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Förord

Jag vill tacka The Chimney Pot för att jag fick genomföra detta examensarbete och lära mig hur 

projektledningsprocessen fungerar inom företaget. Jag vill även tacka min handledare Anneli 

Oscarsson från The Chimney Pot för stöd genom hela projektet samt tack till Johan Hydén för 

litteraturtips och uppmuntran att våga satsa mot sina mål. Tack även till min handledare Mauri  

Kaipainen från Södertörns högskola för feedback under projektet.

Sammanfattning

Denna rapport beskriver processen som projektledare/bildkoordinator på företaget The Chimney Pot 

genom hela processen inom post produktion av en långfilm. Rapporten är utförd i kursen Praktiskt 

examensarbete inom programmet IT, medier och design på Södertörns högskola under VT 2012. 

Rapporten beskriver olika faser inom projektledning och hur man använder modeller och verktyg 

för planering, informationshantering, kommunikation och hur man tillämpar lämpliga modeller för  

olika projekt. Rapporten innehåller teorier om projektledning och beskrivning hur dessa är använda 

i det praktiska arbetet med att göra en långfilm, från planering och uppföljning med team till  

leverans av färdig film till kund. Något som visat sig under projektets gång är hur viktig del 

kommunikation och tydlighet är i projektarbete samt hur mycket samarbete det krävs inom 

projektteamet. Denna rapport beskriver kommunikation i teorin samt hur kommunikation använts i  

detta projekt.

Nyckelord

Projektledning, koordinator, långfilm, postproduktion.
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Abstract

This is a Bachelor thesis report from the programme: IT, Media and Design from Södertörns 

högskola, spring semester 2012. The report describes the view of a project manager/picture 

coordinator working at a company within post production, more specifically at The Chimney Pot. 

The post production process is fully described as well as the different phases of project 

management. Furthermore, this report includes the theories of project management and describes 

the implementation of these theories in practical work related to post production of feature film. 

Consequently, all different steps from planning to follow-up are covered. Hence, the importance of 

working as a team during big productions is addressed, this in order for a successful delivery of the 

final product to the client. Something proved during this project is the importance of 

communication and the importance of working as a team within the project. This report describes 

communication in theory and how the communication used in this project.

Keywords

Project management, coordinator, feature film, post production.
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1. Inledning

Projektledning finns inom många olika branscher och olika modeller för projektledning kan 

användas och anpassas för olika projekt. Projekt är en arbetsform och varje projekt är unikt med 

syftet att nå ett resultat eller lösa ett problem. Olika projektmodeller är framtagna och användas som 

verktyg för planering och strukturering och forskning visar att det krävs en tydlig struktur för att 

lyckas med projekt som arbetsform. Rapporten beskriver projektledningsprocessen inom 

filmbranschen och handlar om post produktion av en långfilm, vilket innebär efterbearbetning av 

färdiginspelad och klippt film. Processen som bildkoordinator och hur det fungerar att driva ett 

projekt beskrivs, där huvuduppgiften är att leda det tekniska teamet fram till slutleverans till kund.  

Projektet är utfört åt företaget The Chimney Pot och denna rapport beskriver de olika delarna inom 

projektledning genom alla steg i processen till leverans av en färdig film.

2. Bakgrund

The Chimney Pot har sedan 1996 arbetat med stora internationella projekt inom postproduktion, 

både med reklamfilm och långfilm. Idag levererar företaget ungefär 1000 reklamfilmer och 15 

långfilmer under ett år. The Chimney Pot erbjuder allt inom postproduktion: Scanning och Datalab, 

Digital Color Grading, Grafik (både stillbilder och rörliga), VFX (visuella effekter, både 2D och 

3D), offline redigering, ljuddesign/ljudmix samt tekniska ansvariga för alla delar inom 

postproduktion.

3. Syfte och mål

Syftet med projektet är att framställa en färdig film och genomföra hela processen för bilden i en 

långfilm, från leverans av material till The Chimney Pot till en färdig film som levereras till kund  

inom deadline. Leverans till kund är ett HDCam SR-band och en fil i H264-format med färdig och 

godkänd bild och ljud som levereras till kund den 29 juni 2012.

5(38)



4. Avgränsning

I projektet ingår att projektleda/koordinera ett tekniskt team genom alla steg i processen för att  

genomföra en långfilm på företaget The Chimney Pot. I detta ingår att koordinera och följa upp 

conform, CGI conform, grade, export av fil till ljudteam för ljudläggning. Min uppgift är att göra 

tidplaner samt att vara länken mellan team och kund. I projektet ingår samarbete med effekt- och 

ljudkoordinator, boka kundmöten, göra tidsplaner och förmedla dessa till kund och team, följa 

deadlines och utföra uppföljning hur projektet fortlöper både med kund och tekniskt team. Projektet 

inkluderar inte att själv arbeta med den tekniska framställningen av filmen (conform, visuella 

effekter, ljussättning) utan min uppgift är att göra tidplaner samt följa upp med team och kund så att  

projektet fortlöper som det ska.

5. Förväntat resultat

Förväntat resultat av projektet på The Chimney Pot är att leverera en färdig film till kund inom 

deadline. Förväntat resultat av examensarbetet är att få prova leda ett långfilmsprojekt på egen hand 

och testa rollen som bildkoordinator. Arbetet utgår från litteratur inom projektledning och redovisas 

i form av denna slutrapport som innehåller både en teoretisk del och en praktisk del. Förväntningar 

på projektet är att få prova hur teoretiska kunskaper från programmet IT, medier och design går att 

tillämpa i arbetslivet men även anpassat till arbetsflödet på The Chimney Pot.
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6. Definitioner  

– Conform – Sortera source-material i timeline och göra materialet högupplöst.

– CGI conform – Leverans av färdiga effekter sorteras in i tidslinjen för hela filmen. Detta är

   en förberedelse innan Digital Color Grading.

– DCP – Digital Cinema Package är digitala filer packade på hårddisk redo att spelas på

   biografer.

– Digital Color Grading – Digital ljussättning på filmen. Man ändrar färgtoner och

   färgdjup för att få färgen till en helhet genom hela filmen.

– DPX – En samling av högupplösta digitala filer i en mapp, detta format används vid post

produktion eftersom det behåller färgerna i filerna på ett önskvärt sätt.

– FTP – File Transfer Protocol är ett filöverföringssystem som gör det möjligt att överföra filer

mellan användare online. Man använder sig av användarnamn och lösenord för att skydda

sina filer.

– KDM – Key Delivery Message är en fil som innehåller en ”digital nyckel” som låser upp

   DCP:n.

– Post produktion – Digital efterbearbetning av film, i detta ingår VFX, Grade, undertexter,

eftertexter och annan grafik.

– VFX (visual effects) – Visuella effekter i filmen, detta kan vara att sätta bilder istället för

greenscreens, sudda bort oönskade detaljer, göra bilder i skärmar (telefon, dator, tv-skärmar).

– VFX conform – Av källmaterialet (source) i leverans från kund sorteras material för VFX

   ut och levereras i sekvenser till VFX-team.

– VFX-team – Teamet som arbetar med att tekniskt framställa effekter.
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7. Teori och bakgrund

Under detta avsnitt redovisas generella metoder och modeller för projektledning. Litteraturen är  

utvald efter relevans för detta projekt och i relation till arbetsprocessen på företaget The Chimney 

Pot.

7.1 Projektledning

Johan Hydén skriver i KAMP – En projektmodell (2009) att projekt är en arbetsform som innehåller 

en beställare, en projektledare och en utförargrupp. Det finns vissa roller man bör använda sig av 

för att nå ett lyckat projekt; beställare (en som beställer uppdraget), projektledare (en som har 

övergripande ansvar för projektet) samt utförare (gruppen som utför arbetet) (Hydén 2009). När det 

gäller aktiviteter som bör finnas med i ett projekt är dessa: riskanalys, uppföljningsplan och 

ändringsrutiner (Hydén 2009).

Riskanalysen bör genomföras i början av projektet och genomgå uppföljning under hela 

processen, ändringar ska dokumenteras och följa särskilda rutiner för att behålla kontrollen och inte 

äventyra projektets slutliga deadline (Hydén 2009). Dokument som bör finnas med i varje projekt är 

följande; kravspecifikation, projektdefinition och avtal/offert (Hydén 2009). Kravspecifikationen är 

ett dokument från kund med deras krav på projektet, vad de vill ha utfört och detaljerade 

beskrivningar om leveranser och datum. Projektdefinition skrivs av projektledaren och innehåller 

bland annat projektets mål, riskanalys, uppföljningsplan, tidplaner och informationsspridning och är 

det dokument som styr projektets genomförande (Hydén 2009). Avtal/offert innehåller 

överenskommelsen med kund, där specificeras priser och vad som ska ingå i produktionen (Hydén 

2009).

Syftet med projektarbete är att systematisera och strukturera upp arbetet i mindre delar med hjälp 

av olika projektmodeller och detta gör man för att lösa ett problem (Hydén 2009). Robert J. 

DeFillippi och Michael B. Arthur skriver i artikeln California Management Review (1998) om att 

projekt länge använts som arbetsform inom just filmbranschen och filmskapade. Detta eftersom 

många företag inom film bygger på att varje filmprojekt hanteras separat, under en viss tidsperiod, 

för att uppnå resultat men även för att många inom filmbranschen arbetar på projektbasis med 

frilansuppdrag (DeFillippi, Arthur 1998).

Johann Packendorff skriver om forskning inom Project Management i artikeln Inquiring into the  

temporary organization: New directions for Project Management Research (1995). Projekt är en 

unik och ofta komplex uppgift som innehåller många olika steg som involverar ledarskap, 

gruppdynamik, budget samt vissa fasta aktiviteter (Packendorff 1995). 
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Filmproduktion ställer stora krav på kompetens inom branschen, detta genom sammansättning av 

team med rätt kompetens och genom koordinering av produktion med avancerad bild- och 

ljudteknik och visuella effekter (DeFillippi, Arthur 1998).

Hydén (2009) och Packendorff (1995) beskriver att projekt ska innehålla en tydlig tidsperiod 

med start och slut samt tydliga leveranser och mål. Tidplanekedjan (figur 1) innehåller mål och 

leveranser, WBS, PERT-diagram och GANTT-schema (Hydén 2009). Bo Tonnquist skriver i boken 

Projektledning (2012) om WBS som är en översikt av projektet och ska omfatta allt som ingår i 

projektet och varje aktivitet och nivå ska ha ett unikt id-nummer (Tonnquist 2012).

Figur 1: Johan Hydéns tidplanekedja som innehåller mål och leveranser, WBS, PERT-diagram, GANTT-schema.

I ett projekt bör man identifiera mål med projektet och dess leveranser under planeringsfasen för att  

sedan bryta ned aktiviteterna så alla känner sig trygga med vad som ska utföras (Hydén 2009). En 

modell som är bra att använda kallas WBS (Work Breakdown Structure) som utgår från projektets 

leveranser och visar aktiviteter för att tydliggöra vad som ingår innan projektet är färdigt (Hydén 

2009). PERT-diagram är ett internt dokument som visar aktiviteter och dess relation, detta 

dokument kan struktureras på olika och det enda viktiga är att det innehåller start och slut (Hydén 

2009). GANTT är ett schema man kan visa för kund, men det har en nackdel som är att man inte ser 

vilka aktiviteter som krockar med varandra, detta är PERT-diagrammet tydligare med (Hydén 

2009). Forskning inom projektledning uppger PERT, GANTT och WBS som gamla men väl 

beprövade modeller för framgångsrika projekt (Packendorff 1995). De vanligaste orsakerna till att 

projekt inte lyckas är att man har ett otydligt mål och syfte, målet eller leveransen ändras under 

projektets gång, orealistisk tids- och resursbedömning, bristande kommunikation och agerande som 

ett team (Tonnquist 2012). Det är viktigt att vara medveten om de största orsakerna till misslyckade 

projekt för att kunna arbeta med dessa faktorer för att undvika samma misstag (Tonnquist 2012).
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8. Projekts olika faser

Projekt kan ses som en tidsaxel med följande faser: förstudie, planerande fas, genomförande fas och 

avslutande fas, se figur 2 (Tonnquist 2012).

Figur 2: Ett projekts faser. Denna modell passar olika projekt inom olika typer av branscher och kan anpassas 

efter projektet som ska utföras.

Tonnquist (2012) kallar den initierande fasen förstudie eftersom han anser att man bör genomföra 

en förstudie med en inledande analys innan man startar ett projekt, där man fattar man beslut om 

projektet ska genomföras, projektgruppen skapas och projektet definieras baserat på resurser, 

budget och tid. Ett projekt bör ha en tydlig beställare för att nå bästa resultat och det är även viktigt  

med fasta dokument som styr projektet (Tonnquist 2012), (Hydén 2009).

I planeringsfasen bestämmer man hur arbetet ska lägga upp, man definierar aktiviteter, gör tid- 

och resursplanering samt kalkylerar med risker i projektet (Tonnquist 2012). En riskanalys är ett 

viktigt steg i projektledning; genom att identifiera risker med projektet och göra en åtgärdsplan har 

man större möjligheter att undvika de största riskerna vilket resulterar i ett bättre utfört projekt  

(Tonnquist 2012), (Hydén 2009). Att skriva projektets mål är något som utförs i denna fas genom 

några meningar som är tydliga med exakt vad som ska levereras (Hydén 2009). Målformuleringen 

kan kontrolleras genom TRUMF somsyftar till att målen ska vara tidsrelaterade,  

resultatorienterade, uppnåbara, mätbara och fullt specificerade (Hydén 2009).

Aktiviteter i den genomförande fasen som handlar om att bemanna projektgruppen och finna 

resurser samt förhandla med och informera intressenter (Tonnquist 2012). Det är viktigt att komma 

igång med projektet direkt då effektivitet sparar tid inför eventuella problem senare i projektet. 

Under den genomförande fasen granskas projektplanen för att säkerställa att den hela tiden är 

aktuell och genomförbar med tanke på projektets omfattning och resurser. När alla förberedelser i 

denna fas är genomförda kan man börja med själva genomförandet och i projekt som inte har någon 

kravspecifikation följer man istället milstolpar för att komma framåt i arbetet (Tonnquist 2012). En 

avklarad milstolpe är en avklarad aktivitet i projektet. Medan projektet genomförs är det viktigt att 

bokföra tid och kostnader för att hela tiden kontrollera att man följer budget och att projektet  

fortlöper som det ska (Tonnquist 2012).
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Kommunikation inom projektorganisationen är viktigt för ett lyckat projekt (Tonnquist 2012), 

(Packendorff 1995). I den genomförande fasen är det extra viktigt med god kommunikation inom 

gruppen eftersom denna del i ett projekt är den som förbrukar flest resurser (Tonnquist 2012). 

Produktionen är i gång och den förbestämda tidsplanen från den planerande fasen följs. Man arbetar 

mot projektets mål: att leverera en färdig produkt till kund och implementering kräver ett bra  

samspel mellan projektdeltagarna (Tonnquist 2012). Rapportering i den genomförande fasen gäller 

både rapportering till projektledaren och uppdatering från projektledaren till utförargruppen 

(Tonnquist 2012). Snabb uppföljning genom Daily Scrum ger den feedback som projektledaren 

behöver, detta medför att projektledaren snabbt får information från projektgruppen samt kan hjälpa 

till med eventuella hinder för arbetet (Tonnquist 2012). Daily Scrum innebär att alla i teamet får  

svara på tre frågor: Vad har du gjort sedan förra mötet? Vad tänker du göra inför kommande möte? 

Är det något som hindrar dig från att utföra uppgiften? (Tonnquist 2012).

Projektledarens roll handlar om kontroll och struktur, att engagera och motivera utförargruppen, 

lösa interna konflikter och sköta externa kontakter med kund (Packendorff 1995). I den 

genomförande fasen ska man följa projektets organisation och genomföra uppföljning av arbetet 

kontinuerligt för att se om allt följer tidplanen och upptäcka förändringar i tid (Packendorff 1995). 

Det är viktigt att skapa en god arbetsmiljö inom gruppen och som projektledare bör man därför vara 

lyhörd för hur utförargruppen upplever arbetet inom projektet, rapportering kan ske om tidplanen 

inte är hållbar eller problem har uppstått som kräver inblandning av projektledaren (Tonnquist 

2012).

I den avslutande fasen ska man stänga projektet, detta sker efter att leveransen är genomförd och 

levererad till kund och projektkonton stängs även om hela leveransen inte är genomförd (Hydén 

2009). Senare leverans kan ske genom konto öppnad för restleverans beroende på överenskommelse 

och om det ingår några kostnader för resten av leveransen (Hydén 2009). Även logg för personal 

som varit delaktiga i projektets stängs och det är därför viktigt att alla resurser har tidrapporterat 

ordentligt. Det är viktigt att utföra en restlista om allt inte hinner bli färdigt i tid (Hydén 2009),

(Tonnquist 2012). Denna lista ska innehålla en beskrivning av aktiviteten, vem som ska utföra den, 

när det ska vara klart samt vem utföraren ska lämna rapport till när aktiviteten är klar (Hydén 2009).  

I den avslutande fasen ingår även utvärdering av projektet, detta ska ske genom ett möte med alla 

projektdeltagarna och ska sammanfattas i ett dokument, en utvärderingsrapport (Hydén 2009).
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8.1 Riskanalys

Riskanalys är en viktig del i projekt och ett sätt att vara förberedd på de risker som kan förekomma 

och göra åtgärdsplaner för att undvika dessa risker Tonnquist (2012), Hydén (2009). De 

identifierade riskerna ska vara realistiska i förhållande till projektet och de parametrar man jobbar  

med är sannolikhet (att en viss risk kommer inträffa) och påverkan (påverkan på projektet om 

risken inträffar) (Hydén 2009). Riskanalysen innehåller fyra steg som ska genomföras enligt 

följande; identifiera riskerna, värdera riskerna i en risk-matris (figur 3), prioritera vilka som ska 

åtgärdas och ta fram reservplan om det behövs (Hydén 2009).

Figur 3: Riskmatris för att organisera riskerna i kategorierna: eliminera, minimera, observera. Man mäter med 

faktorerna sannolikhet och påverkan samt låg, mellan och hög risk.

8.2 Projektorganisation

Projektorganisationen (figur 4) är en viktig del, utan en tydlig rollfördelning fungerar inte arbetet  

och helst ska projektdeltagarna inte ha fler än en roll i projektet (Hydén 2009). I en 

projektorganisation ska en styrgrupp, en projektledare och delprojekt/deluppgifter finnas och 

referensgrupp, intressenter och en kvalitetssäkringsgrupp kan finnas med beroende på vad det är för 

projekt man ska genomföra (Hydén 2009). Vid större projekt ska delprojekten ha egna 

delprojektledare som arbetar under projektledaren (Hydén 2009).

Figur 4: Modell över projektorganisationen.
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En beskrivning av styrgruppens uppgift är att den ska fatta beslut som rör projektet som ligger 

utanför avtalet och de beslutar om hur man ska förhålla sig till eventuella ändringar i projektet.  

Projektledaren är den som leder arbetet genom hela projektet tillsammans med delprojektledare om 

det är ett mer omfattande projekt. Referensgruppen kan agera som ”bollplank” att diskutera idéer 

med, detta kan vara specialister inom det område projektet drivs (Hydén 2009). Kvalitetssäkring 

kan vara både för projektet i sig men även för de leveranser projektet ska utföra, gruppen för 

kvalitetssäkring ska vara oberoende för bästa resultat av kvalité (Hydén 2009). Intressenter är de 

som är berörda av projektet på något vis och som behöver information under projektets gång 

(Tonnquist 2012). Intressenter kan med fördel antecknas i en informationsmatris (figur 10) så de får 

all nödvändig information (Hydén 2009).

8.3 Mötesformer

Möten är en viktig del under den genomförande fasen och dessa möten ska ske både externt och

internt och en tydlig agenda samt dokumentation av de möten som sker är viktigt (Tonnquist 2012). 

Hydén (2009) beskriver dessa möten som projektmöten där man sprider information om projektet, 

problemlösningsmöten där man löser problem som uppstår och styrgruppsmöten som fattar viktiga 

beslut om projektet.

8.4 Informationshantering

Informationshantering när det gäller projekt är viktigt, det gäller att sprida rätt information till rätt 

personer (Hydén 2009). Genom information motiveras projektdeltagarna vilket innebär större chans 

att projektet når sina mål samt att rätt information når till rätt personer (Hydén 2009). För mycket  

information kan anses distraherande och gör att många av misstag kan selektera bort den viktiga 

informationen, ett sätt att strukturera detta så rätt person får rätt information är att göra en 

informationsmatris (Hydén 2009).
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9. Långfilmsprocessen på The Chimney Pot

WBS-modellerna (Hydén 2009) i detta avsnitt används för att förtydliga hur stegen hänger ihop då 

processer som bild, ljud och VFX sker parallellt under vissa delar av projektet och vissa delar är 

beroende av varandra för att kunna fortlöpa. Användning av WBS skedde för att jag som 

bildkoordinator skulle få större förståelse för den tekniska framställningen av långfilm för bättre 

planering av tid och resurser.

1. Sälj och förproduktion sker långt innan filmen är inspelad. Sälj och förproduktion innehåller 

aktiviteterna: Sälj/offert/förhandling, Förproduktionsmöte, Bildplanering och Koordinera 

underleverantörer (figur 5). 1.1 Sälj/offert/förhandling sker mellan produktionschef och 

kund/produktionsbolag. Under detta steg diskuteras budget, upplägg, format på slutprodukten, 

ungefär när filmen kan levereras till The Chimney Pot samt slutlig deadline. Man gör en offert och 

kommer överens om ett avtal som båda parter är nöjda med. Det är produktionschef som ingår dessa 

avtal med kund och under projektets gång får bildkoordinatorn tillsammans med produktionschef 

och kund göra uppdateringar av tillägg som uppstår.

1.2 Förproduktionsmötet är till för att informera om kommande projekt. I dessa möten är 

säljare för The Chimney Pot, bildkoordinator, ljudkoordinator, ansvarig för efterbeställningar samt 

kund/produktion medverkande. Under dessa möten informerar producenten om upplägget av 

filmen, vilka format det kommer filmas på, hur leveranser ser ut både tidsmässigt och vad som ska 

levereras för slutprodukt till kund. Detta möte var långt innan examensarbetet och start av min 

praktik på The Chimney Pot så därför var jag inte närvarande på detta möte.

1.3 Bildplanering är tidsplanering efter datum för in- och utleverans, filmformat, bokning av 

resurser och maskiner. Detta sker efter förproduktionsmötet då bildkoordinator och ljudkoordinator 

fått datum för leverans samt deadline av kund och kan göra en realistisk tidplan att skicka till kund.  

Vid bildplanering jobbar man efter den offert som produktionschef och kund kommit överens om.

1.4 Koordinera underleverantörer gör man efter den tidplan som fastställts under 

bildplaneringen tillsammans med datum från ljudkoordinator. Detta sker om den slutgiltiga filmen 

ska levereras i 35mm film eller DCP. I detta projekt är det en långfilm som ska gå direkt till DVD 

vilket innebär att detta steg inte används utan DVD-skivor hanteras av koordinator för 

efterbeställningar.
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Figur 5: Beskriver steg 1. Sälj och förproduktion på ett visuellt sätt.

2. Uppstart är den process som startar igång projektet, detta sker när kund har genomfört 

inspelning och klippning av filmen och levererat den till The Chimney Pot. Detta stadium innehåller  

aktiviteter som kallas Offline, VFX-möte, Scan/Conform VFX-skott och Conform (figur 6). 2.1 

Offline är den första klippningen från kund som levereras till The Chimney Pot. Detta är en 

referensbild på hur den färdiga filmen ska se ut samt vart effekter ska finnas med i filmen. Detta är 

en färdigklippt och låst fil men utan effekter, grafik och ljussättning.

2.2 VFX-möte är till för att gå igenom hela filmens offline i syfte att diskutera hur upplägget av 

filmens effekter ska utföras. I detta möte ingår regissör, bildkoordinator, VFX supervisor. Till detta 

möte ska regissör förbereda en VFX-lista med tidskoder och beskrivning av varje effekt. Efter mötet 

sammanställer VFX supervisor en tidsuppskattning som lämnas till bildkoordinator som anpassar 

detta efter lagd offert samt utför eventuella justeringar i samråd med kund och produktionschef. I 

detta projekt skedde ett VFX-möte då planen från början var 16 timmar effektarbete vilket efter 

mötet sammanställdes till ca 110 timmars jobb. Detta resulterade i kontakt med VFX-koordinator på 

företaget som fick ta över projektet. Jag fick även planera om VFX-tiden för projektet samt skjuts 

på Grade-perioden för att effekterna skulle hinna bli färdiga i tid.

2.3 Conform VFX skott är att göra materialet högupplöst samt att organisera effekterna så allt 

ligger på rätt tidskoder. Under detta steg förbereds effekterna för VFX-teamet vilket innebär att 

bildsupervisor skickar DPX-filer med material av alla effekterna i filmen.

2.3.1 Uppdatera VFX-trackern innebär att bildsupervisor skickar VFX-teamet en VFX-lista 

med noteringar för vad som ska utföras på varje effekt. Detta sker genom programmet Tracker där 

man kan administrera och kommentera samt föra in status för varje effekt. I detta projekt var det 

bildsupervisor som genomförde hela conform inför VFX och uppdaterade trackern. Eftersom detta 

projekt har en VFX-koordinator har denne skött uppföljning av VFX samt rapportering till mig som 

bildkoordinator.

2.3.2 50% förfakturering sker när man börjat det tekniska arbetet med projektet. 

Kund/produktion debiteras 50% av den totala summan av projektet. Detta sker av 

produktionschefen när bildkoordinator har meddelat att man nått detta steg i processen.

2.4 Conform är att gå igenom hela filmen och se till att alla rutor och effekter ligger som de ska i  

tidslinjen. I detta ingår även att gå igenom filmen ruta för ruta (kallas även split-check) för att kunna 

notera och justera eventuella avvikelser. 
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Eftersom att conform är en väldigt teknisk och avancerad aktivitet med många steg valde jag att  

utföra en mer ingående WBS över denna process (se bilaga WBS-Conform). Detta genomfördes för 

att jag som bildkoordinator skulle få större förståelse för denna del av hela processen samt för att 

kunna genomföra bättre uppföljning av projektet.

Figur 6: Beskriver steg 2. Uppstart av projektet på ett visuellt sätt.

3. Produktion sker när man är färdig med conform av VFX (se figur 7) I detta skede ingår att 

Ljudteam börjar med sitt arbete, VFX-tid sker, CGI Conform, Grade, Online, Slutgodkännade och 

utlägg på band. 3.1 Ljudteam börjar med offline ljudet och gör eftersynk och ljudmix, detta är ett 

steg som sker parallellt med arbetet med bilden och ljudkoordinator ansvarar för denna del. 3.1.1 

VFX-tid innebär att VFX-teamet får sina filer och information genom en uppdaterad tracker och 

arbetar med effekterna. Då detta projekt innehöll en stor mängd effekter sköter VFX-koordinator 

denna del av projektet och har under projektets gång kommunicerat till mig som bildkoordinator 

hur projektet fortlöper. 

     3.2 CGI Conform är när bildsupervisor får tillbaka färdiga effekter som DPX-filer från VFX-

teamet och sorterar dem i timeline enligt referensbild från kund. I CGI conform ingår även att  

förbereda materialet för Grade genom att split-checka att allt stämmer när det färdiga effekterna är  

på plats. I detta projekt har jag på grund av det stora antalet effekter som inte blir klara i tid till  

Grade fått planera för denna insättning i mitten av Gradeperioden. Denna insert kommer då ske av 

Grade-personal direkt i filmmasterna där filmen genom går ljussättning istället för av bildsupervisor 

i conform-dator. Denna ändring skedde för att ge VFX-teamet så många dagar som möjligt att 

arbeta och färdigställa effekterna för filmen.

3.3 Grade är digital ljussättning av hela filmen, man ändrar ton och sätter samma ”look” på hela 

filmen. Detta sker i samråd med fotograf för filmen och ibland är även regissören med under denna 

period. I detta projekt sker Grade efter inlämnandet av denna rapport. 3.3.1 Online är när man 

lägger in förtexter, skyltar och eftertexter i filmen. 
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Dessa levereras som färdig grafik från grafiker som produktionen anlitar och i vår online placeras 

dessa skyltar och texter på önskad plats i filmen. Även detta steg kommer ske efter inlämnande av 

rapporten.

3.4 Slutgodkännande bild sker genom att bildkoordinator, Grade-ansvarig, regissör, fotograf 

och ibland även producent tillsammans tittar igenom filmen och gör en lista över anmärkningar. Är 

det mycket VFX i en film och VFX-koordinator är inblandad är denne också med vid 

slutgodkännandet. I detta projekt sker slutgodkännandet efter inlämnad rapport men planerat är att  

alla ovanstående ska närvara vid detta tillfälle för att godkänna bilden i filmen, med VFX, Grade 

och Online. 3.5 Utlägg på band samt QC (quality check) är en kvalitetskontroll av filmen. QC-

personal tittar igenom hela filmen och noterar avvikelser. Utlägg är från digital fil till ett fysiskt  

HDCamSR-band (High-definition video digital recording cassette). Efter QC är gjort och bilden är 

godkänd gör man en fil till ljudläggning (3.5.1) samt en fil till klippning av trailer (3.5.2).

Figur 7: Beskriver steg 3. Produktion på ett visuellt sätt.

4. Leveranser är olika beroende på kunds önskemål om slutleverans (figur 8).

I detta projekt kommer slutprodukten att vara en film till DVD-skiva, ett HDCam SR-band som 

master samt en fil i format H264. 4.1 Film out/Export är att exportera den färdiga filen från 

filmmastern när den genomgått Grade. I detta steg brukar ingår att lägga filmen på HDCam SR-

band. 4.2 TV-mix, DVD-ljud sker av ljudteamet parallellt med framställning och ljussättning på 

filmlabb eller inför framtagning av DVD. 4.3 Ljudläggning på band är att lägga det slutgiltiga 

ljudet på HDCam SR-bandet. 4.3.1 QC (quality check) sker av både bild och ljud för att kunna 

upptäcka misstag som skett i samband med framtagningen samt åtgärda dessa innan filmen 

levereras till kund.
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4.3.2 DVD är framställning av DVD-skivor om detta är något som finns med i kunds slutleverans. 

Detta är något som ingår i mitt projekt men är något som koordinator för efterbeställningar hanterar.  

I detta projekt ingår även en fil i H264-format.

4.4 Slutfaktura/leverans produktionschef sköter slutfakturering till kund och beroende på önskad 

leverans hanteras bioleveranser (35mm film och DCP) av bildkoordinator medan DVD och fysiska 

band hanteras av koordinator för efterbeställningar.

Figur 8: Beskriver steg 4. Leveranser på ett visuellt sätt.
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10. Ansvarsfördelning och arbetsroller

Bildkoordinator är ansvarig för projektet: leder det tekniska teamet, sköter kontakten med kund 

samt håller i möten och uppföljning. Det är bildkoordinatorn som har det yttersta ansvaret för 

leveranser enligt kunds önskemål och inom deadline.

Bildsupervisor är arbetsledare och teknisk koordinator. Scanneravdelningen ansvarar för 

conform, exporter, filkonverteringar, rendering, enklare rullning av eftertexter. Bildsupervisorn 

arbetar i produktion men ska samtidigt koordinera kollegorna i scannerrummet och har ansvar för 

att leverera korrekta leveranser i tid. Bildsupervisorn ska även kontrollera tidplanerna som 

bildkoordinatorn lägger för att se att dessa stämmer med hur lång tid de tekniska stegen tar att  

utföra.

Digital Color Grading utförs av en colorist som är den person som gör en digital 

look/färgsättning av hela filmen. I detta arbete ingår ibland att zooma eller snabbspola vissa klipp. 

Även förberedelse av material och export för att skicka till filmlabb för framställning av DCP och 

35mm.

Online-personal lägger in grafik, titlar, förtexter och eftertexter. Dessa levereras färdiga från 

kund/grafiker och online-personal lägger in dessa enligt önskemål och referensbild från kund. Kund 

brukar sitta med och i ett godkännande när online sker.

VFX-koordinator är ansvarig att koordinera de visuella effekterna, tillsammans med VFX 

supervisor och VFX-teamet.

VFX supervisor är tekniskt ansvarig för de visuella effekterna. Vid sötrre produktioner ingår 

ansvaret att tekniskt koordinera VFX-teamet.
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11. Metod

Studier visar att endast de enklaste projektmodellerna är de som är mest använda (Packendorff 

1995). Inom detta projekt har urvalet i forsknings- och teoriavsnittet legat till grund för vilka 

modeller som använts. Modellerna och tillvägagångssättet är även anpassat till arbetsprocessen på 

företaget The Chimney Pot med hänsyn till kunder, personal och projekt.

11.1 Initierande fas i praktiken

Den initierande fasen inom detta projekt var den fasen när produktionschef och kund 

(produktionsbolag) gjorde avtal om kommande projekt och detta skedde innan klippning och 

överlämning av materialet till The Chimney Pot. Att utföra en förstudie bör genomföras i den 

initierande fasen (Tonnquist 2012). Detta är inte något som användes i detta projekt då jag som 

bildkoordinator tog över projektet först i den planerande fasen och då fått anpassa tidplaner och 

bokningar efter budget.

11.2 Planerande fas i praktiken

Den planerande fasen inkluderade mål, leveranser och tidplanering och en riskanalys genomfördes 

enligt kriterier från Hydén (2009). I denna fas fastställdes en målformulering som kontrollerades 

enligt S.M.A.R.T-kriterierna (Tonnquist 2012).

11.3 Mål och leveranser

Projektets datum för slutleverans till kund är deadline 29 juni 2012. Leverans ska ske i form av en 

master-DVD och ett HDCam SR-band som master. Det framkom under projektets gång att kunden 

även ville ha en fil i format H264 som del av slutleveransen. Leverans av fil påverkar inte datum för 

slutleverans men däremot skulle projektet ha underlättats om detta funnits med i en 

kravspecifikation vid projektets start. Under projektets gång uppstod dessutom oklarheter i 

leveransdatum för de olika formaten då kund varit otydlig med att lansering till andra länder skulle 

genomföras till ett specifikt datum. Under projektets gång fastställdes i samråd med kund och 

distributörer datum samt exakt vad som ska levereras, detta sammanfattas i en målformulering. 

Målformulering

Delmål i projektet är att leverera en färdig bild av filmen som en Apple ProRes-fil till ansvarig 

ljudkoordinator inför slutmix av ljud efter slutgodkännande av bild den 7 juni 2012.

Projektets mål är att skicka en start-DVD, ett HDCam SR-band samt en fil i H264 med färdig och 

godkänd bild och ljud den 29 juni 2012. Målformuleringen kontrolleras genom TRUMF (Hydén 

2009).
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11.4 Tidplanekedjan

I detta projekt är en WBS (Hydén 2009) för hela långfilmsprocessen använd för att få en förståelse 

för helheten samt hur bild och ljud samarbetar för att nå målet och leverans (bilaga 1). Även en mer 

ingående WBS för conform-processen (bilaga 2) är framtagen för att få en djupare förståelse för 

denna omfattade del i projektet. Dessa modeller användes för att jag som bildkoordinator skulle bli 

mer insatt i de tekniska delarna av projektet för en större förståelse över tidplanens utförande samt 

hur långfilmsprocessen fungerar på företaget.

PERT-diagrammet (Hydén 2009) är vanligtvis ett viktigt steg i tidplanekedjan, men för detta 

projekt genom de ingående WBS-modellerna, fanns inte behovet av PERT-diagrammet. Istället 

planerades projektet i programmet GanttProject 2.5 (bilaga 3) direkt från WBS-modellerna. Detta 

för att få ytterligare en överblick över hela projektet och dess aktiviteter. I GanttProject ser man 

inbokade aktiviteter i antal dagar och vem som är resursen som ska genomföra aktiviteten. 

Aktiviteterna är sorterade efter dess relation, en aktivitet måste vara klar innan nästa kan påbörjas.  

Detta gäller för många av aktiviteterna i detta projekt och Gantt-schemat tydliggör hur aktiviteterna  

är beroende av varandra då de är sorterade i ordning efter varandra. Om någon aktivitet skulle ta 

kortare eller länge tid att genomföra är det enkelt att göra justeringar i GanttProject. Det är även 

inbokat de röda dagarna då tekniska teamet inte ska behöva arbeta. GanttProject användes som 

verktyg endast för min egen överblick över hela projektet samt genom dess smidiga sätt att utföra 

ändringar. Ändringar under projektet överfördes och synkades med det interna bokningssystemet på 

företaget (Farmers wife).

Riskanalysen (figur 9) för detta projekt följer mallen från Hydén (2009).  De första stegen är att 

identifiera riskerna i en lista, samt värdera dessa i risk-matrisen. Genom en överblick i riskmatrisen 

kan man börja eliminera och minimera riskerna med projektet.

Figur 9: Genomförd riskanalys – risker identifierade och värderade i risk-matrisen.
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Eliminera riskerna

1 – Otydlig beställare. För att eliminera risken med en otydlig beställare ska leveransdatum och 

deltagande från kund tydligt framgå i både bildplaner och muntlig kommunikation. Vi kommer även 

diskutera och hålla kontakt om eventuella ändringar samt ta dialog om ändringarna rör budget/avtal.

5 – Tidsbrist på grund av tight tidsplan. För att undvika tidspress kommer tidplan och 

uppdateringar ske i samråd med bildsupervisor. Om det är för kort om tid kommer kontakt ske med 

kund om eventuell förlängning av leveranstiden.

Minimera riskerna

6 – Sena leveranser. För att undvika detta sker ständig uppdatering av kund inför varje moment för 

att undvika förseningar. Sker ändå en försening från kund får man se över om ändring behöver 

genomföras i bildplanen eller om bildsupervisor kan genomföra sitt arbete under kortare tid, 

alternativt ta in extrapersonal/frilans.

9 – Avsteg från offert/avtal. Detta är en risk som händer under liknande projekt då kund inte vet 

när offert/avtal fastställs hur filmen kommer se ut, därför sker en del ändringar under processen. För 

att minimera den risken tar man en dialog med bildsupervisor om tidsestimat för ändringar. Sedan 

diskutera med kund och produktionschef/säljare och komma överens om vilka ändringar som ska 

genomföras utanför offert/avtal.

10 – Brist på resurser/maskiner. Om ändringar i något projekt medför dubbelbokningar i systemet 

behövs en dialog med aktuell koordinator samt teknisk personal för att komma fram till en lösning. 

Klimatet på företaget är att hjälpas åt och sker detta problem kommer vi tillsammans komma fram 

till en lösning.

11.5 Kravspecifikation

Ett projekt ska helst ha en tydlig kravspecifikation men det går att leda framgångsrika projekt även 

utan (Tonnquist 2012). Detta projekt saknade en tydlig kravspecifikation, arbetet skedde mot en 

referensbild från kund med beskrivningar av den slutgiltiga filmen utseende. Anledningen att en 

kravspecifikation inte utfördes är att detta är ett dokument från kund där de ska specificera sina krav 

på projektet. Då kund inte gjort någon sådan utan ansåg att det räckte med information munligt samt 

det som ingår i överrenskommen offert har projektet varit utan ett sådant dokument. Under 

projektets gång skedde regelbundna genomgångar då kund (producent, regissör, fotograf) inbjöds 

att medverka och godkänna under varje steg i processen. Närvaro från kund krävdes under första 

dagen i Grade när man sätter ”looken” på hela filmen, vid Online för att godkänna grafiken samt 

slutgodkännandet av bilden som sker i slutet av Grade-perioden.
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11.6 Projektorganisation

I detta projekt ingick bildkoordinator och producent i styrgruppen, ibland även produktionschef vid 

vissa frågor rörande offert och slutgiltig budget för projektet. Dessa personer hade mandat att 

tillsammans fatta viktiga beslut rörande projektet. Producenten är den som har sista ordet då denne 

är kund till företaget och betalar för dess tjänster men för att kunna göra producenten nöjd behövs 

realistiska beslut för att lyckas med önskad leverans. Intressenter i detta projekt är distributörer, de 

som på något sätt investerat i filmen, även projektägaren (producent), regissör och fotograf är 

personer som påverkar och påverkas av projektet. Regissör och forograf hade mandat att för att 

bestämma filmes estetiska utseende så länge allt följt överrenskommelse och inte innburit några 

extra kostander för kund. Vid kostnader har producent fått fatta det slutgiltiga beslutet. Utförargrupp 

i detta projekt är de tekniska ansvariga för produktionen: conform-personal, VFX-team med VFX 

koordinator, Online-personal, Grade-personal samt maskinrumspersonal för kodning av filer och 

utlägg på band. Tekniska beslut har bildkoordinator tillsammans med ansvarig tekniker fattat med 

projektets mål i åtanke.

11.7 Genomförande fas i praktiken

I detta skede i projektet var all förberedande planering genomförd och uppföljning skedde 

regelbundet utifrån tidplanen som även uppdaterades löpande. Kommunikation inom detta projekt 

har skett genom personliga möten, kontakt via e-mail och kontakt via telefon. Dessa former av 

kommunikation har skett både  externt med kund och internt inom företaget och inom teamet för  

långfilm. För informationshanteringen inom projektet användes en informationsmatris, figur 10 

(Hydén 2009).

Figur 10: Informationsmatris beskriver hur informationen fördelades inom projektet. Modellen beskriver både 

information i pappersform, elektroniskt format, deltagande i möten samt muntlig informatin.
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Detta var ett sätt att strukturera hur informationen skulle spridas samt ett hjälpmedel förmig som 

bildkoordinator att kontrollera vem inom projektet som behövt tillgång till vilken typ av 

information. För mig har detta varit bra att gå tillbaka till då för mycket information kan anses  

distraherande om det inte rör personen i fråga men det har samtidigt varit viktigt att inte missa att  

informera någon berörd person.

12 Kommunikation inom projektet

12.1 Mötesformer

Kommunikation inom den genomförande fasen har till stor del skett genom möten. Daily Scrum 

(Tonnquist 2012) är något jag har använt mig av i mitt projekt för snabb feedback genom att flera 

gånger i veckan ha uppföljning med ansvarig bildsupervisor. Detta har resulterat i snabb 

uppföljning av eventuella problem som direkt kunnat kommuniceras med kund. I detta projekt har 

veckomöten med conform-personal skett för uppföljning av projektet, dessa kan kategoriseras som 

projektmöten (Hydén 2009). När det handlat om större problem som rör tidsförskjutningar som 

påverkar andra projekt i produktion har vi haft problemlösningsmöte (Hydén 2009). Vid dessa 

möten har jag tillsammans med handledare på företaget sett över alla projekt för att få så effektiv  

arbetsprocess som möjligt.

Möten som skett externt med kund är uppföljningsmöte vilket kan kategoriseras som 

styrgruppsmöten (Hydén 2009) samt möte när problem uppstått med oklarheter i vad som ska 

levereras som slutprodukt. I dessa styrgruppsmöten har rollen som bildkoordinator varit att fatta 

beslut tillsammans tillsammans med kund och produktionschef om ändringar utöver avtal samt 

dialog om extra kostnader. Även möte vid slutgodkännande kommer ske när filmen är redo för 

detta, då bilden ska godkännas av kund för att projektet ska anses som färdigt. Mötet vid 

slutgodkännande av filmen är en genomgång av hela filmen och sker i slutskedet av Grade-

perioden. Regissör och fotograf ska godkänna bilden och alla effekter tillsammans med Grade-

personal. Bildkoordinator sitter med och för anteckningar vid eventuella fel som påträffas som ska 

korrigeras. Vid större projekt där VFX-koordinator medverkat är även denne med vid 

slutgodkännandet. Godkännandet gäller allt som rör bilden och sker på plats av kund som ska 

godkänna projektet. Vid online-mötet i detta projekt medverkade online-personal, bildkoordinator, 

kund för att fregissör godkänna placering av grafik och titlar i filmen. Alla möten inom projektet 

dokumenterats för utskick till teamet om de beslut som fattats samt check-listor på vad som 

kvarstår. I dessa anteckningar framgår vem som ska utföra uppgifterna för lättare uppföljning till 

nästa möte.
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Kommunikation med kund inom projektet har ibland varit problematiskt, det har varit svårt att få  

återkoppling trots försök att vara tydliga i kommunikationen till kund och genom användning av 

olika medier. Denna brist på respons har medfört vissa svårigheter och inneburit extra tydlighet i 

information till kund samt att selektera och endast skicka den viktigaste informationen. Förutom att  

skicka bildplaner som textdokument och uppdateringar i den mall för bildplaner som företaget 

använder har skärmdumpar med en sammanställning av de viktigaste datumen och tiderna skett 

direkt i mailet istället för som en bilaga med en separat fil. Detta på grund av att kund inte alltid  

öppnat bilagorna vilket medfört svårigheter i kommunikation och feedback samt lett till  

missförstånd kring fastställande av tider och datum.

12.2 Verktyg för kommunikation

Google Docs Spreadsheets var ett verktyg användes för tidsplanering av filmen i detta projekt. På 

Google Docs delades bildplanen till alla som berörs av produktionen och behöver den 

informationen. Detta verktyg har medfört en stor kontroll på att alla projektmedlemmar kan hålla  

koll på det aktuella projektet vilket har underlättat mycket av kommunikationen. I rollen som 

bildkoordinator har det upplevts som en trygghet att veta att alla i utförargruppen haft tillgång till ett  

och samma dokument som lätt kunnat uppdateras för alla berörda att se och editera med 

kommentarer om något inte stämmer i dokumentet. Istället för att skicka dokument med mail och 

hålla reda på att alla ändringar kommuniceras med hela teamet har detta verktyg fungerat väldigt  

bra för att undvika missförstånd samt medfört en trygghet att hela teamet får samma information.

I bildplanen har även kontaktuppgifter till samtliga i producent-teamet varit uppdaterat för att  

underlätta den direkta kommunikation mellan berörda parter, både internt och externt.

Dokument (bildplan) från Google Docs har under projektets gång överförts till ett textdokument 

enligt The Chimney Pots mall som skickas till kund för godkännande. Detta är en viktig del i 

kommunikationen med kund då de måste godkänna datum då de förväntas närvara och godkänna 

sitt projekt. Att använda en fast mall för bildplaner har varit ett bra sätt att editera så kund bara får  

den viktigaste informationen som de är berörda av. Men ibland har det varit svårt att hålla reda på 

att kund har den senaste versionen då uppdateringar sker löpande under projektets gång. Det har 

inte heller varit något alternativ att skicka länken till dokumentet i Google Docs till kund då detta  

innehåller intern information och anteckningar som kund inte behöver ta del av. En förbättring för 

kommande projekt skulle vara att använda något liknande Google Docs för att kommunicera 

bildplanen med kund.  Men då dokumentet i Google Docs fungerat som ett internt dokument i detta 

projekt måste man se över ändringar för detta samt skapa dokument utan flikar så man kan dela med 

varje kund enskilt. 
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Ett komplement som använts under detta projekt för små ändringar i tidplanen har varit att göra en 

skärmdump för endast ändringarna som berör kund och maila till produktionen för feedback.

Farmers Wife är ett internt system som används på företaget för bokning av maskiner och 

resurser, tidrapportering, fakturering och ordrar för olika filer och band. Alla på företaget har 

tillgång till systemet och det är bildkoordinatorns uppgift att se till att alla bokningar för aktuella  

projekt stämmer så den tekniska personalen vet vad de ska utföra. Det är dessa bokningar 

personalen följer och dessa uppdaterades under hela projekttiden så de stämde överens med 

dokumentet i Google Docs. Min roll bildkoordinator medförde samarbete med övriga koordinatorer 

på företaget då man delar på alla resurser för att möjliggöra att flera projekt löper parallellt vilket  

ökar företagets produktivitet.

E-mail användes dagligen under projektets gång, både externt och internt. Externt användes e-

mail för uppdatering till kund om hur projektet fortlöpte. Eftersom detta projekt innehöll mycket  

teknik har kontakt med kund ofta handlat om teknikrelaterade uppgifter. Vid svårare tekniska frågor 

krävdes samarbete med bildsupervisor för att säkerställa kvalitén på projektet. Mycket av 

kommunikationen med e-mail skedde med VFX-koordinator som arbetar på distans. På grund av 

projektets sena leveranser krävdes omplanering och anpassning av projektet och dess Grade till när 

VFX-teamet kunde genomföra sin leverans av färdigt material. Internt användes även e-mail för 

uppföljning med teamet och bildsupervisor om hur projektet fortlöpande samt påminnelser om 

bokningar för resurserna.

GantProject 2.5 har jag som bildkoordinator använt under detta projekt för min egen överblick 

och planering av projektet. Min tanke från början var att använda detta som kommunikation inom 

mitt team men jag har dock upplevt att annan kommunikation av tidsplaneringen har fungerat  

bättre. Bland annat genom att istället för att använda kalkylark för bildplanen har vi använt Google 

Docs som alla når, både från telefon, dator och iPad. Då många i teamet använder telefon och iPad 

istället för en personlig dator går det inte att dela projektet i GantProject då de för att se planeringen 

måste ladda hem programvaran. Jag har även för min personliga planering och översikt saknat vissa 

funktioner i GantProject som jag antar har att göra med att det är ett gratisprogram och därför inte är  

fullt utvecklat.

Open Office skrivprogram och kalkylark används för många delar av projektet, för 

sammanstälning av eftertexter, för kommunikation av bildplan med kund och för att skriva 

anteckningar under alla olika typer av möten, både externt och internt för att kunna göra uppföljning 

på vad man kommit överens om samt för att kunna skicka ut anteckningar till alla som medverkade 

på mötet.
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13 Resultat

Mina förhoppningar när projektet startade var att hinna genomföra alla steg i processen inom 

ramarna för kursen Praktiskt examensarbete men på grund av förseningar i leveranser från kund 

samt tekniska problem har medfört att projektet inte kommer hinna genomföra hela processen under 

den perioden som gällde för kursen. Jag kommer att arbeta vidare med projektet på företaget och 

mitt mål är att projektet ska levereras till kund enligt leveransdatum 2012-06-29 från kunds 

önskemål. Arbetet kommer fortsatt följa de modeller som framkommit i denna rapport och avslutas 

med en utvärdering för både projektgruppen samt en extern utvärdering med kund.

Tidplaner

Under projektets gång blev tidplanerna reviderade flertalet gånger. Detta gällande allt från 

uppdatering av en aktivitet till byte av tid, dag eller dagar. De största ändringarna har uppkommit 

dels på grund av produktionens sena leverans av färdigklippt och låst material. Första leveransen av 

material var planerade till den 16 april 2012 (figur 11) men det slutgiltiga datumet blev den 27 april  

2012 (figur 12). När materialet väl levererades den 27 april 2012 fanns inte allt material inkluderat,  

en hårddisk hade gått sönder och VFX-listor var inte uppdaterade på grund av fler effekter än 

väntat. Detta medförde stort arbete för ansvarig bildsupervisor att få ordning på allt materialet för 

att sedan skicka det till VFX-teamet. Conformtiden tog därmed längre tid än vanligt vilket berodde 

på produktionens oordning bland materialet och detta är något som kommer debiteras kund efter 

avslutat projekt.

Inkommande datum som har ändrats på grund av problem i produktionen har medfört 

omplanering i tidplanerna och ombokning av resurser. Förseningarna har inneburit krockar med 

andra aktiva projekt vilket har lett till att jag för detta projekt tagit in frilans-personal från ett bolag i  

koncernen till att genomföra Grade på filmen. Det visade sig även bli en mycket stor beläggning på 

VFX-teamet då filmen visade sig ha betydligt mycket fler effekter än väntat. Antal timmar 

effektarbete i offert var 16 timmar men slutresultatet innan filmen är klar är uppe i ca 110 timmars 

arbete för VFX-teamet. Även detta är något som debiteras kund då detta är långt från 

överenskommen offert. Antal timmar extra arbete för VFX-teamet resulterade i en något försenad 

leverans av färdiga effekter till slutlig Grade som medförde att istället för att börja första dagen i  

Grade med alla effekter på plats blev den slutliga planeringen att göra Grade på övrigt material,  

göra insert på effekterna och ljussätta dem mitt i Grade-perioden. Mellan dessa har ändringar skett 

under projektets tid men figur 11 och figur 12 redovisar hur arbetet ändrats från början till dagens 

datum (2012-06-05).
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En stor ändring som även har skett är på grund av att delar av materialet var fellevererat och inte 

stämde överens med referensbilden från kund medförde planering för ansvarig bildsupervisor att 

själv åka till produktionsbolaget och hämta rätt material. Även när det gäller zoom i materialet som 

vanligtvis utförs i Grade utfördes detta av bildsupervisor på grund av VFX-teamets stora 

arbetsbelastning för att kunna spara tid senare i projektet. Det visade sig vara ett bra beslut då VFX-

teamet stötte på problem att leverera materialet enligt den första planen till den 28 maj och detta  

löstes genom att planera en dag i mitten av Grade för insert, zoom och Grade endast på effekterna. 

Detta medförde att Grade-personal kunde börja med Grade i tid men utan VFX de första dagarna 

och därför kommer ingen ändring som påverkar kund och det planerade slutgodkännandet den 7 

juni. Det har även uppstått förseningar i leverans av grafik och titlar från kund som man vanligtvis 

vill ha levererat i god tid innan Online för att hinna se att allt stämmer med den bildreferens man 

arbetar efter. I detta fall levererades grafik och titlar dagen innan insert till Online vilket inte är  

optimalt men inget att göra något åt då Online inte gick att flytta fram i tiden utan at störa resten av  

tidplanen och slutgodkännande den 7 juni 2012.

Figur 11: Första versionen av tidplanen i GanttProject. I denna tidplan är meningen att filmen ska bli klar innan 

deadline för denna rapport och kursen examensarbete. Den utgick från leverans av material den 16 april 2012.
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Figur 12: Detta är tidplanen, den sista versionen. Detta arbete kommer fortsätta efter avslutande av denna kurs 

och rapport för att nå leverans till kund 29 juni 2012.

Resultat av arbetet med att projektleda en långfilm har i dagsläget inför deadline av denna rapport 

resulterat i en film som inte är helt klar. De stegen som är genomförda är att bildsupervisor har 

hämtat EDL själv från produktionsbolaget, genomförd VFX-conform med leverans av DPX-filer till 

VFX-team, conform som innehåller en genomgång att materialet stämmer enligt referensbild från 

kund, uppföljning med VFX-koordinator om hur arbetet förtlöper samt revidering av tidsplanen 

efter nya datum för VFX-leverans. Leverans och insert (Cashe) till den maskin där Grade sker 

mellan den 31 maj - 7 juni. CGI Conform är genomförd och effekterna är levererade till Grade för 

VFX insert och zoom. Online är även färdigt och godkänt av kund. De stegen som inte genomförts 

innan deadline av denna rapport kommer ske enligt tidplan (figur 12) och specificerad restlista 

(figur 13) och kommer genomföras efter avslutade kurs och redovisning.

29(38)



Avslutande fas i praktiken

I den avslutande fasen kommer utvärdering både internt med projektgruppen samt externt med kund 

att ske när projektet är färdigställt. Detta sker för att kunna optimera och effektivisera 

arbetsprocessen inom företaget och för att lära sig av misstag och utföra bättre projekt i framtiden. 

Eftersom projektet inte är färdigt innan deadline för denna rapport och examensarbetet som kurs 

finns ingen dokumentation under denna del. Jag har sammanställt en restlista (figur 13) för vad som 

finns kvar att göra efter inlämning av denna rapport då jag kommer arbeta vidare med projektet åt  

The Chimney Pot för att fullfölja inför deadline till kund enligt den senaste tidplanen.

Figur 13: Restlista för projektet. Detta är aktiviteter som kommer genomföras efter att denna rapport skickats in 

och kursen examensarbete är slut.
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14. Diskussion och slutsats

Valet av verktyg för mitt projekt har varit så enkla modeller som möjligt och detta beror på att jag  

velat behålla fokus på den praktiska delen av projektet då denna del tagit mycket av min tid. Jag har 

strävat efter att hitta hjälpmedel som fungerar för hela teamet och som kan kommuniceras med 

kund. Under min praktiktid hos företaget The Chimney Pot började vi använda Google Docs för 

interna dokument, att lägga upp bildplanerna för aktuella och kommande produktioner. Detta visade 

sig vara ett effektivt sätt för alla inom projektgruppen att få en överblick över projekten samt 

komma med feedback på planeringen ifall mer tid behövs för någon aktivitet. Därför kändes detta 

verktyg självklart att fortsätta använda under examensarbetet då det visat sig fungera bra för intern 

kommunikation. Något som däremot skulle behöva utvecklas är ett enklare system att kommunicera 

bildplaner med kund samtidigt som man behåller den flexibilitet användandet av Google Docs 

medför.

Detta projekt har inte haft en tydlig beställare utan flera viljor som haft olika engagemang och 

roller i projektet: producent, regissör och fotograf och detta har medfört vissa svårigheter i 

projektet. När det handlat om kostnader har producenten det sista ordet men när det handlat om bild 

och filmens estetiska delar är det regissör tillsammans med fotograf som fattar dessa beslut. När det 

däremot handlat om filmens utseende som även innefattat extra kostnader har det varit producentens 

beslut om genomförande. Detta har upplevts som svårt i vissa situationer där en enda beställare med 

mandat att bestämma över alla delar hade underlättat samt att det hade underlättat att ha en  

kravspecifikation för att kunna fastställa en gräns för vad som ingått i projektet och vilka ändringar 

som borde hanterats separat. Tydlighet från kunds sida, genom en kravspecifikation, från början är 

verkligen något jag skulle uppskattat när man ser tillbaka på processen. Dock har de mindre 

ändringar som skett kunnat planeras in utan att störa den övriga tidsplaneringen men vissa saker 

hade kunnat undvikas med detta dokument. Kravspecifikation är något jag önskar införa i framtida 

projekt, även om kund inte gör en egen kravspecifikation kan man som bildkoordinator arbeta fram 

en lista som kund får godkänna. Då minskar man risken för missförstånd samt får kunden att tidigt 

tänka på leveransen redan i ett tidigt skede i produktionen. Vissa saker inom detta projekt hade även 

kunnat undvikas om kund tänkt på den slutliga leveranser redan vid inspelning. Detta gäller både 

för deras skull genom minskade kostnader samt bättre resultat av det slutgiltiga filmen vilket är 

något som både företag inom postproduktion och kund tjänar på i längden.
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När det gäller kommunikation har vissa problem med produktionsbolaget uppstått på grund av 

bristande feedback när det gäller frågor och bokningar. Kommunikation har varit väldigt intressant 

under detta projekt och jag har fått större förståelse för hur viktigt rak och tydlig kommunikation är 

för att lyckas med projekt. En erfarenhet är även att man aldrig kan vara för tydlig med det man vill 

kommunicera. Ett sätt att underlätta kommunikation med kund hade varit att ha en tydlig  

kravspecifikation samt en tydlig beställare för att kunna få direkt feedback. Mycket av 

kommunikationen anses även bättre och lättare att ta muntligt, gärna personligt istället för telefon.  

På detta sätt får man svar direkt och vilket detta projekt visat mig att det är lättare med direkt  

kommunikation för att undvika missförstånd.

 Projektledarens roll som är att motivera utförargruppen samt lösa interna konflikter har under 

detta projekt inte varit något problem. Personalen har tagit stort ansvar för sina arbetsuppgifter och 

varit hjälpsamma eftersom rollen som bildkoordinator varit ny för mig. Samtliga projektdeltagare 

har varit engagerade och drivna att nå projektets mål och underlätta min roll som bildkoordinator.  

Något som ofta förekommit under projektet är att påminna de olika resurserna inom utförargruppen 

om deras bokningar samt följa upp att projektet fortlöper som önskat. Stor del av projektlednings-

processen som bildkoordinator har varit att genomföra uppföljning med teamet på hur arbetet 

fortlöper. Även revidering av tidplanen har varit en stor del av projektet och ändringar har till stor 

del berott på att kund av olika orsaker inte kunnat leverera rätt material i tid. Detta har jag 

tillsammans med min handledare på företaget löst genom att tillsammans se över planeringen för 

samtliga produktioner för att kunna genomföra alla produktioner på bästa sätt med tanke på de 

resurser och maskiner som behövs. Även detta är något som kan tydliggöras till kommande projekt, 

att tydligt informera kunden om vilka tekniska specifikationer som krävs för det material de 

levererar till postproduktionen. Under projektets gång och genom revidering av tidplanen har det 

ibland uppstått situationer när det upplevts svårt att följa tidplanen samtidigt som man ser till allas  

bästa, både kund och personal samt håller deadline för slutprodukt till kund.

Något som varit viktigt för mig i det här projektet har varit utveckling av WBS för hela 

långfilmsprocessen samt för conform-processen. Detta har underlättat tidplaneringen då WBS över 

hela långfilmsprocessen gett mig en förståelse för helheten och vad som sker utanför 

bildkoordinatorns arbete så som arbetet med att lägga ljud som sker löpande med arbetet med 

bilden. En ingående WBS över conform-processen har gett mig en ökad teknisk förståelse för vilka 

steg som utförs i denna aktivitet, vilket även gett mig mer djup bakom den tekniska terminologin 

som dagligen används på företaget.
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Förväntat resultat av projektet var att i slutändan leverera en färdig film som levereras till kund 

innan deadline. Detta är ett resultat jag kommer sträva efter att uppnå genom att fortsätta arbeta som 

bildkoordinator enligt senaste bildplanen för detta projekt samt samarbeta med ljudteamet till vi har  

en färdig fil och band att leverera till kund. Det hade varit önskvärt om filmen varit klar innan 

denna rapportinlämning samt inom ramarna för kursen men då projektledning är dynamisk process 

är det svårt att förutse hur projektet kommer genomföras i praktiken. Detta projekt som även 

innehåller så mycket teknik är jag nöjd med utvecklingen då stora delar av projekttiden har fungerat  

väl även om jag är ny i rollen som bildkoordinator.

Jag har genom detta projekt lärt mig vikten av god kommunikation, både när det gäller interna 

och externa kontakter samt att ödmjukhet inför nya situationer alltid lönar sig. Men framförallt hur  

viktigt det är att skriva kontrakt, ha en tydlig beställare och en kravspecifikation att utgå från under 

hela projektet. En förväntning jag hade på detta projekt var att få tillämpa de teoretiska kunskaperna 

från programmet IT, medier och design ute i arbetslivet, detta relaterat till arbetsflödet på The 

Chimney Pot. En lärdom från detta projekt är hur viktigt det är att vara flexibel och på alla möjliga 

sätt försöka att tillgodose kundens behov samtidigt som man får stöd från utförargruppen. Min åsikt 

är även att modeller och hjälpmedel för projektledning endast ska användas om de är relevanta för 

projektet och kan användas i produktionen, både i rollen som bildkoordinator samt för 

utförargruppen.
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16 Bilagor

Bilaga 1 – WBS Långfilmsprocessen

Denna modell beskriver en övergripande bild av långfilmsprocessen inom postproduktion.
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Bilaga 2 – WBS Conform

Denna modell beskriver mer ingående de olika steg och aktiviteter som ingår i Conform inom 
postproduktion.
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Bilaga 3 – GanttProject 2.5 och dess funktioner

Figuren visar hur anteckningar användes i GanttProject under projektet. Detta för att kunna kontrollera varje 

aktivitet och kan användas i tidrapportering innan projektet stängs. En erfarenhet är att det alltid är bra att 

anteckna för man kommer inte ihåg allt eller varför vissa ändringar utfördes.

Figuren visar anteckningar för en aktivitet.
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Figur visar kopplingen mellan aktivitet och resurs. Man får då en överblick när resurserna behövs och hur de är 

kopplade till varandra. Detta kan vara ett bra sätt att undvika dubbelbokningar i större projekt och om man 

arbetar med flera projekt samtidigt och är något jag kommer fortsätta använda.

Figuren visar hur man kan markera aktiviteter som är avklarade. Detta upplevde jag som ett bra verktyg i mitt 

arbete då man kan ”bocka av” färdiga aktiviteter och istället fokusera på det som är kvar att genomföra.
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