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Sammanfattning 
Det har blivit allt mer vanligt för organisationen att driva många projekt 

samtidigt som påverkar varandra, resursmässigt eller tekniskt. I en 

multiprojektsmiljö är projekten beroende av varandra och i många fall 

konkurrerar de med varandra om resurser, beslut och uppmärksamhet.  

Att leda en projektportfölj med många projekt är en betydande utma-

ning. De vanliga problemen som uppstår är otydliga mål, otydliga 

arbetsformer, resursbrist, samt prioriteringsproblem. För att undvika de 

vanliga problemen och driva projekten framgångsrikt är en effektiv och 

fungerande resursplanering väsentligt, vilket ett IT-stöd möjligen kan 

bidra till.  

Företaget som beskrivs i studien är Spinn Action Marketing som specia-

liserar sig på kreativa kommunikationslösningar som driver försäljning 

på kort och lång sikt. Projekten i företaget drivs i en multiprojektsmiljö 

och projektledningen upplever svårigheter med resursplaneringen.  

Studien syftar till att undersöka hur man kan effektivisera resursplane-

ringen med ett IT-stöd. Det har undersökts teoretiskt om kända pro-

blem- och framgångsfaktorer inom multiprojektsmiljöer, för- respektive 

nackdelar med ett IT-stöd för projekt- och resursplanering genom en 

litteraturstudie. Det har samlats in empirisk data genom intervjuer, 

deltagande i veckoplaneringsmöte och statusmöten veckovis samt 

genomgång av företagets befintliga dokumentation om resursplanering-

en. Resultatet av studien visar hur en multiprojektsorganisation resurs-

planerar, vad det finns för krav på ett IT-stöd och en enkätundersökning 

som undersöker vilka IT-stöd andra liknande företag använder för att 

planera projekt och resurser. 

Nyckelord: Projektplanering, projekthantering, resursplanering, resurs-

allokering, resursprioritering, multiprojekt, kravhantering, processmo-

dellering. 
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Abstract 
It has become more common for organization to operate a lot of projects 

at the same time. These projects affect each other, either in way of 

resources or technical. Projects in a multi-project environment depend 

and affect each other, and in most cases they rival about resources, 

decision-makings and priority. To lead a project portfolio with several 

projects is a major challenge. The most common problems that occur are 

vague objective, unclear working conditions, resource shortage and 

problems of priority. To be able to avoid these problems and lead the 

projects successfully, an effective and working resource plan is essential, 

which an IT-support can provide with. The company that is describes in 

this study is Spinn Action Marketing which specializes in creative 

solutions for communication that operates sales in short and long runs. 

The projects that the company leads, operates in a multi-project envi-

ronment and the project management have challenges with the resource 

planning. 

The purpose of this study is to research how to make resource planning 

in a multi-project organization more effective with an IT-support. It has 

been theoretically researched with a literature study about problems 

and success factors in multi-projects environment and the pros and cons 

with an IT-support for project and resource planning. Empirical data 

has been collected through interviews, participating in weekly plan 

meeting and by analyzing the company’s existing documentation about 

resource planning. The result of this study shows how a multi project 

organization does its resource planning, what kind of demands there are 

on an IT-support and it also shows results in a poll which researches 

what kind of IT-support different company’s use to plan their projects 

and resources. 

Keywords: Project planning, project management, resource planning, 

resource allocation, resource priority, multi-project, managements of 

demands, process modeling. 



Effektiv och användarvänlig 

resursplanering i reklambyråer   

Jack Dam    

Förord 

2013-01-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

iv 

Förord 
Jag vill tacka alla de personer som har gjort slutförandet av detta 

examensarbete möjligt för mig. Min examinator Anders Sjögren på KTH 

och min handledare Jonas Bäckström på Spinn Action Marketing som 

har hjälpt mig genom projektets gång. Alla de människor som ställt upp 

på intervjuer och bidragit med information till detta projekt och alla de 

inblandade på Spinn. Jag vill även tacka de som har tagit sig tid att 

svara på mina enkätundersökningar. 

Jag ska även passa på att tacka min familj och vänner som har stöttat 

mig. Tack för hjälpen och för en fantastisk projekttid, jag har lärt mig 

otroligt mycket och fått många nya erfarenheter.    



Effektiv och användarvänlig 

resursplanering i reklambyråer  

Jack Dam    

2 Teori 

2013-01-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and 

1 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning .............................................................................................. ii 

Abstract ............................................................................................................ iii 

Förord ............................................................................................................... iv 

Innehållsförteckning ....................................................................................... 1 

1 Inledning ................................................................................................. 3 

1.1 Bakgrund .............................................................................................. 3 

1.1.1 Spinn Action Marketing 3 

1.2 Problembeskrivning ........................................................................... 4 

1.3 Syfte ....................................................................................................... 4 

1.4 Frågeställning ...................................................................................... 4 

1.5 Avgränsningar ..................................................................................... 5 

2 Teori .......................................................................................................... 6 

2.1 Projekt som arbetsform ...................................................................... 6 

2.2 Multiprojektsmiljö............................................................................... 6 

2.2.1 Återkommande problem i en multiprojektsmiljö 7 

2.2.2 Framgångsfaktorer 8 

2.3 Vad är ett effektivt resursplaneringsstöd? ...................................... 9 

2.4 IT-stöd för projekt- och resursplanering .......................................... 9 

2.4.1 Nackdelar 9 

2.4.2 Fördelar 10 

2.4.3 Risker: 11 

2.5 Intervjuteknik .................................................................................... 11 

2.6 Processmodellering ........................................................................... 12 

2.7 Kravhantering .................................................................................... 12 

2.7.1 Insamling av krav 13 

2.7.2 Analys och förhandling 14 

2.7.3 Dokumentering av krav 14 

2.7.4 Validering av krav 14 

3 Metod ...................................................................................................... 16 

3.1 3.1 Forskningsansats ......................................................................... 16 

3.2 3.2 Datainsamling .............................................................................. 16 

3.2.1 3.2.1 Kvalitativa- och kvantitativa metoder 16 

3.2.2 3.2.2 Litteratur- och dokumentstudier 17 



Effektiv och användarvänlig 

resursplanering i reklambyråer  

Jack Dam    

2 Teori 

2013-01-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and 

2 

3.2.3 3.2.3 Intervjuer 18 

3.3 Analys av data ................................................................................... 18 

3.4 Från teori till empiri .......................................................................... 19 

3.4.1 Validitet och reliabilitet 19 

4 Resultat .................................................................................................. 21 

4.1 Förstudie ............................................................................................. 21 

4.1.1 Nulägesanalys 21 

4.1.2 Resursplaneringsprocessen 23 

4.1.3 Kravspecifikation 24 

4.2 Resultatet från enkätundersökningarna ........................................ 24 

4.2.1 Enkätundersökning 1: Resursplanering i multiprojektsmiljö 25 

4.2.2 Enkätundersökning 2: Resursplanering av 

Marathonanvändare 25 

5 Slutsatser ................................................................................................ 27 

5.1 Rekommendationer och fortsättningsplan .................................... 27 

Källförteckning .............................................................................................. 29 

Bilaga A: Intervjumall ................................................................................... 30 

Bilaga B: Resultatsammanställning av enkätundersökning 1 

Resursplanering i multiprojektsmiljö: ............................................ 31 

Bilaga C: Resultatsammanställning av enkätundersökning 2 

Resursplanering av Marathonanvändare: ....................................... 34 

Bilaga D: Kravspecifikation ......................................................................... 39 



Effektiv och användarvänlig 

resursplanering i reklambyråer  

Jack Dam    

2 Teori 

2013-01-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and 

3 

1 Inledning  
1.1 Bakgrund 

Inom en multiprojektsorganisation uppstår ofta många problem vid 

resursplaneringen. Resurs är en tillgång som behövs för att genomföra 

ett projekt, skapa en produkt eller genomgå en process. Det kan exem-

pel vara arbetskraft, tid, pengar, lokaler eller kunskap. Vanliga problem 

vid resursplanering är bristande information, resurskonkurrens, priori-

teringsproblematik, kortsiktighet, leveransförseningar och kommunikat-

ionsproblematik. Projekthantering, prioriteringar och övergripande 

styrning är då väsentligt för en effektiv organisation. När en organisat-

ion driver många projekt, som är beroende av varandra, är det viktigt 

att ha en fungerande resursplanering.  För att få översikt över resurser 

och projekt, kunna planera och prioritera resurser effektivare kan ett 

resursplaneringssystem vara lösningen. [1] 

1.1.1 Spinn Action Marketing 

Spinn Action Marketing (härefter Spinn) är en reklambyrå som grunda-

des år 2000, som specialiserar sig på kreativa kommunikationslösningar 

som driver försäljning på kort och lång sikt. De arbetar med uppdrags-

givare från många olika branscher, och hanterar uppdrag för hela 

Norden och några med europeisk omfattning. De ingår inte i något 

byrånätverk vilket ger friheten att jobba pragmatiskt och snabbfotat 

med uppdrag. Spinn har haft en stark tillväxt och idag finns det ca 40 

medarbetare vilka tre i verksamheten är aktiva delägare.  

 

CEO  

Projektledare Produktionsledare Art director Copywriter account director Originalare 

Creative director Ekomomi 

Atelje chef 
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Figur 1. Organisationsstruktur 

1.2 Problembeskrivning 

Projekten i Spinn drivs i en multiprojektsmiljö, och projektledningen 

upplever svårigheter med resursplaneringen i organisationen. Projekten 

dokumenteras med bristande information och med mjuka värden, vilket 

försvårar planering och prioritering av projekten. För att planera projekt 

effektivare behövs underlag och en översikt för kommande planerings-

period. I nuläget använder Spinn ett affärssystem som heter Marathon, 

som saknar funktionalitet för resursplanering som idag kompletteras i 

Excel. Spinn vill veta hur man kan effektivisera resursplaneringen i 

deras organisation. 

 

1.3 Syfte 

Detta examensarbete syftar till att undersöka hur man kan effektivisera 

resursplaneringen i en multiprojektsorganisation. Det ska göras genom 

att kartlägga och analysera hur Spinn resursplanering sker i dagsläget, 

och vad det finns för krav på ett resursplaneringssystem. 

1.4 Frågeställning 

Huvudfrågeställning: 

 Hur kan man effektivisera resursplaneringen i en multiprojekts-

organisation med hjälp av IT-stöd? 

Delfrågor: 

 Vad är ett effektivt resursplaneringssystem? 

 Hur genomförs resursplaneringen i dagsläget? 

 Hur påverkar resursplaneringen Spinn:s projekt? 

 Vad finns det för systemkrav på ett resursplaneringssystem? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med ett IT-stöd för resurspla-

neringen? 
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1.5 Avgränsningar 

Projektet kommer att studera hur resursplanering påverkas i en multi-

projektsmiljö. Arbetet kommer att studeras från Spinn Action Marke-

ting:s perspektiv och därför inte ge kundens syn på projekten. 

Då projektet utförs under en begränsad tid har studien begränsats till att 

leverera de angivna dokumenten i dokumentplanen.  
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2 Teori 
2.1 Projekt som arbetsform 

Projekt som arbetsform är en arbetsprocess som skapar en tillfällig 

organisation med en anpassad struktur för rapportering och beslut. Ett 

projekt ska vara avgränsat med start och slut och leverera ett tydligt 

definierat resultat av engångskaraktär. [1] 

Projekt som arbetssätt föddes i USA på 1950-talet inom vapenindustrin. 

På den tiden var projekt ett sätt att samordna stora industriella sats-

ningar genom att skapa en smidig beslutsstruktur. I jämförelse med idag 

var dessa projekt mycket mer omfattande och långa. Idag har projekten 

blivit allt mindre och betydligt fler. Många organisationer som använder 

sig av projektarbetsformen idag arbetar med ett flertal relativt små och 

korta projekt samtidigt. [1] 

I organisationer som driver många projekt är det ofta inte mycket som 

ändras mellan projekten. Varje projekt kan ha sitt unika utseende men 

beslutsflödena är ofta desamma. Man har försökt standardisera arbets-

processen genom att införa projektmodeller, med regler för hur beslut 

ska tas och krav på beslutsunderlag och dokumentation. Ansvars- och 

rollfördelningen har permanentats för att man ska kunna arbeta effek-

tivt. Projektledaren har blivit en fast roll i organisationen, som kontinu-

erligt driver ett eller flera projekt. Ledningsgruppen för verksamheten 

agerar som styrgrupp för projekt. [1] 

2.2 Multiprojektsmiljö 

Projekt som arbetsform har genomgått en snabb förändring. Från att 

tidigare ha varit många stora uppdrag av engångskaraktär pågår idag 

många ofta små projekt. I en multiprojektsmiljö driver organisationen 

ett flertal projekt samtidigt som påverkar varandra, resursmässigt eller 

tekniskt. Att leda en projektportfölj med många projekt är en betydande 

utmaning. I en multiprojektsmiljö är alla projekt beroende av varandra 

och i många fall konkurrerar de med varandra om resurser, beslut och 

uppmärksamhet. Ulla Sebestyén berättar att behovet av att samverka 

mellan projekten är då väsentligt. [1] 

Mycket av det som skrivits i litteratur om projekt handlar om ledning av 

enstaka megaprojekt. De projektmodeller för megaprojekt beskriver 
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framtagande av omfattande dokumentation och projektdefinitioner som 

för ett megaprojekt möjligen är ett korrekt arbetssätt. Men om det i 

organisationen drivs flera projekt samtidigt så faller hela konstruktionen 

av styrgrupp och projektdefinitioner samman. [1] 

Att behålla det gamla arbetssättet har i de flesta fall lett till att ledningen 

förlorar kontrollen över projekten, detta påverkar i sin tur projektleda-

ren att inte kunna fatta beslut eller hålla uppe ett bra arbetstempo i sitt 

projekt. Konceptet med en styrgrupp för varje projekt och en omfat-

tande textbaserad projektdefinition har förvandlats från framgångsfak-

tor till dagens problem. Lösningen är inte att ta bort alltihop, som en del 

gjort. Lösningen är att ersätta dem med mer lämpliga konstruktioner. [1] 

2.2.1 Återkommande problem i en multiprojektsmiljö 

De upprepande problem som anges förekomma i samband med multi-

projekt är otydliga mål, otydliga arbetsformer, resursbrist, samt priorite-

ringsproblem. Otydliga mål innebär att projekt drivs utan en klar bild 

om vad som skall uppnås. Det är viktigt att identifiera vad projektet har 

för mål och vad som ska levereras i slutändan. Otydliga arbetsformer 

omfattar problem som är kopplade till samarbete, kommunikation och 

otydliga eller bristande rutiner. [1] 

Resursbrist kan man motverka med lämpliga metoder för bra planering, 

och dels genom att systematiskt följa upp arbetet och våga vidta korri-

gerande åtgärder då problem uppstår. För att projektplaneringen ska 

fungera när man driver flera projekt samtidigt måste även den övergri-

pande resursplaneringen fungera. Det krävs att man från verksamhets-

ledningen ser till att inte starta fler projekt än resurserna räcker till samt 

att den långsiktiga kompetensförsörjningen genomförs. [1] 

Bristande resurshantering leder inte bara till ständiga diskussioner och 

konflikter, det leder också nästan alltid till betydligt längre genomlopps-

tider och högre kostnader än vad som skulle behövas. Mycket tid ödslas 

på att avgöra vem som ska göra vad och i vilken ordning, istället för att 

producera resultat. [1] 

Prioriteringsproblem uppstår då det saknas prioritering av pågående 

projekt. Det handlar både om prioritering mellan projekt som pågår och 

förmågan att välja ut rätt projekt att arbeta med. Det är ett kontinuerligt 

arbete eftersom förutsättningarna förändras konstant i både omvärlden 
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och i projekten. Arbetet med projektportföljen kräver objektiv data som 

underlag för besluten. [1] 

2.2.2 Framgångsfaktorer 

Kommunikation är en av nyckelfaktorerna för att projektet skall vara 

genomförbart. Inom projektorganisationen kan man dela upp kommu-

nikation i intern- och extern. Den externa kommunikationen handlar om 

att ha kännedom om marknaden och kundens behov, och förmågan att 

kunna föra vidare den informationen inom företaget. Det kan då upp-

skattas hur mycket arbete som kommer att uppstå framåt och planeras 

långsiktigt hur mycket resurser som kommer att behövas. Den interna 

kommunikationen sker mellan personerna inom organisationen och har 

som mål att projekten ska uppnå sina mål. Intern kommunikation 

mellan projektets individer kan skapa motivation till att klara av pro-

jektets mål. Kommunikation mellan projektledarna kan också bidra till 

en bättre resursplanering. När ett projekt förskjuts tidsmässigt i en 

multiprojektsmiljö kan det påverka många andra projekt och resurser i 

organisationen. För att minimera risken kan man planera in lite oplane-

rad tid i projektplaneringen så att det finns utrymme för förseningar. [1] 

Planering och organisering 

I planeringen gäller det att definiera mål och skapa strategier för att 

uppnå dessa mål samt utveckla planer som sammanlänkar och koordi-

nerar aktiviteter. Ledningen behöver identifiera vilka uppgifter som ska 

utföras, vem som ska utföra dem, hur uppgifterna ska grupperas, vem 

som ska rapportera till vem, och var besluten ska fattas. Det är många 

beslut som behöver fattas i ett projekt och för att det ska fungera effek-

tivt måste man veta vilken typ av beslut som kommer behöva hanteras 

och vem som ska ta besluten. [4] 

Snabbt beslutsfattande och beslutspunkter 

Det som begränsar tiden för att genomföra ett projekt i en multipro-

jektsmiljö är inte själva arbetet utan beslutsfattandet. När man utformar 

arbetsflödena och processerna är det beslutsfattandet som måste stå i 

centrum för att projekten ska löpa effektivt. De beslut som ska hanteras 

kan delas upp i konstruktion, resurser, arbetsformer och lönsamhet. 

Dessa fyra beslutstyper kräver alla sina unika besluts kompetens och sitt 

beslutsmandat. Ett viktigt kriterium för att uppnå snabbt beslutsfat-

tande är olika beslutsmöten för vart och ett av de fyra beslutstyperna. 

[1] 
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För beslut som är återkommande kan man skapa rutiner och regler för 

att hålla ett snabbt och säkert beslutsfattande. Beslut som tillhör pro-

jektets vardag, som till exempel resurskrockar eller förseningar, ska 

kunna hanteras så snabbt och smidigt som möjligt. För att kunna klara 

av att hålla tempot behövs aktuell information i tid. Man måste kunna 

se hur projektet fortlöper och ligger i förhållande till de planerade målen 

samt kunna se att projektet producerar önskvärda resultat, och att 

kostnader inte överstiger projektets budget. [4] 

2.3 Vad är ett effektivt resursplaneringsstöd? 

Vad är det som definierar ett effektivt resursplaneringstöd? Efter att ha 

diskuterat området har det fastslagits att ett effektivt IT-stöd påverkar 

verksamheten på följande sätt: 

 Ett system som användarna uppfattar som lätt att använda. 

 Bidrar till att nå de uppsatta målen i projekt. 

 Minimerar det manuella och administrativa arbetet för att utföra 

samt att underhålla planeringen. 

 Ger en tydlig översikt över ansvar och uppgifter så rätt saker ut-

förs på rätt sätt. 

 Stödjer och effektiviserar verksamhetsprocessen. Bidrar till 

snabbare och noggrannare beräkningar och beslut.  

 Sprider kunskap och information inom organisationen. Systemet 

möjliggör att behöriga får snabbt uppdaterad information till-

gängligt. 

  Bidrar till lönsammare projekt samt ökar genomsnittlig fakture-

ring per anställd. [9] 

2.4 IT-stöd för projekt- och resursplanering 

Är ett IT-stöd ett hjälpmedel eller börda för de som planerar? Här 

presenteras tänkbara för- och nackdelar, samt risker som är anknutet 

med ett IT-stöd: 

2.4.1 Nackdelar 

 Om användarna inte förstår hur man använder systemet får det 

en negativ effekt. Det kan innebära att det tar mycket administra-



Effektiv och användarvänlig 

resursplanering i reklambyråer  

Jack Dam    

2 Teori 

2013-01-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and 

10 

tiv tid och användarna förlorar engagemang för planeringen. För 

att undvika det finns det ofta manualer och utbildningar i system. 

[10] 

 Förutom priserna för att köpa in ett system kan utbildningskost-

naderna vara väldigt höga. Det tillkommer ofta även kostnader 

för underhåll och uppgradering. [11] 

 När det finns flera olika system kan det vara svårt att hitta data 

och veta vilken som är rätt. 

 Inköp av standardlösningar kan innebära stora anpassningar av 

verksamheten efter de nya systemen. Det kan leda till ökad stress 

för användarna. [10] 

 Nya system kan möta motstånd från personal, vilket påverkar 

verksamhetens effektivitet. [10] 

 För mycket detaljer och funktioner kan göra det svår att använda. 

Det krävs en bra nivå av detaljer och funktioner i systemet. [11] 

2.4.2 Fördelar 

 Kan ge automatiserade beräkningar, analyser vilket stödjer 

snabba beslut. 

 Kan ge en överskådlig vy över bland annat projekt, arbetsuppgif-

ter, resurser, ansvar och tidsscheman. 

 Ett fungerande IT-stöd kan minska missförstånd, genom att ha 

tydliga roller och ansvar. Rätt uppgifter till rätt person. 

 Effektiviserar processen. IT-stöd kan bidra till snabbare, nog-

grannare, minimerar manuellt arbete, snabbare analyser, beräk-

ningar och beslut. Minskar belastningen för användarna och tids-

besparing. [10] 

 Kunskaps spridning inom organisationen. Systemet kan hantera 

information om till exempel anställda, individuella kompetenser, 

arbetsroller, budget och tid. Behöriga får snabbt uppdaterad in-

formation tillgängligt. [10] 

 Minskar dubbel- och manuellt arbete. [10] 
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2.4.3 Risker: 

 Viktigt med säkerhet annars kan viktig information försvinna 

eller hamna i fel händer. 

 Om informationen i systemet inte stämmer överens med verklig-

heten blir det ett problem som påverkar resursplaneringen. 

 Vid driftstopp av ett system kan det påverka genomförningstiden 

av projekten. [9] 

2.5 Intervjuteknik 

Intervjuer kan vara ostrukturerade, semistrukturerade eller strukture-

rade. Ostrukturerade intervjuer kan behandla ett eller flera frågeområ-

den eftersom frågorna är formulerade så att de kan uppfattas på flera 

olika sätt. De utgår ofta från en fråga och den intervjuade får associera 

fritt. Strukturerad intervju är när samma frågor ställs till alla och alla 

svar kategoriseras i någon specifik svarskategori. Samma frågor kan 

ställas i ett frågeformulär. [5]  

I den strukturerade formen är det intervjuaren som har mer kontroll och 

bestämmer vilket fokus som är viktigt i dennes mening. Denna typ av 

intervju är lämplig för att samla kvantitativa resultat. [6] 

Den ostrukturerade formen ger mer utrymme till den som blir inter-

vjuad då denne kan ge sin subjektiva bild på området. Ostrukturerade 

intervjuer kan behandla ett eller flera frågeområden eftersom frågorna 

är formulerade så att de kan uppfattas på flera olika sätt. De utgår ofta 

från en fråga och den intervjuade får associera fritt [5]. 

 

Det går även att kombinera dessa typer av intervjusätt för att få en mer 

riklig information samtidigt som informationen man söker efter, detta 

kallas för semi-strukturerad. Semistrukturerad intervju innebär att 

samma frågor ställs till alla som intervjuas. Frågorna har öppna svars-

möjligheter vilket välkomnar större spridda svar [5]. Fokusgrupp är en 

form av semistrukturerad intervju. En fokusgrupp är en grupp personer 

som får delta i en diskussion utifrån strukturerade frågor. En intervjuare 

och en observatör deltar. [5]  

Efter detta val behövs det att skapa en planering över intervjun. Denna 

planering skiljer sig mellan de två olika intervju formerna. I den ostruk-

turerade formen behövs definition och avgränsning av området. Den 
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som intervjuar behöver ha ett klart mål och syfte med intervjun. I 

planeringen ska det bestämmas vilken information som är viktigt samt 

oviktig, det vill säga avgränsning. Intervjuaren måste se hur många 

intervjuer denne måste göra för att få en klar helhetsbild över ämnesom-

rådet. Det är viktigt att beskriva i intervjun varför man gjort en intervju, 

vad informationen ska användas till och vad syftet men intervjun är. [6]  

2.6 Processmodellering 

Business Process Modeling Notation (BPMN) är en global standard för 

process modellering som visar vad det är för komponenter som ingår i 

processen. Den visar även hur processen genomförs, vad det är för 

relation mellan komponenterna, vem som ansvarar för vad och när 

saker genomförs samt varför det genomförs. [8]  

Unified Modeling Language (UML) är en modellerings notifikation som 

hjälper till att beskriva och designa IT-system, framförallt på ett Objek-

tOrienterat (OO) sätt. Det finns olika modeller inom UML som tillexem-

pel ”Activity”, ”Class”, ”Object”, ”Sequence”, ”Deployment” och ”Use 

Case” e.t.c. som beskriver olika verkligheter och händelser. 

Ett Use Case diagram beskriver hur användare integrerar med ett IT-

system och är en teknik för att fånga funktionella krav på systemet. 

Ett Use Case diagram visar grafiskt vilka aktörer som använder speci-

fika funktioner i ett IT-system. Hur själva integrationen mellan använ-

dare och IT-system ser ut beskrivs i ett ”Användningsfall”. Där beskrivs 

vad som triggar scenariot, vilka startvillkor som finns, vad resultatet är 

och stegvis beskriving för att nå resultatet. [12] 

2.7 Kravhantering 

Ett krav är ett önskemål och behov som intressenter ställer på ett 

informationssystem. Kraven är en beskrivning på hur systemet kommer 

att bete sig och vilka funktioner systemet kommer att ha. Ett krav skall 

vara entydig, komplett och mätbart, vilket betyder att man lätt skall 

kunna kontrollera om ett visst krav är uppfyllt. Det finns också vissa 

kriterier för att skapa en komplett kravspecifikation, och ett av de 

viktigaste kriterierna är att ta hänsyn till många olika intressenter som 

har olika åsikter. Intressenterna bör komma från olika delar av verk-

samheten för att deras synpunkter skall kunna spegla verksamheten ur 

olika synsätt, och på så sätt skapa en bra kravspecifikation med varie-

rande och breda krav på olika nivåer inom verksamheten. [3] 
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Kraven kan variera och kan ha olika inriktningar. Det brukar göras en 

kategorisering genom att på övergripande nivå skilja mellan användar-

krav och systemkrav. Dessa krav delas sedan in i två kategorier: Man 

skiljer på de krav som rör systemens funktionssätt (funktionskrav) och 

de krav som rör dess mer kvalitativa egenskaper som exempelvis 

tillförlitlighet och säkerhet. De definieras som icke-funktionella krav. [3] 

Kravhantering används för att sammanfatta alla aktiviteter som ingår i 

framtagning, registrering och modellering av olika krav som tillsam-

mans bildar en kravspecifikation. Kravhanteringsprocessen är en 

strukturerad mängd aktiviteter som leder till framtagning av en krav-

specifikation som används vid utveckling av det nya informationssy-

stemet. [3] 

 

Figure 1. Aktiviteter i kravhantering [3] 

2.7.1 Insamling av krav 

Målet med den första fasen, som omfattar insamling av krav och analy-

sering av dessa i kravhanteringsprocessen, är att ta reda på vilka krav 

som intressenterna ställer på systemet. För att kunna samla in krav i 

utvecklingen av ett system finns det ett antal olika tekniker att tillämpa, 

och som fungerar mer eller mindre bra beroende på den aktuella 

kontexten. Exempel på tekniker är intervjuer, observation samt studier 

av existerande dokumentation. [3] 

Ofta vet inte kunder exakt vad de vill och det blir därför svårt för 

kravhanterarna att identifiera alla nödvändiga krav. Det är då viktigt att 

kravhanterarna arbetar nära intill kunden och får en förståelse för 

verksamhetens problem för att sammanställa kraven. Det är viktigt att 

förstå verksamhetens processer, problemet och behovet av ett nytt 
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system, hur lösningen ska hjälpa verksamheten och användarnas behov 

av ett nytt system. [3] 

2.7.2 Analys och förhandling 

Syftet med andra fasen, som består av analys och förhandling av krav, 

är att sortera och analysera de krav som framkommit under insamlings-

fasen. Genom att sortera och analysera kraven, prioriteras de krav som 

känns mest angelägna att realisera. Denna aktivitet är nödvändig då det 

är mycket vanligt att vikten av olika krav skiljer sig mellan intressenter-

na. Genom att analysera krav ökar chansen att upptäcka ofullständiga 

krav och krav som inte är möjliga att ta med p.g.a. att budget inte håller 

vid realisering. [3] 

Dessa aktiviteter är vanliga under analysfasen: 

 Nödvändighetskoll: undersöker om kravet är nödvändigt för or-

ganisationens verksamhet och mål. 

 Fullständighetskoll: Täcker kraven organisationens aktiviteter och 

mål. 

 Möjlighetskoll: är kraven genomförbara med projektets budget, 

tid och tekniska aspekt. 

 Otydlighetskoll: Om olika läsare förstår kraven olika. 

 Redundanskoll: om krav överlappar varandra. 

Syfte är att ta fram kompletta, överensstämmande, godkända krav. 

Produkten av denna aktivitet är ett dokument med problem om kraven, 

ämne för diskussion och förhandling. [3] 

2.7.3 Dokumentering av krav 

Syftet med att ta fram dokumentation är för att kunna använda denna 

som underlag i ett senare skede när testning av alla krav blir aktuell. 

Storlek och innehåll på dokumentationen varierar självklart beroende på 

hur stort projektet är och hur många krav som ställs på systemet. [3] 

2.7.4 Validering av krav 

En av de viktigaste och mest kritiska aktiviteterna som ingår i kravhan-

teringsprocessen är att validera och verifiera de krav som har dokumen-

terats. Syftet att genomföra en validering är att säkerställa att intressen-
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ter och utvecklare har likasinnade uppfattningar om systemets syfte, 

mål och kommer att fungera i aktuell kontext, alltså att systemet kom-

mer att åstadkomma rätt saker. [3] 
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3 Metod 
En metod är ett redskap för att lösa problem och komma fram till ny 

kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. Man 

brukar skilja mellan två olika metodiska angreppssätt inom samhällsve-

tenskapen, kvalitativa och kvantitativa metoder. Skillnaden mellan 

dessa är hur man använder sig av siffror och statistik och respektive 

metoder har sina starka och svaga sidor. Metodvalet bör därför göras 

utifrån sådan kunskap och med utgångspunkt i den frågeställning man 

vill undersöka. [2] 

3.1 3.1 Forskningsansats 

Forskningsansatsen i ett arbete beskriver vilket sätt teori kommer att 

användas under arbetet. De vanligaste forskningsansatserna är deduktiv 

och induktiv. I en deduktiv ansats innebär att givna teorier används för 

att utforma en eller flera hypoteser som sedan underkastas empirisk 

prövning. En Hypotetisk-deduktiv metod testar teorier och hypoteser. 

Det kräver en noggrann problemformulering. Vid en induktiv metod 

samlas data in och som resultat av analysen skapas teori och hypotes. 

Först utförs observationer för att sedan leda till analys av insamlad data 

och teorier för att finna samband. Abduktiv metod är en kombination av 

deduktiv- och induktiv ansats. Abduktion utgår ifrån empiriska studier 

men där även tidigare teori kan användas som inspirationskälla för att 

upptäcka mönster. Teori kan även kombineras med empiri vid analys. 

[2] 

3.2 3.2 Datainsamling 

3.2.1 3.2.1 Kvalitativa- och kvantitativa metoder 

Kvalitativa metoder har ett primärt förstående syfte. Det är genom att 

på olika sätt samla in information för att få en djupare förståelse av det 

valda problemområdet. En kvalitativ metod försöker beskriva hur, vad, 

och varför saker sker. Den associeras med datainsamlingsmetoder och 

analyser som genererar eller använder icke-numerisk data, exempelvis 

ord, bilder, och videoklipp. [2] 

En kvantitativ studie är synonymt med datainsamlingsmetoder och 

dataanalyser som genererar eller använder numerisk data. En kvantita-

tiv forskning inriktar sig på siffror och brukar därför förknippas med 
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statistiska analyser. Kvantitativa undersökningar kan till exempel göras 

genom enkätundersökning, frågeformulär, eller strikt utformade 

intervjuer. [2] 

En kvalitativ studie genomfördes för att få en djupare förståelse för 

problemområdet, genom att utföra en litteraturstudie samt utföra 

intervjuer med anställda på företaget. Studien fokuserar på att under-

söka hur man kan effektivisera resursplanering i en multiprojektsmiljö.  

En kvantitativ metod användes när en stor mängd data skulle samlas in, 

genom en enkätstudie. Det genomfördes en enkätundersökning med 

syfte att analysera vad andra företag, som använder samma affärssy-

stem (Marathon), har för uppfattning om resursplaneringsmodulen i 

Marathon. Det genomfördes även en marknadsundersökning vars syfte 

var att undersöka vad företag, som arbetar i en multiprojektsmiljö, 

använder för IT-stöd för resursplanering samt deras åsikter om syste-

met. För att stödja uppfattningen om Marathon genomfördes även en 

intervju med leverantören med syfte att få uppfattning om deras pro-

dukt för resursplanering. 

3.2.2 3.2.2 Litteratur- och dokumentstudier 

En litteraturstudie genomfördes för att få en bättre förståelse för pro-

blemområdet. Böcker, vetenskapliga artiklar, tidigare examensarbeten 

och uppsatser har studerades. Sökverkstad i KTH´s biblioteket genom-

fördes i tidigt skede för att få hjälp att söka data och kunskap om olika 

databaser. Sökning i Libris, KTHB Primo, DiVA, CSC och på sidan 

”Uppsatser.se” har gjorts för att söka efter vetenskapliga artiklar, 

böcker, och examensarbeten. För sökning av artiklar har sökorden, 

Resursallokering, resursprioritering, resursplanering, effektiv resurs-

planering, multiprojekt, multiprojektsmiljö och multiprojektsorganisat-

ion främst används, och motsvarande engelska termer. Träfflistan har 

ofta sorterats efter relevans av träffar på dessa nyckelord men också 

med hänsyn till publiceringsdatum. Sökningen på andra examensar-

beten gjordes både i KTHs databaser Diva och CIS, samt på internetsi-

dan ”uppsatser”. Litteratur har även hämtats från andra examensar-

betens referenser. 

Syftet med litteraturstudien var att utveckla den teoretiska bakgrunden 

och förståelsen om problembeskrivningen, samt för att verifieras mot 

den empiriska datainsamlingen. Den teoretiska studien infattar teori om 

bland annat projekt, multiprojekt, problem- och framgångsfaktorer 
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inom multiprojektsmiljöer, för- respektive nackdelar med ett IT-stöd för 

projekt- och resursplanering, kravhantering, processmodellering, och 

intervjuteknik. 

3.2.3 3.2.3 Intervjuer 

När man valt att använda sig av intervjuer behöver man börja med att 

samla material samt bestämma sig för vilken intervjuform som passar 

och är mest produktiv i sammanhanget. [6] 

Kvalitativa intervjuer kan vara både semistrukturerade och ostrukture-

rade. Idar och Bernt anser att styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i 

att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation. Det låter den 

intervjuande att utveckla sina svar så mycket som möjligt inom det 

förbestämda ämnesområdet. [2] Semistrukturerade intervjuer har därför 

använts. För att få en förståelse för hur resursplaneringsprocessen 

genomförs på Spinn kartlades processen med hjälp av BPMN. 

Resursplaneringsprocessen skapades utifrån intervjuer med berörda 

personer, samt deltagande i veckoplaneringsmöten och statusmöten 

med handledare har skett veckovis. Den information som söktes var hur 

resursplaneringsprocessen genomförs idag och hur den skulle vilja se ut 

i framtiden, vilka problem som upplevs och vilka krav det finns på ett 

IT-stöd. Intervjumallen finner ni i bilaga A, Intervjumall. 

Genom att ha kartlagt Resursplaneringsprocessen och genomfört 

intervjuer fick jag en bra översikt över hur processen ser ut i dagsläget, 

vilka problem som finns och eventuella förbättringsområden. Processen 

användes för att genomföra en nulägesanalys för resursplaneringen och 

för att samla in krav på ett IT-stöd. 

3.3 Analys av data 

Holme och Solvang berättar att analysen av den informationen som 

kvalitativa intervjuer ger ofta är en både tidskrävande och omständlig 

process på grund av den form informationen har. Det är nog en av de 

största skillnaderna mellan en kvantitativ enkät och en kvalitativ 

intervju. I en enkät är all information strukturerad i kategorier och kan 

analyseras direkt. Till skillnad måste informationen från kvalitativa 

intervjuer struktureras och organiseras efter att insamlingen är avslutad. 

Det är viktigt att göra klart för sig innan man startar med projektet vilka 

problem som ska analyseras. Annars finns det en stor risk för att ana-
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lysen medför en allt för stor arbetsbelastning, vilket leder till att viktigt 

informationsmaterial blir liggande mer eller mindre outnyttjat. [2] 

Efter insamlingen av information från litteraturstudien och intervjuerna 

behövdes den kategoriseras och sorteras inom rätt område för att kunna 

analyseras. Materialet från intervjuerna och observationen av veckopla-

neringsmötet användes därefter för att processmodellera resursplane-

ringsaktiviteterna samt för att identifiera de problemområden som finns 

inom resursplaneringen. Direkta krav och förbättringsförslag togs även 

fram från intervjuerna. 

3.4 Från teori till empiri 

Hur går man från en abstrakt teoretisk nivå till en konkret nivå där man 

kan göra mätningar? Holme och Solvang menar att övergången från 

teori till empiri är en kritisk fas i undersökningen. Det är här man 

kopplar den teori som man formulerat till en konkret samhällspraxis. 

Det är en koppling mellan våra teoretiska data och undersökningsper-

sonernas verklighetsuppfattningar. När man utifrån sina egna uppfatt-

ningar gjort en operationalisering av teoretiska utgångspunkter kan 

man inte anta att olika undersökningspersoner har samma uppfattning.  

Det uppstår ofta problem av kommunikativ karaktär. Operational-

iseringen kan ligga både när och långt ifrån den teoretiska uppfattning-

en. [2] 

Detta gjordes för att bland annat att komma fram till vad som menas 

med en effektiv resursplanering, samt vilka för- och nackdelar ett 

resursplaneringssystem kan bidra till. 

3.4.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet undersöker om det har skett några systematiska 

eller slumpmässiga fel vid framtagning av frågeställningen eller in-

samling av informationen. Det är viktigt att ställa sig sådana frågor vid 

planering och utförande av en undersökning. Reliabiliteten bestäms av 

hur mätningarna utförs och hur noggrann bearbetningen av informat-

ionen varit. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta tagits 

fram i frågeställningen. [2]  

Som målsättning har så hög reliabilitet som möjligt eftersträvats. Det går 

ofta inte att undvika att det uppkommer något fel vid insamling och 

bearbetning av information. För att sträva efter så små fel som möjligt 

vid insamling av informationen lades det mycket tid ner för att formu-
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lera intervjuerna och enkätundersökningarna så bra som möjligt för att 

undvika missförstånd från undersökningspersonerna. Frågorna formu-

lerades även så strukturerat som möjligt så att inläsning av information-

en skulle ske så enkelt som möjligt och lätt att analysera.  Enkätunder-

sökningen skickades ut till ett stort antal företag som arbetar under 

liknande omständigheter, dvs. tjänsteföretag som arbetar i en multipro-

jektsmiljö.  
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4 Resultat 
 

4.1 Förstudie 

När examensarbetet startades behövde det dels att identifiera problemet 

som skulle lösas och att skapa en djupare förståelse om problemom-

rådet. För att skapa en förståelse om problemområdet utfördes en 

nulägesanalys. Nulägesanalysen mål var att svara på frågeställningen: 

Hur genomförs resursplaneringen i dagsläget? Syftet med förstudien var 

också att identifiera vilka aktiviteter och metoder som behövde planeras 

in för att nå projektetmålen. Resultatet blev ett ganttschema.  

4.1.1 Nulägesanalys 

Tidigt i examensarbetet genomfördes en nulägesanalys genom att bland 

annat intervjua anställda och observera hur resursplaneringen utfördes. 

Syftet var att förstå hur resursplaneringsprocessen fungerar, vilka 

problem som finns, och vad det finns för krav på ett IT-stöd. När ett 

utkast på resursplaneringsprocessen hade tagits fram genomfördes 

uppföljningsintervjuer för att utföra eventuella korrigeringar av mo-

dellen. Syftet med uppföljningsintervjuerna var också att analysera 

processen, fundera på hur kan effektivisera processen och hur man vill 

arbeta i framtiden. Nulägesanalysen pågick ca 10 dagar. 

Figure 2. Ganttschema 
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Resultatet 

Nedan presenteras de slutsatser och resultat som konstaterades efter 

nulägesanalysen. 

Problem: 

 Ett stort problem som är konsekvensen av bristande resursplane-

ring är att resurser blir överbelastade och behöver arbeta mycket 

övertid. Personerna blir då stressade och kan förlora engagemang 

i arbetet vilket kan leda till lägre kvalitet på produkterna. 

 Ett annat stort problem är att det för tillfället saknas en fungerade 

långsiktig planering. Det har genomförts försök att planera lång-

siktigt, men sen har det saknats tid eller engagemang att under-

hålla dokumenten. Utan en långsiktig planering ser man inte hur 

mycket arbete som är på väg in och det blir svårt att ha tillräckligt 

med resurser vid behov. Man Ser inte heller hur anställda är be-

lastade en längre period framåt vilket gör det svårt att planera ef-

fektivt. 

 Det finns ingen person som har ansvaret för planering av alla 

kunders olika projekt. Det gör att det är svårt att få en helhets 

uppfattning om hur mycket som är på väg in. 

 När man upptäcker resursbehov för sent blir konsekvensen för-

seningar i projektet. Om man identifierar resursbehov långt in-

nan och bokar upp resurser kan det också innebära problem om 

projektets uppstart blir försenat. Då finns det resurser som inte är 

inbokade i projekt. 

Förbättringsområden: 

 Man behöver länka projektledarnas kunskap och planering om 

när kunders projekt kommer att ta plats så långsiktigt som möj-

ligt med den kortsiktiga veckoplaneringen för resurser. Med en 

långsiktig planering kan man försöka undvika tippar och toppar i 

resursbehovet. 

 Den långsiktiga fördelningen av resurser och budget per pro-

duktionsledare behöver länkas till den kortsiktiga planeringen. 
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 Det behövs en bättre visuell översikt över kunder, projekt, och 

resurser en längre tid framåt. 

 Behövs bland annat en bättre IT-lösning men även att planering-

en underhålls av alla inblandade. 

 Dokumenten måste vara synkade och finnas på ett ställe, för att 

underlätta underhållning och att så alla kan använda det. 

4.1.2 Resursplaneringsprocessen 

Rollspecifikation: 

 Produktionsledare: är de som ansvarar för produktionen i pro-

jekten och som ska se till att projektmålen uppnås. Han/hon an-

svarar för en arbetsgrupp och planerar resursbehovet kortsiktigt 

(veckovis). 

 Projektledare: är den som har kundkontakt och försöker planera 

så långsiktigt som möjligt genom att uppskatta när projekt kom-

mer att inträffa framöver, och hur resursbehovet kommer att se 

ut. 

Figure 3. Resursplaneringsprocessen 
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4.1.3 Kravspecifikation 

De frågeställningar som kravspecifikationen syftar till att svara på är: 

Hur kan man effektivisera resursplaneringen i en multiprojektsorganisation 

med hjälp av IT-stöd? Samt Vad finns det för systemkrav på ett resursplane-

ringssystem? För att svara på de frågorna krävdes att analysera hur 

resursplaneringen genomför idag samt data angående användarnas 

behov. I början genomfördes därför intervjuer med de som var delaktiga 

i resursplaneringen. Frågorna i intervjuerna hade en fokuserad karaktär 

för att ge respondenten frihet, men samtidigt hålla sig till det angivna 

temat. Syftet var också att få så mycket information som möjligt om 

användandet och hur man skulle kunna tänka sig att ett IT-stöd skulle 

kunna se ut. För att få en djupare förståelse för vilka problem som 

uppstår vid planeringen observerades själva resursplaneringsmötet. För 

att få en bild över hur resursplaneringen genomfördes detaljerat har det 

gått igenom befintlig dokumentation om planeringen.  

Från intervjuerna fanns ett antal direktkrav och förbättringsförslag som 

kunde föras in i kravspecifikationen. Efter att resursplaneringsprocessen 

var kartlagd började arbetet med att identifiera vilka funktioner och 

krav som kunde föras in i kravspecifikationen. Detta gjordes genom att 

först identifiera vilka aktiviteter som ska utföras i IT-stödet. Sedan 

detaljerades aktiviteten i ett användningsfall, enligt Unified Modeling 

Language (UML), för att se hur användaren ska integrera med IT-stödet. 

Utifrån användningsfallet plockades funktioner och krav ut som det 

eventuella IT-stödet skall stödja. En del krav identifierades även från de 

befintliga dokument som fanns för planering. Resultatet från denna fas 

blev en kravspecifikation. För att se kravspecifikationen se bilaga C, 

Kravspecifikation. 

Användningsfall 

Se bilaga C, Kravspecifikation. 

4.2 Resultatet från enkätundersökningarna 

Efter att ha identifierat vilka funktioner och krav som fanns undersöktes 

vilka IT-stöd som var intressanta för att utföra resursplaneringen i. En 

enkätundersökning skickades ut för att få en uppfattning om vilka IT-

stöd liknande företag använder. Det skickades även ut en enkätunder-

sökning till företag som använde Marathon:s affärssystem för att 

undersöka hur de resursplanerar och om de använder Marathons 

resursplaneringsmodul. 



Effektiv och användarvänlig 

resursplanering i reklambyråer  

Jack Dam    

4 Resultat 

2013-01-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and 

25 

4.2.1 Enkätundersökning 1: Resursplanering i multiprojektsmiljö 

Denna enkätundersökning skickades ut till andra reklambyråer, bilrepa-

rationsföretag, samt tandläkare eftersom dessa versamheter arbetar med 

snabba uppdrag med begränsade resurser. Den skickades ut till totalt 24 

företag, och av dessa så svarade 8 stycken. Syftet var att få en uppfatt-

ning om vilka IT-stöd som används för projekt- och resursplanering, och 

hur bra de fungerar. För att se sammanställningen av svaren se bilaga B, 

Enkätundersökningar. Följande frågor ställdes: 

1. Arbetar ni med projekt som arbetsform? 

2. Driver ni flera projekt samtidigt som påverkar varandra, t.ex. 

konkurrerar med varandra om resurser, beslut, uppmärksamhet? 

3. Använder ni något IT-stöd för planering av projekt och resurser? 

Om ja vilket IT-stöd använder ni? 

4. Hur nöjd är ni med IT-stödets planeringsegenskaper? 

5. Hur bra stödjer IT-stödet långsiktig planering? 

6. Hur bra översikt över projekt och resurser stödjer IT-stödet? 

7. Har du några övriga kommentarer om resursplaneringen? 

 

4.2.2 Enkätundersökning 2: Resursplanering av Marathonanvändare 

Denna enkätundersökning skickades ut till företag som använder 

Marathons affärssystem. Den skickades totalt till 11 företag, varav 4 

svarade. Syftet var att undersöka hur de resursplanerar, om de använ-

der sig av Marathons resursplaneringsmodul. För att se sammanställ-

ningen av svaren se bilaga C, Enkätundersökningar. Följande frågor 

ställdes: 

1. Använder ni Marathon:s affärssystem för resursplanering? Om Nej, i 

vilket system/verktyg resursplanerar ni i? 

2. Hur användarvänlig tycker ni Marathon:s (eller ert angivna sy-

stem/verktyg) resursplaneringsmodul är? 

3. Hur bra tycker ni Marathon:s (eller ert angivna system/verktyg) 

resursplaneringsmodul stödjer långsiktig planering? 
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4. Hur bra översikt över projekt och personal tycker ni Marat-

hon:s(eller ert angivna system/verktyg) resursplaneringsmodulen 

ger? 

5. Hur väl stödjer Marathon (eller ert angivna system/verktyg) era 

funktionella krav? 

6. Hur väl stödjer Marathon (eller ert angivna system/verktyg) era 

icke-funktionella krav? 

7. Tycker ni att det administrativa arbetet för att resursplanera i Ma-

rathon (eller ert angivna system/verktyg) tar för mycket tid? 

8. Har ni behövt anpassat er verksamhet något efter Marathon (eller ert 

angivna system/verktyg), eller tvärtom? 

9. Hur nöjd är ni med Marathon:s (eller ert angivna system/verktyg) 

resursplaneringsmodul? 

10. Har du några övriga kommentarer om resursplaneringen? 
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5 Slutsatser 
5.1 Rekommendationer och fortsättningsplan 

Efter att ha kartlagt och analyserat resursplaneringsprocessen upptäck-

tes en del brister och förbättringsområden som uppstått dels på grund 

av bristande funktionallitet i befintliga IT-stöden. Ett IT-stöd som bl.a. 

synkar den långsiktiga planeringen med den kortsiktiga planeringen, 

visar en långsiktig översikt över resursbehovet och stödjer resursbeslut 

skulle underlätta resursplaneringen. Efter analysen anser jag inte att 

bristen ligger i Spinn:s resursplaneringsprocess, som ni ser i kapitel 

4.1.2, Resursplaneringsprocessen. Det som eventuellt skulle kunna 

förbättra resursplaneringen är att tilldela någon som ansvarar för både 

den långsiktiga- och kortsiktiga resursplaneringen. 

För att få en subjektiv uppfattning av systemen har jag själv experimen-

terat i en del av systemen som ansågs intressanta efter enkätundersök-

ningen. Systemen som valdes att undersökas var Marathon, MS Projekt, 

Excel samt Basecamp. Efter att ha prövat MS Project var min uppfatt-

ning att systemet var extremt svår använt och skulle nog behöva en lång 

inlärningstid för att fungera som man vill. Jag valde därför bort det 

systemet i fortsatta studierna. Basecamp är ett webb-baserat verktyg 

som hanterar olika projekt, och resurser. Det var bra att det var ”webba-

serat” och därför lätt tillgängligt för användarna. Nackdelen var att den 

saknade funktionalitet för större delen av kraven, bland annat ingen 

överskådlig vy eller långsiktig planering. 

Efter intervju med företaget Marathon, som Spinn använder för att 

hantera projekt, anställda och ekonomi, fick jag reda på att det finns en 

resursplaneringmodul som är tillgänglig för alla deras kunder. Det 

fanns både för- och nackdelar med deras lösning. Det negativa var att 

produkten verkade sakna en del funktionalitet för att bland annat stödja 

en långsiktig planering. Det positivta var att systemet redan är integre-

rat med det som de använder idag. Det gör det enklare att underhålla 

planeringen eftersom alla anställda arbetar dagligen med Marathon. Det 

innebär också att man inte behöver mata in data om till exempel kunder 

och projekt i två olika verktyg. 

Efter enkätundersökningen fick jag uppfattningen att det är många 

företag som använder sig av Excel för planering av projekt- och resur-
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ser. Det är så Spinn planerar idag och efter intervjuer med användarna 

så trodde många att det är möjligt att utveckla, och förbättra den nuva-

rande lösningen i Excel för att få en effektivare planering. 

Jag har valt att rekommendera följande lösningsalternativ: 

Lösningsalternativ 1: 

Utveckla och bygg vidare Excel dokumentet så det stödjer verksamhets-

kraven. Under mötet med Marathon fick jag reda på att det finns en 

funktion för att exportera data från Marathon in i Excel. För att slippa 

föra in data i två olika verktyg kan man utnyttja data export och sedan 

använda vidare datan för att stödja planeringen. Det kan även utvecklas 

automatiserade script för att genomföra exporten. Detta arbete kan 

exempelvis genomföras av en ny examensarbetare, som tar över mitt 

arbete och, börjar med att arbeta fram lösningen utifrån kravspecificat-

ionen. 

Lösningsalternativ 2: 

Efter att jag träffade Marathon fick jag information om deras resurspla-

neringsmodul som Spinn redan hade tillgängligt i affärssystemet. Den 

modulen används inte idag för att det saknas kunskap och förståelse om 

hur den fungerar. Jag fick information om att de säljer utbildningar 

inom resursplaneringsmodulen vilket jag tycker är ett av alternativen. 

Det kan exempelvis vara ett uppdrag för en ny examensarbetare att 

utföra tester och utveckla dokumentation om hur man använder syste-

met för att sedan lära vidare och utbilda användarna. 
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Bilaga A: Intervjumall 
Intervjumall för nulägesanalysen och kartläggning av resursplanerings-

processen. Målet var att få djupare förståelse för problemområdet, vilka 

krav det fanns på ett IT-stöd och hur resursplaneringen fungerade. 

Intervjuerna genomfördes med ekonomiansvarig, produktionsledare 

och projektledare som var delaktiga i resursplaneringen. 

Inledning och frågor: 

 Berätta gärna om din tjänst här på Spinn och arbetsuppgifter. 

 Vilka arbetar med resursplaneringen? 

 Vilka är beroende av resursplaneringen? 

 Hur uppskattningen av projektens tider och resurser? 

 Hur planeras projekt och anställda idag? Berätta gärna så detalje-

rat som möjligt. 

 Hur ofta kollar ni på andras projekt och inplanerade resurser? 

 Hur skiljer sig planeringen av korta projekt från långa? 

 Hur påverkar de varandra? 

 Hur fungerar samarbetet med de andra produktledarna? 

 Hur sker uppföljningen med ekonomi? 

 Hur sker rapportering av tider? 

 Tycker du att det administrativa med projekt- och resursplane-

ringen tar onödigt långt tid? 

 Vilka problem upplever du med resursplaneringen? 

 Tycker du att man kan förbättra resursplaneringen? Iså fall hur. 

 Har du något tips på hur får man kan få bättre översikt på alla projekt? 

 Har du något tips på hur får kan göra en långsiktigare planering? 
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Bilaga B: Resultatsammanställning 
av enkätundersökning 1 
Resursplanering i 
multiprojektsmiljö: 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ja Nej

1.  Arbetar ni med projekt 
som arbetsform? 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Ja Nej

2. Driver ni flera projekt 
samtidigt som påverkar 

varandra, t.ex. konkurrerar 
med varandra om resurser, 

beslut, uppmärksamhet? 
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0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Adjob Excel MS Project Nej

3. Använder ni något IT-stöd 
för planering av projekt och 

resurser? Om ja vilket IT-stöd 
använder ni? 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Adjob Excel MS Project

4. Hur nöjd är ni med IT-
stödets planeringsegenskaper? 
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Adjob Excel MS Project

5.Hur bra stödjer IT-stödet 
Långsiktig planering? 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Adjob Excel MS Project

6.Hur bra översikt över 
projekt och resurser stödjer 

IT-stödet? 
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Bilaga C: Resultatsammanställning 
av enkätundersökning 2 
Resursplanering av 
Marathonanvändare: 

 

 

 

0

1

2

3

4

Ja Excel

1. Använder ni Marathon:s 
affärssystem för resursplanering? 

Om Nej, i vilket system/verktyg 
resursplanerar ni i? 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Marathon Excel

2. Hur användarvänlig tycker ni 
Marathon:s (eller ert angivna 

system/verktyg) 
resursplaneringsmodul är? 
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0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Marathon Excel

3. Hur bra tycker ni Marathon:s 
(eller ert angivna 
system/verktyg) 

resursplaneringsmodul stödjer … 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Marathon Excel

4. Hur bra översikt över projekt 
och personal tycker ni 

Marathon:s(eller ert angivna 
system/verktyg) … 
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0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Marathon Excel

5. Hur väl stödjer Marathon (eller 
ert angivna system/verktyg) era 

funktionella krav? 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Marathon Excel

6. Hur väl stödjer Marathon (eller 
ert angivna system/verktyg) era 

icke-funktionella krav? 
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0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Marathon:Ja Excel:Ja

7. Tycker ni att det administrativa 
arbetet för att resursplanera i 

Marathon (eller ert angivna 
system/verktyg) tar för mycket … 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Marathon: Anpassat
verksamheten

Marathon: inte behövt
göra någon anpassning

Excel: Inte behövt göra
någon anpassning

8. Har ni behövt anpassat er 
verksamhet något efter Marathon 

(eller ert angivna 
system/verktyg), eller tvärtom? 
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10. Har du några övriga kommentarer Om resursplaneringen? 

En Marathon användare svarade: ”Det hade varit bättre med ett 

system som man kan få köpa och slippa hyra. Äger man systemet så 
kan man modifiera det efter de behov man har. Det går idag men 

det kostar och då prioriterar man inte alla behoven från de olika 
delarna av verksamheten. Marathon behöver moderniseras. Bara 

layouten och logiken är väldigt gammeldags.” 
Resten valde att inte vara svara på fråga 10. 
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Marathon Excel

9. Hur nöjd är ni med Marathon:s 
(eller ert angivna 
system/verktyg) 

resursplaneringsmodul? 
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Bilaga D: Kravspecifikation 
Funktionella krav 

Kraven nedan är framtagna från nulägesanalysen, intervjuerna, pro-

cessmodellen och användningsfallen. 

Systemet skall kunna planera resurser i projekt 

 Visa en lista över alla anställda, vilka roller de har och hur myck-

et tid de är planerad och i vilka projekt. 

 Hantera information om anställdas olika befattningar och plane-

rad tid i olika projekt. 

Systemet skall kunna planera projekt från olika kunder 

 Visa en kalender över alla pågående projekt och vilka kunder de 

tillhör. 

 Hantera information om kunders projekt och hur mycket tid som 

kommer att krävas från olika befattningar. 

 Kunna hantera tidsplaner för projekt. 

Systemet skall kunna hantera ändra i planeringen 

 Ta emot och ändra data om planerade och pågående projekt. 

Systemet skall kunna avsluta projekt 

 Ta bort projekt från listan över pågående projekt. 

Systemet skall kunna planera långsiktigt  

 Kunna presentera och hantera data om projekt och anställda som 

är inplanerade upp till ett år framåt. 

 Kunna se historiskt om olika kunder och projekt som genomförts 

tidigare år. 

 Kunna länka kunder med projekt och inplanerade resurser. 

Systemet skall kunna samverka med ekonomiplaneringen 
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 Kunna hantera budget, kostnader och inkomster för projekt. 

 Kunna hantera ekonomiska årsmål. 

 Kunna hantera kunders årsbudget. 

Systemet skall kunna planera långsiktigt olika produktionsledares 

tilldelade resurser 

 Kunna planera hur mycket resurser som respektive produktions-

ledare får använda sig av. 

 Kunna visa hur mycket resurser olika produktionsledare använt. 

Icke-funktionella krav 

Lösningen bör vara lätt tillgänglig för användarna och enkel att under-

hålla, för att undvika korta livstider. 

All planering bör vara samlad i ett dokument eller i ett system för att 

vara lättare för användarna att nå. 
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Användningsfall 

Användningsfall 1: Planera resurser 

Aktör: Produktionsledare 

Pre-conditions: IT-stödet eller planeringsdokumentet är uppe. 

Post-conditions: Resurser är inplanerade i det valda projektet. 

Huvudflöde: 1. Användaren väljer att se en lista av anställda. 

2. Systemet visar en lista över anställda och 

deras planerade tid i olika projekt. 

3. Användaren väljer vilka resurser som ska 

planeras, matar in hur mycket tid och i vilket 

projekt som de ska planeras in i. 

4. Systemet tar emot data och uppdaterar listan. 

Alternativflöde  

 

Användningsfall 2: Planera uppdrag från kund 

Aktör: Projektledare 

Pre-conditions: IT-stödet eller planeringsdokumentet är uppe. 

Post-conditions: Uppdraget är inplanerat i den långsiktiga 

planeringen. 

Huvudflöde: 1. Användaren väljer att se planeringen över 

kunders uppdrag. 

2. Systemet visar planering av alla kunders olika 

uppdrag. 

3. Användaren matar in vilken kund uppdraget 

tillhör, vilka datum uppdraget ska genomfö-

ras och vilka resurstyper som kommer att 

krävas. 

4. Systemet tar emot data och uppdaterar listan. 

Alternativflöde  
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Användningsfall 3: Skapa projekt 

Aktör: Produktionsledare 

Pre-conditions: IT-stödet eller planeringsdokumentet är uppe. 

Post-conditions: Projektet är skapat och resurser och budget 

inlagda. 

Huvudflöde: 1. Användaren väljer att skapa ett nytt projekt. 

2. Systemet skapar ett projektnummer till 

projektet. 

3. Användaren väljer vilka resurser som ska 

läggas in. 

4. Systemet lägger in resurserna i projektet. 

5. Användaren matar in vilken budget som 

projekt har. 

6. Systemet lägger in budget som tillhör pro-

jektet. 

7. Användaren väljer att spara projektet. 

8. Systemet sparar projektet. 

Alternativflöde  

 

Användningsfall 4: Ändra i planeringen 

Aktör: Produktionsledare 

Pre-conditions: IT-stödet eller planeringsdokumentet är uppe. 

Post-conditions: Ändring i planeringen genomförd. 

Huvudflöde: 1. Användaren väljer att se en lista över projekt. 

2. Systemet visar en lista över kunder och olika 

projekt. 

3. Användaren väljer vilket projekt som ska 

ändras. 

4. Systemet visar projektet som skall ändras. 

5. Användaren matar in förändring i projektets 

planering. 

6. Systemet tar emot data och uppdaterar listan.  

Alternativflöde  
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Användningsfall 5: Avsluta Projekt 

Aktör: Produktionsledare 

Pre-conditions: IT-stödet eller planeringsdokumentet är uppe. 

Post-conditions: Projektet är avslutat. 

Huvudflöde: 1. Användaren väljer att se en lista över projekt. 

2. Systemet visar en lista över kunder och olika 

projekt. 

3. Användaren väljer vilket projekt som ska 

avslutas. 

4. Systemet visar projektet. 

5. Användaren väljer att avsluta projektet. 

6. Systemet avslutar projekt och uppdaterar 

listan. 

Alternativflöde  

 


