5,7,8,9,10>, <1,4,3,6,2,10>, 
<1,4,3,6,9,10>, <1,4,3,8,2,10>, <1,4,3,8,9,10>, <1,4,7,6,2,10>, <1,4,7,6,9,10>, 
<1,4,7,8,9,10>. 
 
En av dessa kritiska kedjor av aktiviteter kommer att ligga till grund för projektets planering. 
I detta fall, när det finns fler än en kritisk kedja, görs ett godtyckligt val av vilken kritisk kedja 
av aktiviteter som ska användas. Vanligen ger det projektplaneringsprogram som används ett 
förslag.59  
 
Hur viktigt detta val är finns det skilda åsikter om. Goldratt60 menar att det inte har någon 
betydelse vilken av de kritiska kedjorna som väljs medan Leach61 och Newbold62 menar att 
det är ett viktigt strategiskt beslut.  
 
Förslagsvis bör projektledaren i företaget kritiskt granska den kedja som föreslås för att vara 
säker på att det är den är lämplig att använda. I detta exempel kommer vi att bygga den 
fortsatta projekttidsplaneringen kring den kritiska kedjan <1,4,7,8,9,10>. 
 
Som baslinjeschemat i figur 3 visar kan projektet färdigställas på 11 veckor med en konstant 
tillgång av 10 resursenheter. Detta är dock förutsatt att allt går precis som planerat och att inte 
minsta försening i arbetet med någon av aktiviteterna sker. 
 

                                                
58 Goldratt, E. M., Critical chain (Great Barrington: North river press, 1997) 
59 Herroelen, W., Leus, R. “Robust and reactive project scheduling: a review and classification of procedures” 
International Journal of Production Research, vol. 42, No 8 (2004): 1599 - 1620 
60 Goldratt, E. M., Critical chain (Great Barrington: North river press, 1997) 
61 Leach, L.P., Critical Chain Project Management (Boston: Artech House, 2000) 
62 Newbold, R.C., Project Management in the Fast Lane — Applying the Theory of Constraints (Boca Raton: 
The St. Lucie Press, 1998) 
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Davenport hävdar att ett optimalt schema i teorin inte är det i praktiken p.g.a. att det är baserat 
på orimliga antaganden om den omgivning där projektet genomförs. I praktiken kommer 
projektet med största sannolikhet att utsättas för störningar som innebär att det inte är möjligt 
att färdigställa enligt det optimalt planerade schemat. Ett mer flexibelt schema där det bland 
annat finns tidsreserver för att hantera oväntade händelser och därmed inte är optimalt i 
teorin, kan visa sig vara ett bättre schema i verkligheten.63 
 
För att anpassa schemat till praktiken måste därför vissa ändringar göras för att 
projektschemat ska kunna tackla eventuella oförutsedda händelser64. Inom projektlitteraturen 
kallas detta att konstruera ett schema med inbyggd flexibilitet. Enligt Sevaux och Sörensen är 
ett projektplaneringsschema flexibelt om det enkelt kan anpassas till omständigheterna och 
fortfarande vara ett bra och effektivt tidsschema65. Ett vanligt sätt att göra ett 
projektplaneringsschema flexibelt är att lägga in buffertar av tid. 
 
Med verktyget Critical Chain används tre stycken olika buffertar i tidsplaneringen för att göra 
schemat flexibelt; projektbuffert, resursbuffert och feeding-buffert. Ett schema med de olika 
buffertarna visas i figur 4. Feeding-bufferten placeras ut där de icke-kritiska aktiviteterna 
möter den kritiska kedjan av aktiviteter. Syftet med dessa är att skydda den kritiska kedjan 
från att bli försenad på grund av dröjsmål i de icke-kritiska aktiviteterna och ”mata” den 
kritiska kedjan, därav namnet feeding. Projektbufferten är till för att skydda projektet som 
helhet mot förseningar. Som standard används 50 % av den planerade tiden som buffert för 
både projekt- och feeding-bufferten. Resursbuffertar placeras ut för att fungera som 
varningssignal för projektledaren. Avsikten med dessa är att de ska göra projektledaren varse 
om när en ny typ av resurs krävs för att utföra arbete av en aktivitet på den kritiska kedjan. 66  
 
Nedan illustreras ett nytt baslinjeschema för samma projekt men med de olika buffertarna 
utplacerade. Buffrarna innebär att den planerade tidsåtgången för projektet har ökat till 20 
veckor från den ”optimala” tidsplaneringen på 11 veckor. 
 

 
FIGUR 4: BUFFERED BASELINE SCHEDULE, HÄMTAD FRÅN: HERROELEN, W., LEUS, R. “ROBUST AND REACTIVE PROJECT SCHEDULING: A 

REVIEW AND CLASSIFICATION OF PROCEDURES” INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, VOL. 42, NO 8, (2004): 1604 

 
Längst ned i schemat ligger den kritiska kedjan <1,4,7,8,9,10> och det är med denna som 
grund längden av projektbufferten bestäms. Aktiviteterna i den kritiska kedjan är bedömt till 
att sammanlagt ta 11 veckor och en projektbuffert för denna på 6 veckor (ca 50 % av den 
planerade tiden) har placerats in i slutet av projektet. Mellanrummen mellan aktiviteterna 6  - 
8 och 8 – 9 är resursbuffrar. Feeding buffertar har placerats där de icke-kritiska aktiviteterna 
                                                
63 Davenport, A. J., Managing Uncertainty in Scheduling: A Survey Toronto: University of Toronto, 1999 
64 Herroelen, W., Leus, R. “Robust and reactive project scheduling: a review and classification of procedures” 
International Journal of Production Research, vol. 42, No 8 (2004): 1599 - 1620 
65 Sevaux, M., Sörensen, K., A genetic algorithm for robust schedules in a just in time environment, University 
of Valenciennes, France 2002 
66 Herroelen, W., Leus, R. (2004) 
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möter den kritiska kedjan. Aktivitet 5 har fått en tidsbuffert på en vecka (50 % av den 
planerade tiden för aktiviteten), på samma sätt har aktiviteterna 3,6 och 2 fått buffertar för att 
skydda den kritiska kedjan mot förseningar.  
  
Herroelen hävdar att detta är en enkel och lätthanterlig metod för att sätta realistiska deadlines 
och för att följa och kontrollera projektet under dess gång67. En nackdel med att sätta 
tidsbuffertarna till standarden 50 % av den planerade tidsåtgången är att det kan bli onödigt 
stora buffertar. Ett tvåårigt projekt kan till exempel få en ett år lång projektbuffert, detta 
menar Demeulemeester kan leda till icke konkurrenskraftiga affärsförslag och förlust av 
affärsmöjligheter.68  
 
Det finns även andra mer avancerade metoder för att bestämma storleken på buffrarna. Bland 
annat föreslår Newbold ett sätt där storleken på buffrarna bestäms av den totala risken längs 
aktivitetskedjan. För att bestämma risken krävs ett antal uppskattningar om aktiviteternas 
tidsåtgång samt matematiska beräkningar.69  
 
Herroelen & Leus har arbetat fram en annan metod vars beräkningar baseras på medianen av 
tidsåtgång per aktivitet.70  
 
Det finns således flera olika metoder för att bestämma storleken på buffertarna. Ovanstående 
metoder är mest lämpade för stora företag och långa projekt. I ett litet företag där relativt 
korta intensiva projekt genomförs med få olika resurser bör erfarenheten av tidigare projekt 
göra det möjligt att göra en rimlig uppskattning av tidsåtgången för varje aktivitet. 
Projektledaren kan sedan med sin erfarenhet bestämma eller finjustera storleken på 
buffertarna. 
 
Förhoppningen är att de olika buffertarna inte ska behövas utnyttjas fullt ut och Goldratt 
menar att de olika aktiviteterna ska påbörjas så snart det är möjligt under projektets 
verkställande. Det vill säga att under projektets gång ska aktiviteterna påbörjas så snart den 
föregående aktiviteten är klar, även om det finns tid kvar i planeringen av aktiviteten eller 
dess buffert. 71  
 
Detta får till följd att under projektets verkställande kommer projektets tidigare utplacerade 
buffertar att förbises om aktiviteten blir klar som planerat eller tidigare, vilket också innebär 
att avsteg kommer att göras från den innan uppsatta planeringen. På grund av detta tas 
ytterligare ett projektplaneringsschema fram, se figur 5. Som figuren visar är de olika 
buffertarna borta. Schemat har nu anpassats efter tidig-start planering, d.v.s. de olika 
aktiviteterna ska påbörjas så snart så det är möjligt. Schemat kallas för projektschema och 
kommer till skillnad mot schemat i figur 4 uppdateras löpande under projektets gång. 
 

                                                
67 Herroelen. W. “Project scheduling – Theory and practice” Production and operations management, vol. 14, 
No 4, (2005): 413 - 432 
68 Demeulemeester, E. L., Herreoelen. W., Project scheduling (Boston: Kluwer Academic publishers, 2002)  
69 Newbold, R.C., Project Management in the Fast Lane — Applying the Theory of Constraints (Boca Raton: 
The St. Lucie Press, 1998) 
70 Herroelen, W. S., R. Leus “On the Merits and Pitfalls of Critical Chain Scheduling” Journal of Operations 

Management, vol. 19 (2001): 559 - 577 
71 Goldratt, E. M., Critical chain (Great Barrington: North river press, 1997) 
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FIGUR 5: PROJECTED SCHEDULE, HÄMTAD FRÅN: HERROELEN, W., LEUS, R. “ROBUST AND REACTIVE PROJECT SCHEDULING: A REVIEW AND 

CLASSIFICATION OF PROCEDURES” INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, VOL. 42, NO 8, (2004): 1605 
 

 
I likhet med det första baslinjeschemat (figur 3) kommer projektschemat att vara känsligt för 
förseningar och förändringar i genomförandet av de olika aktiviteterna och beroende på hur 
stora dessa är måste schemas uppdateras.72  
 
Under projektets gång måste projektledaren ha kontroll över hur mycket av de olika 
buffertarna som förbrukats och så länge det finns en viss del som är förutbestämd innan 
projektets start kvar av antas projektet gå bra. Om en aktivitet däremot förbrukar en för stor 
del av den avsatta bufferten måste åtgärder vidtas, exempelvis övertid.73 
 
Herroelen & Leus anser att detta system med två olika scheman är svår att kommunicera ut 
till medarbetarna i projektet. Om medarbetarna vet att deras arbete är belagt med buffertar i 
grundplaneringen kan de ge vika för Parkinsons lag74 (tiden för en arbetsuppgift kommer att 
uppta den tid som är avsatt för arbetsuppgiften) vilket medför att projektet inte kommer att 
genomföras på ett så effektivt sätt så möjligt. Författarna menar samtidigt att detta inte alltid 
behöver vara dåligt eftersom arbetsstyrkan inte behöver jobba under konstant stress.75 
 
Projektledaren måste alltså noggrant följa utvecklingen i projektet och ha översikt av 
eventuell förbrukning av buffertar. Om aktiviteterna blir klara i förtid eller om det endast blir 
mindre förseningar behöver ingen större omarbetning av schemat göras. Skulle det däremot 
ske en kraftig försening och en eller fler buffertar överskrids, kan det innebära att schemat 
måste struktureras om. 
 
Det finns olika händelser som kan leda till att en aktivitet blir kraftigt försenad och som får till 
följd schemat måste struktureras om, två vanliga exempel är otillgängliga resurser och sena 
leveranser från underleverantörer. Det kan även hända att nya aktiviteter måsta läggas till i 
projektet. Dessa händelser kan ändra på strukturen på den kritiska kedjan. Meningen med 
Critical Chain är att de buffertar som är utplacerade i schemat ska kunna hantera förseningar, 
men även om buffrarna är bestämda på ett korrekt sätt kan det inträffa incidenter som gör att 
en eller flera aktiviteter blir kraftigt försenade och överskrider den buffert som är anslagen.76  
 

                                                
72 Herroelen. W. “Project scheduling – Theory and practice” Production and operations management, vol. 14, 
No 4, (2005): 413 - 432 
73 Ibid 
74 Parkinson, C.N., Parkinson’s Law (Cambridge: The Riverside Press, 1957) 
75 Herroelen, W. S., R. Leus “On the Merits and Pitfalls of Critical Chain Scheduling” Journal of Operations 

Management, vol. 19 (2001): 559 - 577 
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Newbold77 och Goldratt78 anser att man i största möjliga utsträckning ska undvika att justera 
baslinjeschemat och den kritiska kedjan. De menar att frekvent justera schemat leder till 
instabilitet och brist på kontinuitet i planeringen vilket i förläningen leder till ökade kostnader 
för projektet. Ett annat argument är att det kan vara svårt att flytta personal eller resurser med 
kort notis. Leach menar att ändringar i schemat och den kritiska kedjan leder till att 
projektteamet tappar fokus på sin uppgift79. Samtidigt kan det tyckas att ändringar i schemat 
inte borde göra projektmedlemmarna mer upprörda än att inte ändra schemat, om de ser att 
projektet kan avslutas snabbare på det sättet. 
 
Nyare forskning av Herroelen & Leus tyder emellertid på att frekventa justeringar av Critical 
Chain schemat inte är skadligt för projektet, utan tvärtom, det innebär att projektet kan 
avslutas snabbare.80 
 
Herroelen & Leus menar att om icke-kritiska aktiviteter blir försenade till den utsträckningen 
att den kritiska kedjan inte längre är den längsta kedjan i projektet kommer detta leda till en 
skadlig effekt på projektets längd. Vidare anser de att en schemaomläggning inte behöver 
innebära stora förändringar i grundschemat och att det samtidigt kan ge möjligheter att snabba 
på projektet, möjligheter som annars aldrig skulle ha upptäckts.81 
 
Genom att genomföra tester på hur Critical Chain planering fungerar kom Herroelen & Leus 
fram till följande slutsatser: 

- Att uppdatera baslinjeschemat och den kritiska kedjan vid varje beslut ger den bästa 
uppskattningen om projektets varaktighet och det ger även den kortaste projekttiden. 

- Att använda storleksrekommendationen 50 % på tidsbuffertarna kan leda till en grav 
överskattning av projektets längd. 

- Att till varje pris behålla den kritiska kedjan oavbruten kan bli skadligt för projektet.82 
 
Det finns följaktligen inga färdiga ”bästa lösningar” på exakt när och hur ofta projektschemat 
ska uppdateras. Det kan skilja sig från vilken typ av projekt det gäller, stort – litet, komplext – 
enkelt osv. Den slutsats vi drar av de olika forskarnas ståndpunkter är att till punkt och pricka 
följa schemat inte förefaller vara det bästa sättet att använda verktyget Critical Chain. Det 
förefaller vara bättre att använda schemat som grund i planeringen och i verkställandet av 
projektet, för att sedan med stor försiktighet och noggrannhet uppdatera och justera schemat 
allt eftersom projektet fortskrider. 
 

3.2.3 Fördelar med Critical Chain 
 

• Critical Chain är lätt att använda jämfört med många andra verktyg/tekniker, såsom 
PERT, Earned Value Management och Monte Carlo metoder. Critical Chain kräver 
ingen sofistikerad statistik eller annan data som kan vara tidskrävande och svårt för en 
projektledare att ta fram. Huvudkonceptet med Critical Chain är enkelt; identifiera den 

                                                
77 Newbold, R.C., Project Management in the Fast Lane — 
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längsta kritiska kedjan och använd tidsbuffertar för att skapa flexibilitet i 
tidsplaneringen. Tidsbuffrarna som läggs in planeringen bidrar också till att projektet 
får en realistisk och genomförbar tidsram att utföra projektet på och de hanterar även 
förseningar som projektet kan råka ut för.83 

 
• Planeringen identifierar största delen av den resurskonflikt (att samma resurs behövs 

till olika aktiviteter samtidigt) som kan uppstå under ett projekt innan projektet startar. 
På det sättet underlättas och effektiviseras arbetet med projektet.84 

 
• Då grundplaneringen sker efter sen start planering kan investeringar göras sent under 

projektet samtidigt som aktiviteter som ger betalning kan, om det är möjligt, placeras 
tidigt under projektets gång. På så sätt skapas ett förbättrat kassaflöde. Sen start 
planering innebär även att om det är något övergripande som måste ändras i projektet 
under dess gång är det färre aktiviteter som redan är utförda och därmed måste 
korrigeras eller göras om.85  

 
• Critical Chain använder inga milstolpar, vilket annars är vanligt inom projektstyrning. 

Milstolpar kan ofta leda till ett icke önskvärt beteende hos medarbetarna i projektet; 
medarbetare gör mindre än en tredjedel av arbetet under de första två tredjedelarna av 
tiden och de resterande två tredjedelarna försöker de göra under sista tredjedelen av 
tiden. Detta leder till att det blir problem med att vara klar med sin uppgift i tid. 
Studier visar på att i projekt som planerats med milstolpar; blir 80 % av aktiviteterna 
klara på exakt samma dag som milstolpen är utsatt, den stora majoriteten av de 
resterande 20 % blir försenade medan endast ett fåtal rapporteras klara före den utsatta 
milstolpen. Critical Chain uppmanar till att rapportera så snart aktiviteterna är klara 
och detta leder enligt Leach till att fler aktiviteter blir klara tidigare.86  

 

 3.2.4 Nackdelar med Critical Chain 
 

• Den största kritiken som riktas mot Critical Chain syftar till att den är 
översimplifierad. Att bland annat använda 50 % av tiden som tidsbuffertar ses som ett 
förenklat tillvägagångssätt och det kan leda till överdrivet långa tidsplaner som i sin 
tur leder till att företaget går miste om affärsmöjligheter.87  

 
• Den kritiska kedjan av aktiviteter som tidsplanen formas runt är helt beroende av hur 

det första baslinjeschemat ser ut (figur 3). Då planeringen är hänger på denna är det av 
stor vikt att den är gjord på bästa möjliga sätt. I de flesta fall måste projektledaren 
sätta sin tillit till ett datorprogram gällande detta. Resultaten kan dock variera 
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beroende vilket program som används och schemat kan bli långt från det optimala, 
vilket också innebär att projektets tidsplanering inte blir optimal.88 

 
• Försenade aktiveter kan leda till att den kritiska kedjan inte längre är den längsta 

kedjan av aktiviteter. Att fortfarande fokusera på den serien av aktiviteter kan bli 
skadligt för projektet och det tar längre tid att slutföra än vad som egentligen krävs. 
Detta kan också leda till resurskonflikter som blir svåra att lösa.89 

 
Critical Chain har sina nackdelar men vi anser att fördelarna väger över. Det faktum att 
verktyget är relativt enkelt att använda gör det lättare för ett litet företag att förstå och nyttja 
det på rätt sätt. Det är flexibelt och storleken på de tidsbuffertar som används behöver inte 
nödvändigtvis vara standarden 50 %, utan kan med enkelhet ändras utifrån det aktuella 
företagets förutsättningar.  
 

3.3 Budgetering av Projekt 
 
Hur många gånger har du stäckt dig ner i din verktygslåda efter en hammare för att istället 
hitta något annat verktyg som du slutligen bestämmer dig för att använda när du ska slå in en 
spik i brist av tid? Troligtvis fungerar verktyget du valde någorlunda bra för att slå in en spik 
men en hammare hade gjort jobbet utmärkt. Vidare hade du aldrig använt verktyget du hittade 
istället för hammaren när du ska bygga ditt eget hus. Att välja rätt verktyg för ett projekt är 
avgörande för hur det kommer att sluta.90 
 
Ekonomiansvariga i projektmiljöer kan ibland få för sig att det arbete de ska utföra är det 
omöjliga. Det är för många delar att hålla reda på och att kontrollera förändringar kan vara 
mardrömslikt samt att sammanföra de olika kontona med tidsplaneringen kan kännas 
ogenomförbart. Ofta är det ända möjligheten att göra månadsplaneringar för budgeten, 
sammanföra dessa eller ännu mer icke relevant, försöka uppdatera sin initiala budget med 
dessa månadsuppdateringar.91  
 
Vi förväntas använda rätt verktyg för någorlunda enkla arbetet som att slå in en spik och trots 
det försöker många göra budgeteringsarbeten med hjälp av tidsplaneringsprogram. Självklart 
argumenterar de flesta av tidsplanerings- och schemaläggningsprogramskaparna att deras 
program klarar av budgetering men hur mycket budgetarbete klarar dessa program egentligen 
av och för vilka sorters projekt är de ämnade? För att få förståelse för detta måste vi titta på 
fördelarna och nackdelarna med de olika synvinklarna, budget och tidsplanering.92 
 
Var är egentligen ett tidsplaneringsprogram och hur skiljer det sig ifrån ett budgetverktyg? 
Det ligger en stor skillnad mellan hur dessa verktyg/program hanterar kostnader. Ett 
tidsplaneringsprogram fungerar på det sätt att det hanterar alla sorters uppgifter, allt från 
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datum, resursallokering, personalåtgång, hantering av uppgifter till relationer med andra 
uppgifter. Ett budgetverktyg fungerar på det sätt att det hanterar alla sorters kostnader genom 
att se vilken aktivitet den kommer ifrån.93 
 

3.3.1 CBS vs WBS 
 
Det finns olika strukturer för att se över de många kostnaderna i ett projekt. Två av dessa, 
CBS (Cost Breakdown Structure) och WBS (Work Breakdown Structure) bör vara hierarkiska 
i sin natur för att kunna summera och utöka delar vid behov av detaljer. CBS är en analys av 
alla kostnader i ett projekt, både direkta och indirekta.94  WBS är en del av CBS men 
inkluderar bara de delar av CBS som behövs för tidsplanering och underhåll samt information 
för att hålla reda på hur projektet fortskrider.95 
 
Budgetverktyg (CBS) är vanligen inte lika detaljrika som tidsplaneringsprogram men, 
budgetrelaterat information är oftast inte tillgänglig i en tidig fas. Ett budgetverktyg 
underlättar arbetet med olika kostnader gentemot det fasta redovisningssystemet. Samtidigt 
gör ett budgetverktyg det lätt för budgetansvarig i ett företag att dela exakt och lämplig 
information med projektteamet. Ett budgetverktyg kan också användas vid och förenkla 
integrationen mellan budget och tidsplanering. Trots allt detta finns det delar som endast kan 
göras eller är bäst utförda i ett budgetverktyg. Dessa delar är bland annat: 
 
Beredskapsplaner och analyser 
Valutaskiftningar 
Vinst/förlust uträkningar 
Upplysningar om kostnadsöverskridanden för vissa delar av projektet 
Korrekt/riktig information om direkta/indirekta kostnader 
Kassaflödesanalyser 
Trendanalyser vid summering eller detaljerad nivå 
Detaljerat förändringskontroll som underlättar avvaktande eller godkända beslut 
Earned value analys som relaterar till alla/totala kostnader, inte bara till de kostnader som 
följer tidsplaneringens fortskridande och aktuella tidpunkt.96 
 
Kostnadsstyrning eller användningen av budgetverktyg är en integrerad process. Ett väl 
använt och utarbetat budgetverktyg kommer att kunna ändvändas till tidsplanering, 
schemaläggning, resursallokering, redovisning, framtidanalyser samt finansiella system för att 
hjälpa till, se över och hålla reda på alla kostnader i ett projekt. Dessa delar är vanligtvis inte 
utarbetade eller fungerande i ett tidsplaneringsprogram.97 
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3.3.2 Aktivitets baserat kostnadsupplägg (ABC) 
 
På senare år har nya upplägg av produktkostnadstekniker (CBS) fått stort utrymme. En ny 
metod är känd som ABC (actvity-based costing). ABC systemet är baserat på att varje 
produkt inom ett företag konsumerar aktiviteter, aktiviteter konsumerar resurser och resurser 
konsumerar kostnad.98 ABC systemets struktur består av två steg.99 Det första steget består av 
resurser som inte faller in i någon kategori gällande direkta kostnader utan istället är 
särmärkta till aktiviteten de stödjer. I det andra steget placeras varje aktivitets kostnad till en 
produkt baserat på en kostnadsdrivare och dess proportion av den använda aktiviteten.100 
 
En annan beskrivning kan se ut enligt följande: 
 
Det första steget är att placera kostnader i poler inom ett aktivitetscenter baserat på en 
kostnadsdrivare. Det är inget ekvivalent steg i ett vanligt kostnadsupplägg. I det andra steget, 
placeras kostnader från polen till en produkt eller tjänst baserat på den produkten eller 
tjänstens konsumtion av aktiviteten. Detta andra steg är likt traditionell kostandskalkylering 
förutom att den traditionella kostandskalkyleringen vanligtvis använder volymrelaterade delar 
för produkten eller tjänsten utan att ta hänsyn till icke volymrelaterade delar. Några vanliga 
kostnader för en produkt eller tjänst som inte är volymrelaterade är planeringstimmar, 
ordertimmar och antal orders.101 
 
ABC systemet är definierat som en metod för att mäta kostnader och prestationer av 
aktiviteter och kostnadsobjekt. Systemet särmärker kostnader till aktiviteter baserat på deras 
förbrukning av resurser och sedan appliceras kostnader på produkter baserat på deras 
användning av aktiviteter.102 ABC systemets fokus ligger på korrekt information gällande de 
verkliga kostnader som varje produkt, tjänst, distributionskanal eller projekt bär. ABC system 
gör det möjligt att identifiera problem samt vägar och möjligheter för att lösa dessa. Detta 
görs genom att systemet tillhandahåller finansiell information om aktiviteter samt 
kostnadsobjekt. Målet med ABC systemet kan åstadkommas genom styrning och kontroll 
över aktiviteterna. Det är viktigt att förstå att styrning av aktiviteter inte är en 
projektledaruppgift utan snarare en process av kontinuerlig och obeveklig förbättring i alla 
aspekter av affärsverksamhet. Detta medför en kontinuerlig strävan för utveckling som 
samtidigt involverar en noggrann och genomarbetat metodisk analys av aktiviteter.103 
 

3.3.3 Design för ett ABC system (Gunesekaran -99) 
 
Basen för ett ABC-system är att identifiera aktiviteter för en organisation och räkna ut 
kostnaden för varje aktivitet och sedan kan kostnaden för produkten räknas ut baserat på 
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konsumtionen av aktiviteten. På detta sätt kan kostnaden noggrant räknas ut för varje produkt 
eller tjänst beroende på kostnaden för varje aktivitet och volymen som varje produkt 
konsumerar av aktiviteten. Baserat på denna princip måste företag eller organisationer gå 
igenom vissa steg för att skapa ett ABC-system. Skapandeprocessen påbörjas med att komma 
fram till objekten/orsakerna med själv systemet och slutförs med implementeringen av 
systemet. Alla steg är relaterade således påverkas en del av processen om en annan ändras. 
Figur 6 beskriver dessa steg som bör genomföras innan man kan använda systemet.104 
 
 

 
FIGUR 6: DESIGN OF ABC SYSTEM, HÄMTAD FRÅN: GUNASEKARAN, A. “A FRAMEWORK FOR THE DESIGN AND AUDIT OF AN ACTIVITY-
BASED COSTING SYSTEM”  MANAGERIAL AUDITING JOURNAL, 14/3 (1999): 121 

 
 
 
I ABC modellen är huvudsakliga kostnader som administration, transportavstånd och 
försäkringar identifierade, dessa kostnader kan oftast hämtas från redovisningen av företaget. 
Första steget i denna process är att bestämma huvudsakliga aktiviteter som förenklar arbetet 
med att spåra kostnader. Detta kan göras genom att gruppera göromål till aktiviteter genom 
ABC-upplägget. Exempel på aktiviteter för ett tillverkningsföretag i detta steg kan vara 
produktion eller frakt. Kostnader från företaget läggs sedan till de aktiviteter som valts genom 
första stegets kostandsdrivare. I det andra steget i denna process bestäms kostnadsdrivare för 
att allokera de huvudsakliga kostnaderna (administration m.m.) till de individuella 
produkterna eller tjänsterna.105 Denna process beskrivs i Figur 7. 
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FIGUR 7: ABC PORCEDURE, HÄMTAD FRÅN: ROZTOCKI, N. “A PROCEDURE FOR SMOOTH IMPLEMENTATION OF ACTIVITY-BASED COSTING 

IN SMALL COMPANIES” ENGINEERING MANAGEMENT JOURNAL (2004): 20 
 

 
Identifiering av aktiviteter i ett ABC-system och första stegets kostnadsdrivare 
 
För att kunna implementera ett ABC-system måste användaren dela upp hela företagets 
process i aktiviteter. Det som är viktigt i att ABC-system är att separera aktiviteter som är 
burna av kunder respektive produkter eller tjänster. När identifieringen av aktiviteter är gjord 
kan totala kostanden för aktiviteten kalkyleras. Först måste varje kostnad relaterad till varje 
aktivitet identifieras. En aktivitet kan innehålla flera olika kostnader från olika kategorier. För 
att noggrant spåra kostnaderna till varje aktivitet används kostnadsdrivare. Ett exempel på 
detta är kostnaden ”hyra” associerad med aktiviteten produktion som kanske drivs av antalet 
kvadratmeter som denna aktivitet använder när kostnaden ”lön” drivs av mängden tid som en 
anställd spenderat på denna aktivitet.106 
 
Andra stegets kostnadsdrivare 
 
I det andra steget av figuren är aktiviteter spårade till produkter eller tjänster som använder 
andra stegets kostnadsdrivare. Dessa data angående huvudsakliga kostnader (administration 
m.m.) kan vara svår att finna då den ska visa hur stor proportion av kostanden som en viss 
produkt eller tjänst bär. Ett exempel på detta är att transportlängd kan vara svårt att spåra till 
individuella produkter eller tjänster. Vid avsaknad av dessa data får uppskattningar göras på 
aktivitetskostnaden buren av varje enskild produkt eller tjänst. Ett raffinerat ABC-system för 
ett tillverkningsföretag kan se ut som Figur 8 och i detta steg gäller det att vara noggrann med 
att bestämma kostnadsdrivare för att ta reda på hur stor del av varje kostnad som aktiviteter 
ska bära.107  
 

                                                
106 Roztocki, N. “A Procedure for Smooth Implementation of Activity-Based Costing in Small Companies” 
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FIGUR 8: DETAILED ABC, HÄMTAD FRÅN: ROZTOCKI, N. “A PROCEDURE FOR SMOOTH IMPLEMENTATION OF ACTIVITY-BASED COSTING IN 

SMALL COMPANIES” ENGINEERING MANAGEMENT JOURNAL (2004): 23 
 

 

3.3.4 Fördelar med ABC 
 

• Den detaljerade analysen av kostnader och aktiviteter som är obligatorisk för ett ABC 
system bidrar med en utförlig överblick och ett nytt perspektiv av huvudsakliga 
kostnader. Detta medför en profil att se över vad resurserna inom företaget bidrar med.  
Denna information har bevisats passande för att bedöma värdet av olika aktiviteter 
relaterade till produkter. När kostnaderna är höga och värdet för den producerade 
produkten är låg finns utrymme för kostandsreduktion och förbättringar.108 

 
• Informationen från ABC systemet angående kostnadsdrivare visar potentiellt kraftfulla 

indikationer på uppförandet från personalen och mäter då effektiviteten hos dem. 
Kostnadsdrivare visar volymmängder för en mängd olika aspekter angående 
prestationer som reflekterar effektiviteten i aktiviteten. När dessa länkas till kostnader 
kan man utläsa effektiviteten som aktiviteterna bär.109 Identifikationen av kostnads 
drivare ger även information angående designattribut som är beaktansvärd för 
designers som arbetar med att framställa nya produkter, speciellt då deras arbete är 
begränsat av efterfrågan att möta de innan uppställda budgetkraven.110 

 
• Den detaljerade informationen från ABC systemet hjälper projektledare och ledning 

att bestämma priser på produkter och vinst per produkt. Systemet kan även bidra med 
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information angående beslut inom vissa delar i produktionskedjan om företaget bör 
outsourca eller insourca aktiviteten.111 

 
• ABC systemet ger även relevant information till bestämmandet och användandet av 

budgetering för företaget. Tillgången av ABC ger ofta för första gången information 
gällande kostandsdrivare och dess volym som blir ett verktyg för att mäta varje 
aktivitet och dess arbetslast samt omfång i företaget.112 Denna information blir 
nödvändig för att bestämma framtida användning av resurser och omfång för 
aktiviteter. När en högre mängd av kostandsdrivare blir trolig är en utökad mängd av 
resurser troligtvis genomförbar.113   

 
 

3.3.5 Nackdelar med ABC 
 

• Alla kostnader inom ett företag kan vara svåra att applicera på specifika produkter 
eller tjänster genom ABC kostnadsdrivare. Vid dessa fall måste företag dividera den 
totala kostnaden per år för en specifik kostnad genom antalet arbetstimmar per år och 
sedan ta detta tal och multiplicera det med antalet arbetstimmar för en produkt eller 
tjänst.114  

 
• ABC system kan vara arbetsamma att upprätthålla och implementera i företag på 

grund av tiden det tar att samla samt hålla reda på alla aktiviteter som ska räknas 
med.115  

 
• Användning av ABC system gällande arbetskostnad för personal kan förknippas som 

spårning av överflöd och nedskärningar vilket kan ge svårigheter att samla korrekt 
information från medarbetare.116 
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4 Kvalitativ metod/Praktisk metod 
 

Detta kapitel skildrar studiens praktiska genomförande med syftet att skapa transparens till 

hur vårt arbete genomförts och för att ge läsaren en uppfattning om studiens tillförlitlighet. I 

kapitlet tydliggörs vårt val av kunskapskälla, de metoder som använts för att samla in och 

analysera primärdata beskrivs och slutligen granskar vi våra kunskapskällor. 

 

4.1 Access 
 

En viktig faktor för att en studie ska fungera är att intervjuobjekten är villiga och motiverade 
till att utlämna information. Denna tillgång till information och data kallas access.117 Vi har i 
vår studie haft ansenlig access till en kontaktperson på företaget. Den access som också kan 
tas upp i detta avsnitt är den access vi haft till andra kontakter på företaget. Accessen till 
andra har enligt vår egen uppfattning också varit god men vi har valt att endast utnyttja en 
kontakt på grund av vårt val av studieområde. Denna kontakt som varit vår huvudsaklige har 
på ett otroligt sätt hjälpt oss med bidragande råd och information hur vi bör bearbeta detta 
ämne som studien undersöker. Utan denna kontakt kan vi på rak arm säga att studien hade 
varit omöjlig att genomföra. Kontakten har varit med under hela studiens gång och hjälpt oss 
med både inriktning initialt samt med ändringar under tiden. Då denna studie är en fallstudie 
spelade vår kontaktperson stor betydelse då hon var den som satt inne med all information 
gällande studieområdet vi kom överens om att undersöka. Genom en första träff etablerades 
kontakt och efter det har ytterligare ett möte samt e-post kontakt genomförts. Det andra mötet 
resulterade i vårt empirikapital. Det som stärkta accessen i denna studie var nog med stor 
sannolikhet att kontaktpersonen ansåg sig ha tid att hjälpa samt möjlig nytta av vår studie.  
 
Genom bemötandet i synnerhet av kontaktpersonen och i allmänhet av företaget kände vi att 
informationen de delgav oss blev väl genomförd och riktig vilket har stärkt denna studie 
enligt oss. 
 

4.2 Val av källa till det empiriska materialet 
 
Genom att vi båda hade, som tidigare beskrivits, ett intresse av projektledning och 
marknadsföring i denna typ av företag, och att vi vid närmare undersökning upptäckt att 
ämnet var oberört till stor del kände vi att det var detta som denna studie skulle undersöka.  
Genom upptäckten av det något diffusa ämnet via examensjobb.nu och den sedan etablerade 
kontakten samt utarbetade problemet valde vi att välja den källa som hade mest information 
om ämnet.  
 
Valet av källa föll till stor del från den information vi fick initialt av företaget. Då ämnet ska 
behandla tidsplanering och budgethantering inom korta komplicerade och projekt i ett litet 
kreativt svenskt företag kände vi att den information och kunskapen vi bör hämta först och 
främst finns inne i företagets lokaler. Genom ett samtal med företagets VD fick vi förståelse 
att projektledaren är den som hanterar dessa frågor. Följden av detta blev självklart att vi fick 
och valde att göra intervjun med den projektledare som styrt projektet ”Get the Glass” på 
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grund av denna persons stora kunskap och insikt i projektets tidsplanering och 
budgethantering. 
 
Av det tidigare resonemanget förstår ni som läsare att vi inte använt oss av någon 
urvalsprocess utan haft förtroende till kontakterna hos företaget och vad de trodde skulle 
gynna studien mest i fråga om källor.  
 
Genom den kunskap vi har inhämtat om hur företaget arbetar med projekt har vi förstått att 
denna använda källa är den ända som har insikt i det undersökta projektets delar. Därför anser 
vi att ytterligare källor hade varit överflödigt då dessa inte i någon utsträckning har samma 
kunskap om studieområdena. Självklart hade det varit intressant att undersöka fler projekt 
med en annan projektledare men detta var inte avsikten med studien. 
 

4.3 Kontakt med källan 
 
Vi kände omgående att det förtroende och den information vi skulle få tillgång till är unik och 
därför har vi aktivt försökt att bygga denna studie genom förtroende hos företaget för att de 
ska känna sig trygga i att lämna ut deras egna speciella projektmetod till oss. Vi har valt att 
alltid uppdatera och förbereda kontakten på hur vi ligger till samt hur vi vill fortskrida. 
Genom detta arbete känner vi att kontakten med källan har stärkts. Huvudkällan har på 
samma sätt haft möjligheten att kontakta oss genom e-post eller telefon om eventuella frågor 
och oklarheter. Likt tidigare beskrivet togs den första kontakten med källan efter samtal med 
VD på företaget. Vi valde att presentera vår avsikt och hur denna studie var tvungen att 
genomföras för att fungera. Genom e-post kontakt samt ett initialt möte kom vi överens med 
källan om vad som var intressant samt fyllde en nytta för företaget att vi undersökte. Efter det 
skedde ytterligare e-post kontakt för att specificera syftet samt till att planera in ett datum för 
informationsinhämtning. Innan denna träff delgav vi källan vår intervjumall för att denna 
skulle kunna förbereda sig på vad vi ville ta reda på. Denna information resulterade inte i 
några frågor eller ändringar från källan vilket vi tolkar som att våra frågor kändes rätt 
formulerade samt precisa för det vi vill undersöka.  
 
Innan vi genomgick intervjuerna och informationsinhämtningen var ni noga med att fråga hur 
källan och företaget denna representerade ställde sig i frågan om anonymitet samt skydd av 
klienter. Detta kändes även som det stärkte vårt förtroende hos källan och företaget.  
 

4.4 Datainsamlingsmetod 
 

Vi valde att konstruera en frågemall efter att ha genomgått den teori som vi valt för att 
garantera att vi skulle vara inom rätt område vid intervjutillfället. De frågor som detta 
resulterade gav källan möjlighet att själv utveckla sina svar. Frågorna delgavs som tidigare 
nämnts till källan innan intervjutillfället. Denna metod av intervjumall känner vi var det bästa 
alternativet då vi undersöker projektet ”Get the Glass” för att få tillgång till bästa möjliga 
uppgifter och information.  
 
Själva intervjutillfället genomfördes i företagets lokaler i Skellefteå där källan har sitt kontor. 
Innan intervjun startade frågade vi om det var godkänt av källan att vi använde 
ljudupptagningsmekanism under intervjun för att ingen information skulle gå till spillo. 
Källan accepterade detta. Efter genomförd intervju gav vi källan möjlighet att tillägga ämnen 
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eller information som denna tyckte att vi glömt bort eller gett för lite utrymme samt berättade 
att vi skulle skicka det transkriberade materialet när det var gjort. Den senare informationen 
lämnades till källan för att denna skulle förstå att vi ville att informationen skulle vara så 
korrekt återgiven som möjligt.  
 
Transkriberingen av materialet från ljudupptagningsmekanismen genomfördes två dagar efter 
intervjutillfället för att vi tror att känslan och förståelsen för materialet som skapades kan 
sjangsera om vi väntat ytterligare. Den genomförda transkriberingen genomfördes enligt plan 
och bearbetades sedan till vår empiridel.  
 
Genom att använda citat från intervjuerna tycker vi att empirin görs mer levande. Citat ska 
självklart inte göras mer betydande än vad de representerar men vi har medvetet försökt att få 
många fungerande citat för att ge mer förståelse till läsaren om hur källan formulerade sig. De 
valen av citat vi gjort är således baserat på vår egen uppfattning om vad vi tyckte bör belysas 
och till viss del förstår vi om ni som läsare känner att det har blivit svårt att förstå dessa eller 
känner att de är oviktiga men vår egen uppfattning, troligtvis baserat på att vi genomförde 
intervjun, är att dessa är präglade av intervjun och gör den färdigställda empirin bättre. 
 
Källan valde i slutändan att kommentera några delar det material som vi sammanställt från 
intervjun. De delar hon valde att kommentera var inte av någon betydelse utan var mer 
beskrivanden av företaget samt uttryck. Detta känns som ett bevis för att transkriberingen och 
sammanställningen har genomförts oklanderligt och på ett väl återgivet sätt. Källan var även 
öppen till att vi fick välja om vi ville genomföra hennes förslag på ändringar eller inte. 
 

4.5 Diskussion om kunskapskällor 
 
Vi känner att denna process med inhämtning av material till studien genom muntliga källor, 
rättare sagt muntlig källa, är beroende dels av vår förförståelse men till stor del även av 
företaget. Den kunskap vi har innan av att skriva uppsatser samt om ämnena självt har 
påverkat denna studie genom att denna kunskap påverkar hur vi tolkar de svar vi har fått från 
källan på vår intervju. Utan den kunskap vi besitter hade troligtvis svaren varit omöjliga för 
oss att tolka då det användes mycket branschuttryck samt projektrelaterade hänvisningar 
under intervjun men vår förståelse kan även ha missvisat oss då projektledning ofta är högst 
unikt från företag till företag och vissa saker som källan medgav kan ha tolkats fel av oss. 
(Denna risk med inhämtade materialet sänks dock genom det kontrollerade intervjumaterialet 
vi delgavs av källan) 
 
Frågorna vi valde att ställa kan också påverkas av vår förförståelse då dessa till stor del 
grundades på de teorier vi valt att använda. Vidare medför detta att källan som utsattes för 
frågorna tolkar dessa och svarar utifrån det sammanhang som denne tycker är riktigt och rätt. 
Detta är ett faktum som är svårt att komma ifrån. All tolkning sker utifrån sammanhanget, 
förförståelse och egen förmåga. Det vi tycker är viktigt i detta fall är snarare att ni som läsare 
har fått en god bild av vår och källans tidigare kunskaper än att vi ska resonera kring hur det 
påverkat studien. 
 
Den information från företaget vi fick om att den källan vi använde var den enda passande för 
denna typ av studie bör ifrågasättas. Detta kan ha påverkats av tidsåtgång och prioritet från 
företaget och att denna källa var den som hade mest tid just i detta tillfälle. Vi tror dock att 
detta inte är fallet. Genom att vi fick god kontakt med företaget och källan samt att denna 
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studie grundas i en förfrågan från företaget med vissa korrigeringar anser vi att företagets vilja 
att få någonting ut av denna tid är större än dess vilja att bara få det bortstökat och på så sätt 
sätta vem som helst som ansvarig kontaktperson/källa. 
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5 North Kingdom/ Empiri 
 

I denna del kommer vi att ge en överblick över projektet ”Get the Glass” som vår studie är 

baserad på. Vi kommer att presentera det sammanställda materialet av den intervju vi 

genomfört med Annelie på North Kingdom som agerade som projektledare i ”Get the Glass” 

uppdelat i fyra delar. Den första delen beskriver North Kingdom och deras allmänna 

förhållande till projekt, den andra delen beskriver projektet ”Get the Glass”, de följande 

delarna beskriver projektet ”Get the Glass” utifrån ämnena tidsplanering och 

budgethantering. 

 

5.1 North Kingdom 
 
Beläget i Skellefteå startades North Kingdom av Roger Stighäll och Robert Lindström år 
2003. Företaget är en kreativ digital byrå enligt dem själva. Deras mål är att arbeta kreativt, 
effektivt men i synnerhet på ett annat sätt än alla andra i deras bransch. North Kingdom har nu 
17 anställda som är noga utvalda för just deras speciella kompetens och kunskap samt innehar 
kontor i Skellefteå, Stockholm och Växjö. Företagets passion ligger i att göra det oväntade för 
kunden och det ger dem en fördel att kunna presentera den bästa kreativa produkten. 
Företagets vision är att vara i spetsen när det gäller kreativitet i den digitala mediabranschen 
och att hjälpa varumärken att bli starka i nya spännande territorier. Detta ska uppfyllas genom 
medvetenhet inom ny teknologi, nya vägar att uttrycka sig på och nya sätt att kommunicera. 
 
Deras arbete ligger i alla delar av ett projekt, från koncept, genom design till färdig produkt. 
North Kingdoms områden är: 
 
Internetsidor 

Kampanjsidor 

Onlinereklam 

Flash animationer 

Digitala illustrationer 

Logos och varumärkesbyggande 

Positionerings strategier 
 
För att visa North Kingdoms framstående arbete kan vi visa ett sampel av deras kundlista och 
de priser de har vunnit för året 2005: 

 
FIGUR 9: SAMPEL AV NORTH KINGDOMS KUNDER OCH PRISER 2005 
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Annelie Jönsson arbetar som projektledare hos North Kingdom och är den som vi har haft 
kontakt med hos företaget för denna studie. Annelies utbildning består av 3 års 
projektledarutbildning i produktutvecklingsprocesser/innovationsutveckling därefter har hon 
läst managementutbildning i innovationsföretag. Efter det slutförde hon utbildningen med en 
examen som industridesigner för att få en helhetsbild av idé till färdig produkt. Detta ger 
henne en förståelse för hela flödet gällande North Kingdoms produktutveckling, allt från 
personalfrågor till marknadsföring. Tanken med hennes utbildning är att fungera som idealisk 
projektledare för utvecklingsföretag/industriföretag. ”Get the glass” var Annelies första 
projekt som anställd hos North Kingdom. Tidigare har hon arbetserfarenhet av projekt inom 
industriell design både som projektledare och industridesigner. 
 
Antalet projekt som North Kingdom oftast administrerar samtidigt är fyra sen är det alltid 
mindre projekt som kan göras parallellt utifrån deras resurser. Annelie anser att fyra projekt är 
lagom men att det inte är antalet projekt som styr utan snarare komplexiteten och intensitet. 
Tiden för projekten är väldigt varierande, den kan röra sig mellan 6 veckor för komplexa 
projekt upp till 3 månader beroende på just komplexiteten. 
 
Projektprocessen sköts bra inom företaget men enligt Annelie kan det ibland saknas viss 
struktur. Den är inte direkt dålig men rutinerna för hur vissa delar ska göras kan utökas.  Två 
delar som Annelie anser måste förbättras är målstyrning och tydligare förväntningar på 
medarbetare. Idag anser hon att det saknas ett verktyg för att medarbetare ska gå från att bli 
projektstyrda till att projektleda sig själva som hon anser är ett incitament för att bli ännu 
effektivare. Alla inom företaget verkar dock positiva till förändringar inom North Kingdoms 
projektprocess och detta tror hon kan bero på ett högt engagemang hos den unga 
arbetarstyrkan i företaget. 
 
”Engagemanget är det högsta jag har sett någonsin och det tror jag beror på att folk får välja 
in projekten själv, det handlar inte om att tjäna mest pengar i det här företaget utan det handlar 
om att få in roliga projekt och göra roliga kreativa lösningar” 
 
På företaget North Kingdom hanteras projekt på liknande sätt varje gång. Det är en 
förhållandevis enkel modell som beskriver hur projekten struktureras. Account Director 
tillsammans med VD har hand om erbjudandet/förfrågan från kund och utvärderar/bestämmer 
om det är intressant att gå vidare med. Det finns två sätt som North Kingdom erhåller projekt. 
Det första är ett erbjudande från en kund då de tillsammans utarbetar budget och diskuterar 
tillsammans om det är något som de kan få ut av ett samarbete. Det andra alternativet är en så 
kallad ”pitch”. Detta sker genom att North Kingdom bland andra företag får lämna ett förslag 
till kunden på hur de vill att den slutliga kampanjen av projektet ska se ut givet förutsättningar 
från kunden. Det finns även två sätt som North Kingdom arbetar mot kund. Det första är att 
North Kingdom äger kunden själv och det andra är att North Kingdom jobbar åt en annan 
byrå som använder sig av North Kingdoms specialistkunskaper. I det senare exemplet ”äger” 
inte North Kingdom kunden själv utan samarbetar med den externa byrån för att komma fram 
till hur projektet ska utföras. Efter det är bestämt går denna process nedåt i led till 
projektledare där det aktuella projektet vidare utvärderas tillsammans med projektledaren och 
dennes projektgrupp. Detta steg är något som North Kingdom anser sig vara unika med då 
deras projektgrupper inte antar sig projekt som inte utvecklar de anställda i någon riktning.  
 
”Om vi vet att till exempel en person i vår projektgrupp som är jätteduktig på 3D tycker att 
det verkar spännande eller att jag som projektledare vill jobba med just det där varumärket, då 
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ser vi att folk brinner för det, först då tackar vi ja till det, med förutsättningen att våra krav 
och kärnvärden i stora drag möts, det är inte vinsten på projektet som spelar störst roll” 
 
När projektet väl är antaget sker en överlämning av information mellan Account Director och 
projektledare. Efter det sköter projektledare daglig kontakt med kund samt alla delar i 
projektet förutsatt att det inte blir några problem eller misskommunikationer. Vid frågor om 
avtal eller större ändringar i budget kan Account Director kopplas in för kontraktsändringar. 
Beroende på hur stort projektet är sammansätts projektgruppen. Dels finns det resurser inom 
förtaget men de använder sig även av externa resurser och samarbetspartnerns som kopplas in 
för deras speciella kompetens. Sammantaget blir projektprocessen hierarkisk i nedgående led 
från Account director- projektledare-projektgrupp. Dock jobbar de utifrån att de vill ha en 
platt organisation i den utsträckning det går och vill undvika hierarki in i det sista. Modellen 
visar på detta sätt inte vem som bestämmer över vem utan hur informationen flödar i ett första 
skede baserat på arbetsuppgifter.  
 
 

 
FIGUR 10:. ÖVERGRIPANDE PROJEKTMODELL HOS NORTH KINGDOM 

 
 

5.2 Projektbeskrivning av ”Get the Glass” 
 
”Get the Glass” är en del av den amerikanska annonskampanjen Got milk? vars syfte är att få 
befolkningen i USA att dricka mer mjölk. ”Get the Glass” som North Kingdom producerat är 
ett webbaserat brädspel där man ska hjälpa familjen Adachi, en familj som inte kan leva utan 
mjölk. Det enda som kan hjälpa dem är ett magiskt glas innehållande mjölk som är inlåst i 
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”Fort Fridge”. Spelet går ut att på att genom att slå tärning, svara på frågor och utföra olika 
uppdrag hjälpa familjen Adachi att stjäla det magiska glaset från ”Fort Fridge”. 
 
Spelet har fått mycket beröm för dess avancerade grafik, animationer och humor. Det är också 
ett av de mest komplexa flashbaserade spelen som producerats fram till idag. 
 
Projektet startade genom att en amerikansk reklambyrå gav North Kingdom uppdraget tacka 
vare att de tidigare skapat en hemsida för företaget California Milk Processor Board och nu 
ville kunden att North Kingdom skulle bygga ett spel till samma företag. North Kingdom var 
med i konceptmöten längs hela vägen med Creative Director, Art Director från den 
amerikanska reklambyråns kreativa- och administrativa team. Ett förslag till budget sattes av 
uppdragsgivaren och utifrån den förhandlas och fastställdes en slutlig budget. 
 
På liknande sätt, som den övergripande projektmodellen för North Kingdom beskrevs, 
överlämnades ”Get the Glass” från VD till projektledare som i detta fall var Annelie. Efter det 
skapades projektgruppen som bestod av Creative Director, Art Director, 3D artister, Flash 
utvecklare, grafiska designers och programmerare. Utöver detta tillsattes externt nätverk med 
bland annat post produktion, illustratörer, ljuddesigners och modell designers. 
 
Projektledarens roll i ”Get the Glass” baseras på att denne utgår från en fastställt budget för 
att få en översikt hur mycket pengar som finns att disponera över de olika resurserna. Efter 
budgeten är specificerad placerar projektledaren in alla olika delar som behövs till projektet 
och ser då hur mycket som finns kvar räknat i timme/anställd att disponera. Efter det för 
projektledaren in alla kostnader och kontrollerar att alla kostnader som finns överensstämmer 
med den innan bestämda budgeten och inkommande fakturor. Vidare styrde projektledaren 
över resursallokeringen/tidsplaneringen inom ”Get the Glass” för att få rätt resurser per vecka 
till projektet. Resursplaneringsmöten genomförs en gång i veckan, drevs av projektledaren 
tillsammans med Account Director samt VD för att få en övergriplig bild över hela företaget 
befintliga resurser. I projektet ”Get the Glass” var dock detta inte ett problem då projektet 
högprioriterades av North Kingdom och fick tillgång till de resurser som behövdes. Detta 
berodde i stor del på att medarbetarna hade en stor drivkraft att arbeta med projektet på grund 
av dess kreativa omfattning samt att budgeten tillät det. Daglig kontakt med reklambyrå 
sköttes av projektledare inom ”Get the Glass” då projektet erhölls genom reklambyrå och inte 
direkt från slutkund. Denna kontakt bestod i stor del av möten med byrån två gånger i veckan 
per telefon då byrån ligger i USA.  Mötena gick igenom alla olika aktuella delar som 
projekten berörde vid tidpunkt och tog beslut för vidare upplägg för att driva projektet framåt. 
Slutligen ansvarade projektledaren i ”Get the Glass” för projektgruppens medlemmar och såg 
till att de kom fram i den process de genomgick.  
 
Innan projektet startades ansåg projektledaren att den största svårigheten skulle bli 
tidsåtgången på grund av att projektet skulle resultera i ett av de mest komplexa spel som 
lagts ut på nätet hittills. Tidsramen som projektgruppen fick av reklambyrån var väldigt kort i 
jämförelse med hur komplext arbete de skulle utföra. Vidare var projektet ”Get the Glass” 
komplicerat i den utsträckningen att projektgruppen inte riktigt visste vilka delar som skulle 
behövas för att kunna slutföra det eller i vilken del de skulle börja för att få struktur. Alla 
delar inom ”Get the Glass” som projektgruppen skulle göra interagerade med varandra på 
grund av spelets natur vilket gjorde att projektledaren såg stor risk för komplikationer innan 
de påbörjade arbetet.  
 
Under tiden som projektet löpte kände inblandade att det inte fanns tid för direkt 
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dokumentation utan det har planerats att ske juni 2007. Den mallen som de använder är dock 
befintlig och finns i bilaga 2. 
 
Samtidigt som projektet löpte insåg projektledaren i ”Get the Glass” att de innan uppsatta 
avkastningskraven inte skulle mötas, detta medförde att projektgruppen var tvungna att sätta 
ned foten och göra ett avslut på grund av att kund inte ville tillföra mer till budgeten. Det 
fanns två vägar att gå; öka budget och resultatet kunde bli ännu bättre alt. Om budgeten är 
låst, görs ett avslut och North Kingdom genomför enbart de nödvändiga delarna för det som 
budgeten tillåter. Strävan från kunden är ofta i den utsträckning att de vill ha ut så mycket 
som möjligt för den summa de betalat till North Kingdom och så var även fallet i ”Get The 
Glass”. Genom att kontrollera den innan uppsatta budgeten kunde detta motverkas genom att 
projektledaren valde att göra ett snabbare avslut. 
 
Under projektets gång var det projektledarens ansvar att ha uppsikt om de skulle möta 
uppsatta deadlines eller inte. En deadline i projektet lyckades inte North Kingdom att leverera 
på utsatt leveransdag delvis på grund av att de saknade material från kund och delvis för att 
arbetet var för komplext, det gick inte att genomföra på den tid de hade beräknat. Detta 
innebar att North Kingdom (Account Director, projektledare, Creative Director och Art 
Director) hade möte med Account Director, projektledaren, Creative Director och Art 
Director från uppdragsgivaren om hur de skulle ta det vidare och komma överens om en 
lösning.  
 
Projektets ambitioner höjdes under projektets gång beroende på att projektgruppen bestod av 
kreativa människor som ständigt finner mer kreativa och spännande lösningar med resultatet 
och alltid hittar delar de kan göra ännu bättre. Målet med projektet var dock detsamma. 
Tillslut kom det till en punkt då Annelie som projektledare satte ned foten på grund av att hon 
såg en risk i att de skulle överskrida budgeten. Det kan vara svårt för personalen att förstå när 
gränsen måste dras men i detta fall hade det gått så långt att de drivande projektmedlemmarna 
hade förståelse för att de var nära. Projektet slutfördes med vissa mindre modifikationer men 
kunden var ändock mycket nöjd med resultatet. 
 
Under projektets gång uppdaterade Annelie budgeten när det uppstod nya kostnader, en gång i 
veckan gicks resursplaneringen igenom för att se hur många timmar projektgruppen förbrukat 
inklusive eventuell övertid för att se att projektet låg i linje med uppsatt budget. 
 
Likt tidigare nämnt var problemet att medarbetarna inte såg några begränsningar på vad de 
kunde skapa, vilket innebar att målet med projektet inte var ett problem att nå däremot blev 
det problem att hålla projektet inom tidsramen. 
 
”i och med att projektet var så komplext agerade vi mer på magkänsla för att förstå hur nära 
målet vi hade kommit, vissa kämpar för att nå upp till målet, här har vi utmaningen att våra 
kreatörer vill leverera bortom det innan uppsatta målet för att de tycket arbetet är så roligt.” 
 
Att under projektets gång se till att det låg i linje med tidsplaneringen var en svår uppgift. 
Kreatörerna ville ofta göra lite extra vilket de sa skulle ta lite längre tid medan det i praktiken 
tog mycket längre tid, vilket gjorde Annelies jobb som projektledare svårt. Det var ofta 
magkänslan som fick avgöra beslut om vad de hade tid att utföra och inte för att fortfarande 
kunna möta projektets deadline. 
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I projektet hade de vissa delmål/avstämningar uppsatta men på grund av projektets 
komplexitet kunde dessa ändras från vecka till vecka. North Kingdom hade två gånger i 
veckan telefonmöte med kund där de bestämde vad som var lämpligt att genomföra till nästa 
avstämning. De hade dagliga möten inom projektgruppen, ca 1h. 
 
”vi förde hela tiden en kommunikation med kund på grund av att projektet var så komplext, 
tidsplan är alltid någonting vi har men det var mer att vi kollade på vilka aktiviteter som fanns 
för att försöka få ihop det.” 
 
Under projektets gång upplevde Annelie tiden som en stor svårighet. Det var svårt uppskatta 
tiden beroende på att medarbetarna i projektgruppen uppskattade själva tidsåtgången för varje 
aktivitet, vissa hade en bra uppfattning om hur lång tid det skulle ta att utföra ett arbete medan 
andra var tidsoptimistiska gentemot arbetet de skulle utföra. Projektet var i sin natur i princip 
omöjligt att planera vecka för vecka, istället fick de löpande planera vilka aktiviteter som 
borde utföras. 
 
”jag tror planeringssvårigheterna delvis beror på att det är en ny bransch för mig, när jag 
samtalade med vår VD om hur de satte tidsplanen för ett projekt som detta fick jag svaret; det 
går inte, man gör ungerfärliga planer och tittar mer funktionsplaner än tidsplaner där man kan 
läsa av att de här funktionerna ska vara igång nu, du ska leverera det till den funktionen osv.” 
 
En annan svårighet var komplexiteten, det var många olika delar som skulle ske på kort tid. 
Projektet liknade till viss del ett ”gytter”, medarbetarna arbetade inte delfokuserat utan hade 
flera delar de arbetade med samtidigt. Det var aldrig tydligt att en viss design skulle sättas 
datumspecifikt, svårigheten var att inte låta den kreativa processen bli för utdragen. 
 
Varje morgon under projektets gång gick de igenom vad det var som gjordes föregående dag 
och vad som skulle göras under dagen. Det var genomgående delar som behövde diskuteras 
på grund av projektets komplexitet. ”det har inte gjorts förut, det finns ingen färdig lösning, vi 
måste komma på den.” I efterhand anser Annelie att den innan utarbetade tidsplaneringen 
följdes till viss del. Alla delar var inplanerade men hon tycker att hennes egen bristande 
kunskap inom processer i IT-branschen gjorde att det var svårt att förstå omfattningen innan 
hon gick in och ledde projektet. Detta resulterade i att hon var tvungen att göra ändringar och 
uppdateringar under tiden projektet var igång. Tidsplanen följdes i stor utsträckning men den 
skulle ha följts ännu mer till punkt och pricka om hon hade haft förståelse för alla de delar 
som inkluderades i projektet. 
 
”när jag ser tillbaka på det så stämmer det inte men jag förstod inte vad alla delar i ett sådant 
här projekt innebar när man bröt ner det, för jag hade aldrig genomfört en process i den här 
branschen innan” 
 
Ser hon på projektet i efterhand tycker alla som var inblandade att det blev lyckat och att det 
var roligt att arbeta med. När intervjun gjordes hade över 1 miljon besökt hemsidan (och 15/5 
2007, 6 miljoner!) och 50 000 slutfört spelet ”Get The Glass”. Vidare tycker hon att projektet 
var en viktig del för att förstå hur North Kingdom ska fortsätta arbeta med projekt av denna 
dignitet. Detta beror på att projektet ”Get the Glass” var extremt i sitt slag på grund av den 
avancerade tekniken som användes samt alla de olika delar som skulle användas för att få det 
att fungera på en Internetsida.  
 
På nästa sida visas projektets tidsplan, alla aktiviteter projektet ”Get the Glass” innefattar.
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FIGUR 11: GET THE GLASS  TIDSPLAN   
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5.3 Tidsplanering av projektet ”Get the Glass” 
 
De som arbetade med att lägga upp tidsplaneringen av projektet var Annelie och företagets 
Creative Director. Under projektets gång hade dock Annelie som projektledare det 
övergripande ansvaret över tidsplaneringen. Vid tiden för projektet använde sig North 
Kingdom ett förprogrammerat kalkylblad i Excel för att lägga in och sköta tidsplaneringen i, 
vilket Annelie inte ser som det bästa verktyg att använda. 
 
Uppskattningen av tidsåtgången för de olika aktiviteterna gjordes genom att medlemmarna i 
projektgruppen gjorde egna bedömningar på hur lång tid varje aktivitet skulle ta. På grund av 
projektets komplexitet visade det sig sedan under projektets gång att dessa uppskattningar inte 
alls stämde. 
 
”våran tidsplanering kan slå på några dagar beroende på vem som är tidsoptimist och inte… 
vissa saker gick jättesnabbt medan andra tog jättelång tid för vi visste inte hur man skulle lösa 
alla saker.” 

 
Även fast Annelie vet att vissa av medarbetarna är tidsoptimister lägger hon in den tid 
personen i fråga angett i tidsplanen eftersom även personalen ser tidsplaneringen. I 
tidsplaneringen av projektet ”Get the Glass” lades ingen extra tid i form av buffertar eller 
liknande in i grundplaneringen. Allt eftersom projektet fortskred insåg Annelie dock att det 
behövdes och hon började lägga in tidsbuffertar löpande varje dag. 
 
”sa dom att dom skulle vara klara på en timme räknade jag med fyra, för det var det som 
ungefär stämde i det här projektet” 
 
Annelie la även in en tidsbuffert speciellt för huvudprogrammeraren då det var en väldigt 
komplex programmering till projektet. Detta trots att denna programmerare inte är 
tidsoptimist. 
 
I projektet var det många olika saker som byggde på varandra och allteftersom 
projektgruppen kom upp med lösningar påverkades även andra delar av projektet. Detta fick 
till följd att det blev väldigt många ändringar under projektets gång. Dessa var dock mest små 
ändringar och det var inget som påverkade den övergripande strukturen av projektet. 
 
Under projektets gång hade hela projektgruppen tillgång till tidsplaneringen. Praktiskt gick 
det dock till så att Annelie informerade om hur de låg till och vad respektive projektmedlem 
ungefärligen skulle ha gjort innan det var dags för nästa leverans. Projektmedlemmarna 
gjorde dock sina egna to-do-listor eftersom de inte har produktionsledare i North Kingdoms 
organisation. I projektet var det huvudprogrammeraren som var spindeln i nätet och för 
honom var tidsplaneringen viktig då han kunde se när de olika delarna skulle levereras till 
honom. Under projektets gång kommunicerade även Annelie tidsplaneringen mot Account 
Director och VD. Även kunden hade insikt i tidsplaneringen under projektets gång även om 
Annelie menar att kunden och North Kingdom hade varsina tidsplaneringar. Mot kunden 
skedde dock kommunikationen främst genom funktionslistor med status på de olika delarna i 
projektet; vad det var som var gjort och vad som skulle göras. 
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När projektmedlemmarna kände att de inte kunde klara av en aktivitet på innan bestämd tid 
kontaktade de Annelie som då kunde justera tidsplaneringen. Vissa externa underleverantörer 
var hon dock tvungen att själv kontakta för att få reda på hur de låg till.  
 
En bit in i projektarbetet insåg de att inte skulle hinna leverera spelet till deadline vilket 
medförde att fokus i projektet ändrades. Istället för att jobba mot att göra färdigt spelet skulle 
projektgruppen istället göra klart en trailer av spelet vilket innebar en stor omställning för 
projektgruppen som Annelie säger att det helst undvikit.  
 
Den del som orsakade flest förändringar i projektet var produktionsdelen där 
projektmedarbetarna skulle få allting klart. Detta påverkade även programmeringen som blev 
lidande när produktionen drog över tid och programmeringen kan inte starta utan att 
produktionen är klar. Själva konceptfasen där Art Directorn drar upp riktlinjerna för hur det 
skulle se ut gick enligt tidsplan.  
 
Efter projektet gjordes en överslagsutvärdering där de bland annat ser hur många timmar de 
förbrukat på projektet mot för vad de skulle. Annelie konstaterar att för uppdrag av en sån här 
komplexitet är de tvungna att hitta att bättre sätt att göra en tidsplanering, det är inte hållbart 
att arbeta som projektgruppen gjorde under ”Get the Glass” projektet. 
 
”hade vi haft den dubbla tiden jämfört med vad vi hade det inte blivit lika svårt att 
tidsbedöma, nu var vi tvungna att jobba 12-16 timmar per dygn och då blir det väldigt 
intensivt och svårt att bedöma och ändra” 
 

5.4 Budgethantering i ”Get The Glass” 
 
Budgetarbetet inom ”Get the Glass” började med att Annelie fick en uppställd budget för att 
få en överblick om hur mycket pengar hon hade att handskas med samt kostnader för 
underleverantörer. Efter det gicks alla delar som de behövde till projektet igenom för att se 
hur mycket av dessa som skulle behövas och vad det skulle kosta. Delarna som North 
Kingdom skulle använda till projektet ”Get the Glass” delades först upp i större delar för att få 
en överblick av den totala kostnaden, sedan bröts de ner i specifika aktiviteter. I stora drag 
beskriver Annelie North Kingdoms budgetarbete med att Account Director gör ett första 
utdrag av budgeten och sedan tar projektledaren över för att göra den med noggrann.  
 
Kostnaderna för de olika aktiviteterna sätts igenom att se på hur många timmar som det 
behövs för att slutföra de olika delarna i projektet. Budgeten som North Kingdom sätter upp 
för ett projekt jämförs sedan med erbjudandet som de fått från kund för att se om det är 
realistiskt att genomföra och vad det finns för marginaler att spela med. Arbetet med att sätta 
upp budgeten för ”Get the glass” var beroende på förhandling mellan Account Directors och 
uppskattningar från medarbetarna på hur lång tid det skulle ta att genomföra delarna i 
projektet. 
 
De verktyg som användes får budgetarbetet var Excel där de har ett ark som räknar ner alla 
kostnader för att de skulle kunna se hur mycket pengar/timmar/anställd som fanns kvar att 
disponera. 
 
Under projektet löpte ändrades kostnader i den innan uppsatta budgeten för arbetet. Kunden 
ville ha mer av en viss aktivitet vilket medförde att North Kingdom var tvungen att dra ner på 
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övriga aktiviteter. Annelie beskriver denna process som att de tillslut var tvungna att be 
kunden om mer pengar för det arbetet de skulle utföra annars var projektgruppen tvungna att 
dra ner ordentligt på utvalda delar. Vidare var budgetarbetet i detta projekt viktigt för 
kreativiteten då budgeten satte stopp för vissa delar på grund av att det inte fanns mer pengar 
(timmar per anställd) att tillgå för att göra ändringar. Budgeten satte på detta sätt ramar för 
den kreativa visionen som projektgruppen hade. En lagom nivå på kreativiteten är något som 
budgeten hjälpte projektet ”Get the Glass” med. En ansvarig Art Director som arbetade med 
en viss del kunde i efterhand komma och vilja göra förbättringar på reda slutfört arbete med 
den uppsatta budgeten visade då att för att göra en ändring måste något annat åsidosättas eller 
att mer pengar tillsätts från kund. 
 
”Ett torn som vi hade fått godkänt i ritningen av modellen till spelet bad kund oss såga av, 
vilket gjorde att vi var tvungna att lägga på extra kostnader i modellbygget, bara det 
resulterade i flera tiotusen kronor extra” 
 
Under projektets gång valde Annelie att inte dela med sig om budgetinformationen till sin 
projektgrupp. Account Director och VD var dock inblandade i budgetarbetet vid flertal 
tillfällen just på grund av att större delen av personalstyrkan arbetade med projektet. 
 
Uppdateringarna i budgeten gjordes varje dag av Annelie för att få en bra överblick var de låg 
till budgetmässigt. Arbetarna i projektgruppen var dock duktiga på att meddela eventuella 
tidsändringar som skulle påverka budgeten.  
 
Om det var någon del i projektet ”Get the Glass” som orsakade budgetändringar var det 
möjligtvis modellbygget men Annelie anser att det var otroligt många delar som var 
relaterade. Detta medförde att det blev svårt att se vilken del det egentligen var som orsakade 
ändringen. Då projektet var komplext gjordes ingen budgetuppställning del för del av 
projektet utan 3D, design, Post-produktion fick agera delar i stort istället för att ”dörren på 
huset i spelet” fick en direkt kostnad. Allt detta syns i uppställningen av budgeten för ”Get the 
Glass” nedan:  
 
Budgeten visar figurativa siffror för att skydda kund. 
 



 

 51 

 

 

 
FIGUR 12: BUDGETEN FÖR PROJEKTET ”GET THE GLASS” 
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5.5 Empirisammanfattande modell över projektet ”Get The Glass” 
 

 
FIGUR 13: SAMMANFATTANDE MODELL AV EMPERIN 

 

De delar som projektledaren skulle ta hänsyn till i projektet ”Get the Glass” gällande 
tidsplanering och budgethantering var projektgruppen samt externa delar. Dessa delar 
tillsammans genererade tillslut det färdiga projektet ”Get the Glass”. De kreativa delarna som 
projektgruppen producerade kan skådas i Figur 11. Viktigt att påpeka att denna figur 
sammanfattar projektets delar och inte hur projektet styrs. 
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6 Analys 
 
Analysen kommer att utvisa de likheter och skillnader som finns mellan empirin som vi 

inhämtat från North Kingdoms projekt ”Get the Glass” och det teoretiska underlag vi valt att 

använda för uppsatsen för att få ökad förståelse hur ett litet svenskt kreativt företag arbetar i 

ett kort komplicerat projekt med fokus på projektets tidsplanering och budgethantering. 

Genom att grundligt analysera det material vi har fått tillgång till blir det enklare att ge 

förslag och se vilka delar av North Kingdoms arbete med ”Get the Glass” som kan och/eller 

bör förbättras givet de delar vi valt att fokusera på.  

 

6.1 Tidsplanering av projekt 
 
Tidsplaneringen av Get the Glass gjordes av Annelie tillsammans med företagets Creative 
Director. I arbetet använde de sig av ett enkelt Excel ark. Att lägga upp en tidsplanering är 
ofta ett komplext arbete där aktiviteter ska planeras och där resurser ska fördelas emellan 
dem. Idag finns det flera olika mjukvaruprogram som är specifikt utvecklade för att underlätta 
och effektivisera tidsplaneringen av projekt118. Att Annelie tillsammans med Creative 
Director trots det använde mindre anpassade Excel tror vi beror på att det är det vedertagna 
verktyget på North Kingdom.  
 
Tidsplanen lades upp på ett enkelt sätt där de olika aktiviteterna listades och kopplades 
samman med de resurser som skulle utföra dem. Resurserna hos North Kingdom består främst 
av medarbetare med olika kompetens men även till viss del externa resurser. Tidsplanen som 
utarbetades var grovt planerad. Att tidsplanen inte gjordes mer i detalj tror vi är en orsak till 
att Annelie senare under projektet fick svårt att följa resursallokeringen och de olika 
aktiviteternas relation till varandra. Projektet var ett av de mest omfattande North Kingdom 
utfört och att det inte planerades mer i detalj tolkar vi som att det fanns en osäkerhet för hur 
omfattande och komplext projektet var. 
 
Tidsplanen för projektet och de olika aktiviteterna baserades på projektets medarbetares 
uppskattning om hur lång tid respektive aktivitet skulle ta att genomföra. Dessa 
uppskattningar lades sedan in i tidsplaneringen utan justeringar eller tidsbuffertar. Detta 
innebar att tidsplaneringen blev känsligt mot förseningar eller förändringar i genomförandet 
av de olika aktiviteterna119.  
 
Under projektets gång visade det sig att de tidsuppskattningar som gjorts många gånger var 
för dåligt tilltagna och Annelie insåg efterhand att hon var tvungen att lägga in tidsbuffertar i 
schemat. På grund av detta blev det också ett flertal justeringar i tidsplaneringen. Enligt Leach 
innebär förändringar i tidsplaneringen under projektets gång att projektet ofta överskrider 
både planerad tidsåtgång och budget120.  

                                                
118 Project Management Institute, A guide to the project management body of knowledge, (Newton Square: 
Project Management Institute, 2000) 
119 Herroelen, W., Leus, R. “Project scheduling under uncertainty: Survey and research potentials” European 

Journal of Operational Research, vol. 165 (2005): 289-306 
120 Leach, L.P. “Critical chain project management improves project performance” Project Management 

Journal, vol. 30, No 2 (1999): 39-51 
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Detta var även något som inträffade, projektet blev inte klart till utsatt deadline. Det är svårt 
att peka på en enskild orsak till varför projektet blev försenat och vi tror att det var en 
kombination av flera olika saker. Till att börja med var projektet mer komplext än vad North 
Kingdom räknat med vilket även medförde att de uppskattningarna av tidsåtgång till de olika 
aktiviteterna blev för dåligt tilltagna. En annan orsak var problemet med att kontrollera 
projektmedlemmarnas kreativitet. Kreatörerna ville ofta göra lite extra, något som tog längre 
tid än vad som fanns utrymme för i projektets tidsplanering. Slutligen tolkar vi det som att 
tidsplaneringen inte var tillräckligt detaljerad. Annelie beskrev det som att hon uppfattade 
projektet som ett ”gytter” och det var svårt att se om projektet låg i linje med tidsplaneringen. 
Detta kan ha resulterat i att åtgärder som kunde ha vidtagits tidigt under projektet för att hålla 
det i linje med tidsplaneringen inte verkställdes på grund av att man med säkerhet inte visste 
var i projektet man var. Annelie beskriver också att många beslut angående vad de hade tid att 
utföra och inte togs på magkänsla.  
 

6.1.1 Get the Glass med Critical Chain 
 
Critical Chains grundidé är att identifiera projektets kritiska aktiviteter för färdigställande av 
projektet och skydda dessa mot störningar genom att använda tidsbuffertar i 
tidsplaneringen121.  
 
Det är svårt att se likheter mellan tidsplaneringen som användes i projektet ”Get the Glass” 
och Critical Chain då den planering som gjordes för projektet var ostrukturerad och 
omarbetades allteftersom projektet fortskred. För att planera enligt Critical Chain krävs en 
noggrann plan över vilka aktiviteter som är beroende av varandra och vilka resurser som 
krävs till respektive aktivitet. Verktyget fokuserar på planeringen innan projektet startar för 
att minska antalet förändringar i schemat under projektets gång122. I projektet ”Get the Glass” 
gjordes en grovplanering innan projektet startades för att sedan under projektet efter hand 
konstruera ett mer detaljerat schema.  
 
Vi har inte möjlighet att i detalj återskapa projektets planering med Crtical Chain då den 
planering vi tagit del av, som North Kingdom gjorde för projektet ”Get the Glass”, inte 
innehåller alla de variabler som krävs. För att ändå ge en bild av hur en planering med Critical 
Chain skulle ha kunnat se ut har vi använt projektets övergripande delar och konstruerat en 
förenklad modell med antaganden om aktiviteters relation till varandra och dess tids- och 
resursåtgång.  
 
I nedan figur illustreras projektets olika aktiviteter och dess relation till varandra. Sifforna 
ovanför boxarna representerar hur många veckor det är uppskattat att aktiviteten kommer att 
ta för att genomföras och siffran under står för hur många av projektets medarbetare som 
krävs. I planeringen av ”Get the Glass” skulle detta vara ett första steg för att få en överblick 
av projektet och dess aktiviteter. 
 
 

                                                
121 Zwikael, O. Cohen and Y. Sadeh, A. “Non-delay scheduling as a managerial approach for managing 
projects” International Journal of  Project Management, vol 24 (2006): 330-336 
122 Leach, L.P. “Critical chain project management improves project performance” Project Management 

Journal, vol. 30, No 2 (1999): 39-51 
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FIGUR 14: FÖRSLAG PÅ CRITICAL CHAIN FÖR ”GET THE GLASS” 

 
Baserat på detta schema skulle nästa steg vara att ta fram ett baslinjeschema, se nedan. 
Schemat baseras på de olika aktiviteternas relation till varandra och de resurser som krävs och 
finns tillgängliga123. 
 

 
FIGUR 15: FÖRSLAG PÅ BASELINE SCHEMA ”FÖR GET THE GLASS” 

 
Schemat är i likhet med North Kingdoms ursprungliga planering inte gjort med några 
tidsbuffertar. Inget får således gå fel eller försenas för att schemat ska stämma. I ett projekt är 
dock sannolikheten liten att allt ska fortskrida utan störningar124. Detta var också fallet för 
projektet ”Get the Glass”, projektet drabbades av flertalet förseningar och förändringar i de 
olika aktiviteterna. 
 
För att skapa ett flexibelt schema och för att handskas med de störningar ett projekt ofta 
utsätts för används många gånger tidsbuffertar i schemat. I projektet ”Get the Glass” gjordes 
inte detta trots att det fanns goda anledningar till det då North Kingdom hade vetskap om 
innan projektet påbörjades att det skulle resultera i ett av de mest komplexa spel som lagts ut 

                                                
123 Herroelen, W., Leus, R. “Project scheduling under uncertainty: Survey and research potentials” European 

Journal of Operational Research, vol. 165 (2005): 289-306 
124 Davenport, A. J., Managing Uncertainty in Scheduling: A Survey Toronto: University of Toronto, 1999 
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på Internet.  Anledningen till att inga tidsbuffertar användes i planeringen var att det inte 
fanns någon tid för detta i den tidsram de fått av sin uppdragsgivare. 
 
I schemat nedan illustreras det hur tidsplaneringen ser ut med tidsbuffertar utplacerade. Med 
tidsbuffertar i tidsplaneringen hade projekttiden överstigit den tidsram de fått av sin 
uppdragsgivare, men samtidigt hade de fått en mer realistisk deadline för projektet125. Detta är 
dock en svår balansgång, hade North Kingdom meddelat att de exempelvis behövde fem 
veckor ytterligare för att färdigställa projektet hade möjligen uppdragsgivaren vänt sig till en 
annan byrå som utlovat att genomföra projektet under tidsramen126.  
 

 
FIGUR 16: ”GET THE GLASS” MED BUFFERTAR. 

 
I schemat ovan har vi lagt in 50 % av den planerade tidsåtgången som tidsbuffert, vilket är 
den standard Critical Chain använder127. I praktiken skulle projektledaren med sin erfarenhet 
kunna justera denna procentsats baserat på sin erfarenhet. På detta sätt hade Annelie kunnat 
använda medarbetarnas uppskattningar av tidsåtgången av de olika aktiviteterna i schemat 
men samtidigt ha tidsbuffertar att använda sig av. Schemat ger en god överblick för att 
exempelvis bestämma när kreatörerna i projektet kan lägga ner det extra jobb de ofta vill, 
d.v.s. när det finns tidsbuffertar kvar att ta av, eller när tidsbuffertarna är slut, ha en bra 
motivering till varför projektet måste gå vidare. 
 

                                                
125 Herroelen, W. S., R. Leus “On the Merits and Pitfalls of Critical Chain Scheduling” Journal of Operations 

Management, vol. 19 (2001): 559 - 577 
126 Demeulemeester, E. L., Herreoelen. W., Project scheduling (Boston: Kluwer Academic publishers, 2002)  
127

Herroelen, W., Leus, R. “Robust and reactive project scheduling: a review and classification of procedures” 
International Journal of Production Research, vol. 42, No 8 (2004): 1599 - 1620 
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6.2 Budgetering av Projekt 
 
Annelie som var projektledare för ”Get the Glass” använde sig av ett mycket enkelt verktyg 
för budgetarbetet i ”Get the glass”. Annelie valde att använda sig av ett Exceldokument där 
hon skrev de olika kostnaderna för projektet. Hon upplevde både innan och under projektets 
gång att det var otroligt många delar att hålla reda på. Ekonomiansvariga i projektmiljöer kan 
ibland få för sig att det arbete de ska utföra är det omöjliga. Det är för många delar att hålla 
reda på och att kontrollera förändringar kan vara mardrömslikt samt att sammanföra de olika 
kontona med tidsplaneringen kan kännas ogenomförbart128. Annelies budgetarbete i projektet 
”Get the Glass” och hur hon valde att genomföra det tror vi beror till stor del på hur hon 
introducerades till det av hennes VD/Account Director då dessa hade tidigare erfarenhet av 
arbeten som liknade detta i viss utsträckning.  
 
Vi ser hennes val av verktyg att det i stor utsträckning berodde på det hon blev 
rekommenderas av hennes överordnade. Hon valde att göra budgetarbetet på ett enkelt sätt för 
att överskådligt kunna se de olika kostnaderna för att få reda på hur mycket pengar de hade 
kvar att disponera om det skulle komma upp ändringar i projektet. Valet av Excel som 
budgetverktyg känns också som ett val beroende på hennes tidigare kunskaper om 
budgetarbete. Budgetarbetet i ”Get the Glass” verkar inte vara vidare genomarbetat för hur 
projektledare ska sköta det utan istället är det andra faktorer som har varit viktigare som 
själva produktionen av projektet. 
 
Budgeten och tidsplaneringen i projektet var skilda från varandra och det gick inte gått att få 
beräkningar från tidsplaneringen att automatiskt fungera i budgeten. Ett 
tidsplaneringsprogram fungerar på det sätt att det hanterar alla sorters uppgifter, allt från 
datum, resursallokering, personalåtgång, hantering av uppgifter till relationer med andra 
uppgifter129. Ett budgetverktyg fungerar på det sätt att det hanterar alla sorters kostnader 
genom att se vilken aktivitet den kommer ifrån 130. Budgeten som Annelie la upp till projektet 
”Get the Glass” var uppställd på det viset att hon preciserade alla de kostnader som inte var 
knutna till personalen inom North Kingdom först. Detta val gjorde hon för att få reda på hur 
mycket pengar som fanns kvar till timarbete. Personalen hos North Kingdom utförde allt sitt 
arbete framför datorer till ”Get the Glass”. Denna post för projektgruppen inom North 
Kingdom blev följaktligen beräknad för att se hur många timmar de kunde arbeta med Get the 
Glass innan pengarna tog slut. Detta kan ses i posten upparbetade timmar i budgeten som 
finns i empiriavsnittet. Denna del är du uträknad beroende på summan kvar av inköpta delar 
samt timkostnaden för arbetet i projektgruppen inom företaget. 
 
 
Annelies val att ställa upp sin budget på detta vis tolkar vi som en indikation på osäkerhet vad 
som projektet egentligen bestod av. Precis som hon nämnde att en aktivitetsplan inte går att 
göra innan ett projekt likt ”Get the Glass” då osäkerheten är stor stämmer bra överens med 
vad teorin nämner att alla delarna i ett projekt kan kännas omöjliga att få struktur på. Det 
verkar snarare som North Kingdom har, trots sin vana inom branschen och tidigare projekt, 

                                                
128 Arthur, A. “How to build your own project budget model” Management Accounting: Magazine for 
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129 Behrendt, Valerie “Cost Management in Scheduling Applications: Using the Right Toolset for Cost 
Management” Cost Engineering, Sep2004, Vol. 46 Issue 9, (2004): 13-15 
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inte funderat ut en budgetmodell som fungerar som en mall eller inte valt att dela upp 
kostnaderna för sin egen personal i egna poster per anställd och arbete. 
 
Strukturen i budgetarbetet för ”Get the Glass” kan liknas med en CBS där alla delar inom 
projektet är med men dock inte speciellt specificerad. CBS bör vara hierarkisk i sin natur för 
att kunna summera och utöka delar vid behov av detaljer. CBS är en analys av alla kostnader i 
ett projekt, både direkta och indirekta.131  
 
Enligt den information vi fick om projektet ”Get the Glass” berörs inte de indirekta 
kostnaderna till en budget för ett enskilt projekt. North Kingdoms eller Annelies val var 
istället att bara fokusera på de direkta kostnaderna för projektet ”Get the Glass”. Vi tror att 
detta i stor del beror på att Annelie inte skulle behöva anstränga sig angående dessa indirekta 
kostnader för det projektet hon ledde. De indirekta kostnaderna var troligen på ett eller annat 
vis redan inräknade i den marginal som Account Manager/VD kommit överens om med kund. 
Budgetverktyg är vanligen inte lika detaljrika som tidsplaneringsprogram men, 
budgetrelaterat information är oftast inte tillgänglig i en tidig fas132. Den detaljrikedom som 
budgeten har skiljer sig stort mot för den aktivitetslista som är gjord för att styra tidsplanen i 
”Get The Glass”. 
 
Denna skillnad i detalj mellan tidsplan och budget i projektet tror vi speglar fokus hos North 
Kingdom. Annelie berättade hur kreativiteten är viktig och hur den inte skulle få störas av 
andra omständigheter. Budgeten verkar enligt oss mer vara ett verktyg att få reda på hur 
mycket pengar det fanns kvar att spendera på ”kreativitet” än att fungera som det kompletta 
verktyg det kan fungera som enligt teorin. Ett väl använt och utarbetat budgetverktyg kommer 
att kunna ändvändas till tidsplanering, schemaläggning, resursallokering, redovisning, 
framtidanalyser samt finansiella system för att hjälpa till, se över och hålla reda på alla 
kostnader i ett projekt133.  
 
Då teorin beskriver budgetverktyg som ett komplett verktyg får vi uppfattningen att i 
projektet ”Get the Glass” var det mer ett verktyg som användes just för kostnader och inget 
annat. Givet att ”Get the Glass” enligt Annelie var ett av det mest komplicerade projekten de 
har gjort tror vi spelar stor roll för budgetverktygets användning i projektet. Hade det funnits 
mer tid att spendera på andra saker än att få ihop projektet och hjälpa de olika kreativa 
faktorerna att gå ihop hade nog budgeten används mer som ett kontrollverktyg att mäta mer 
saker än kostnader. Vi tolkar det som att Annelie i projektet ”Get the Glass” hade mer viktiga 
saker att ta hand om än att använda de funktioner som hon kan få ut av ett väl strukturerat 
budgetverktyg. 
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6.2.1 ABC med ”Get the Glass” 
 
ABC systemet är baserat på att varje produkt inom ett företag konsumerar aktiviteter, 
aktiviteter konsumerar resurser och resurser konsumerar kostnad.134 För projektet ”Get the 
Glass” gjordes en separat budget. Inom ABC kan flera produkter/projekt läggas in för att se 
deras kostnader i produktion för företaget. Då ”Get the Glass” bestod av flera aktiviteter, flera 
resurser och kostnader kan ABC verktyget appliceras på projektet.  
 
Enligt vår uppfattning är ”Get the Glass” projektets budgetuppställning till viss del baserat på 
ABC-upplägget. Kostnaderna som Annelie delgav oss är uppställda på det sätt att man ser 
aktiviteter till viss del men sedan visas en summa med pengar som finns att disponera till 
timarbete för personalen inom projektgruppen. Budgeten som hon berättade om gav oss en 
inblick och avslöjar till viss del enkelheten i North Kingdoms budgetverktyg.  
 
Vi tror att på det sätt de har ställt upp budgeten får de en inblick i hur mycket det kostar totalt 
och hur vissa delar har prissats som till exempel filmandet och modellen de använde i ”Get 
the Glass”. Men Annelie har inte satt kostnader på de enskilda aktiviteterna som 
projektgruppen inom North Kingdom utförde, vilket skulle vara ett mer precist ABC-upplägg. 
Likt den aktivitet/tidsplan vi har visat bestod ”Get the Glass” av flera delar som inte har fått 
en kostnad för sig utan istället blivit behandlade på det sätt att dessa delar kunde få delar av 
den totala tid/kostnad som blev kvar att disponera efter att vissa delar hade givits en specifik 
kostnad (filmandet, modellbyggandet etc.)  
 
ABC systemet är definierat som en metod för att mäta kostnader och prestationer av 
aktiviteter och kostnadsobjekt. Systemet särmärker kostnader till aktiviteter baserat på deras 
förbrukning av resurser och sedan appliceras kostnader på produkter baserat på deras 
användning av aktiviteter135. ABC systemets fokus ligger på korrekt information gällande de 
verkliga kostnader som varje produkt, tjänst, distributionskanal eller projekt bär136. North 
Kingdoms eller Annelies arbete i ”Get the Glass” med budgeten är på detta vis inte lika 
detaljerad som ett ABC-system är och på samma vis kan de inte få ut samma mängs av 
information från användningen av eller genom att utföra det. Delen som bär den stora 
kostanden i deras utformning av budgeten blir istället den kostnad som den totala kreativa 
delen inom företaget gör. Genom denna uppställning kunde inte North Kingdom direkt utläsa 
vad specifika kostnader som 3D, grafisk form eller programmering kostade för projektet ”Get 
the Glass”. 
 
Den aktivitetsspecifika kostnaden som Annelie eller North Kingdom utlämnat i deras 
budgetuppställning tolkar vi som att de inte var i behov av den informationen till projektet 
”Get the Glass”. Självklart hade en mer uppdelad budgetuppställning kunnat bidra med nyttig 
information men eftersom projektet var otroligt komplext och tidskrävande valde de att se 
produktionen av de grafiska delarna, 3D arbetet, flasharbetet och programmeringen som en 
total kostnad istället för uppdelat i specifika aktiviteter likt ett ABC-upplägg.  
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Målet med ABC systemet kan åstadkommas genom styrning och kontroll över aktiviteterna. 
Det är viktigt att förstå att styrning av aktiviteter inte är en projektledaruppgift utan snarare en 
process av kontinuerlig och obeveklig förbättring i alla aspekter av affärsverksamhet137. Detta 
medför en kontinuerlig strävan för utveckling som samtidigt involverar en noggrann och 
genomarbetat metodisk analys av aktiviteter138.  
 
Medarbetarna i projektgruppen uppskattade sin tidsåtgång för varje aktivitet de skulle utföra 
och rapporterade det till Annelie. Denna information var till stor del en chansning från de 
kreativa delarna av projektet då de inte kunde vara specifika angående hur lång tid en viss del 
skulle ta utan gick utifrån sin egen uppfattning om deras prestation. Dessa chansningar var det 
enda sättet att få någorlunda kontroll över hur arbetet skulle påverka budgeten.  
 
Vi tolkar detta som att osäkerheten i arbetstid från medarbetarna beror till stor del på 
osäkerheten i projekten och att de inte riktigt visste vad de skulle prestera. Genom att inte 
kunna uppskatta tidsåtgång som är en resurs vilket bär en kostnad gick det inte att få 
aktivitetsspecifik information angående kostnaderna för de olika kreativa delarna. Detta 
motiverar Annelies val att lämna alla timmar som de hade att disponera orörda och inte 
aktivitetsmärkta då dessa kunde ändras från dag till dag då hon märkte hur tiden överskreds 
av vissa medarbetare beroende på deras självbild om hur snabbt det tog att lösa en uppgift för 
en enskild. 
 
Basen för ett Abc-system är att identifiera aktiviteter för en organisation och räkna ut 
kostnaden för varje aktivitet och sedan kan kostnaden för produkten räknas ut baserat på 
konsumtionen av aktiviteten139. För att konstruera ett ABC-system gäller det att ta reda på alla 
de olika aktiviteterna som ska ingå i projektet. I projektet ”Get the Glass” skulle detta kanske 
inte fungera på grund av att alla aktiviteter som skulle göras inte var klara innan arbetet 
påbörjades. Osäkerheten som fanns i projektet ”Get the Glass” gör det svårare att göra ett 
ABC-system till Annelies budgetuppställning initialt men det går att göra till viss utsträckning 
då man kan använda de stora aktiviteterna för att konstruera ABC-systemet till en början och 
sedan eftersom bryta ner det i mindre delar om man känner att det behövs. 
 
Baserat på denna princip måste företag eller organisationer gå igenom vissa steg för att skapa 
ett ABC-system. Skapandeprocessen påbörjas med att komma fram till objekten/orsakerna 
med själv systemet och slutförs med implementeringen av systemet. Alla steg är relaterade 
således påverkas en del av processen om en annan ändras. 140 På samma sätt som Gunasekaran 
påpekar i sin modell att alla steg måste genomföras för att man ska få ett fungerande system141 
bör North Kingdom kunna gå igenom dem för att ha skapat ett ABC-system till ”Get the 
Glass”. Denna process hade börjat med att Annelie bestämt vad hon ville ha ut av ett ABC-
system. Detta kan självklart ha varit för många olika orsaker t.ex. kontroll över kostnader eller 
utvärdering av prestationer för enskilda medarbetare i projektgruppen. 
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Efter detta har gjorts bör projektgruppen ha sammansatts, Dessa två steg som är inledande i 
Gunasekarans modell142 hur man skapar en modell för att ABC-system är i stor likhet med hur 
budgetarbetet för ”Get the Glass” inleddes. Efter detta är avklarat bör Annelie ha identifierat 
alla de aktiviteter som inkluderades i projektet. Alla delar inklusive modellbyggandet, 
filmandet m.m samt de kreativa delarna som 3D, grafisk formgivning, Flash arbete och 
programmering bör ha tagits med.  
 
När detta är gjort ska första och andra stegets kostnadsdrivare bestämmas. Kostnader från 
företaget läggs sedan till de aktiviteter som valts genom första stegets kostandsdrivare143. Ett 
exempel på detta är kostnaden ”hyra” associerad med aktiviteten produktion som kanske drivs 
av antalet kvadratmeter som denna aktivitet använder när kostnaden ”lön” drivs av mängden 
tid som en anställd spenderat på denna aktivitet144. I det andra steget i denna process bestäms 
kostnadsdrivare för att allokera de huvudsakliga kostnaderna (administration m.m.) till de 
individuella produkterna eller tjänsterna145. 
 
Vi tolkar första stegets kostnadsdrivare i ”Get the Glass” som arbetade timmar. 
Kostnadspoolen som kostnaderna ska tas ur blir den summa som finns kvar till projektet efter 
externa resurser har prissats. De aktiviteter som då ska få en kostnad blir alla de kreativa 
delarna som North Kingdom själva utför. Det är nu Annelie ska bestämma hur noggrant de 
vill göra aktiviteterna. Valet står mellan att använda sig av fyra aktiviteter (3D, flash, grafisk 
form och programmering) eller att dela aktiviteterna mer specifikt för att se hur stor kostnad 
en enskild figur eller byggnad i spelet bär. Efter valet av aktiviteter är gjort kan kostanden till 
dessa delas ut genom att ta antalet timmar (kostnadsdrivaren) som en enskild aktivitet tar och 
multiplicera det med kostnaden som North Kingdom har för arbetet timme. Kostnaden per 
arbetad timme kan självklart differentiera mellan aktiviteterna beroende på om t.ex. 3D 
arbetare är dyrare per timme än grafiska formgivare.  
 
Det andra stegets kostnadsdrivare för projektet ”Get the Glass” går egentligen inte att 
bestämma. Dessa data angående huvudsakliga kostnader (administration m.m.) kan vara svår 
att finna då den ska visa hur stor proportion av kostanden som en viss produkt eller tjänst 
bär146. Vi tolkar det som att första stegtes kostnadsdrivare istället fungerar på magkänsla från 
Annelie angående vilka delar som behövdes till projektet externt eller att man inte bestämmer 
en andra stegets kostnadsdrivare då detta projekt till största del består av arbetade timmar. Vi 
ställer oss dock frågande till om hyra av deras egen lokal och andra indirekta kostnader kan 
kanske utvinnas i denna del. Dessa andra stegets delar består av allt arbete som North 
Kingdom inte kan utföra själva (film, postprod m.m.). Genom att dessa delar inte utfördes av 
North Kingdom fick North Kingdom ett pris av de externa resurserna på hur mycket det 
skulle kosta som användes i deras budget. På samma sätt kommer vi inte att använda en 
kostnadsdrivare för att bestämma dess kostnad utan kommer använda den kostnad North 
Kingdom fick av de externa resurserna. 
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6.2.2 ABC-modell för projektet ”Get the Glass” 
 

 
FIGUR 17: ABC-MODELL FÖR PROJEKTET ”GET THE GLASS” 
 
 

Modellen visar hur vi har gjort en förenklad ABC-modell av ”Get the Glass”. Det första steget 
visar hur Timlön bestämt av timmarna som de olika aktiviteterna använder ger en kostnad för 
aktiviteterna som placeras till projektet i stort. De externa resurserna kan även de delas upp 
och ges kostnadsdrivare i form av både material och timmar men för enkelheten har vi valt att 
göra de externa kostnaderna till en aktivitet där kostnaden bestäms av de som genomför 
aktiviteten, de externa resurserna. Annelies budget som hon ställde upp den i projektet ”Get 
the Glass” är gjort på liknande sätt som denna. Det teorin däremot föreslår är att man delar 
upp aktiviteterna ytterligare för att få en ännu bättre inblick i alla de kostnader som ett projekt 
inkluderar. 
 
Den detaljerade analysen av kostnader och aktiviteter som är obligatorisk för ett ABC system 
bidrar med en utförlig överblick och ett nytt perspektiv av huvudsakliga kostnader. Detta 
medför en profil att se över vad resurserna inom företaget bidrar med.  Denna information har 
bevisats passande för att bedöma värdet av olika aktiviteter relaterade till produkter. När 
kostnaderna är höga och värdet för den producerade produkten är låg finns utrymme för 
kostandsreduktion och förbättringar.147 
 
Vi tolkar detta budgetarbete utfört av Annelie i projektet ”Get the Glass” att hon vet att alla 
delar av projektet inte fungerar utan varandra. Då North Kingdom är ett relativt litet företag 
känner vi att kontrollen redan är stor samt att alla, precis som Annelie beskriver, känner stort 
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ansvar för den färdiga produkten och vägen dit. Informationen från ABC systemet angående 
kostnadsdrivare visar potentiellt kraftfulla indikationer på uppförandet från personalen och 
mäter då effektiviteten hos dem148. Identifikationen av kostands drivare ger även information 
angående designattribut som är beaktansvärd för designers som arbetar med att framställa nya 
produkter, speciellt då deras arbete är begränsat av efterfrågan att möta de innan uppställda 
budgetkraven149. Den information som Annelie fick från sin budgetuppställning visar inga 
indikationer på hur effektivt hennes medarbetare arbetare utan användes i stort till att hjälpa 
Annelie att se hur mycket pengar det fanns kvar att disponera till de aktiviteter som projektet 
innefattade. Genom ett ABC-system hade hon kunnat få en bra inblick inför framtida arbete 
angående hur effektivt hennes projektmedlemmar arbetar. 
 
Efter att jämfört hennes budgetuppställning med vad ett ABC-system kan ge för information 
ser vi tydligt att det finns mer information att lyfta ut genom ett välarbetat ABC-system 
genom enkla uträkningar. Likt det David och Robert150 nämner att det finns information 
angående designattribut i ett ABC-system att tillgå kunde inte Annelie ge några indikationer 
till sin kreativa medarbetare vilken mängd som de skulle lägga ner på en viss aktivitet inom 
projektet. Genom ett ABC-system med en innan uträknad budget kunde denna information 
guidat hennes medarbetare att veta hur mycket tid de ska lägga ner på en viss aktivitet. Denna 
information kunde ha varit ett bra verktyg för att sätta ett stop för kreativiteten vid en lämplig 
nivå, inte överarbeta redan godtagbart arbetet enligt tids och budgetåtgång. När en högre 
mängd av kostandsdrivare blir trolig är en utökad mängd av resurser troligtvis 
genomförbar151. Likt information om andra saker ger ABC-systemet en indikation på om man 
bör utöka resurserna vilket enligt oss hade kunnat vara en idé till projektet ”Get the Glass”. 
Annelie nämnde att hon både innan och under projektet kände att tiden skulle vara en kritisk 
faktor. Genom att upprätta ett ABC-system kunde hon möjligtvis i ett tidigare skede ha sett att 
många aktiviteter behövde understöd för att kunna slutföras. Detta är dock svårt att veta då 
Annelie berättade flera gånger att projektet i sig var komplext och ändrades flera gånger under 
tiden. Det ett ABC-system även kan ge är viktigt information för framtida planering vid som 
hennes enkla budgetmodell har svårare att bidra med. Denna information blir nödvändig för 
att bestämma framtida användning av resurser och omfång för aktiviteter152. 
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7 Slutsatser 
 
Slutsatserna kommer att visa vad vi kommit fram till genom analysen av den empiriska delen 

genom teorin. Vi kommer i denna del att presentera vårt svar på den problemformulering som 

framställdes innan vi gick in i arbetet som bidrar till ny kunskap om hur ett litet svenskt 

kreativt företag arbete med tidsplanering och budgethantering inverkar på ett kort, 

komplicerat och kreativt projektarbete. 

 

Vi hade för avsikt i denna uppsats att skapa förståelse för hur ett litet svenskt kreativt företag 
arbetar i ett kort, komplicerat och kreativt projektarbete med fokus på projektets tidsplanering 
och budgethantering genom att se på projektet ”Get the Glass” skapat av North Kingdom. Vi 
jämförde deras arbete med två vanliga verktyg inom de nämnda delarna. Dessa delar var 
Critical Chain och ABC och dessa användes för att skapa förståelsen vi ville uppnå 
 
Vi kommer att presentera denna förståelse i form av slutsatser för både tidsplanering och 
budgethantering nedan. 
 

7.1 Tidsplanering 
 
Tidsplaneringen av projektet ”Get the Glass” skiljer sig stort från den teori vi funnit i arbetet 
med denna uppsats. Teorin betonar vikten av att planera noggrant innan projektet startar samt 
vikten av att bygga in flexibilitet i schemat för att hantera störningar. Detta tillvägagångssätt 
gör att planeringen av projektet inte ändras för mycket under projektets gång. I studien fann vi 
att North Kingdoms planering av projektet ”Get the Glass” i de flesta aspekter skiljde sig från 
teorin. Planeringen var ostrukturerad och många små ändringar gjordes allteftersom projektet 
fortskred.  
 
Orsakerna till denna stora skillnad kan vara många. Till att börja med är de teorier, verktyg 
och metoder som är utvecklade anpassade till stora företag och större projekt och inte till små 
kreativa företag som North Kingdom. Kreativiteten är det som karaktäriserar North Kingdom 
och det är bland annat medarbetarnas kreativa skapande som gjort företaget framgångsrikt och 
rädslan att begränsa denna kan vara en annan orsak till att tidsplaneringen är relativt 
ostrukturerad. Vi tror också att den ostrukturerade planeringen beror på en bristande kunskap 
om vilka verktyg och hjälpmedel som finns att använda vid tidsplanering av projekt. 
 
Planeringen av projektet ”Get the Glass” skedde i Excel, ett program som i första hand är ett 
kalkylprogram. Det finns ett flertal olika program som är specifikt utformade för att underlätta 
och effektivisera företags projektplanering. Förutsatt att projektledaren kan hantera ett sådant 
program är det troligt att de fått en bättre struktur och översikt i planeringen. Under projektet 
”Get the Glass” gång var ett av de stora problemen att uppfatta var i projektet de befann sig 
och var projektet var på väg. Det blev svårt att få en helhetssyn på projektet och en följd av 
detta blev att det saknades underlag för beslut. Det ledde i sin tur till att många beslut togs 
med magkänslan, något som i längden inte kan bedömas som lämpligt. 
 
Vi kan konstatera att projektet inte klarade av att möta den uppsatta deadlinen, men trots detta 
ansågs projektet som lyckat. Kunden var nöjd med det webbaserade spel som projektet 
resulterade i och spelet fick även positiva reaktioner från spelare och kritiker. Tack vare North 
Kingdoms kompetens och kreativitet överträffades de uppsatta förväntningarna och målet 
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med projektet. Skapande och kreativitet kan därför anses som viktigare mål än att möta 
uppsatta tidsramar. Det är därför viktigt att ett eventuellt planeringsverktyg inte tar utrymme 
från företagets skapande och kreativitet. 
 
Trots att North Kingdom genomför sina projekt på ett relativt ostrukturerat sätt och med 
arbetsmetoder som är långt ifrån vad projektlitteraturen rekommenderar, kan vi fastställa att 
North Kingdom är ett framgångsrikt företag. Under de senaste åren har de vuxit och de har 
genomfört sina uppdrag på ett sådant sätt att de idag kan välja vad de vill jobba med bland de 
förslag på uppdrag som kommer till företaget.  
 
En intressant fråga är dock vad det skulle innebära för North Kingdoms projekthantering att 
arbeta efter en mer strukturerad metod och med ett, enligt projektlitteraturen, effektivt 
verktyg. Vilka möjligheter och följder skulle detta medföra? 
 
I denna studie jämfördes North Kingdoms sätt att planera och genomföra projektet ”Get the 
Glass” med ett av de senast utvecklade verktygen inom projekthantering; Critical Chain. 
Teorin tyder på att projektet skulle ha kunnat genomföras på ett effektivare sätt och kortat ner 
projekttiden. Det är svårt att dra definitiva slutsatser av studien då det är många olika 
variabler som inte har varit möjliga att ta hänsyn till. För att dra helt tillförlitliga slutsatser 
skulle vi behövt studera och jämföra ett liknande projekt som använt sig av verktyget, vilket 
inte varit möjligt. Vi kan dock säga att vår analys ger en antydan om att projektet med 
verktyget Critical Chain, i kombination med ett projektspecifikt datorprogram, skulle ha fått 
en mer realistisk deadline. Vidare skulle det givit projektet en bättre struktur och en bättre 
överblick av projektet status för att lättare kunna ta beslut om åtgärder under projektets gång. 
 
Vi anser att North Kingdom, trots deras framgång, är i behov av en mer strukturerad 
projekthantering. Företaget växer och projekten kommer sannolikt efterhand bli mer 
omfattande och komplexa. Projektet ”Get the Glass” som vi studerat i denna uppsats var det 
projekt som hittills varit det mest komplexa och vi anser det vara tydligt att bristen på struktur 
i planeringen och genomförandet påverkade projektet negativt. Även om projektet ansågs som 
lyckat menar vi att det, med hjälp av ett projektplaneringsprogram och ett lämpligt verktyg, 
hade kunnat genomföras på ett bättre sätt.  
 
Vi vill råda North Kingdom att se över och utveckla sin planering samt hantering av projekt 
och vi hävdar att Critical Chain kan vara ett bra alternativ till detta. Ett första steg kan 
emellertid vara att finna ett lämpligt planeringsprogram som skulle underlätta och ge en bättre 
översikt av tidsplanen. För North Kingdom anser vi det vara viktigt att finna ett sätt som 
bidrar med struktur till projekthanteringen, men ändå inte hämmar det kreativa skapandet som 
North Kingdom byggt sin framgång på.  
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7.2 Budgethantering 
 
North Kingdoms budgetarbete i projektet ”Get the Glass” finner vi något speciellt. Deras 
projekt i allmänhet och ”Get the Glass” i synnerhet består av otroligt många delar som ska 
fungera för att de ska lyckas slutföra sitt arbete. Budgeten som de sätter upp innan de inleder 
sitt arbete känns i detta fall som en ytterst osäker plan på hur arbetet kommer att fortskrida. 
Detta beroende på att delarna av projektet som ska fungera i det färdiga spelet dels utvärderas 
av de befintliga i firman men även av den kund som beställt deras tjänst. Detta medför att en 
otroligt flexibel budget används där de kan lyfta resurser och tid/pengar för att tillfredsställa 
både den kreativa delen inom företaget men även kunden.  
 
Sättet som North Kingdom lägger upp sin budget på blir följaktligen att de brett ser över vilka 
resurser de behöver till att slutföra projektet. Efter det preciseras de externa värden som de 
kommer att använda som riktsummor för att se över hur mycket tid/pengar de har kvar att 
disponera till sina interna medarbetbare som ska utföra de olika datamanövrarna som 
motsvarar produktionen. Alla interna delar som de använde till projektet (3D, flash, grafisk 
form och programmering) får den del av budgeten som finns kvar efter att de externa 
kostnaderna har färdigställts. Den problematiska delen blir på detta vis om det är någon del av 
det externa arbetet som i slutfasen av projektet måste ändras. Detta innebär direkt att någon 
del av de interna resurserna kommer att få mindre tid att arbeta eller att de måste omförhandla 
med kunden eller vara beredda på att nagga ur den vinst som projektet skulle ge. 
 
Budgeten i projekt som detta sätts ihop av projektledaren tillsammans med Account Director 
och/eller VD. Dessa tre är de som initialt har inblick i projektet men efter att en första 
budgetmodell har skapats går arbetet sedan över till projektledaren som bryter ner budgeten 
till den inkluderar alla delar som projektledaren och i detta fall Annelie anser behövas till 
projektet. 
 
Verktyget som används till budgetarbetet är Microsoft Excel för det har gett en någorlunda 
bra överblick på alla de poster som inkluderas i projektet men enligt Annelie är det inte 
optimalt. 
 
Arbetet med budgeten som pågår under tiden projektet löper sköts till största del av 
projektledaren om inte några förhandlingsändringar med kund kommer att behövas, då 
kopplas eventuellt Account Director in. Projektledaren väljer att via rapporter från 
medarbetarna i projektgruppen att uppdatera sin budget för att se hu mycket tid/pengar som 
finns kvar. Detta arbete är dels en uppskattning som projektledaren får göra då medarbetare 
har tendens att under/överskatta tidsåtgången. I och med att det är många delar som parallellt 
produceras fungerar budgeten till stor del för att sammanföra den tid som varje enskild person 
som arbetar med produktion har kvar till just sin kreativa del.  
 
North Kingdom arbetar med sin budget till projekten men den ges inte det utrymme och tid 
för att ge tillbaka de funktioner som en väl uppställd budget kan göra. North Kingdoms arbete 
i projektet ”Get the Glass” var otroligt tidskrävande på grund av projektets komplexitet och 
nyskapande. I och med att North Kingdom ofta försöker bryta ny mark inom sitt område blir 
det svårt för dem att uppskatta tidsåtgång och därför kostnader för olika funktioner innan 
arbetet är igång. Detta lämnar dem med en budget som kommer preciseras lagom till 
färdigställt projekt.  Deras arbete med budgeten innan projektet är igång är en grov 
uppskattning och på detta sätt kommer det nog att fortskrida om de inte standardiserar sitt 
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arbete vilket är högst otroligt då de är en organisation som vill vara nyskapande för varje 
projekt de inleder. 
 
Budgetarbetet hos North Kingdom blir på grund av föregående resonemang styrt av den 
kreativt bestämmande faktorn i projektet. Den personen inom företaget eller den kund som 
beställt tjänsten får bestämma ner arbetet ”räcker” och produkten kan klassas som färdig. På 
grund av detta lägger North Kingdom upp en disponibel summa pengar som den kreativa 
faktorn får använda sig av och att innan projektet har börjat ta form blir det omöjligt att veta 
vilken del av arbetet som den kreativa faktorn slutligen väljer att utveckla. Det budgetarbete 
som North Kingdom gör är att de lägger upp en funktionslista för projektet som löpande får ta 
pengar av den disponibla summan och löpande utvärderas för att bestämma när det eller den 
delen kreativt och funktionsmässigt fungerar enligt kunden eller den kreativt bestämmande 
faktorn. Budgeten fungerar som ett riktverktyg hos North Kingdom, och det den riktar är hur 
mycket kreativitet som ska tillåtas på alla delar inom ett projekt.  
 
Olikt från det ABC teorin nämnde om hur mycket man kan få ut av en väl utförd 
budgetuppställning väljer North Kingdom att inte specificera sin budget initialt. I slutändan 
går det dock att göra en ABC-modell av det slutförda projektet vilket skulle fungera perfekt 
för kommande utvärderingstillfällen. Att North Kingdoms arbete med budgeten för sitt 
projekt är snarlikt ABC-metoden tycker vi inte är konstigt dock är den stora frågan hur 
mycket eftertanke det ligger bakom deras uppställning. Eller om det bara är ett rakt och enkelt 
sätt att ställa upp sin budget för att få överblick vilket vi tror är fallet. Denna frånvaro på 
noggrann projektbudgetering vill vi dock inte säga vara något som drabbat företaget, snarare 
tvärtom. Företaget inriktar sig på de kreativa delarna och frihet inom projekten och det är på 
detta sätt de har nått sin framgång, inte genom strikt budgethantering. När de behandlar 
komplexa projekt med snäv tidsram behöver fokus placeras på de kritiska delarna vilket är 
själva produktionen. Slutligen ser vi dock möjlighet till förbättring av budgethanteringen. 
Detta kan ge ännu mer utrymme till kreativiteten, vilket är North Kingdoms adelsmärke.  
 
Genom att använda sig ABC metoden kommer tiden med budgetarbetet att förminskas och 
bättre samt tydligare signaler kommer att ges angående kritiska delar. ABC metoden ger 
företaget den exakta information angående projektet som kan behövas för att få veta i god tid 
när det börjar närma sig kritiska punkter i budgeten eller i aktiviteterna. ABC metoden är 
sammaledes förhållandevis enkel att upprätta för North Kingdom då det inte finns märkbart 
många resurser inom den typ av projekt de gör jämfört med en byggnadsplats för en 
skyskrapa. 
 
Inverkan som budgethanteringen ger på North Kingdoms projekt är liten men kan ge bättre 
utslag om den görs ordentligt likt ABC-metoden. 
 
Det som möjligen blir det viktigaste är huruvida implementeringen av våra slutsatser kommer 
att fortskrida. North Kingdom ska fokusera på deras kreativitet och inte med alltför 
komplicerat budgetarbete. Vi anser dock att genom ABC modellen ges en enkel budgetmodell 
som kommer passa företaget alldeles ypperligt. ABC är inte alltför komplicerat och tar inte 
för mycket tid av projektledaren att upprätta. Problemen som nämns med ABC tror vi inte 
kommer att vara till större åkommor för North Kingdom då de känns som ett företag där det 
är god samarbetsvilja och ärlighet. Genom att Annelie kan implementera denna modell genom 
de mjukvaruprogram som vi föreslår tror vi att ABC modellen sakta kommer att börja 
användas i företaget till stor nytta. 
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8 Förslag till företaget  
 
I denna del kommer vi att ge förslag på mjukvara till North Kingdom som kan göra deras 

arbete i projekt med fokus på de delar vi undersökt i studien snabbar och bättre. Vi kommer 

att vara noga med att ge konkreta förslag på de punkter som vi tycker är kritiska för att få 

projektarbetet att flyta bättre. Vi kommer att försöka att ge en överblick på programvara som 

ger bättre helhetssyn av ett projekt än flera olika Excel ark. Förslagen som vi lämnar till 

företaget känns som en otroligt viktig del för att vårt genomförda arbete ska kunna 

implementeras och användas av North Kingdom. Denna del är nog inte bidragande till 

forskningen i någon utsträckning utan snarare en följd av den kunskap vi inhämtat under 

studiens gång och vad vi upplevt kan förbättras. 

 

Det vi har gjort i denna uppsats är att skapa förståelse för hur North Kingdom arbete med 
tidsplanering och budgethantering inverkar på ett av deras projekt. Vi har jämfört deras arbete 
med två vanliga verktyg, Critical Chain och ABC-metoden. Vissa delar i deras arbete anser vi 
och Annelie kan förbättras. Innan vi gick in i uppsatsarbete träffade vi Annelie och hon 
delgav oss vad hon ansåg bör utvecklas, därav inriktningen på denna uppsats. Efter att vi gjort 
undersökningen och skaffat kunskap för att analysera deras metod i projektet ”Get the Glass” 
anser vi oss veta vad som till viss del kan göras bättre. 
 
Detta har resulterat i förslag på enklare programvara som kan användas i deras organisation. 
Denna programvara har stor anknytning till den teori vi har använt i denna uppsats. På detta 
sätt finns det delar som passar North Kingdoms projektarbete och hur de kan arbeta med 
tidsplaneringen och budgethanteringen på ett effektivare sätt. 
 
Även om inte företaget väljer att arbeta med något av de program vi ger förslag på anser vi att 
det kan vara på sin plats att se över deras tidsplan och budget gentemot den teori vi har samlat 
till denna uppsats. 
 
De program som kommer att presenteras är Omniplan, Basecamp och Merlin. De presenteras 
var för sig och varför vi tror att de kan fungera som hjälpmedel till North Kingdoms 
tidsplanering- och budgethanteringsarbete.  
 

8.1 Omniplan 
 
Omniplan som är ett projekthanteringsverktyg finns tillgängligt att ladda ner från hemsidan 
www.omnigroup.com. Likt många andra projekthanteringsprogram är det enkelheten som är 
Omniplans styrka. Omniplan gör det enkelt att hantera taktiker, aktiviteter, kostnader och 
resurser. 
 
North Kingdoms problem som vi och Annelie upplevde det var att de hade otroligt många 
aktiviteter inom projektet att hålla reda på och överblicken i tidsplaneringen och för 
aktivitetskostnader kan göras effektivare. 
 
Omniplans styrka är just att det blir enkelt att få en överblick på alla aktiviteter och delar 
inom ett projekt, hur de är planerade, hur mycket av dem som är slutförda och vad de kostar. 
Likt ABC-uppställningen skapar den som använder Omniplan en resursöversikt där 
kostnaderna bestäms dels genom vad de kostar per använd timme och/eller ”engångs-
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kostnader” se figur 19. Detta skulle ha fungerat bra i projektet ”Get the Glass” där modellen 
för spelet var något som gjordes av en extern resurs och vars kostnad fakturerades till North 
Kingdom, samt att det fans interna aktiviteter vars kostnad bestäms av hur många timmar som 
resursen arbetar med dem. Alla kostnader visas överskådligt och ändras automatiskt när en 
resurs ges mer eller mindre arbete, övertid kan även preciseras. Då Omniplans utseende gör 
det enkelt att knappa in alla variabler som behövs till kostnader blir det enkelt att se vad just 
en resurs förbrukar av den totala budgeten. Detta kan användas av North Kingdom för att få 
en effektiv resursplanering för sina anställda. 
 
Aktivitetsplaneringen kan visas uppställt på vad resurserna som finns tillgängliga ska göra 
(figur 19) eller enligt en Gantt-uppställning (figur 18) där alla delar av aktiviteter visas i 
tidsföljd. I uppställningen av projektet kan det på enkelt sätt ses hur mycket av aktiviteten 
som är färdigställd. Programmet gör det även enkelt att gruppera aktiviteter. Detta hade även 
det passat projektet ”Get the Glass” på ett bra sätt. Get the Glass bestod internt av fyra stora 
aktiviteter (3D, Flash, Grafisk Form, Programmering) men dessa kunde brytas ner till flera 
mindre områden vilket kan ses i figur 11. Omniplan gör det enkelt att bryta ner stora 
aktiviteter till mindre vilket gör budgetuppställningen mer noggrann och även tids- och 
resursplaneringen mer överskådlig. 
 
Omniplan har även en funktion vilket hjälper projektledaren med förslag att effektivisera sina 
resurser om det finns problematiska områden. Critical Chain är enkelt att se över då 
programmet kan länka aktiviteter till varandra med en enkel knapptryckning. På detta sätt kan 
användaren se vilka aktiviteter som är beroende av andra och vilka som inte kan påbörjas utan 
att andra är färdigställda. Med en enkel knapptryckning kan projektledaren välja vilken 
information uppställningen av resurserna eller aktivitets-/tidsplaneringen ska visa angående 
projektet till exempel kostnad, kontakter, uppföljning, datum, prioritering m.m. 
 
Vi tror att Omniplans enkla men effektiva användning kan hjälpa North Kingdom att på ett 
enklare sätt få kontroll på deras projekts tids- och budgethantering. Vi gillar Omniplans 
utseende och enkla manövrar vilket ger projektledaren total kontroll över sitt projekt. 
Medskapandet i Omniplan är dock föga utvecklat. Omniplan kräver fortfarande att någon 
rapporterar in hur det går till den som sitter som administratör för programmet. Omniplan ger 
indikationer och varningar om man överbokar resurser vilket är bra. Programmet är även 
funktionellt när det gäller att exportera och importera filer från andra program. Då Omniplan 
just nu bara finns utvecklat till Mac är det bra att det går att exportera filer till Microsofts 
Offices program MS Project. Vi har inte gjort någon djupdykning i programmet men det vi 
har fått ut av det känns mycket imponerande. 
 
Mer om programmet finns att läsa i manualen som går att ladda ner från Omnigroups 
hemsida. 
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FIGUR 18: EXEMPEL PÅ TIDSPLAN I OMNIPLAN 

 
FIGUR 19:BUDGET OCH RESURSUPPSTÄLLNING I OMNIPLAN 

 

8.2 Basecamp 
 
Basecamp är ett html-baserat projektledningsprogram som administratör eller projektledare 
kommer åt genom att skapa en användare på deras server (www.basecamphq.com/). Väl 
inloggad fungerar Basecamp som en samlingsplats för projektets alla delar och 
gruppmedlemmar där man kan dela information och skapa nya aktiviteter eller uppgifter som 
ska göras. Basecamp är enligt oss mer en samlingsplats än ett projektledningsverktyg. 
Programmet består av 6 delar. Overview Messages, To-do, Milestones, Writeboards och Chat.  
 
Overview fungerar som en översiktsplan där allt som har med projektet visas. Projektet visas 
dock i text och inte på det grafiska vis som Omniplan gör. Overview-vyn ger överblick både 
på aktiviteter samt meddelanden som har skickats mellan gruppmedlemmar. 
 
Messages är den plats där meddelanden till enskilda eller grupper skapas. Alla meddelanden 
inom projekten kan överskådas men det finns även möjlighet att skicka slutna meddelanden. 
Man kan välja om en påminnelse ska skickas via mail om en nytt meddelande har tillkommit 
inom Basecamp/projektet. 
 
To-do-list visar vilka aktiviteter av projektet som ska slutföras. När man anser att en aktivitet 
är slutförd, klickas en ruta, då försvinner aktiviteten från To-do listan och hamnar i Overview. 
Det är inom denna del som projektet planeras och alla aktiviteter som projektet ska innehålla 
skapas. 
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Milestones visar det som är kritiskt för projektet. Dessa överskådas i en kalander. Milestones 
är inte aktiviteter som utförs av någon i projektgruppen utan snarare viktiga datum eller 
händelser som kommer eller har skett. 
 
Writeboards är en del av Basecamp där projektgruppen kan lägga in den kreativa 
projektplanen/briefen i text. Denna kan ändras eftersom projektet löper av alla som är med i 
projektgruppen. 
 
Chat är precis vad det heter. Denna del av Basecamp kan användas om det är flera 
projektmedlemmar inloggade på servern samtidigt eller om man bestämt ett möte inom 
Basecamp.  
 

 
FIGUR 20: ÖVERSIKT AV BASECAMP 

 
Vi tycker att Basecamp inte är något som skulle fungera likt ett projektledningsverktyg för 
North Kingdoms Organisation. De problem som Annelie upplevde i projektet Get the Glass 
angående översikt med tidsplanering och budgethantering är inte något som Basecamp 
kommer att lösa. Basecamps styrka ligger i att alla i projektet är delaktiga i utförandet av 
projektet även på administrativ nivå och att alla kan logga in och se hur projektet fortskrider. 
Basecamp fungerar på samma sätt som en hemsida där alla som har tillgång till den kan läsa 
information. Basecamp kan knyta resurser till aktiviteter med kostnadsinformation är 
obefintlig. På samma sätt kommer inte Basecamp att visa några förbindelser mellan aktiviteter 
annat än i text. Basecamp samlar information på ett bra sätt men ger inte den totala kontrollen 
som vi anser att en projektledare inom North Kingdom behöver. En fördel med Basecamp är 
att det är just en hemsida och att projektet går att få kontakt med bara du har en 
Internetuppkoppling och en dator av valfritt slag samt att medskapandet är högt i programmet. 
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8.3 Merlin 
 
Merlin är precis som Omniplan ett program som du laddar ner från deras hemsida, 
www.merlin2.net.  
 
Merlin är ett projektledningsverktyg som baseras på boken Project Management Institute, A 

guide to the project management body of knowledge, (Newton Square: Project Management 
Institute, 2000) vilket vi tycker är otroligt häftigt då vi refererat boken i vår uppsats. 
 
På samma sätt som i Omniplan kan projektledaren i Merlin kontrollera alla aktiviteter, 
kostnader, taktiker, resurser och planer. Merlin ger projektledaren möjlighet att precis som 
ABC-systmet och Critical Chain kontrollera allting med buffertar samt utförlig information 
om alla aktiviteter och resurser samt kostnader inom projektet. Budgeten visas i alla 
utformningar du vill ha den uppdelad i och kan ställas in så den ger fasta, rörliga och engångs 
kostnader till olika resurser och aktiviteter samt att du kan se den aktuella budgeten och den 
innan planerade budgeten. 
 
Själva tidsplanen har oändliga möjligheter. Du kan se projektet i 4 olika vyer: 
 

 
FIGUR 21. MERLINS FYRA VY-MÖJLIGHETER 

 
Activities visar projektet uppdelat i aktiviteter som det innehåller. Här kan du se vilka 
aktiviteter som är beroende av varandra och hur länge de pågår samt om det finns under 
aktiviteter som en huvudaktivitet består av. Här kan projektets aktiviteter skapas och 
modifieras samt att Gantt staplar kan ändras 
 
NetPlan visar hur de olika aktiviteterna är beroende av varandra 
 
Inom Resources kan information om resurserna i projektet läggas till och ändras. Här kan 
projektledaren även se vilka aktiviteter som är knutna till vilka resurser. 
 
Utilization visar en överblick på resursanvändningen i aktiviteterna 
 
Alla dessa delar kan ställas in så de gör utförlig information om deras funktion samt vad de 
har för påverkan i projektet och om de är kritiska, eller har låg prioritet. Detta görs genom 
funktionen Elements. Elements ger en direkt överblick på vad resursen eller aktiviteten har för 
information att delge projektledaren och kan ändras på ett enkelt sätt. 
 
Merlin är enligt oss ett kraftfullt verktyg som kan underlätta North Kingdoms projektledares 
arbetsuppgifter gällande tidsplanering och budgethantering. Likt projektet ”Get the Glass” 
som bestod av flera olika delar knutna till olika aktiviteter(3D, Flash m.m) kan Merlin på ett 
enkelt sätt ge tidig information hur projektet kommer att påverkas av ändringar i resurser eller 
tidsplan. Detta verktyg är enkelt att administrera och ändra. Merlin ger projektledaren en 
noggrann översikt precis i den detaljnivå som projektledaren vill. Slutligen finns det en 
funktion i Merlin som ger och gör utförliga rapporter att visa sina chefer eller 
projektmedlemmar genom en enkel knapptryckning.  
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Vår tro är att Merlin tillsammans med Basecamp kan vara precis de verktyg som en 
projektgrupp inom North Kingdom kan använda sig av. Merlin för att det ger en utförlig 
överblick till Projektledaren och Basecamp för att det hjälper projektmedlemmarna att dela 
information mellan varandra och hålla sig uppdaterade på vad som är nästa uppgift att lösa. 
 
North Kingdoms projekt är enligt oss i behov av förbättring. Vi tror att ABC-system och 
Critical Chain har bra egenskaper som kan hjälpa och dessa finns delvis tillgängliga i 
programmet Merlin. Genom noggrann användning och implementering av Merlin kommer 
North Kingdom få bättre kontroll över sina aktiviteter och resurser, följaktligen även 
budgethantering. Vi tror även att genom användning av Basecamp kan North Kingdoms 
projektmedlemmar till viss del projektleda sig själva vilket ytterligare kommer att underlätta 
projektledarens arbete och gruppens medskapande. 
 
 

 
FIGUR 22: ÖVERBLICK AV MERLIN 
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9 Förslag på framtida studier 
 
Här kommer vi att föreslå hur man kan gå vidare med studier inom detta ämne. Under denna 

del kommer vi att föreslå delar och ämnen samt fenomen som vi har stött på som vi tror bör 

undersökas ytterligare för att de kan bidra såväl för forskningen inom projekt samt vara 

nyttiga för företag. Den framtida forskningen spelar en viktig roll för denna uppsats då ämnet 

är begränsat till ett företag och ett av deras projekt, North Kingdom och ”Get The Glass” 

Det ytterst viktiga efter denna uppsats är att ämnet tas till nästa steg av kommande studenter 

då vi redan nu upplever ämnet som mycket viktigt och intressant. Genom att vi ger uppslag 

kan vi underlätta för dem som är intresserade av denna typ av arbete i denna typ av företag. 

 

Det som möjligen är det viktigaste med denna studie är som tidigare nämnt huruvida 
implementeringen av våra slutsatser kommer att fortskrida.  Att veta hur våra 
rekommendationer används och fungerar i ett företag känns mycket intressant enligt oss. 
Studier om hur våra slutsatser fungerar i andra företag inom branschen kan styrka det vi 
kommit fram till. Genom att framtida studenter använder våra slutsatser och implementerar 
dessa för att se om denna typ av projekthantering går att generalisera kan nyttig information 
delges till projektforskningen. Tid och pengar som vi i inledningen nämnde som de faktorer 
som möjligen var de viktigaste I ett projekt känns efter denna studie än mer fascinerande. 
Enligt oss kan tid och pengar vara de faktorer som företag av denna storlek endast bör 
fokusera på utöver deras huvudkompetens i ett projekt. Att gå vidare med detta ämne och 
applicera våra slutsatser I ett liknande företag/projekt för att se om det fungerar kan förväntas 
vara otroligt intresseväckande. Tid och pengar som de ända faktorer mindre företag ska 
använda i sina projektplaneringar oavsett bransch kan vara uppslag att gå vidare med, och 
varför inte pröva tid och pengar till större företag också?  
 
En av de punkter som vi upptäckt är kreativitetens inverkan på ett företag som North 
Kingdoms arbete i projekt. Kreativiteten är North Kingdoms framgångsfaktor och därför 
måste den få allt utrymme den behöver för att North Kingdom ska kunna fortsätta göra 
banbrytande hemsidor och företagspresentationer på Internet. Det vi tycker skulle vara 
intressant att undersöka är hur ett projekts medlemmar påverkas av tidsplaneringar. Det vill 
säga att man gör en kvalitativ studie där den kreativa personalen i ett företag som North 
Kingdom får säga hur de upplever projektledarens roll och vad de tycker bör förbättras eller 
förändras, Vår uppfattning är att projektledarteorier till största del utvecklas av projektledare 
och vad de upplever i sina projekt. Och när projektledning i små kreativa företag är ett litet 
ämne inom den generella projektledningslitteraturen finns det med största sannolikhet vägar 
att gå och upptäcka. Vår uppfattning är att dessa kreativa företag som arbetar projektbaserat 
har mycket viktig information att dela med sig till projektledning som ämne.  
 
Ett annat uppslag som har följt oss i denna studie är att jämföra flera projekt i denna sorts 
företag och uppleva hur tidsplaneringen samt budgeten ändras för att se precis vilka buffertar 
som kan var lämpligt beroende på komplexitet och tidsbegränsning. Om studenter skulle se 
hur företagen rankar sina projekt i komplexitet och tidsbegränsning skulle det kanske gå att på 
något sätt utvinna en siffra som kan motsvara en viss längd på buffertar och sedan kunna 
använda dessa för att förutspå buffertars längd. 
 
Vidare tycker vi som uppsatsskrivare att allt inom de små kreativa företagen som arbetar 
projektbaserat är otroligt intressant att studera. Produktutveckling är ett mycket intressant 
ämne där det skulle gå att göra många studier inom små kreativa företag likt North Kingdom 
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som oftast inte har projekt som sträcker sig längre än 3 månader vilket är lämplig tid för 
studenter att göra sina undersökningar på C och D-nivå. 
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10 Sanningskriterier 
 
Då det här är vår avslutande del vill vi testa denna uppsats giltighet, intersubjektivitet, 

praktiska användbarhet/överfarbarhet och systematik vid informationsinsamling och analys. 

Dessa ämnen anser vi vara viktiga för att uppsatsen slutligen ska kunna ge utomstående en 

chans att bedöma graden av trovärdighet i det vi skrivit och presenterat. 

 

Två vanliga faktorer som är viktiga för att bedöma trovärdighet inom studier, uppsatsarbete 
och fallbeskrivningar eller observationer är kraven på pålitlighet (reliabilitet) och giltighet 
(validitet)153. Ett exempel på hur viktigt det är med dessa är genom att jämföra vad som 
egentligen är viktigt att veta och hur man ska presentera det så att verkligen läsaren förstår att 
det är sant. Vid vanlig kunskap, eller alldaglig kunskap så räcker det ofta med vi observerar 
eller studerar något ytterst tillfälligt och sedan påstår att det är sant eller har hänt.154 Vi skulle 
kunna säga att Per påstår att han sett Jonas i vimlet på krogen igår och det skulle räcka för att 
vi skulle tro Per. I vetenskapliga sammanhang så räcker dock inte detta utan då måste vi testa 
sanningskriterierna för att se om uppsatsen är giltig och pålitlig, det vill säga trovärdig155.  
 
Inom kvantitativa studier är objektivitet och reliabilitet de viktigaste faktorerna för att avgöra 
graden av trovärdighet. Inom kvalitativa studier behövs inte reliabilitet (att forskaren kan 
bytas ut och resultaten blir detsamma) eller validitet (att det är förbestämt vad som ämnas 
mätas i studien) testas som det bör i kvantitativa studier156. Pålitlighet innebär inte för den 
kvalitative forskaren att processen är utförd på ett korrekt sätt eller att resultaten stämmer 
överens med vad som tolkats. Pålitlighet för den kvalitative forskaren innebär istället att allt 
som gjorts under studiens gång ska grundas i etiska principer hur material har samlats och 
analyserats samt hur ens slutsatser kontrollerats.157 Giltighet (validitet) för den kvalitativa 
forskaren motiveras närmast med att så mycket data har samlats in att det studien ämnar 
undersöka täcker nog många kvalitéer hos det studerade. Detta kan även beskrivas att studien 
bör ha tillräckligt mycket data att företaget eller fenomenet testas så ordentligt som möjligt.  
 
Trots allt detta kan man urskilja de viktigaste faktorerna inom den kvalitativa forskningens 
sanningskriterier: att se om studien är giltig, intersubjektiv och praktiskt användbar samt 
systematisk vid datainsamling och analys. De tre förstnämnda ger trovärdighet i teorierna som 
samlats in och i de begrepp som undersökts. Systematiken, styrker trovärdigheten i hur data 
till uppsatsen har samlats och analyserats. Det sista verktyget som är av värde för en kvalitativ 
studie är ”överförbarhet” som fungerar likt ett verktyg för att se om studiens slutsatser och 
resultat kan överföras och tillämpas på liknade fall, företag och grupper av individer.158  
 
På grund av denna slutsats så presenterar vi vår uppfattning om de fem olika kriterierna som 
känns nyttiga och anpassningsbara för denna uppsats. 

                                                
153 Hartman, J., Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori (Lund: Studentlitteratur, 2004) 
154 Ibid  
155 Ibid 
156 Widerberg, K. Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteraturen, 2002) 
157 Ely, M. et al., Kvalitativ Forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar (Lund: Studentlitteraturen, 
1993) 
158 Johansson Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteraturen, 1993) 
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10.1 Giltighet 
 
Det viktigaste inom giltighet när det gäller kvalitativ forskning är huruvida uppsatsen 
uppfyller teoretisk mättnad. Detta fenomen uppnås genom att tillräckligt mycket data har 
samlats in till studien gällande både områden inom ämnet och kvalitativ data från företaget 
eller gruppen som undersökts. Detta kommer slutligen leda till att ytterligare information både 
från företaget eller området som diskuteras inte tillför studien något ytterligare, därav har man 
uppnått teoretisk mättnad även nämnt som giltighet.159  
 
Vi anser att den datainsamlingen av teorier som vi genomfört för att skapa kunskap inom 
ämnet som tillförde studien styrka och slutligen dess resultat inte kunde ha gjorts större för att 
bidra med något ytterligare. Vi resonerar att det alltid finns mer snarlika teorier men att vi 
täckt ämnet nog för att nå det syfte vi hade med denna uppsats. Informationen som vi samlat 
från företaget är den del då vi känner att i synnerhet ännu mer tid och tillgänglighet från 
företaget skulle kunna ha bidragit till att göra studien och resultatet ännu bättre men att de 
delar som vi fokuserat på har utnyttjats på bästa sätt givet tidsramen. För uppsatsen syfte 
anser vi att det data vi hämtat från företaget är fullgod och nog ingående men att ytterligare 
projektmedverkan kan ha gynnat vår uppsats. Detta kan ha gjorts genom att vi medverkat 
under ett nytt projekts process vilket hade gett en bättre insikt i hur tidsplaneringen och 
budgethanteringen bedrevs. Detta hade varit mycket intressant och vi tror att detta kan vara 
något för framtida uppsatser. Vi har även förståelse för vikten av vår uppsats och arbete för 
North Kingdom och att annat kan ha prioriterats under uppsatsen gång av dem. 
 

10.2 Intersubjektiviteten 
 
Intersubjektivitet brukar inte klassas som ett rent verktyg för att avgöra trovärdigheten i en 
uppsats eller studie. Intersubjektiviteten är likaledes ett hjälpmedel som kan flyta med under 
hela processen vad gäller datainsamling och teoriutveckling. Som trovärdighetsverktyg 
fungerar intersubjektivitet på det sättet att det ska visa att de tolkningar som är gjorda av 
skaparna av uppsatsen ska godkännas av de inblandade i uppsatsen såväl det undersökta 
företagets representanter som utomstående bedömare och andra forskare eller handledare. 
Intersubjektiviteten mellan forskare/uppsatsförfattare uppnås på det sätt att skaparna av 
arbetet delger det som tolkats och sammanfattas till dem som blivit studerade dvs. företaget i 
fråga. Detta kan ibland skapa problem då sökandet att uppnå intersubjektivitet kan decimeras 
av att företaget som delges tolkningarna av deras arbete kan känna sig hotade eller negativt 
utsatta i frågan och då kan intersubjektiviteten problematiseras. Problemet visar sig i 
påståendet: när de undersökta har godkänt tolkningarna gjorda av forskarna eller skaparna av 
uppsatsen betyder det att tolkningarna är trovärdiga eller att detta bara visar att företaget är 
smickrade av vad som skrivits om dem och deras processer? Det forskaren har att lita på är 
endast dennes/deras egen uppfattning om intersubjektivitet är uppnådd. Anmärkningsvärt är 
att intersubjektivitet forskare emellan är svårt att uppnå om inte betraktarna delar samma syn 
på kunskap som författarna gör och arbetet baseras på.160 
 
Den intervju vi genomförde hos North Kingdom var gjorda på bästa möjliga sätt då denna 
spelades in på band samt att anteckningar fördes under intervjun för att på ett korrekt sätt 
fånga det som diskuterades och anförtroddes till oss från företaget. Genom att göra processen 
                                                
159 Johansson Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteraturen, 1993) 
160 Ibid 
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så smidig och trovärdig som möjligt så valde vi att vid första möjliga tillfälle att transkribera 
intervjuerna till skriven text. Vi bad Annelie Jönsson, som har fungerat som bollplank från 
företaget, att läsa igenom och se att vi tolkat deras processer och arbete på rätt sätt. När 
Jönsson framfört sina synpunkter har vi satt oss ner för att se över det vi skrivit och noggrant 
ändrat, utan att känna alltför stor påverkan från den yttre, för ge tolkningarna mer korrekt och 
sanningsenlig slagkraft tills båda parter godtagit återgivningen. Genom att inkludera Jönsson i 
processen anser vi att intersubjektivitet är nådd mellan företag och vi skapare av uppsatsen 
samt att etiken i uppsatsarbete åt företag styrkts. 
 
Bo Lemar som fungerat handledare från Handelshögskolan vid Umeå Universitet har även 
han genomgått vårt arbete så att den andra sidan, ”utomstående bedömare och andra forskare 
eller handledare161”, fått förståelse för vår process med insamlat material från det studerade 
objektet. Lemar har från processens början gett oss nyttiga förslag och reflektioner som hjälpt 
oss på ett bra sätt fortskrida i arbetet med uppsatsen. Anders Söderholm är även en person 
som gav reflektioner och förslag i början av arbetet. Söderholms stora erfarenhet inom projekt 
och projektledning har gett oss en ytterligare kraft och motivation. Ytterligare synpunkter har 
bidragits från familj och vänner. Under uppsatsarbetet har vi även diskuterat mellan varandra 
hur stor del av de synpunkter vi har fått från det utomstående företaget och personerna som 
ska påverka vår studie då detta i stor grad kan påverka studien.  
 
”Här bör Forskaren vara noga med att inte låta eventuella negativa attityder eller omdömen 
från de individer som studien avser, påverka begreppsbildning och teori”162 
 

10.3 Praktisk användbarhet/ Överförbarhet 

 
Detta fenomen görs av studiens förmåga att användas vid praktiskt handlande. Det som menas 
är att studiens resultat och slutgiltiga teori ska fungera och avse vad den syftar till. Gjort av 
tidsramens begränsning så passar detta sanningskriterium oftast inte in i den faktiska 
uppsatsens test av trovärdighet. Kriteriet brukar sammanföras med andra grupper, individer 
eller organisationer för att se om det praktiskt kan tillämpas för att de ska kunna förstå sin 
verklighet och hantera den på ett bättre sätt. Trovärdigheten testas först då genom praktisk 
användbarhet när en annan individ eller organisation använder det som den faktiska uppsatsen 
kommit fram till.163 Överförbarhet är ett verktyg som ibland inte klassas som ett 
sanningskriterium utan snarare för att användas när uppsatsens användbarhet ska diskuteras. 
Det som är koncensus i denna fråga är om resultatet går att applicera på likartade 
situationer164 
 
Denna studie syftade till att skapa förståelse för hur ett litet svenskt kreativt företag arbetar i 
ett kort komplicerat projektarbete med fokus på projektets tidsplanering och budgethantering 
genom att studera North Kingdoms arbetssätt i en fallstudie. Vi insåg redan från början att 
arbete och studier av denna form och inom detta ämne inte är speciellt utbrett och djupgående 
undersökt inom forskarvärlden. Den information vi har hämtat och undersökt blir då speciell 
då mindre företag inom denna bransch inte inkluderas i den projektforskning som bedrivs i 
större utsträckning. Vi vill dock passa på att delge den vikt forskning inom detta ämne innebär 

                                                
161 Johansson Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteraturen, 1993) 
162 Ibid 
163 Ibid 
164 Ibid 
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då dessa företag med hjälp av rätt styrning och arbetssätt bidrar i stort till att små orter som 
Skellefteå får en spetkompetens och pekas ut på kartor i hela världen. Vidare anser vi att det 
resultat vi kommit fram till kan i till stor del användas och anammas av andra liknande företag 
utan att säga att de slutsatser som skapats är generella förutom på fallet North Kingdom. 
Genom att vi inte själva sett om resultatet är pratiskt användbart som sanningskriterium är 
detta rent spekulativ och vi önskar gärna se någon försöka använda det vår uppsats resulterat i 
för att få veta om det vi gjort fungerar. Arbetet är enligt oss bidragande till forskningen inom 
området just på grund av den speciella miljön som North Kingdom verkar i. Då det mesta av 
teorin inte är direkt applicerbar men inte för den skull oanvändbar ges ett tidigt kriterium på 
att vårt resultat i studien är bidragande till vetenskapen och då även överförbar och användbar 
till vidare studier och företag inom det berörda ämnet. Vi förstår att det är svårt att anse att 
vårt specifika fall ska kunna överföras till andra fall för att det skulle vara att flirta med 
positivism och generalisering. Vi sticker trots det ut hakan och följer med det Johansson 
Lindfors(1993) säger om att den skapade teorin kan vara användbar vid igenkännande av 
situationer således kan vår studie bidra till liknande fall. 

10.4 Systematik vid datainsamling och analys 
 
Trovärdighet kan mätas genom att se hur tillförlitligt mätinstrumenten som använts i studien 
är. Detta mäts då genom att se hur datainsamling och analys av data är gjord. Tillförlitlighet 
blir då det uttryck som ska utgöra mätningen men inte på det sätt att det ska visa att om någon 
gör samma studie kommer fram till samma resultat utan snarare tvärtom. Det leder till att låg 
tillförlitlighet kan vara önskvärt då detta påvisar att studien är unik. Det viktiga med detta 
kriterium är dock att metoden som studien genomförts med är utnyttjad maximalt i symbios 
med metodanvändaren. Det kan visa sig praktiskt i det sätt som intervjun är gjort på och 
senare analyserats. Kvalitén och styrningen av intervjun spelar stor roll då det gäller att 
utvinna maximalt med information på ett korrekt sätt som leder till att det blir möjligt att 
upptäcka det man vill upptäcka. Begränsning får dock inte göras vid datainsamlingen utan 
hela systematiken gällande utformning, datasammanfattning, analys och teoriutveckling blir 
viktig för trovärdigheten av studien och i ett vetenskapligt arbete.165 
 
Vår studie har genomsyrats av medvetenhet i den strategi vi valt att gå för att genomföra 
studien och slutställa uppsatsen. Det som vi lagt stor vikt vid är att motivera varje val som vi 
gjort och anser kan ha påverkat studien. Vi har försökt motivera varje stadium av uppsatsen 
vilket leder till att läsaren grundligt ska kunna följa den process vi genomgått och utläsa av de 
olika stadierna hur och varför vi valt vissa metoder för att komma till essensen av studien, 
dess resultat. Genom medvetenhet visar vi även de svagheter som vi anser studien har för att 
läsaren på ett bättre sätt möjliggöras förstå och granska slutsatserna och resultatet samt 
studiens systematik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
165 Johansson Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteraturen, 1993) 
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Bilaga 1: Mail från Torbjörn Wenell 
 
Från: wenell@projektkultur.se 
Ämne: SV: Vi skriver uppsats och undrar.. 
Datum: tisdag 3 apr 2007 17.37.24 GMT+02:00 
Till: jonas.berglund@mac.com 
Svara till: wenell@projektkultur.se 
 
 
 
Hej. 
  
Det är ont om litteratur om projekt i mindre företag. Just nu kan jag inte erinra 
mig något bra. Jag kollar och kommer tillbaka. 
  
Torbjörn 



 

 

 

Bilaga 2: Frågemall 
 
Generella frågor angående projekt i North Kingdom 
 
1. Hur hanterar företaget North Kingdom projekt? 
 
2 . Har ni en generell modell för hur dessa hanteras? 
 I så fall, Vem har kommit upp med processen för denna? 
 
3. Vilken utbildning finns det i projektledning och styrning hos er/har du? 
 
4. Hur många projekt tar ni er an samtidigt?  
 
5. Hur många projekt anser ni att ni kan ta er an samtidigt? 
 
6. Vad tror ni att North Kingdom saknar för att bli bättre i er projekt/arbetsprocess? 
 
7. Hur upplever du att projektet sköts i allmänhet? 
 
 
Frågor angående projektet ”Get the Glass (Got Milk?)”  
 
Hur det gick till när projektet erhölls?  

- Hur gick första kontakten till? 
 
Beskriv hur projektet startades upp?  

- Initiativ, vilka var inblandade m.m? 
 
Vilket var ditt specifika arbetsområde/ansvarsområde? 
 
Hur behandlades och vilka tog beslut angående risker, budgetering, tidsplanering, resurser, 
avkastningskrav, utbildning initialt? 
 
Vilka var inblandade i projektet? 
 
Fanns det en ledande grupp för projektet som inkluderade/inte inkluderade alla parter? 
 
Vilka svårigheter såg du innan projektet startades upp? 
 
Hur planerades eran WBS (Work Breakdown Structure) ut? (kan förklaras vid mötet vid 
frågor) 
 
Hur blev eran WBS (Work Breakdown Structure)? (kan förklaras vid mötet vid frågor) 
 
Hur dokumenterades processen under projektets gång? 
 
Hur behandlades och vilka tog beslut angående risker, budgetering, tidsplanering, resurser, 
avkastningskrav, utbildning under projektets gång? 
 
Förändrades projektets mål under tiden processen löpte? 



 

 

 

 
Hur utvärderades processen under projektets gång? 
 - uppföljning av mål, tid, ekonomi, resurser m.m. 
 
Vilka svårigheter påträffades under projektets gång? 
 
Mellan vilka fördes information, fanns det någon gemensam knytpunkt? (gick all information 
via ett system, en punkt, s.k. samordning, eller flödade den mellan parterna som den specifika 
informationen berörde) 
 
I vilket utsträckning följdes den innan utarbetade projektplanen? 
 
Hur utvärderades projektet efter slutförande? 
 
Hur såg en normal arbetsdag ut för dig? 
 
Är det något du vill lägga till eller som du känner att vi glömt att fråga angående det specifika 
projektet? 
 
Specifika frågor; Get the Glass(Got milk?) 
 
Budget 

• Innan 
 
Vilka arbetade med att planera budgeten? 
 
Hur beräknades kostnader och intäkter för olika arbeten/resurser? 
 
Vilka verktyg användes? 
 

• Under 
 
Gjordes några ändringar under projektet som påverkade den planerade budgeten och hur 
åtgärdades i så fall det? 
 
Vilka behövde information om budgetens inverkan under projektets gång? 
 
Hur påverkade eventuella ändringar i budgeten projektets medarbetare? 
 
Begränsades kreativiteten och målet av den satta budgeten? 
 
Hur kom informationen angående budget till ansvarig från projektets medlemmar? 
 
Vilka delar av projektet orsakade flest budgetändringar? 
 

• Efter 
 
Hur utvärderades projektet jämt emot den innan uppställda budgeten? 
 - vilka medverkade i detta arbete? 
 



 

 

 

Dokumenterades detta och påverkade det budgetarbetet för nästa projekt? 
 
 
Planering av tid  

• Innan 
 
Vilka arbetade med att tidsplaneringen? 
 
Hur beräknades tidsåtgången för olika arbeten/resurser? 
 
Vilka verktyg användes? 
 

• Under 
 
Gjordes några ändringar under projektet som påverkade tidplaneringen och hur åtgärdades i så 
fall det? 
 
Vilka behövde information om tidsplaneringens inverkan under projektets gång? 
 
Hur påverkade eventuella ändringar i tidsplaneringen projektets medarbetare? 
 
Begränsades kreativiteten och målet av den innan bestämda tidsramen? 
 
Hur kom informationen angående tidsåtgång till ansvarig från projektets medlemmar? 
 
Vilka delar av projektet orsakade flest ändringar i tidsplaneringen? 
 

• Efter 
 
Hur utvärderades projektet jämt emot den innan bestämda tidsplaneringen? 
 - vilka medverkade i detta arbete? 
 
Dokumenterades detta och påverkade det tidsplaneringen för nästa projekt? 

 


