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Abstract 

The term "Project" have become a growing work model that exist in almost all bransches. 

A project is a work effort made over a finite period of time with a start and a finish to create a 

unique product, service, or result. Science shows that time limitation has an impact on 

humans to perform under pressure, which challanges the contributor to deliver. 

This report contains an examination about project management, both coming from scientific 

results and an external business. The point of this study is to bring ideas of improvement, 

which can make the work method more effective in this company. 
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Sammanfattning 

Projekt har blivit en växande arbetsform och existerar i nästintill alla verksamheter. 

Arbetsmetoden innehåller en tidsbegränsning och ett tydligt mål. Forskning visar att 

projektets tidspress har en inverkan på människor att skapa en prestationspress, vilket leder 

till att medarbetaren måste leverera.1 Denna rapport innehåller en undersökning kring 

projektledning, både vetenskapligt och på ett externt företag. Syftet med undersökningen är 

att få fram förbättrings förslag som kan effektivisera arbetsmetoderna på det externa företaget.  

 

Nyckelord 

Projektledning, Ledarskap, Produktionsbolag 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Söderlund, Jonas (2005) Projektledning & projektkompetens s.47 
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Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform och sker numer i nästintill alla verksamheter. 

Anledningen till att projekt tycks vara en lämplig och växande arbetsmetod är att i varje 

projekt existerar ett tydligt start- och slutdatum samt ett klart mål av vad projektet skall 

uppnå. Detta arbetssätt tycks skapa en prestationspress hos medarbetarna där de måste 

leverera.2 I anledningen av att projekt som arbetsmetod tycks ha ett ökande inflytande på 

verksamheter, kommer detta examensarbete att fokusera på projektledning.  

Den praktiska delen av examensarbetet kommer att innebära projektledning på ett externt 

företag, TS Produktion. TS Produktion grundades år 2010. Bolaget har producerat 

musikvideos åt Axwell, Avicii, Adrian Lux, Måns Zelmerlöw, världsmodellen Ian Alexander 

etc. Bolaget utför även produktioner inom företagsfilm, spelfilm och reklamfilm. Dess mål är 

att arbeta enkelt, snabbt och att leverera kostnadseffektivt. 

Valet av produktionsbolag grundar sig till att jag utförde min praktikperiod där. 

Produktionsbolaget präglas ofta av korta projekt, då varje inspelning hanteras som ett projekt.  

!"! +,-.'#
!
Syftet med examensarbetet är att undersöka de befintliga arbetsmetoderna på TS Produktion 

samt tidigare metoder inom projektledning och ledarskap med vetenskaplig förankring. 

Metoderna kommer att analyseras och granskas, där likvärdigheter och motsvarigheter 

kommer att diskuteras i syftet att ta fram förslag på förbättringar för en effektiviserad 

projektledning på TS Produktion.  

 

Förslagen på förbättringar kommer att prövas vid genomförandet av egen projektledning för 

ett uppdrag från Tom Tits Experiment, där planering och genomförande ansvar kommer att 

finnas. Examensarbetet kommer att leverera nio stycken fullständiga filmsekvenser på 

forskare, en dansfilm samt 14 kortfilmer och en reklamfilm på Alina devecerski och 

Moneybrother till TS Produktion och dess kund. Ytterligare kommer examensarbetet leverera 

en rapport med reflektioner kring ledarskap och projektledning till Södertörns Högskola. TS 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Söderlund, Jonas (2005) Projektledning & projektkompetens s.47 
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Produktion kommer även få ta del av förslag på förbättringar för en effektiviserad 

projektledning på arbetsplatsen. 

!"/ 01&#
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Målet med examensarbetet är att leverera förslag på förbättringar som kan effektivisera 

arbetsmetoderna på TS Produktion.  

 

Dessutom skall en fullständig leverans till beställaren och TS Produktion skickas.  

!"2 34*56%7%)%*#
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! Arbetet kommer inte att leverera en fullständig projektledningsmodell, utan kommer 

endast utge förslag till förbättringar 

 

! Dokumentationen kommer inte innehålla en beskrivning av filmernas kvalité, innehåll 

eller slutresultat, utan kommer att enbart fokusera på projektledningen. 

!"8 951*'7.6&&%)%*#
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Hur kan arbetsmetoderna inom projektledning på TS Produktion effektiviseras? 

!": ;)7<=7).)=%#
!
Examensarbetet är uppdelat i tre delar. Del ett innehåller en presentation av tidigare teorier 

och arbetsmetoder inom projektledning samt en redogörelse av hur dagens projektledning 

fungerar på TS Produktion. Del ett kommer att avslutas med en diskussion kring 

projektledning samt om TS Produktion saknar någon viktig beståndsdel i sitt arbete. I 

diskussionen kommer ett utkast med förbättringar att tas fram.  

 

Inom del två redogörs planering och genomförande av en egen projektledning, där förslagen 

på förbättringar kommer att beprövas. Projektledningen kommer att tillämpa de teoretiska 

metoderna i verkligheten med en blandning av TS Produktions arbetsätt.  

 

Uppsatsen avslutas med en analys som sedan utmynnar till en slutsats med förslag till en mer 

effektiviserad projektledningsmetod.  
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Begrepp Definition 

A & M Alina Devecerski och Moneybrother 

FAD First Aid Director. FAD är regissörens högra arm. FAD ser till att 

inspelningstider hålls etc.  

PERT Program Evaluation and Review Technique. Ett aktivitetsdiagram som 

uppvisar vilka aktiviteter som kan utföras parallellt 

PL Projektledare 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. En analys som syftar till att 

ta fram projektets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  

TTE Tom Tits Experiment 

WBS Work Breakdown structure. En arbetsmetod som definierar projektets alla 

aktiviteter.  
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För att få kännedom om hur arbetsmetoderna på TS Produktion kan effektiviseras har en 

förstudie kring projektledning med vetenskaplig förankring skett. Denna undersökning har 

haft ett förberedande syfte till utförandet av en intervju på TS Produktion. Anledningen till att 

undersökningen utfördes inledningsvis grundade sig till att säkerhetsställa att alla aspekter 

inom projektledning skulle täckas i intervjufrågorna. Ytterligare en anledning var att se om de 

teoretiska begreppen och arbetsmetoderna även användes i verkligheten. Förstudien bidrog till 

att intervjufrågorna kunde avgränsas till det mest väsentliga inom frågeställningen, vilket 

möjliggjorde att överflödiga frågor inte utformades. I en intervju är det viktigt att begränsa 

antalet frågor i syftet att inte trötta ut den tillfrågade. 3  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%!Patel, Runa & Davidson, Bo (2011) Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomför och 
rapportera en undersökning, s. 82!
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Jan Trost som har författat Forskningsmetodikens grunder rekommenderar att den som 

intervjuar bör vara väl förberedd och inneha förkunskaper inom intervjuområdet, vilket 

förundersökningen medförde i detta fall. 4 Detta ökar även validiteten av intervjun, dvs att den 

innehöll det som var avsett att undersökas.5 

 

Kvalitativa intervjuer kan ha ett syfte att upptäcka eller identifiera kvaliteter och egenskaper i 

något. 6 I detta fall var syftet att inhämta kunskap kring hur dagens projektledning fungerar på 

TS Produktion.  Intervjun skedde via ett personligt möte, vilket skapade möjligheten att ta del 

av fler mönster såsom kroppsspråk och tonläge samt ställa följdfrågor till intervjupersonen. 

Intervjufrågorna ställdes av en person, vilket kan ha varit en fördel utifrån den intervjuades 

synvinkel. Intervjuer som sker av två personer kan bidra till att den utfrågade känner sig i 

underläge, vilket kan skapa ett maktövergrepp av de som intervjuar. 7 

 

Studien har även innehållit en mailintervju med författaren av Kamp- en 

projektledningsmodell. Mailintervjuns syfte var att utreda om författaren ansåg att de 

teoretiska arbetsmetoderna inom projektledning även fungerar på ett företag som enbart 

arbetar inom små projekt som vanligtvis innehar 2 veckors förberedande arbete.  

 

Utifrån dagens projektledning på TS Produktion och de teoretiska arbetsmetoderna har 

förbättringsförslag arbetats fram. För att öka validiteten och reliabiliteten i denna rapport har 

förbättringsförslagen beprövats under egen projektledning.  

 

I syftet att öka reliabiliteten och validiteten ytterligare har en utvärderingsenkät utförts 

digitalt. Detta för att få en inblick av hur de involverade av projektet upplevt arbetet inför och 

under inspelning. Vid webbaserade enkäter är det extra viktigt att fatta sig kort, därav innehöll 

enkäten direkta och korta frågor samt endast 15 frågor. 8 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@ Patel, Runa & Davidson, Bo (2011) Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomför och 
rapportera en undersökning, s. 79!
B!Ibid, s. 98!
S Ibid, s. 78!
R!Trost, Jan (2012) Enkätboken, s. 159!
3!Ibid, s. 141!
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Projekt finns överallt och blir allt vanligare. Enligt Jonas Söderlund har gränsen mellan 

projekt och företag blivit allt mer otydlig. Den största skillnaden mellan ett företag och ett 

projekt är att ett företag har som avsikt att vara verksam förevigt, medan ett projekt är 

tidsbegränsat.9 Söderlund talar om begreppet projektifiering som syftar till att företag allt mer 

består av projektorienterade organisationer. Anledningen till ökningen av projektifiering kan 

grunda sig till projektets enkelhet och förenkling, menar Söderlund. Ytterligare en drivande 

orsak kan vara att företag numer även väljer att bedriva affärer, utvecklingsarbete och 

förändringsarbete som projekt, vilket tidigare har hanteras av linjeorganisationen. 10 

 

Ett projekt uppkommer vid behovet av förändring eller förnyelse, gällande en ny byggnad, 

produkt eller organisation.11 Johan Hydén som författat boken KAMP- en projektmodell, 

väljer att beskriva ett projekt som en arbetsmetod där en begränsad tidsram existerar. Han 

menar även att ett projekt är unikt och att syftet med projektet är att leverera något inom en 

given budget samt att projektet består utav en tillfällig projektorganisation. 12 Även Söderlund 

och Bo Tonnquist definierar ett projekt enligt Hydéns uppfattning.  Söderlund menar att ett 

projekts begränsade tidsram är förbestämd. Fördelen med detta är att medarbetarna får 

möjlighet att prioritera och begränsa sin medverkan. Tidsramen bidrar till en enkelhet där 

komplexitet utesluts, snabba beslut fattas och de involverade arbetar under en 

prestationspress. Att projektet ska bringa en leverans kan ha en positiv påverkan på 

medarbetarna. Medarbetarna behöver inte ta del utav allt arbete utan kan fokusera på de 

aktiviteter som leder till projektets mål, vilket kan var ytterligare ett skäl till att komplexitet 

minkas eller utesluts helt. Forskning tyder på att ett flertal individer uppskattar tydliga mål. 13  

 

Vid projektets avslut kan budgeten vara ett lämpligt mätverktyg. Utifrån budgeten kan 

uppföljning ske gällande vilka delar av projektet som krävt mer eller mindre resurser. 14 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Söderlund, Jonas (2005) Projektledning & projektkompetens s.25  
10 Ibid. s.47 
11 Ibid. s.15  
12 Hydén, Johan (2011) KAMP - En projektmodell s.13 
13 Söderlund, Jonas (2005) Projektledning & projektkompetens s.54 - 55 
#@!Ibid.!!
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Hydén anser att formuleringen av projektets mål är av stor vikt. Målet för ett projekt skall 

vara tidsrelaterat, resultatorienterar, uppnåbart, mätbart och fullt specificerade. Med ett fullt 

specificerat mål menas att målet skall vara övertydligt och ej ha möjlighet till misstolkning. 

Målet med ett projekt skall alltid vara att leverera något inom en viss tid. 15  

 

Tonnquist nämner att projekt kan vara en lämplig arbetsmetod vid behovet av att sammanföra 

spetskompetenser eller samordna olika delar av ett företag. Att projektorganisationen är 

temporär innebär även att chefens befogenheter är tillfälliga. 16  
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Tonnquist identifierar ett projekt med fyra stycken faser: Förstudie, planering, genomförande 

och avslut. 17 Även Hydén beskriver att ett projekt består utav fyra faser men väljer att 

namnge den första fasen som initierande istället för förstudie.18  

 

Enligt Tonnquist ska projektets grunder sättas under den första fasen förstudie. Förstudien har 

som syfte att undersöka om det finns möjlighet att påbörja ett projekt. Riktlinjer och mål skall 

formuleras. De fem retorikfrågorna: vem? varför? vad? när? och hur? ska besvaras.  

Vem är beställare? 

Varför ska uppdraget genomföras?  

Vad ska utföras?  

När ska uppdraget vara färdigställt?  

Hur ska processen se ut?  

Förutom ovannämnda delar skall även en beskrivning av bakgrund, syfte, avgränsning och ett 

avtal utföras inom den första fasen, enligt Tonnquist. I syftet att uppnå en överblick av de 

aktiviteter som behöver utföras i projektet kan ett WBS-schema utföras. WBS står för Work 

Breakdown structure. Ett annat verktyg som bör användas innan beslutet av att genomföra ett 

projekt är en SWOT-analys. En SWOT-analys är en nulägesanalys som listar styrkor och 

svagheter.19 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Hydén, Johan (2011) KAMP - En projektmodell s.27-28 
16 Tonnquist, Bo (2007) Projektledning s.5 
17 Ibid. s.16 
18 Hydén, Johan (2011) KAMP - En projektmodell s.16 
19 Tonnquist, Bo (2007) Projektledning s.20-33 
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Figur 1. SWOT-analys 

 

Framtagandet av ovannämnda delar utgör grunden till att ta beslut angående om ett projekt 

skall antas eller ej, enligt Tonnquist. 20 

 

Enligt Hydén är den första fasen endast en initierande fas där en kravspecifikation tas fram.21 

Hydén menar att all planering såsom WBS-schema, SWOT-analys, mål etc. ingår i den andra 

planerande fasen och ej inom den första. Inom den planerande fasen bör en fullständig 

projektdefinition utföras. En projektdefinition är ett dokument som beskriver projektet med 

bland annat syfte, bakgrund och mål. Hydén anser att ett WBS-schema kan var fördelaktigt, 

likt Tonnquist, för att uppnå en överblick av ett projekts aktiviteter. Den lägsta nivån av 

aktiviteter skall ej ta längre tid än 2 veckor. Alla aktiviteter ska namnges som verb. 22 

 
Figur 2. WBS-schema 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Tonnquist, Bo (2007) Projektledning s. 20-23 
21 Hydén, Johan (2011) KAMP - En projektmodell s.16 
22 Ibid. s.23-35 
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Även Gary Yukl rekommenderar en ledare att planera aktiviteter till sina medarbetare, både 

dagliga och veckovisa. Framtagandet av en aktivitetsplan bidrar till att medarbetarna får 

möjlighet att prioritera sina uppgifter och tid. Aktiviteterna kan följas upp och identifieringen 

av aktiviteter bidrar till en större kontroll kring mål och målstolpar. Yukl påpekar att det är 

viktigt att som ledare utesluta onödiga aktiviteter i syftet att fokusera på de som är 

angelägna.23  

 

Både Tonnquist, Hydén och Söderlund menar att ett GANTT-schema kan vara användbart vid 

tidsplaneringen av ett projekt. Tonnquist beskriver GANTT som en tidsplan med en tidsaxel. 

Aktiviteterna illustreras med liggande staplar. Staplarnas längd motsvarar aktivitetens 

varaktighet utifrån ett start- och slutdatum. Staplar som överlappar varandra symboliserar att 

aktiviteterna ska utföras parallellt.24 

 

 År 1986 skapades ett planeringsschema av Karol Adamieck, vilket han kallade 

“Harmonogram”. Utifrån idéerna av Harmonogrammet vidareutvecklade och skapade Henry 

Gantt dagens mest användbara tidplanering - GANTT schemat.25 En annan central 

planeringsmetod inom projekt- och ledarskap är PERT (Program Evaluation and Review 

Technique). 26 Grunderna för PERT publicerades i juli 1957 av en medarbetare på SPO 

(Special Projects Office). I slutet av samma år hade en datorapplikation utvecklats i syftet att 

hantera metoden. Metoden spreds sig snabbt och deklarerades som anledningen till att varför 

projektet kring missilen som avfyrades 1960 lyckats.27 PERT är en metod som illustrerar 

aktiviteters förhållande till varandra. Utifrån WBS-schemat kopplas aktiviteter samman i ett 

PERT diagram i syftet att utgöra i vilken ordning de ska utföras samt vilka som kan utföras 

parallellt med varandra. Cirklarna i diagrammet representerar aktiviteterna och linjerna att ett 

sammanband existerar. Diagrammet läses från vänster till höger och de aktiviteter som har ett 

sammanband (linje) uppvisar ett beroende. Beroendet innebär att den vänstra aktiviteten 

måste slutföras innan den nästkommande kan påbörjas. När sammanbanden är färdigställda 

beräknas respektive aktivitets genomförande tid, vilket siffrorna i cirklarna symboliserar.28 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23  Yukl, Gary (2010) Leadership in organizations s. 98 
24 Tonnquist, Bo (2007) Projektledning s.123 
25 Hydén, Johan (2011) KAMP - En projektmodell s.37 
26 Söderlund, Jonas (2005) Projektledning & projektkompetens s.111 
27 Ibid. s.81 
28 Hydén, Johan (2011) KAMP - En projektmodell s.39-40 
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Därefter beräknas den kritiska linjen. Den kritiska linjen är vägen genom PERT diagrammet 

som tar längst tid och som uppvisar projektets tidigaste färdigtids punkt.29 

 
Figur 3. PERT Diagram 

En annan välkänd och användbar metod inom projektledning är tillämpningen av en 

riskanalys. Riskanalysens första steg innebär att identifiera eventuella händelser som kan 

komma att påverka projektet negativt.30 Enligt Tonnquist är en SWOT-analys en grund till 

riskanalysen. Svagheterna och hoten som har framkommit bör elimineras genom nya 

lösningar såsom att utbilda personal. De svagheter eller hot som ej går att lösa bör graderas 

som en risk i projektet. Det finns flera olika varianter av risker, vilket kan kategoriseras. 

Tonnquist har identifierat följande riskkategorier:  

 

! Teknik-, kvalitets- och utförande risker  

! Projektledningsrisker 

! Organisatoriska risker 

! Externa risker  

 

Efter framtagningen av risker skall dem värderas mellan en skala på 1-5 gällande sannolikhet 

och konsekvens för projektet, enligt Tonnquist. 31 Hydén menar att riskerna ska värderas 

mellan liten-mellan-hög gällande sannolikhet och påverkan. 32 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Tonnquist, Bo (2007) Projektledning s.126-127 och Hydén, Johan (2011) KAMP - En projektmodell 
s.41 
29 Hydén, Johan (2011) KAMP - En projektmodell s.41 
30 Tonnquist, Bo (2007) Projektledning s.147 och Hydén, Johan (2011) KAMP - En projektmodell s. 57 
31 Tonnquist, Bo (2007) Projektledning s.147-149 
32 Hydén, Johan (2011) KAMP - En projektmodell s.39-40 
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Figur 4. Riskanalys Johan Hydén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Riskanalys Bo Tonnquist 
I samband med riskanalysen bör även en riskåtgärdsplan sammanställas. Riskåtgärdsplanen 

ska innehålla en handlingsplan med strategier i syftet ifall att en identifierad risk skulle 

inträffa. Riskerna bör budgeteras i fall att de skulle inträffa. Åtgärder kostar pengar. 33 

Riskanalysen ske regelbundet och inte enbart i inledningen av projektet. 34 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Tonnquist, Bo (2007) Projektledning s.151 
34 Hydén, Johan (2011) KAMP - En projektmodell s.59 
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Att planera informationsflödet i ett projekt kan vara fördelaktigt i syftet att undvika att missar 

sker och för att säkerhetsställa att alla intressenter blir informerade rätt.35 Intressenter är alla 

som påverkar eller påverkas av projektet såsom medarbetare (personal, andra projekt), 

samhället (facket, media, opinion), Marknad (kunder, leverantörer) och investerare (ägare, 

bank). 36 

 

Att tillge sina medarbetare information är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå 

motiverade och engagerade medarbetare. Information leder till att den anställda känner sig 

delaktig och innehar ett ansvar. Vid ansvarstagande tillkommer engagemang som i sin tur 

påverkar den anställdes motivation. Information kan dock missbrukas och användas som en 

maktfaktor. Det är inte ovanligt att samtal sker där den ena innehar mer information än den 

andra och väljer att uppvisa det “jag vet, men jag kan inte berätta”. Detta exempel uppvisar 

en person som väljer att trycka på att den är mer meningsfull än den andra. Samtidigt är det 

viktigt att inte överösa sina medarbetare med för mycket information. Därav kan en 

informationsmatris vara fördelaktig i ett projekt. Informationsmatrisen skall innehålla alla 

dokument som projektet kommer att framställa (exempel rad 1-15) och alla intressenter 

(exempel kolumn A-F). Tabellrutorna skall fyllas med information gällande vilka som ska ta 

del av vilken information och hur. Det kan vara fördelaktigt att placera en förklaring under 

matrisen i syftet att klargöra vad bokstäverna betyder, exempelvis E=Elektronisk, P=Papper, 

D=deltagit etc.37   

 Kravspecifikation Styrgruppsmöte Projektmöte 

Projektledare E D D 

Kund E D  

Medarbetare  E (P) D 

*E =Elektronisk D= Deltagit P= Papper ()=Eventuellt 

Figur 6: Exempel på informationsmatris 

 

Totaltsätt har ledare och chefer sex stycken möjliga tillvägagångssätt att utge information till 

sina medarbetare: 

1 Ett skrivet meddelande (minnesanteckningar, brev, rapporter, arbetsorder, kontrakt) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Tonnquist, Bo (2007) Projektledning s.165 
36 Ibid. s.45 
37 Hydén, Johan (2011) KAMP - En projektmodell s.51-53 
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2 Via ett telefonsamtal 

3 Elektroniskt (email, sms) 

4 Via ett planerat möte 

5 Via ett oplanerat möte 

6 Iakttagelse rundtur på kontoret.  

 

Ledare har uppvisat att de starkt föredrar att använda sig av muntlig kommunikation. Chefer 

av lägre- och medelnivå spenderar 27-82% av sin tid till muntlig kommunikation med sina 

medarbetare. Medan chefer inom en högre nivå spenderar 65-75% av sin tid till muntliga 

samtal. Vid muntliga samtal ges möjligheten att gestikulera, använda tonläge och 

kroppsspråk. Samtal som sker direkt möjliggör även direkt återkoppling mellan chef och 

anställd. Undersökningar har visat att chefer spenderar ett flertal av sina samtal med sina 

anställda åt skämt och att diskutera samtalsämnen som är helt orelaterade till arbetet. Denna 

socialisering av småprat kan bidra till en starkare relation, vilket i sin tur kan bidra till att de 

anställda blir mer samarbetsvilliga och stödjande vid behov. 38 
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I projektets avslutandefas ingår levereras av det som är avtalat, utvärdering och avveckling av 

projektorganisationen. Om projektet inte har möjlighet att avslutas bör en restlista skrivas som 

listar vad som är kvar att göra samt ansvarigperson för att utförandet. Detta bidrar till att 

projektet ändå kan stängas ned. 39 Innan projektorganisationen avvecklas ska en utvärdering 

ske. Yukl menar att utvärderingen har som syfte att ta tillvara på erfarenheter kring varför 

projektet lyckades eller misslyckades. Utvärderingen kan ske genom att medarbetarna träffas 

och tillsammans diskuterar vad som gick bra samt mindre bra. Mötet kan exempelvis 

innehålla diskussioner kring den initierande fasen, planering, uppkomna problem, målstolpar, 

viktiga beslut och utfall. Gruppen bör planera hur de kan använda sina lärdomar till att 

förbättra nästa aktivitet i framtiden.40 Även Hydén menar att utvärdering av ett projekt har 

som syfte att redogöra vad som har gått bra och vad som hade kunnat göras bättre. Han 

uttrycker:  

 

“Det är vansinnigt att inte ta tillvara på denna möjlighet att lära sig inför framtiden”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Yukl, Gary (2010) Leadership in organizations s.80 
39  Hydén, Johan (2011) KAMP - En projektmodell s.93 
40 Yukl, Gary (2010) Leadership in organizations s.80 
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Hydén nämner att 5-15 personer är ett lämpligt antal deltagare i ett utvärderingsmöte. I större 

projekt är det projektledarens ansvar att tillkalla personer som kan representera alla områden. 

Några lämpliga roller är delprojektledare, utförare, representant från referensgruppen och 

representant från kvalitetssäkringsgruppen.  Utvärderingen kan introduceras med en 

beskrivning av projektet och därefter gå in på områden såsom: Vad gick bra? Vad kunde ha 

gjorts bättre? Vad lär vi oss av det? Hur förmedlar vi denna kunskap? 41 Tonnquist menar att 

förutom att analysera aktiviteterna i ett projekt bör även de mätbara målen följas upp såsom 

hur mycket kostade projektet? Höll budgeteringen? Uppfylldes tidsmålen och kostnadsbilden 

enligt kravspecifikationen? Målet gällande effektmål är ej möjligt att följa upp vid detta 

skedde, men kan vara intressant att ta del av vid en senare fas. Tonnquist menar även att ett 

projekt inte kan anses som lyckat om enbart målet med att leverera slutprodukten är uppfyllt, 

utan projektet måste även ha uppfyllt tids- och resursmålen. 42 
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Idag är arbetet med projektledning och förberedelse tiden inte optimal på TS Produktion. 

Arbetet innebär stor stress, där planering inför en inspelning vanligtvis är två veckor. TS 

Produktion har ingen teknikansvarig eller filmfotograf fastanställd, utan använder sig utav 

frilansare. Fördelen med att använda sig utav frilansare istället för fastanställda är att 

kostnaderna för produktionen kan hållas ner, vilket bidrar till att bolaget kan vara prismässigt 

konkurrenskraftiga. Dessutom kan spetskompetenser anställas till varje inspelning. En 

nackdel är att arbetet av inhyrning vanligen präglas av ett arbete som är tidskrävande. 

Frilansarna anställs utefter rekommendationer eller pga. att TS Produktion kan minnas ett 

tidigare samarbete. TS Produktion saknar en personalbank med namn och kontaktuppgifter. 

   

Projektet påbörjas vanligen med en initierande fas, där ett kundmöte sker. Regissören tar fram 

en pitch innehållande en beskrivning av idé, ton och stil samt moodboard. Pitchen presenteras 

och bearbetas utefter kundens krav och önskemål. Regissör, fotograf och producent tar fram 

en budget. Budgeten skickas digitalt som en offert till kunden. Antingen accepteras eller 

nekas offerten. Vid godkännande kopplas projektledaren in. Projektledaren får ta del utav en 

budgetplan innehållande kostnadsplan för teknik, personal, inspelningsplats etc. från 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Hydén, Johan (2011) KAMP - En projektmodell s.97-146 
42 Tonnquist, Bo (2007) Projektledning s.252-254 
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producenten. Projektledaren får i uppdrag att genomföra bokning av personal, 

inspelningsplats, teknik och transport. Bokning av personal och inspelningsplats sker 

parallellt. 

  

När personal, inspelningsplats och transport är bokat tas ett grovt inspelningsschema fram 

samt en produktionsbok. FAD (first aid director) ansvarar för att skapa ett detaljerat 

inspelningsschema tillsammans med regissören som bygger på bildmanuset. 

  

Vid granskning av projektledningen vid inspelningen av två musikvideos åt världsmodellen 

Ian Alexander uppmärksammades att produktionsbok, åkschema och inspelningsschemat 

skickats till medarbetarna dagen innan inspelning mellan klockan 23:00 och 01:30. Vid frågan 

gällande detta besvarade projektledaren Murad att detta egentligen inte är acceptabelt, men att 

det kan ske ibland pga. uppbokad FAD eller tidsbrist. Det punkterades dock att i arbetet som 

projektledare bör tidsbegränsningar sättas till medarbetarna. Murad påpekade även att 

personal inom filmbranschen önskar att få direktinformation om vart och när de ska befinna 

sig till nästkommande dag. Han anser att det är viktigt att inte skicka ut information för tre 

inspelningar samtidigt, då detta kan bidra till förvirring och att personer tar sig till fel 

inspelningsplats på fel dag. 

 

Murad menar att det är viktigt att inte överösa sina medarbetare med information. Till varje 

inspelning tas en produktionsbok fram. Produktionsboken innehåller kort information om 

inspelningen såsom inspelningsplats, pitch och uppsamlingstider. Produktionsboken skickas 

till alla i teamet för att alla ska få en överblick kring inspelningen. Utöver produktionsboken 

skapas ett bildmanus och ett inspelningsschema som regissör, FAD och producent får ta del 

utav. Vem som skall ta del av vilken information finns inte sammanställt skriftligt, utan 

projektledaren innehar kunskap kring detta.  

  

Under intervjun den 17 april med Murad framkom det att allt arbete inför en produktion bör 

vara klart 24 timmar innan en inspelning, för att undvika att allt sker sista dagen. 

 

Vid inspelningen är projektledarens roll att ha koll på allt som sker. Projektledaren skall 

besvara alla frågor som uppkommer, ansvara för personer på plats och utge arbetsuppgifter. 

Dessutom ska projektledaren planera hemfärd för alla i teamet. Inspelningar som sker under 
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flera dagar i rad så har projektledaren även ett ansvar för att planera och förbereda kommande 

inspelningsdag. 

  

Efter inspelningen skickar projektledaren ett mail med ett tack till alla involverade. Det laddas 

upp bilder på Facebook, där personerna uppmuntras att tagga sig själva i syftet att nå ut till 

fler personer. Slutresultatet från klippningen godkänns av regissören och producenten 

ansvarar för leverans till slutkunden. 

  

Projektet avslutas vid leveransen. Det finns ingen strukturerad utvärderingsplan och 

utvärderingar sker inte skriftligt, dock sker muntliga samtal inom ledningen angående hur 

projektet har upplevts.  

 

Den 17 april utfördes en mailintervju med författaren Johan Hydén. Enligt Hydén är det 

omöjligt att genomföra en utförlig projektarbetsmetod med fyra faser: initierande, planerande, 

genomförande och avslut på två veckor. Vid korta projekt, likt TS Produktion, 

rekommenderar Hydén att projektledaren fokuserar på leveranserna och vad som krävs för att 

nå dit. Då dagens planeringsfas knappt hinns med, rekommenderar Hydén att projektledaren 

endast utför en tidplan och eventuellt en snabb riskanalys. Det viktigaste som projektledare är 

att se helheten: 

 

- Vem är beställaren? 

- Vad skall levereras? 

- När skall det vara klart? 
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Jag kan se ett flertal förbättringsområden på företaget. En orsak till att stress uppkommer i 

arbetet är att bolaget saknar en personalbank. Att komma i kontakt med rätt person är 

tidskrävande och mycket tid ägnas åt att ringa, maila och invänta svar. En förbättring inom detta 

område vore att ta fram en personalbank där all personal som bolaget tidigare samarbetat med 

listas. Personalbanken skulle kunna bestå utav namn, roll, kontaktinformation, tidigare accepterat 

arvode och en gardering av hur personerna är att samarbeta med. 
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Inom de vetenskapliga projektarbetsmetoderna läggs stor vikt på planering. Både Tonnquist, 

Hydén och Söderlund beskriver vikten av tidsplanering i form av WBS, PERT, GANTT, SWOT 

och riskanalys. Metodbeskrivningarna innehåller även dokumentation kring mål, syfte, bakgrund 

och uppföljning. I detta fall skiljer sig teorin med verkligheten. TS Produktion saknar både 

skriftlig planering (WBS, PERT, GANTT, SWOT och riskanalys) och skriftlig uppföljning. 

Eventuellt är inte alla dessa områden nödvändiga för TS Produktion i dagens läge, men inför 

framtiden och när företaget växer skulle färdiga mallar kunna användas. Jag anser att en nyckel 

till framgång är att ta lärdom ifrån tidigare projekt. En färdig utvärderingsmall kan bidra till att 

bolaget får en större inblick angående vad som fungerat bra eller kan förbättras och tar lärdom av 

det till nästa projekt. 

 

Att projektledaren väljer att boka personal och inspelningsplats parallellt, kan anses vara 

effektivt och spara tid. Vid intervjun framkom det att anledningen till att inte inspelningsplats 

bokas först och personal sedan eller i motsats ordning, grundar sig till att det kan vara svårt att 

komma i kontakt med personer och att det kan uppkomma väntetid mellan samtalen. En 

ytterligare förbättring i syftet att uppnå en effektiviserad arbetsmetod kan vara att göra en snabb 

tidsplan där målstolpar görs. En checklista med lägesrapport skulle även kunna förenkla 

överblicken i arbetet. Vid saknad av överblick kan komplikationer uppstå, vilket kan bidra till en 

större tidpress och konflikter. Enligt Hydén är det inte nödvändigt att genomföra hela den 

planerande fasen för ett två veckors projekt. Dock anser han att en riskanalys vore till bolagets 

fördel. Utförandet av en riskanalys fungerar i princip på samma sätt enligt Hydén och Tonnquist. 

Riskanalysen har som funktion att identifiera möjliga risker som kan uppstå i projektet. Riskerna 

värderas därefter i en matris utefter sannolikhet och påverkan. Hydén väljer att värdera riskerna 

enligt liten-mellan-hög, medan Tonnquist värderar mellan 1-5. Hur man väljer att gradera 

riskerna är egentligen inte det väsentliga, utan enbart att projektledaren har utfört en riskanalys 

och är ett steg före vid en problematisk händelse.  

 

I syftet att uppnå större överblick av ett projekt anser jag att man till fördel kan använda sig av 

ett WBS-schema där alla aktiviteter bryts ner. Ett WBS-schema kan även underlätta 

tidsplaneringen.  

 

Under intervjun med projektledaren Murad på TS Produktion framkom att projektledaren ej bör 

överösa sina medarbetare med information. Detta tycks överensstämma med både Tonnquists, 

Hydéns och Yukls teorier kring ledarskap. Idag skickas inte all information ut till varje 
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medarbetare då projektledaren innehar kunskap om dokument och mottagare. För att förtydliga 

och undvika missar i kommunikationen kan en informationsplanering ske skriftligt. Eftersom 

intressenter och dokument är relativt lika under produktionerna kan en mall till en 

informationsmatris tas fram för att underlätta arbetet.  

 

Vid produktioner som kräver två eller fler inspelningsdagar efter varandra planeras kommande 

inspelningsdag med åkschema och tider under pågående inspelning. För att ha möjlighet att 

planera detta är det viktigt med en tidsbuffert. Murad menar att det är viktigt att information för 

en inspelning bara ska skickas ut en gång för att undvika förvirrning. För att effektivisera 

planeringen till kommande dag kan en mall till kallningslista och åkschema användas. 

 

Söderlund benämnde att tidspress bidrar till en prestationspress där de involverade blir 

tvungna att prestera. Torsdagen den 11 februari skedde en inspelning åt Ian Alexander i 

Jönnåker, utanför nyköping, på en hästgård. Fotografen och fotografens assistent var över 1,5 

timme sena och hade svårt att hitta, vilket bidrog till att jag och projektledaren Sam inväntade 

deras bil i Nyköping för att visa vägen till inspelningsplatsen. Dessvärre körde vi fel och 

behövde vända på en mindre grusväg. När Fotografen och fotografens assistent också skulle 

vända hamnade lastbilens bakre hjul i diket. Projektledaren valde att lämna lastbilen i diket 

och lasta av den teknik som behövdes till inspelningen i vår bil. Trots att inspelningen 

påbörjades 2,5 timme senare än planerat och tidspressen var stor då all inspelning behövde 

ske utomhus och innan solen gick ner, hann alla scener tas. Detta exempel visar att 

Söderlunds teori kring snabba beslut och tidsprestation även tycks stämma i verkligheten.  
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Utifrån tidigare teorier och vetenskapliga metoder bör projektarbetet bringa fler skriftliga 

dokument och underlag enligt Hydén, Tonnquist och Söderlund. Vid egen projektledning 

kommer en tydlig tidsplan, riskanalys och informationsmatris att framställas. Dessutom 

kommer en mall över vad som behöver bokas in och en lägesrapport att framställas i syftet att 

skapa en större kontroll kring vad som är färdigställt, under process eller ej påbörjat. 

 

Den största anledningen till stress i dagens arbete uppkommer vid uppbokningen av personal. 

I framtiden kan det vara till företagets fördel att utforma en personalbank. 
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Idag fungerar projektledning på arbetsplatsen bra, men för att uppnå en mer effektiviserad 

arbetsmetod och en metod som skulle innebära större kontroll när företaget växer och är i 

behov av att anställa fler projektledare skulle dessa förbättringar kunna föreslås:  

 

! Användande av checklista till att boka personal, teknik och inspelningsplats  

! Användande av mall till produktionsbok  

! Användande av mall till kallningsschema som kan läggas in direkt i produktionsboken 

! Användande av mall till informationsmatris  

! Framställning av tidsplanering  

! Framställning av riskanalys 

! Framställning av WBS 

! Framställning av PERT 

! Skriftlig utvärdering efter avslutat projekt 

 

I detta projekt kommer checklistor och mallar tas fram från ovanstående lista samt kommer 

ovannämnda förbättringsförslag att beprövas. I analysen kommer en diskussion att äga rum 

gällande om dokumenten var nödvändiga samt om de underlättade arbetet.  
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Tom Tits Experiment (TTE) planerar att anordna en utställning vid namn Music and 

Emotions som ägs av Montreal Science Center. Utställningen kommer att erbjuda besökarna 

en musikalisk resa där de får hörlurar och en samsung telefon. Lokalen kommer att utrustas 

med skärmar och objekt som möjliggör interaktion med besökarna. När besökarna drar sin 

telefon över de olika objekten spelas musik upp.  

 

Skärmarna kommer att föreställa en filmsekvens på en forskare som står och väntar. När 

besökaren drar sin mobil på skärmen kommer forskaren att börja tala om sin undersökning 

angående ljud.  

 

TTE efterfrågar inspelning av forskarfilmerna från TS Produktion. Totalt efterfrågas 

inspelning av 3 forskare á 3 sekvenser. Varje forskare ska ha en filmsekvens på svenska, en 
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på engelska samt en sekvens där forskaren står och väntar. En forskare ska även spela in en 

dansfilm. 

 

TTE efterfrågar även 7 stycken kortfilmer på svenska och engelska med två stycken artister. 

Artisterna ska tala om musik genom olika synvinklar. Artisterna skall även göra en kort 

reklamfilm för utställningen.  

:"!"/#I5B47<'M)-)AB.)=%#
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 3 forskare á 3 filmer mot vit bakgrund 

 
2 artister mot vit bakgrund (totalt 15 filmer) 

 
Leveranserna ska ske till TTE’s FTP-konto. 

:"!"2#01&@'7A5)4%)%*#
Målet med projektet är att leverera 9 stycken filmsekvenser på tre forskare den 17 maj. 

Dansfilmen på Julia ska levereras den 24 maj.  Projektet skall även leverera 14 stycken 

filmsekvenser på två artister samt en reklamfilm den 20 maj.  



! $%!

:"/#K&B%'5)%*7-B7#

:"/"!#N?+#
I Syftet av att få en klarare överblick av de aktiviteter som kommer att utföras inom detta 

projekt har Tonnquist och Hydéns rekommendation kring framställningen av ett WBS-schema 

tillämpats. WBS schemat visar att projektet kommer att innehålla aktiviteter såsom 

förundersökning, bokning av inspelningsplats och teknik, inspelning, efterarbete och leverans 

etc. Se diagrammet nedan (Figur 7. WBS Schema TTE). 

 
Figur 7. WBS schema TTE 
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Figur 8. PERT TTE projekt 

PERT diagrammet visar att förundersökningen kommer att ta 15 dagar, dvs. tre arbetsveckor. 

Enligt den kritiska linjen i PERT diagramet (den röda linjen) kan projektet som snabbast bli 
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klar inom 50 dagar dvs. 10 arbetsveckor. Detta eftersom analysen & dokumentationen kräver 

minst 50 dagar.  

:"/"2#Q3RDD##

 

 
Figur 9. GANTT Schema 

 

GANTT schemat är ett utkast av en ungefärlig tidsplan att sträva efter. Utifrån GANTT 

schemat kan det utläsas att uppbokning av inspelningsplats, utrustning och personal kommer 

att utföras parallellt enligt TS Produktions arbetsätt. Schemat visar även att dokumentation 

och analys kommer att genomföras jämsides genom hela projektarbetet.  

Task Arbetsdag 
nr

Antal 
arbetsdagar

Start 
vecka

Klart 
vecka

Startdatum Slutdatum

Analysera & dokumentera 1 50 13 23 13-3-25 13-6-3
Förundersökning 1 15 13 15 13-3-25 13-4-15
Boka Inspelningsplats 16 1 16 16 13-4-15 13-4-16
Boka utrustning 16 1 16 16 13-4-15 13-4-16
Boka personal 16 1 16 16 13-4-15 13-4-16
Inspelning forskare 17 10 16 18 13-4-16 13-4-30
Efterarbete 27 4 18 18 13-4-29 13-5-4
leverans 1 31 1 18 18 13-5-3 13-5-4
Efterarbete 32 5 19 20 13-5-6 13-5-13
Inspelning artister 37 1 20 20 13-5-13 13-5-14
Leverans 2 38 1 20 21 13-5-14 13-5-15
Efterarbete 39 4 20 21 13-5-15 13-5-20
Slutgiltig Leverans 43 1 22 22 13-5-20 13-5-21

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

Analysera & dokumentera 

Förundersökning 

Boka Inspelningsplats 

Boka utrustning 

Boka personal 

Inspelning forskare 

Efterarbete 

leverans 1  

Efterarbete 

Inspelning artister 

Leverans 2 

Efterarbete 

Slutgiltig Leverans 
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1. Otydlig information om projekt 

2. Sjukdom 

3. Någon får förhinder med att utföra sina arbetsuppgifter 

4. Tidsbrist 

5. Brist på kompetens hos PL 

6. Konflikter inom arbetsgruppen 

7. Bortfall av data 

8. Bristande kommunikation med uppdragsgivare 

9. Tekniska fel under inspelning 
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Figur 10. Riskmatris 
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Beteckning Beskrivning Åtgärd 

1 Otydlig information om projekt Kontakta kund eller handledare på 

produktionsbolaget 

2 Sjukdom Omfördelning av arbetsuppgifter. PL 

ansvarar 

3 Någon får förhinder att utföra 

sina arbetsuppgifter 

Omfördelning av arbetsuppgifter. PL 

ansvarar 

  

4 Tidsbrist Projektmöte mellan PL, producent och 

fotograf. Eventuellt kontakta kund gällande 

tidförlängning 

5 Brist på kompetens hos 

projektledare 

PL kontaktar handledare på bolaget och på 

Södertörns högskola. PL kan även kontakta 

Johan Hydén som är projektledare och 

författare inom projektledning. 

6 Konflikter inom arbetsgruppen Möte 

7 Bortfall av data Planera om 

8 Bristande kommunikation med 

uppdragsgivare 

1. Möte mellan PL, handledare på 

produktionsbolaget. 

2. Möte mellan PL, handledare på 

produktionsbolaget och kund 

9 Tekniska fel under inspelning 1. Tekniker på plats löser problemet. 

2. PL kontaktar FAD som får planera om 

inspelningstiderna 

3. Hämta ny utrustning 
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 Avtal Manus Produktions-

bok 
Kallningsschema Examens 

rapport  
Handledar- 
möte på TS 
produktion 

Handledar- 
möte på 
Södertörns 
högskola  

Strygrupps- 
möte 

Beställare TTE E (M)  E E    D 
Huvudpersoner  (P) E  E      
Producent E E E E    D 
Regissör E, M E E E M (D)  E 
Fotgraf  E E E     
Projektledare E E E E E D D D 
Produktions 
assistent 

M M E E     

Handledare på 
produktions-
bolaget 

E  E E E, (M) D (M),(E) (D) (E) 

Handledare på 
Södertörns 
högskola 

  
 

 
 

 E (E) D (S) 
 

 

Kursansvarig     E    
 

E= Elektroniskt                    ()= Eventuellt 

D= Deltar                               M= Muntligt 

S= Skype   P= Papper 
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Inspelning 130416. Roberto Bresin  

 
Checklista 

 
Status 

 
Kommentar 

Inspelningsplats 
 B TS Produktion  
Teknik 
Kamera B Nikon D800, TS 

Produktions egna 
Ljud B Mick + dosa, TS 

produktions egna 
Ljus B 4 redhead hyrd från 

lightroom 
Produktionsbok 
 K Se bilaga 5. 
Huvudperson 
Roberto Bresin B Kl. 10.00 
Personal TS Produktion 
Regissör & fotograf B Robin Elhde 
Producent SED Thomas Aziz 
Projektledare B Madeleine Zetterman 
Produktionsassistent B Alexander Peters 
Övrig Personal 
Projektledare TTE B Camilla Thiger 
Manus coach TTE B Lisa Månsson 
B= Bokad K=Klar  SED= ska ej delta 
   

Inspelning 130426. Julia Uddén 

 
Checklista 

 
Status 

 
Kommentar 

Inspelningsplats 
 B TS Produktion  
Teknik 
Kamera B Nikon D800, TS 

Produktions egna 
Ljud B Mick + dosa, TS 

produktions egna 
Ljus B 4 redhead hyrd från 

lightroom 
Produktionsbok 
 K Se bilaga 6. 
Huvudperson/Huvudmedverkande 
Julia Uddén B Kl. 09.00 
Personal TS Produktion 
Regissör & fotograf B Robin Elhde 
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Producent SED Thomas Aziz 
Projektledare B Madeleine Zetterman 
Produktionsassistent B Alexander Peters 
Övrig Personal 
Projektledare TTE B Camilla Thiger 
Manus coach TTE B Lisa Månsson 
B= Bokad K=Klar  SED= ska ej delta 
  

Inspelning 130429. Fredrik Ullen 

 
Checklista 

 
Status 

 
Kommentar 

Inspelningsplats 
 B TS Produktion  
Teknik 
Kamera B Nikon D800, TS 

Produktions egna 
Ljud B Mick + dosa, TS 

produktions egna 
Ljus B 4 redhead hyrd från 

lightroom 
Produktionsbok 
 K Se bilaga 7. 
Huvudperson 
Fredrik Ullen  B kl. 10.00 
Personal TS Produktion 
Regissör & fotograf B Robin Elhde 
Producent SED Thomas Aziz 
Projektledare B Madeleine Zetterman 
Produktionsassistent B Alexander Peters 
Övrig Personal 
Projektledare TTE B Camilla Thiger kl. 11.00 
Manuscoach TTE B Lisa Månsson kl.10.00 
B= Bokad K=Klar  SED= ska ej delta 
 

Inspelning 130513. Moneybrother och Alina Devecerski 

Tisdagen den 7 maj ägde ett möte rum på TTE. Under mötet förmedlades att artisterna blivit 

fastställda samt inspelningsdatumet, den 13 maj. Torsdagen den 9 maj var en röddag vilket 

gav mig som projektledare två arbetsdagar till att boka upp det resterande till 

inspelningsdagen. Trots det sena beskedet, var jag förbered på att inspelningen snart skulle 

äga rum och hade redan förberett en produktionsbok och talat med regissören/fotografen. Den 

7 maj bokades en ljudtekniker och den 8 maj bokades det sista: inspelningsplats, teknik och 

smink. Under fredagen den 10 maj slutfördes produktionsboken och skickades till alla som 

skulle närvara vid inspelningen.  
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Checklista 

 
Status 

 
Kommentar 

Inspelningsplats 
 B Mjuklyx, Södermalm 
Teknik 
Kamera B Hyrd från Christian Jösku 
Ljud B Mick + dosa, TS 

produktions egna 
Ljus B Hyrd från ljud & bild samt 

Erik Hassel 
Produktionsbok 
 K Se bilaga 8. 
Huvudperson 
Alina Devecerski B Kl. 12.00 
Moneybrother B Kl. 09.30 
Personal  
Regissör  B Robin Elhde 
Fotograf B Erik hassel 
Producent & backstagefoto B Thomas Aziz 
Projektledare B Madeleine Zetterman 
Produktionsassistent  B Ludvig 
Övrig Personal 
Projektledare TTE B Camilla Thiger  
TTE B Ulrika Askengren 
Manager/handläggare åt 
Moneybrother & Alina 

B Hermes 

B= Bokad K=Klar  SED= ska ej delta 
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Vid inspelningarna den 16/4, 26/4 och 29/4-2013 var fotografen/regissören, projektledaren 

och produktionsassistent först på plats. Produktionsassisten Alexander Peters fick i uppdrag 

att rigga studion med vit bakgrund och att ljussätta utifrån instruktioner.  

 

När forskarna anlände välkomnades de med kaffe och en rundtur i TS Produktions lokaler. 

Därefter fick de möjlighet att repetera sitt manus. Rollen som projektledare innebar att ha koll 

på allt som skedde, se till att alla trivdes och se till att alla förstod vad de skulle göra.   

 

Roberto Bresin kom till studion den 16/4. Vid inspelningen påbörjade han den första scenen 

på engelska. Bildutsnittet på Bresin var från knäna och uppåt. När han berättade om sin 

forskning var blicken riktad mot kameran. Anledningen till detta var att i utställningen ska det 

kännas som att forskaren talar direkt till besökaren. Bresins forskning handlar om uttrycksfull 

musik och dess koppling till kroppens rörelser. Han har upptäckt likheter mellan musikens 
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tempo och gånghastighet. När man känner sig glad finns en tendens att gå snabbare, medan 

vid nedstämdhet att gå långsammare. Bresin menar att samma fenomen existerar i musik. En 

sorglig eller melankolisk melodi spelas ungefär fem gånger långsammare gentemot ett glatt 

musikstycke.  

 

Den andra forskaren, Julia Uddén, välkomnades till studion den 26/4. Julia berättade om sin 

forskning gällande toner och hur strukturen av toner skiljer en melodi från en slumpvis mängd 

av toner. Hon förklarade att en melodi inte är ett flertal toner som är staplade på varandra, 

utan att varje ton måste förstås i relation till de tidigare tonerna. Ju mer struktur som återfinns, 

desto mer lyssnar människor. Uddén menar att strukturen bland tonerna bygger upp känslan i 

melodin. Vid inspelningen fick Uddén coaching från Lisa Månsson, som befann sig på plats 

från TTE. Efter den svenska och engelska versionen var inspelad, skedde inspelningen av 

dansfilmen. Under inspelningen av dansfilmen utfördes en överrenskommelse om att alla 

klipp skulle skickas till Udden efter inspelningen i syftet att hon själv skulle ha möjlighet att 

välja vilka klipp, vilken ordning och vilka tidskoder hon önskade att ha med i dansfilmen. 

Vanligtvis sker inte klippning på detta sätt, men då kunden i detta fall önskade att välja klipp 

själv så gjordes ett undantag. Dansen bestod enbart av rörelser med armarna och med olika 

kroppsmålningar (se bild 1 nedan).  

Bild 1. Dansrörelser med Julia Uddén  

 

Den 29/4 genomfördes presentationen av forskaren Fredrik Ullen. Ullen talade om sin 

forskning gällande hur musikers hjärnor förändras av all övning. Hans forskargrupp har 

upptäckt något de kallar för “flow”, vilket är en positivkänsla av total avspänd koncentration. 

Flow har en inverkan att motivera människor till att öva mer. Ullen menar att hur mycket flow 

en människa upplever i livet är kopplat till system i hjärnan som utger belöningar och positiva 

känslor. Han var väl förberedd och klarade sina repliker i nästintill första tagningen. Mellan 

presentationerna fortsatte kameran att rulla i syftet att få material till den 
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avslappnade/väntande sekvensen. Inspelningen pågick mellan klockan 10.00-11.30. På plats 

fanns även Camilla Thiger och Lisa Månsson från TTE.  

 
Bild 2. Forskaren Fredrik Ullen 

 

Inspelningen med artisterna Alina Devecerski och Moneybrother skedde måndagen den 13 

maj. Inför inspelningen inhandlades frukost, frukt och fika. De ansvariga för studion bjöd på 

kaffe. Alla involverade tog sig till inspelningsplatsen på egen hand, förutom fotografen som 

blev upphämtad.  

 

Klockan 07.30 på måndagsmorgonen hämtades all teknik upp till inspelningen. På grund utav 

mycket trafik kom tekniken en halvtimme senare till inspelningsplatsen än planerat, vilket 

bidrog att riggningen blev förkortad. Trots mindre tid till att rigga hann arbetet utföras inom 

tidsramarna.  

 

Originalschemat för inspelningen såg ut enligt följande:  
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Scen Klockan Artist Zone 
1 9.45 – 10.45 M + trummis Timbres: trumma  
2 10.45-11.45 M Timbres: gitarr 
 Lunch   
3 12:30 – 13:30 M + A Emotions 

Anders: gitarr 
4 13:30-14:30 M + A Introduction 
5 14:30-15:30 M + A Mixing & interpretation 
6 15:30-16:30 M + A Conclusion 
 Fika   
7 17:00 A Melodies 

Synth 
* M= Moneybrother *A= Alina Devecerski   
   

Den första scenen tog längre tid än planerat. Vilket berodde på att den första scenen skulle 

sätta tonen för de resterande filmerna samt behövdes en elbasförstärkare till Moneybrothers 

första scener som inte tillkom på plats förrän klockan 10.30. Detta bidrog till att original 

schemat behövde planeras om. Dessutom önskade Moneybrother att han och Alina skulle få 

lika många egna scener. Enligt original schemat skulle Moneybrother ha en mer scen än 

Alina. Uppdateringen av dagsschemat blev enligt följande:  

Scen Klockan Artist Zone 
1 9.45 – 12.15 M + trummis Timbres: trumma +elgitarr 
2 12.30-13.00 M Timbres: gitarr 
 Lunch 13.00-14.00 
3 14:00-14:30 M + A Introduction 

 
4 14:45-15:15 M + A Conclusion 

 
 Fika 15.15-15.45 
5 16.00 - 16.30 M + A Emotions 

Anders: gitarr 
6 16:45 - 17.15 A + synt Melodies 

Synth 
 Paus 15 min 
7 17:30 - 18.00 A Mixing & interpretation 
 

Vid inspelningen av första scenen inhandlades lunch till inspelningsplatsen. Alina Devecerski 

är vegetarian, enklast blev därav att inhandla sallad ifrån närheten av studion.  

 

På inspelningsplatsen befann sig totalt 12 person: fotograf, regissör, produktionsassistent, 

projektledare, producent, handläggare för artisterna, Alina Devecerski, Alinas syntare 
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Christoffer, Moneybrother, Moneybrothers trummis Norpan och två personer ifrån TTE. Vid 

dagens slut tog sig alla på plats hem på samma sätt som de tagit sig dit.  

 
Bild 3: Bilder ifrån inspelningen med artisterna 

 
Bild 4: Smink, Alina Devecerski, Moneybrother 

 
Bild 5. Moneybrother och Madeleine 
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Måndagen den 29 april påbörjades klippningen av forskarfilmerna. Alexander Peters som 

tidigare agerat produktionsassistent under forskarfilmerna fick i uppdrag att grovklippa 

materialet. Peters fick ta del av en veckoplanering som även innehöll tid för klippning av 

ytterligare ett projekt.  

 

Vecka: 18  
Uppgifter:  

• Klippa Emma Wicklund   
• Klippa TTE (Tom Tits Experiment). 

- 3 forskare: Julia, Roberto och Fredrik 
- 3 sekvenser/forskare: En svenskversion på 40 sek, en engelskversion på 40 sek och 
en sekvens där forskaren bara står avslappnad under 2 min. Deadline torsdag 2/5 
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Figur 11. Veckoschema Alexander Peters  

 

Det första utkastet av filmerna laddades upp på TTEs FTP-konto fredagen den 3 maj. Dessa 

filmer skickades vidare till Montreal som äger utställningen Music and emotions för att 
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godkännas. Den 8 maj erhöll TTE respons från Montreal, där filmerna blivit godkända. 

Slutarbetet med grading, ljudmix och digitala tavlor bearbetades av regissören Ehlde fredagen 

den 10 maj. 

 

Söndagen den 12 maj levererades tidskoderna till dansfilmen ifrån Udden, vilket ledde till att 

Peters bokades till att klippa dansfilmen under tisdagen den 14 maj. Klippningen innebar att 

lägga sekvenserna enligt Uddéns önskemål och tillsätta röst. Den 14 maj levererades den 

första versionen till TTE. Respons från grovklippningen återkom den 24 maj, där även musik 

till dansfilmen skickades. Dansfilmen bearbetades samma dag av regissören Ehlde som 

levererade den slutgiltigaversion på eftermiddagen den 24 maj.  

 

Innan inspelningen av artisterna tog fotografen och klipparen Erik Hassel del av ett 

tidsschema (se figur 12 nedan). Syftet med schemat var att skapa en tydlig överblick av 

projektet samt skapa en bild av tidspressen. Likt Söderlund benämner i sina teorier, tycks ett 

tydligt mål och en begränsad tid skapa en prestationspress. Trots en snäv tidsplan, lyckades de 

15 filmerna klippas och levereras den 20 maj. Dock framkom respons från TTE den 22 maj 

att de ej var nöjda med reklamfilmen, därav klipptes och levererades en ny version den 23 

maj. Den 23 maj meddelade Montreal att de önskade en annan formatering och komprimering 

av filmerna, vilket Hassel ordnade och levererade den 24 maj.  

 

Datum Händelse 
 
 
Måndag 13 maj 

Inspelning av artisterna 

 
Tisdag 14 maj 

Klippning 

 
Onsdag 15 maj  

Klippning + leverans av grovklippning till TTE 

 
Torsdag 16 maj 

Respons från TTE 

 
Fredag 17 maj 

Klippning enligt respons från TTE 

 
Måndag 20 maj 

Grading + ljudmix + export + leverans till TTE 

 

Figur 12. Tidsschema Erik Hassel 
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Utvärderingsenkäten utformades till de involverade av inspelningen för artisterna. Den 

publicerades digitalt den 14 maj och var öppen till den 24 maj. Enkäten skickades ut till totalt 

7 personer varav alla besvarade enkäten. Artisterna och dess bandmedlemmar som deltog 

under inspelningen har inte tagit del av enkäten, dock har dess handläggare besvarat utskicket.  

 

Vid frågan angående konceptet med en produktionsbok svarade 6 personer att de tyckte att det 

var bra eller väldigt bra. En person hade ingen åsikt i frågan. 5 av 7 personer saknade ingen 

information i produktionsboken varav 2 visste inte.  Ingen av de svarande angav ”ja”, att de 

saknade någon information, vilket bidrog till att ingen kopplades vidare till följdfrågan 

angående vad som saknades.  

 

 
Figur 13.  Produktionsbok  

 

Utifrån enkätresultatet går det att utläsa att 6 av 7 personer ansåg att informationen inför 

inspelningen framkommit i god tid, se figur 14 nedan.   
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Figur 14. Information tidsmässigt 

 

Gällande mat och dryck visar enkätresultatet att 6 av 7 personer ansåg att vatten, bubbelvatten 

och kaffe var tillräckligt med dryck vid inspelningen. 3 personer hade önskat varm mat och 2 

personer mer mat. 3 personer angav övrigt. 

 
Figur 15. Mat & Fika  

 

Vid frågan angående inspelningens längd svarade 6 av 7 personer att längden var bra. 6 av 7 

personer menade även att mängden pauser var väldigt bra eller lagom många.  

 

Transporten till inspelningsplatsen upplevde 5 av 7 personer somt väldigt bra eller bra.  

Svaren dåligt och inte alls bra var kopplade till frågorna ”Hur tog du dig till 
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inspelningsplatsen” och ”Hur skulle transport till inspelningsplats kunna förbättras till nästa 

produktion” . Då ingen ansåg att transporten var dålig/inte alls bra saknar dessa två frågor 

data.  

  

 
Figur 16. Egenskaper hos projektledaren 

 

Ovanstående diagram visar de involverades uppfattning av projektledaren, där flera alternativ 

kunde anges. Majoriteten ansåg att projektledaren var trevlig, bra och strukturerad. 3 personer 

ansåg att projektledaren kunde svara på frågor och hade kontroll på inspelningen. 1 person 

ansåg att projektledaren saknade kontroll och visste inte vem som var projektledare på plats.  

 

På den öppna frågan angående vad som gör en bra projektledare uppkom bland annat följande 

svar: Projektledaren ska vara strukturerad, förberedd på oförutsedda händelser, bestämd och 

men samtidigt trevlig, kunna svara på alla frågor och ha kontroll över tid.  

 

Den avslutande frågan på enkäten gällande den totala uppfattningen av inspelningen mellan 

en gradering 1-5, svarade 6 av 7 personer 5 (dvs. att de var väldigt nöjda).  
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Figur 17. Den totala uppfattningen om inspelningen 

!">"#%E.@C78(7,2D%
Projektets mål 

Projektets mål gällande leveranser efterlevdes. Leveransen av forskarfilmerna gjordes innan 

leverans deadline (som var den 17 maj). Leveransen av dansfilmen skedde den 24 maj och 

leveransen av kortfilmerna på artisterna Moneybrother och Alina Devecerski skickades den 

20 maj.  

 

Budget 

Budgeten till inspelningen höll sig inom ramarna 

 

Vad gick bra? 

! För-produktionen med planeringen av forskarfilmerna, dansfilmen och artisterna 

! Inspelningen av forskarfilmerna  

! Inspelningen av artisterna vilket resultatet från enkäten påvisat 

! Information inför inspelningen av artisterna. Dryck på inspelningsplats, transport till 

och från inspelningsplats, produktionsbok, antalet pauser under inspelningen, längden 

på inspelningsdagen 

! Arbetet inom post-produktionen . De ansvariga gjorde sitt arbete och höll levererade i 

tid.  
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Vad kunde ha gjorts bättre? 

Enkäten som skickades ut till de involverade i inspelningen av artisterna, visade att de hade 

önskat varm mat vid inspelningen.  

 

Gällande inbokningen av artisterna kan det anses att framförhållningen från kundens sida inte 

var optimal, då den fastställda informationen framkom tisdagen 7 maj och inspelningen ägde 

rum redan måndagen den 13 maj.  

 

Vid denna produktion framkom inte produktionsboken till artisterna eller dess handläggare. 

 

Vad lär vi oss av det? 

! Vid kommande produktioner bör en ordentlig måltid planeras in till inspelningsdagen.  

! I framtida projekt bör ett bestämt datum sättas gällande sista beställningsdag av kund. 

Detta i syftet att utrymmet kring för-produktion och post-produktion ska bli mer 

optimalt. 

! Vid produktioner där kunden innehar all kontakt med inspelningens huvudpersoner, 

bör projektledaren punktera vilken information angående inspelningen som ska 

förmedlas vidare eller uppta kontaktuppgifter till huvudpersonerna i syftet att 

säkerhetsställa att all information framkommer till alla involverade.  

 

Hur förmedlar vi denna kunskap? 

De lärdomar som går att ta ifrån detta projekt kommer att dokumenteras och skickas 

tillsammans med enkätresultatet till projektledaren Murad på TS Produktion.  

$"%?2/+F-%
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Utifrån Tonnquist synsätt att bedöma om ett projekt varit lyckat eller ej, kan det anses att 

detta projekt blev lyckat. Detta eftersom projektet har levt upp till de kriterier som Tonnquist 

benämner i sin metodbeskrivning. Projektet har förutom levererat slutprodukten även uppfyllt 

tids- och resursmålen. En bidragande faktor till detta kan ha varit att detta projekt har haft mer 

tidsutrymme för planering än vid vanliga produktioner på TS Produktion. Projektet har både 

haft utrymme till att utföra ett GANTT, PERT, WBS-schema och en riskanalys. Visserligen 

blev tidsutrymmet kring uppbokning av studio, teknik och personal väldigt snäv till artisternas 

inspelning. Anledningen till detta var att kunden var osäker under en längre period om de 
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skulle använda sig utav de tidigare filmerna som redan fanns från utställningen Music and 

Emotions i Canada på Simple Plan. I framtida projekt bör ett beslutsdatum sättas till kunden 

där denne ska bekräfta sin beställning. Detta för att projektet skall få ett större tidsutrymme 

till både planering och postproduktion. Vid denna inspelning förmedlade kunden inte sitt fasta 

beslut gällande artisterna och inspelningsdatumet förrän tisdagen den 7 maj, vilket bidrog till 

att planeringen av inspelningen behövde ske på 2 arbetsdagar. Då PERT och GANTT schema 

tidigare hade utförts i projektets planerandefas där denna företeelse var inräknad, var detta 

besked ej oväntat. WBS-schemat med de aktiviteter som behöver ske innan en inspelning och 

checklistorna som framställts till forskarfilmerna underlättade arbetet med uppbokning. 

Checklistorna bidrog till att uppbokningen gick snabbt och under kontroll. Därav kan det 

anses att WBS-schemat och checklistan både underlättade och effektiviserade arbetet i denna 

produktion. Dessa projektledningsmetoder är något som både Tonnquist, Hydén och 

Söderlund benämner som användbara arbetsverktyg i teorin. Vid intervjun av projektledaren 

Murad på TS Produktion framkom det att många filmarbetare ej önskar att få all information 

på en gång. Detta var något som valdes att frångå inom denna produktion. Fotografen som 

även ansvarade för klippningen fick ta del av en tidsplan med allt arbete som skulle behövas 

utföras redan innan inspelningen av artisterna. Anledningen till detta var att säkerhetsställa att 

det skulle vara möjligt att leverera allt till kunden inom tidsbegränsningarna. Vid vidare 

reflektioner anser jag att detta var nödvändigt i detta fall, då leveransen av de 15 filmerna på 

artisterna behövde ske senast den 20 maj.  

 

Ett annat verktyg som underlättade det tidspressade arbetet var mallen för produktionsboken. 

Produktionsboken som skickades ut till de involverade innehöll information om 

kontaktperson, projektledare, team på inspelningsplats, huvudmedverkande, inspelningsplats, 

kallningslista, kostym, smink och teknik. Fördelen med att ha en produktionsbok är att alla i 

teamet får en överblick av produktionen.  

 

Något som både Tonnquist, Hydén och Yukl lägger stor vikt på är att ta tillvara på 

erfarenheter och lärdomar i projekt. Vid detta projekt hade alla involverade inte möjlighet att 

ses, därav utfördes en utvärderingsenkät där alla var anonyma. Syftet med enkäten var att ta 

reda på projektets styrkor och svagheter samt ta del av de involverades synpunkter på 

produktionen. I enkäten framkom att 6 av 7 ansåg att konceptet med en produktionsbok 

upplevdes som bra eller väldigt bra. Dessa siffror uppvisar att projektledaren kan med fördel 

fortsätta framställa en produktionsbok i kommande produktioner.   
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Utan utvärderingsenkäten hade det varit lätt att dra slutsatsen att projektet bara var lyckat 

eftersom Tonnquist kriterier angående ett lyckat projekt var uppfyllt. Med utvärderingen har 

en större inblick av projektet skapats. Ett förbättringsområde är planeringen kring lunch. 

Enkäten visade att 33 % hade önskat mer mat och 22 % varm mat vid inspelningen. Utifrån 

detta kan man dra slutsatsen att inspelningar som kräver många timmars arbete behöver en 

mer bastant måltid än sallad.  

 

Resultaten från utvärderingsenkäten visar på att inspelningen av artisterna blev lyckad. I 

frågan angående den totala uppfattningen om inspelningsdagen mellan en gradering på 1-5, 

där 1 representerade missnöjd och 5 representerade väldigt nöjd, angav 86 % 5 och 14 % 4.  

 

 
Figur 18. Diagram uppfattning om inspelningen  

 

Enkäten visade att en person inte mottagit produktionsboken, vid inspelningar där kunden 

innehar all kontakt med de huvudmedverkande är det viktigt som projektledare att förmedla 

vilken information skall föras vidare.  

 

Gällande arbetsverktyget riskanalys, användes verktyget enbart i framtagandet, vilket i detta fall 

medförde att riskanalysen var mer tidskrävande än givande. Dock är det möjligt att riskanalysen 

hade varit användbar ifall att om någon av de identifierade riskerna hade inträffat.  
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Redogörelsen kring hur dagens arbete med projekt och projektledning fungerar baseras endast 

på en intervju med en projektledare på det externa företaget. Dock har jag varit involverad i 3 

tidigare projekt: Två musikvideos till Måns Zelmerlöw, två musikvideos till världsmodellen 

Ian Alexander och inom eventet TEDxSödertälje. Därav har jag egna erfarenheter som stärker 

att det som framkom under intervjun stämmer i verkligheten, vilket ökar reliabiliteten i denne 

rapport.  

 

Dock kan mina egna erfarenheter kommit att påverka intervjun, då jag ej var helt opartisk i 

frågan och redan innehade en uppfattning av dagens projektledning. Det ha varit till 

undersökningens fördel om intervjun hade skett av två personer samt att ljudspår hade 

upptagits, för att undvika egen tolkning av intervjun.  

 

De förbättringsförslag som har framkommit i denna studie har endast prövats på ett projekt 

som innehållit 4 inspelningsdagar, vilket kan anses vara för lite för att säkerhetsställa att 

förbättringsförslagen är tillförlitliga och verklighetstrogna. Dessutom hade detta projekt en 

längre planeringsfas, gentemot vanliga projekt på företaget, vilket medför att förslagen på 

förbättringar inte kan garantera en effektiviserad arbetsmetod.  
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Utifrån detta projekt kan slutsatsen tas att WBS-schemat och checklistorna var till projektets 

fördel vid den förberedande fasen. WBS-schemat bidrog till en klar överblick av vad projektet 

skulle innebära samt alla aktiviteter som behövde ske inom tidsramarna. Arbetet med ett 

WBS-schema förenklade arbetet med att ta fram ett tidsschema. Oavsett om tidsschemat görs 

enligt GANTT eller med annan layout är inte det väsentliga, utan snarare att tidschemat är 

förståeligt för den som behöver ta del av det. I syftet att få en mer effektiviserad arbetsmetod 

på arbetsplatsen skulle slutsatsen utifrån denna studie påvisa att framtagande av ett 

tidsschema är en viktig del.  

 

Vid tidspressade situationer kan det tänkas att checklistor kan vara till nytta. I detta projekt 

användes checklistor till att boka personal, teknik och inspelningsplats. Checklistan skapade 
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en överblick på vad som var klart, vad som var under process samt vad som behövde göras. 

Att ha överblick skapar kontroll och struktur. Vid kontroll undviks förvirrning vilket i sin tur 

kan spara tid. Dessutom kan konflikter gällande misstolkningar undvikas. Detta påvisar att 

användande av checklistor skulle ha möjlighet till att effektivisera arbetet på arbetsplatsen.  

 

En annan viktig del i teorin är att ta tillvara på erfarenheter kring lyckanden och 

misslyckanden.  Utifrån den egna projektledningen kan slutsatsen tas att en utvärdering kan 

bidra till en större inblick och förståelse av projekt. Vid en större förståelse kan möjligheten 

att bli ännu bättre och effektivare i framtiden finnas.  

 

Utifrån utvärderingsenkäten kan det konstateras att en produktionsbok är till en produktions 

fördel. Användandet av en produktionsbok bidrar till att alla i teamet får en överblick, vilket 

återigen kan undvika misstolkningar och förvirrningar. Detta bidrar i sin tur att färre frågor 

och telefonsamtal kommer att ske till projektledaren, vilket sparar tid.  

 

I produktionsboken bör ett kallningsschema finnas. Att arbeta med färdiga mallar har i detta 

projekt underlättat arbetet. Detta är något som även kan rekommenderas till framtida projekt 

för att uppnå effektivitet.   

 

Både Hydén, Tonnquist och Yukl menar att det är viktigt att inte överösa sina medarbetare 

med information. Detta är även något som projektledaren Murad punkterar. Utifrån förslaget 

med användande av informationsmatris har beprövats, kan det konsenteras att 

informationsmatrisen skapade en god överblick över alla dokument som projektet att 

frambringade och projektets intressenter. Vid framtagande av en informationsmatris kan en 

mall underlätta arbetet.  

 

I mailintervjun med Hydén benämndes riskanalysen som den viktigaste delen inom den 

planerande fasen. I detta projekt användes inte riskanalysen efter framtagandet, vilket medför 

att användbarheten i detta fall var låg. Det är svårt att dra slutsatsen om en riskanalys skulle 

effektivisera arbetsmetoderna eller om framtagandet är mer tidskrävande.  
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Datum: 2013-04-17 

Tid: 11.00 - 12.00 

Plats: TS Produktion, Övre villagatan 24 b Södertälje 

Närvarande: Madeleine Zetterman, Sam Murad (Projektledare) 

 

1. Hur lång förberedelse har ni inför en musikvideo/produktion? 

Förberedelsetiden är inte optimal, vanligtvis 2 veckor.  

 

2. Vilka roller tillsätts vanligen till en produktion?  

Det finns vissa poster som är viktigare att tillsätta i projektledningens inledandefas såsom 

scenograf och casting ansvarig. Anledningen till att en scenograf bör tillsättas i ett tidigt skede 

beror på att hen behöver förbereda sig och inhandla material etc. Casting ansvarig behövs vid 

produktioner som är i behov av statister och huvudrollskaraktärer.  

 

Rollen produktionsassistent behöver inte bokas först, utan kan bokas när resterande är löst.  

 

Gällande roller till en inspelning är det vanligen dessa rollen som tillsätts: 

! Regissör (och regissör assistent/casting statist ansvarig) 

! Producent 

! Projektledare 

! Scenograf + assistent 

! A Foto, B Foto, C Foto 

! Elektriker + El assistent 

! Kostym + assistent  

! Smink + assistent 

! FAD (First aid director). FAD är regissörens högra arm. FAD ser till att 

inspelningstider hålls etc.  

! Runner + logistik  

! Catering  

! Produktionsassistenter   
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! Backstage fotograf 

 

Vid vissa produktioner kan det tillkomma:  

! Stunt 

! Operatör för steady cam. Steady cam är en dräkt som man har på sig. I dräkten 

monterars kameran, vilket gör att man kan filma och röra sig med den. Stativet 

placeras i dräkten vilket bidrar till att man använder sig av fötterna för att förflytta sig. 

Arbetet med steady cam kräver en van arbetare. En fördel är att man kan springa och 

filma och uppnå coola effekter. Fotograf finns på plats och tar del av bilderna på en 

skärm.  

! Passare- används vid produktioner som kräver räls. Passaren skjutsar åkvagnen på 

rälsen som fotografen sitter i.   

! Kranförare - Denna roll behövs vid produktioner som kräver kran. Kranföraren 

kommunicerar med regissör och fotograf.  

 

 

3. Har ni en personalbank, där alla era frilansare är listade?  

Nej, idag har vi inte någon personalbank. Det vore dock bra och väldigt önskvärt att ha en. 

Idag försöker vi minnas vilka vi har arbetet med under tidigare produktioner, frågar varandra, 

ringer, mailar och lägger ut annonser på filmcafé. Under musikvideon till Ian Alexander var 

det svårt att få tag på en scenograf, då dem vi tidigare samarbetat med redan var uppbokade, 

därav frågade vi om de hade någon att rekommendera.  

 

4. Hur fungerar dagens projektledning på TS Produktion? 

Idag upplever jag projektledningen som bra men stressig, eftersom tidsramen inför en 

produktion är väldigt snäv, vanligen på två veckor. Projektledningen är en del av hela 

produktionen. 

 

Projektledningen lyder följande steg:  

1. Kundmöte - “Sälja in” 

Det första som sker är ett kundmöte där vi tar fram en pitch som sedan byggs om enligt 

kundens krav och önskemål.  

Regissören, fotografen och producenten tar fram budget och producenten tar beslut om antal 

inspelningsdagar. En kravspec eller ett kontrakt skrivs ej, men det skickas en offert enligt 
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pitch som accepteras av kunden.  

 

2. Budget 

Här påbörjar jag mitt arbete som projektledare. Jag får uppdraget från producenten och en 

färdigställd budget (exempelvis teknik 20.000, 2. 000 mat mm.). Jag tar även del utav 

kontaktuppgifter till regissör och fotograf.  

 

3. Inspelningsplats och Personal  

Jag startar med att prem. boka inspelningsplats och personal. Anledningen till att jag inte 

bokar först inspelningsplats, sedan personal eller i omvänd riktingt grundar sig till att det kan 

vara svårt att komma i kontakt med personer och att det kan bli dötid av väntan mellan 

samtalen. För att undiva dötid och väntan väljer jag att försöka boka in allt så snabbt som 

möjligt.  

4. Transporter 

När inspelningsplats och personal är inbokat, försöker jag lösa transporter genom att 

exempelvis boka hyrbild.  

 

5. Grovt inspelningsschema  

Nästa steg i min roll som projektledare är att ta fram ett grovt inspelningsschema så att 

medarbetarna kan få en uppfattning av hur lång inspelningsdagen kommer att vara. Det exakta 

inspleningsschemat gör sedan FAD tillsammans med regissören som bygger på bildmanuset. 

FAD tar även fram ett call sheet till det övriga. 

 

Följdfråga: Under inspelningarna till Ian Wolf (Alexander) skickades produktionsbok samt 

call sheet ut kvällarna innan mellan 23.00 och 01:30. Vad beror detta på?  

Det är egentligen inte okej att skicka ut ett kallningsschema och en produktionbok kvällen 

innan inspelning vid 23.00, men tyvärr blev det så under dessa inspelningsdagar. Anledningen 

till detta är att FAD varit uppbokat, dock är det min roll som projektledare att lägga deadlines.  

 

Det optimala vore att planera in en vilodag innan inspelningen och inte göra allt den sista 

dagen, dock händer detta ofta, speciellt vid inspelningar som kräver flera inspelnings dagar. 

Det är vanligt att man fokuserar på den första dagen och när den är klar, att man börjar göra 

ett åkschema och kallningsschema till dagen efter. Generellt sätt tänker personer inom 

filmbranschen på en sak i taget. Som projektledare får man inte ge ut för mycket information 
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på en gång. Av erfarenhet har jag lärt mig att det är viktigt att inte skicka ut information för 

tre inspelningar samtidigt, då detta kan bidra till förvirring och att personer tar sig till fel 

inspelningsplats på fel dag. Personal inom filmbranschen vill veta vart och när de ska vara 

den nästkommande dag bara. Direkt information är av stor vikt.  

 

5.Under inspelnigen 

Som projektledare skall man vara spindeln i nätet och kunna besvara eventuella frågor som 

uppkommer. Man ska se till att alla utför sina arbetsuppgifter, att allt flyter på, håller igång, 

förbereder dagen efter.  

Projektledaren ska även se till att alla kommer hem. Vanligen görs ett hemgångs schema. Det 

är även viktigt att utföra ett åkschema till dagen efter (om en till inspelning ska ske då) så att 

alla vet tider och plats.  

 

6. Efter inspelningen 

Efter inspelningen skickas ett mail och ett tack till alla innvolverade. Jag lägger upp bilder på 

facebook, taggar eller ber folk tagga sig själva.  

Som projektledare ansvarar jag även att inspelningsmaterialet klipps och levereras.  

 

7. Leverans 

Regissör godkänner slutresultat, projektledaren har inte med resultatet att göra utan ska bara 

se till att alla är nöjda. Producenten skickar det slutgiltiga resultet till kunden 

 

5. Använder ni er av någon mall eller checklistor?  

Nej. 

 

6. Använder ni er av informationsmatis? 

Nej, men alla tar inte del av all information. Jag som projektledaren har koll i huvudet vem 

som ska ha vad.  

Prodboken där allt stor ytligt skickas till alla, i syftet att medarbetarna ska få en uppfattning 

om inspelningen. Mer djup och ingående information såsom bildmanus tar producent, regissör 

och FAD del utav. 

 

7. Använder ni er av riskanalys? 

Nej.  
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Däremot finns det extra personal på plats under inspelningar såsom produktions assistenter 

och runner ifall att eventuella problem skulle inträffa. Det är projektledarens ansvar att lösa 

saker på inspelningsplats. Innan inspelning skickas ett callsheet ut till alla medarbetare, där 

det bland annat finns information om närmaste sjukhus.  

 

8. Utvärderas projekt efter avslut?  

Nej, inte skriftligt.  

 

9. Hur ser framtagandet av tidsplanering ut? Utför ni en tidsplanering?  

Idag utgår vi från allt som ska göras nu borde ha gjorts igår dvs. vi utför aktivterer så fort det 

går. När man har ett projekt där inspelningen kommer att äga rum om 2 veckor, hinner man 

inte göra planer, utan det gäller att bara sätta igång så snabbt som möjligt med bokning av 

personal, teknik och inspelningsplats för att hinna få klart allt i tid.  

 

10. Dokumenteras något?  

Ingenting dokumenteras förutom produktionsbok och call sheet som skickas ut till teamet 

samt backstage bilder.  
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Ett produktionsbolag har vanligen två veckors förberedelse av att planera och boka in 

frilans personal, inspelningsplats etc. till en musikvideo/produktion. Detta har bidragit 

till att projektledningen består av stress och att tidsplanering saknas. Arbetet sätts igång 

på en gång med att boka allt. Dokumentation saknas helt. 

 

1. Vad skulle du  rekommendera en projektledare att göra för att uppnå en 

effektiviserad arbetsmetod i detta fall?  

Jag tycker att det är några saker som en projektledare, som du beskriver, skall fokusera på och 

det är leveranserna. Vad är det som skall åstadkommas? Var mycket tydlig i detta. Se till att ta 

fram en tidsplan för de aktiviteter som måste genomföras. I ett så kort ”projekt” så kommer 

du nog inte att hinna med att göra både WBS, PERT och GANTT, utan koncentrera dig på ett 

GANTT-schema och lägg ut aktiviteterna över kalendertid. Specificeras även vem som skall 

göra de olika aktiviteterna. 

  

2. Är det möjligt att genomföra din projektledningsmetod KAMP på två veckor?  

I realiteten är det inte möjligt att genomföra hela projektmodellen, utan välj de absolut 

viktigaste delarna (se ovan). Hinner du med en snabb (2 timmar) riskanalys så är det bättre än 

ingen alls. 

 

3. Vad anser du är den viktigaste beståndsdelen inom  projektledning? 

 Att du ser till helheten: 

- Vem är beställaren? 

- Vad skall ni leverera? 

- När skall det vara klart? 
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Datum: 2013-02-27 

Plats:  Tom Tits Experiment , Södertälje 

Tid: 13.30 - 15:00 

Närvarande: Camilla Thiger, Thomas Aziz, Madeleine Zetterman 

Protokollförare: Madeleine Zetterman 

1. Utställning 

Tom Tits Experiment ska ha en utställning som heter “Music and Emotions” den 1 juli 2013. 

Tanken med utställningen är att besökarna ska utföra en musikalisk resa. Vid besöket får 

kunderna hörlurar och en samsung telefon. I utställningen finns det olika skyltar, citat och 

objekt. När kunderna drar telefonen över de olika objekten spelas musik upp.  

Under utställningen kommer det även finnas digitala skärmar med forskare. Forskarna ska 

börja prata om sina undersökningar inom ljud när besökarna drar mobilen över dess skräm.   

Utställningen är lånad ifrån Montreal science center. Hemsida: 

http://www.montrealsciencecentre.com/ 

2. Uppbyggnad 

Utställningen kommer att bestå utav flera arenor, filmrum, slagverksrum etc. 

 3. Målgrupp 

Denna utställning riktar sig till äldre unga, men Tom Tits Experiments ordinarie målgrupp på 

7-12 år ska även kunna närvara.  

4. Förfrågan 

! Gör 3 filmer med 3 forskare 

! Gör 3 sekvenser per forskare. En sekvens där forskaren står avslappnat och väntar på 

att en person ska komma (ska loopas och vara på 2 min), en sekvens där forskaren 

talar om sin undersökning på engelska (40 sekunder) och en sekvens där forskaren 

talar om sin undersökning på svenska (40 sekunder)  

! Ljud & bild separat. 

! Känsla: Forskaren ska vara avslappnad, ”tala med dig” 
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! Språk: Svenska & engelska 

4. Eventuellt 

! Filmsekvenser med ett band. 

! Forskare Julia: Vill dansa för att visa två olika sidor av henne som forskare. Detta 

visas på en separat skräm (projektor + projektorduk). 

! Svart på sidan om henne kan vara lämpligt för visning av projektor på duk. 

  

5. Inspelning 

! Alla forskarna en dag eller alla separat 

! Inspelningsplats: TS produktions studio eller TomTits 

  

6. Övrigt  

! Tom tits återkommer med information angående skärmstorlekar samt skickar över 

några exempel filmer 

!  Tom tits ansvarar för att: 

- Vara bollplank/coacha forskarna 

- Skriva manus 

- Träna text 

- Tidsätta text 

! Thomas återkommer med info: 

- Om Julia ska föreläsa på TEDxSödertälje och om vi kan filma henne i samma veva.  

- Kostnadsbild: Dans av Julia 

- Kostnadsbild: 9 filmer (3 sekvenser per forskare: Svenska, engelska, en avslappnad 

när forskaren ”väntar”) 

- Kostnadsbild: Film sekvenser med ett band 
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Datum: 2013-05-07 

Tid: 15:30 – 16:15 

Plats: Tom Tits Experiment 

Närvarande: Thomas Aziz, Camilla Thiger, Madeleine Zetterman, Ulrika Askengren 

1. Artister 

Bandet som skall vara med under utställningen är nu fastställd. Istället för ett band har TTE 

bestämt att använda sig av två artister: 

Moneybrother – kommer själv 

Alina Devecerski – kommer ta med sig kristoffer på gitarr och keyboard. 

2. Mål 

Anledningen till valet av två artister istället för ett band grundar sig till att TTE vill nå ut till 

en större målgrupp i syftet att locka fler besökare och uppnå sin budget. Utställningen ”music 

and emotions” är digital och inte analog som vanliga fall, vilket de tror kan dra fler personer. 

TTE ser en bredd med att ha moneybrother och elina som artister. Moneybrother lockar 

söderfolk, medan Alina drar till sig fler unga tjejer, anser TTE. 

Målet med filmerna på artisterna är att uppnå samma ton som i canada (se reff filmer på 

TTE’s FTP-konto /Simple Plan). 

3. Förfrågan 

7 stycken filmer på 2 språk – Svenska & engelska 

4. Inspelning 

Måndagen den 13 maj 

Tid: 12.00 

Plats: TS Produktions Studio – annars kostnad för studio i Stockholm 

5. Filmerna 

5 av 7 filmer ska visas i mobilen 
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1 Zone: introduction: denna film ska spelas i mobilen +  på webben. Introduktionen ska 

vara mer personlig/genuin gentemot Canada. Endast Moneybrother och Alina ska vara 

med i denna scen, ej kristoffer 

2 Zone: emotions: Det är ej fastställt om live-spelning av gitarr ska finnas med eller ej  

3 Zone: Conclusion. Denna film ska inte ha något  instrument 

Max och min tid 

Det finns inga klara uppgifter om tider från montreal. Jämför med simple plan videorna 

6. Texter 

Dessa filmsekvenser får ej färdiga digitala animerade skyltar från montreal. 

TS produktion ansvarar för allt gällande text loch namnskyltar. 

– TTE skickar information om teckensnitt 

7. Leverans 

Förskjutning till den 20e maj 2013 

(Från 15 maj 2013)  

8. Övrigt 

! Ulrika ansvarar för manus från artisterna 

! Madeleine bokar inspelningsplats, studio, ljud, smink & personal 

! Ulrika har bokat in artisterna för en heldag 13 maj 

! Fika står TS Produktion för 

! Thomas kollar upp översättning för undertexter 

! Camilla återkommer med information angående om klara illustrationer till ”guitarr-

scenen” finns tillgängliga 
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Position Namn Tel. Mail 
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>#P!12/&)8&GOO.-%&'(!&-DD!O'(32/'(!O;!-/3O'D/-/.3OD)&3!!
!"#93&',3$-"3/!! 8:)6>6-.6!\6,,6'1:.!
! 1:)6>6-.6F,25'()*+,-(.G26!
! @#A!BCD"A!444!44!44 
0
73.(**:"/00 K(L-.!3<>)6!!

4444F,25'()*+,-(.G26!!
@#A!BCD"E!444!44!44!
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! "^!
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86.!O:)!RU'!)U!1M..-2+('!:,,!NO:!1P9+6,a!]-!<:'!*.)6'2N+,!.UJ(,!2(1!+:>>:2!R>(bG!X>(b!
M'!6.!5(2-,-O!+M.2>:!:O!,(,:>Q!:O25M.)!+(.96.,':,-(.!)M'!O-!J>N116'!(22!2SM>O:G!8*2-+!
+:.!O:':!1P9+6,!R>(b2+:5:.)6Q!O->+6,!1(,-O6':!(22!:,,!NO:!M..*!16'G!]-!<:'!.P>-J6.!
*55,M9+,!:,,!<*'!1P9+6,!R>(b!O-!*55>6O6'!-!>-O6,!M'!+(55>:,!,->>!2P2,61!-!<SM'.:.!2(1!<:'!
16)!L6>N.-.J:'!(9<!5(2-,-O:!+M.2>('!:,,!JN':G!
0
=).3,*&-0
`.!1P!'626:'9<!J'(*5Q!b6!64:1-.6!<(b!:!1*2-9-:.2!L':-.!9<:.J62!,<'(*J<!646'9-26G!c6!
266!,<:,!96',:-.!5:',2!(R!,<6!L':-.!9(11*.-9:,6!L6,,6'!b-,<!6:9<!(,<6'Q!:.)!,<:,!,<626!
9<:.J62!,:+62!5>:96!-.!2569-R-9!:'6:2!(R!,<6!L':-.Q!2*9<!:2!1(O616.,!:.)!<6:'-.JG!!
!
0*,!b<:,!1(,-O:,62!56(5>6!,(!5':9,-96a!c6!<:O6!1:)6!:!2,*)P!:L(*,!2(16,<-.J!9:>>6)!
dX>(bdG!X>(b!-2!:!5(2-,-O6!R66>-.J!(R!:!,(,:>>P!'6>:46)!2,:,6!b6'6!b6!>((26!(*'26>O62G!
8*2-9!9:.!L6!O6'P!R>(b!:556:>-.JQ!b<-9<!1(,-O:,62!*2!,(!5':9,-96!6O6.!1('6G!c6!<:O6!
'696.,>P!)-29(O6'6)!,<:,!,<6!:1(*.,!(R!R>(b!b6!6456'-6.96!-.!>-R6Q!-2!>-.+6)!,(!,<6!2:16!
2P2,61!,<:,!9(.,'(>2!5(2-,-O6!R66>-.J2!2*9<!:2!'6b:')2G!
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! YC!

$%!&'()*+,-(.!/0!
$(1!$-,2!3456'-16.,!7!8*2-9!:.)!61(,-(.2!

!
!
P#!@$NM!

Position Namn Tel. Mail 

        

Regissör Robin Ehlde +46(0)73 xxx xx xx  xxxx@tsproduktion.se 

Producent Thomas Aziz +46(0)73 xxx xx xx  xxxx@tsproduktion.se 
Projektledare TS 
Produktion Madeleine Zetterman +46(0)76 xxx xx xx  xxxx@tsproduktion.se 

Projekthandledare Sam Murad +46(0)70 xxx xx xx  xxxx@tsproduktion.se 
Produktions 
Assistent Alexander Peters +46(0)73 xxx xx xx  xxxx@hotmail.com!
Projektledare Tom 
Tits Experiement Camilla Thiger +46(0)70 xxx xx xx  xxxx@tomtit.se 
Coach på Tom Tits 
Experiment Lisa Månsson +46(0)70 xxx xx xx  xxxx@tomtit.se 

!
!
!
Q#!!M',R'(8)/,'!
!
Q#>!SGRG,O'(32/'(+H2(38)('!

>"3$"(&0

!
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! YV!

$%!&'()*+,-(.!/0!
$(1!$-,2!3456'-16.,!7!8*2-9!:.)!61(,-(.2!

!
T#!B/3O'D/-/.3OD)&3!
`.256>.-.J6.!+(116'!:,,!MJ:!'*1!-!2,*)-(.!5U!$%!&'()*+,-(.G!!!
0
0
467?60

0

!
ZO'6!O->>:J:,:.![#!LQ!VWV!E#!%N)6',M>S6



! "#!

!"#$%&&'(')*&(*+%#
 

!"#$ %&'()$ *+#,+-.&/#+$ 0122$ 3/45+2/"/6452&'4$ 7#-+44$
$%&&! #&'()&*)#$! ! ! +,!-./01234/5!! 67.8!7499:;:3:5!#*!<=!,>08.3?9@8!
! ! A/B45!CD908!! E/3/;.:F!/GD!A8;4HH>.! ! !
$ $ I:0898458!J8338.K:5! -./@823980:.8! $ $
$%(&! #&'()&*)#$! ! ! +,!-./01234/5! 67.8!7499:;:3:5!#*!<=!,>08.3?9@8!
$ ! L98M:508.!-838.H! -./01234/5H:HH4H3853! ! $
'&%&&! #&'()&*)#$! ! ! +,!-./01234/5! 67.8!7499:;:3:5!#*!<=!,>08.3?9@8!
! ! E.80.42! N1710K8078.2:508! ! !
! ! O:K499:! -./@823980:.8!++CP! ! !
! ! Q4H:! O/:GD!++CP! ! !
*Tom Tits Experiment
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!

<#!=)&'(-/.!!
U*.9<!26'P6':2!5V!$(1!$-,2!3456'-16.,!H!

!
/)'622!

$(1!$-,2!3456'-16.,!

%,('K:,:.!##!!!

WXW!#B!%O)6',N>T6!
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!
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U-K<,'((1!!
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$6>?!@AB!CDEF#!444!44!44!

 



!

! "X!

C-D).)!0#!E(2,F8&-2/3*28!!G!!H!I 

Alina Devecerski 
& Money Brother 

!

 

!"#$%&'(#)*+#&,
-#.,-('*,/012"(.2)',3,4%*(5,6)$,2.#'(#)*,
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C"##.;>D;<542>;"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""C#
C"!#/<39?3 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" C#

E"#+2?7;=2928?7=43? """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""E#
F"#)4==2928?=9?34""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""F#
G"#)1?3HIJK#?I925J#1LM#MA< """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""G#
N"#O43;<928 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""G#
P"#*;5295 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""G#
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Regissör/Fotograf Robin Ehlde +46(0)73 xxx xx xx xxxx@tsproduktion.se 
 
Producent! Thomas Aziz +46(0)73 xxx xx xx xxxx@tsproduktion.se 
 
Projektledare! Madeleine Zetterman 

 
+46(0)76 xxx xx xx xxxx@tsproduktion.se 

 
Ljud!

 
Erik Hassel! +46(0)73 xxx xx xx xxxx@hasselfilm.se!

Projektledare Tom 
Tits Experiement!

 
Camilla Thiger!

 
+46(0)70 xxx xx xx xxxx@tomtit.se 

Tom Tits 
Experiment!

 
Ulrika Askengren! +46(0)70 xxx xx xx 

 
xxxx@tomtit.se 

 
Smink Mari Miltvedt +46(0)70 xxx xx xx xxxx@miltvedt.com 

!

!

A<0?3$B3"&-)$300
Q#>!G(&-3&!

!
0

0

6,()-0C3B3D3"*&(0 ?#)3E+"#'F3"0
!
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!
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!
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WW"!]]!%,(9+<(>1
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!
,(-# .%+/0# 12-3245%'-2# 67&&# 8'*92&'(')*9&%+*# :-42**#
EFDEE! GE#HIEJI#H! ! ! 8K*+;?4!! 0'L..+?'+:B:,:.!MEN!%,A;1!
! ! O(@-.!3A;)6!! P(,(B':Q!(9A!O6B-22R'! ! !
# # 8:)6;6-.6!S6,,6'1:.! &'(K6+,;6):'6! # #
# ! 3'-+!T:226;! UK*)! ! #
# ! U*))6! UK*)!>!UK*2!:22D!! ! #
E"DHE! GE#HIEMI#H! ! ! 8K*+;?4! 0'L..+?'+:B:,:.!MEN!%,A;1!
! ! V:1-;;:!$A-B6'! &'(K6+,;6):'6!$$3! ! !
! ! W;'-+:!/2+6.B'6.! $$3! ! !
! ! 8:'-!8-;,=6),! %1-.+! ! !
! ! 8(.6?@'(,A6'! /',-2,! ! !
#GDEE! GE#HIEMI#H! ! ! 8K*+;?4! 0'L..+?'+:B:,:.!MEN!%,A;1!
! ! /;-.:!<6=696'2+-! /',-2,! ! !



! "#!

$%!&'()*+,-(.!/0!

$(1!$-,2!3456'-16.,!7!8*2-9!:.)!61(,-(.2!
/;-.:!<6=6'96'2+-!>!8(.6?@'(,A6'!!

!
!
!"#$%&'()*+#&),-.*#%/0#012#
%,?;-.B6.!:=!:',-2,6'.:!2+:!=:':!.:,*';-B!!
#
#
3"#45'62,-7#
C-+:!(9A!;*.9A!+(116'!D-..:2!5E!5;:,2F!!
!
#
8"#96.-,.#
G:16':!
HA'-2,-:.!IJ+2*!
0'*..2K.B2=!LMF!
LN#O#!%J)6',K;P6!
!
G:16':!,-;;@6AJ'!
$%!&()*+,-(.!
!
Q='-B!,6+.-+!
3'-+!R:226;!:.2=:':'!DJ'!J='-B!,6+.-+!

 



!

! "S!

"#$%&%!'(!)*+,-$#./%!0+1.23%$!
 

Roll Läge Namn Telefon Mail 
 
Regissör      
Producent     
Projektledare     
Scenograf      
Scenograf Assistent     
A Foto     
B Foto      
C Foto     
Elektriker      
El assistent     
Kostym      
Kostym assistent      
Smink       
Smink assistent     
FAD      
Runner      
Catering      
Backestage fotograf 
 

    

Produktions 
assistenteter 

    

     
     
     
Personal i särskilda 
fall 

    

Regissörassistent/ 
Casting ansvarig  

    

Stunt     
Steady cam operatör     
Passare     
Kranförare     

 

B= Bokad    (PB)=preliminärbokad  IA= Inte aktuellt 



!

! "O!

 

Bilaga 10. Checklista inspelning 

Checklista Status Kommentar 

Inspelningsplats 

   

   

Teknik 

Kamera   

Ljud   

Ljus   

Produktionsbok 

   

B= Bokad   (PB)=preliminärbokad  K=klar 

UP= Under process   
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Bilaga 11. Mall kallningsschema  

 

Tid Datum Medverkande Roll Inspelningsplats Adress 
00.00 2013-xx-xx    Gatan xx, xxx 

xx ort 
      
      
00.00 2013-xx-xx     
      
      
      
      
00.00 2013-xx-xx     
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Bilaga 12. Utvärderings resultat  
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Vad saknade du i produktionsboken? 

Om den tillfrågade svarade ”ja” på föregående fråga kopplades den till denna fråga. Då ingen 

svarade ja, saknas data på denna fråga 
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Hur tog du dig till inspelningsplatsen? 

När svarande angav ”inte alls bra/dåligt” eller ”mindre bra” på föregående fråga kopplades 

den tillfrågade till denna fråga, då ingen valde de svarsalternativen saknar denna fråga data  

 

Hur skulle transport till inspelningsplats kunna förbättras till nästa produktion? 

När svarande angav ”inte alls bra/dåligt” eller ”mindre bra” kopplades den till ”hur tog du dig 

till inspelningsplatsen” och sedan till denna. Då ingen angav de svarsalternativen saknar 

denna fråga data 
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Hur kan projektledaren förbättras till nästa produktion? 

Utge gärna 3 tips på vad som gör en bra projektledare 

1.strukturerad, förberedd på oförutsedda händelser,  

2. bestämd och trevlig Har svar på allt, kontroll över tid och vad som händer och gå ut med 

information i förväg  

3. Supertydlig, förstå kundens problem, god och tydlig kontakt med teknikerna 
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