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Abstract 

The Agile methodology was a revolutionary way to work in the softwareindustry. A group 

of methods and specific properties have helped many developers in this industry. We can 

not find a similar revolution in the movieindustry, and many teams struggle to develop a 

product with effective and reliable methods.  In my study I look at four different 

movieproductions. They where analyzed in a qualitative analysis to see both if the agile 

methods are visible in a different business such as the moviemakingindustries or what 

other ways you can work in the movieindustries. Movieproductions are not something 

that is completly new in our world. But the ways of making movies has increased over 

the years. Has the Agile methodology reached the movimaking business, or do they use 
some other methods? This study will also cover the history of both the software-
industry and moviemakingindustry in order to see if there has been any changes and in 

what ways that has changed how people work today.   
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1. Inledning 

För att varje människa ska utvecklas krävs det ledarskap eller projektledning. Arbetssätt 

och metoder är två andra viktiga aspekter i alla industrier och projekt. Vingestråhle (2014) 

anser att vägen till framtidens ledarskap baseras på ärlighet, framförallt mellan rollerna 

”Chef” och ”Anställd”. Om det uppstår problem på vägen är det väldigt viktigt för ledaren i 

gruppen att vägleda övriga individer för allt ska lösa sig. Individer generellt har samlats och 

arbetat i grupp under alla tider för att samarbeta och lösa problem eller uppgifter 

tillsammans.  

     Men det kan även finnas svårigheter med att arbeta i grupp och det finns flertalet 

skillnader mellan att jobba enskilt och i grupp. Även om man arbetar i grupp betyder inte 

detta att alla individer måste ha samma målsättning med arbetet och detta kan orsaka 

problem för teamet. Men detta är inte individernas fel, istället ligger problemet i det valda 

arbetssättet. Problemet med arbetssätt är att hitta ett som passar för individerna i en grupp 

även om de i projektteamet har egna personliga målsättningar. 

     Det agila synsättet på projektledning är något som har blivit allt mer populärt de senaste 

15 åren, detta gäller inte minst projekt i systemutvecklingsindustrin där metoderna 

utvecklades. Inte alla projekt som genomförs slutar med ett positivt resultat och det kan 

vara svårt att veta om man jobbar så effektivt som möjligt. Det finns likheter mellan 

systemutveckling och filmproduktion och den gemensamma nämnaren till detta är 

digitaliseringen och de digitala verktygen. Produkter av dessa industrier är digitala och för 

att kunna skapa produkten så används flera digitala artefakter och program. Precis som att 

det finns olika former av filmer och system så finns det även olika syften för dessa produkter.  

     När det gäller spelfilm anser McCracken (2010) att de finns till för oss som ett sätt att 

låta oss komma undan från verkligheten. Men filmer kan vara skapta för underhållning, 

som reklam eller undervisningsmedel samt andra syften. Alla filmer har även inte en 

bestämd längd, vi har långfilmer och kortfilmer samt andra former av filmklipp. Så länge 

det är en bildsekvens kan man kalla det för film, beroende på längden och syftet med filmen 

så borde arbetsmetoden påverkas därefter. Med tanke på den teknologiska utvecklingen och 

ju längre tiden har gått. Buchman (2014) anser att det blir lättare och lättare att producera 

filmer och videoklipp. Men detta betyder inte att alla produkter kan anses som 

framgångsrika.  

     Metoder och arbetssätt förändras ständigt men vissa ståndpunkter och egenskaper 

består, samt att det inte finns tydliga hjälpmedel eller metoder för filmindustrin, till skillnad 

från systemutvecklingsbranschen. Det enda som presenteras är tre delar som man bör bli 

klara med men det finns inga generella svar på hur man löser problem på bästa sätt samt 

hur man håller en tydlig process. Filmindustrin förändras också ständigt tack vare ny 

teknologi och nya efterfrågningar och idéer. På grund av att det sker förändringar både för 

filmindustrier och sätt att arbeta på så är det extra viktigt att forska i detta. 

2. Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att förstå vilka former av arbetssätt vi finner i olika filmproduktioner. 

De agila metoderna är nytänkande och populära och jag ska se om det finns inslag av de 

agila metoderna i mindre filmproduktioner. Att redogöra för hur olika produktionsteam 

arbetar i en filmproduktion med hjälp av en kvalitativ studie ger ökat stöd till kommande 
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forskning om arbetsmetoder inom filmproduktioner. Mitt arbete ska upplysa andra 

filmproducenter och företag att se över sina arbetsmetoder och se om det finns egenskaper 

i de agila metoderna som kan vara nyttiga att implementera i deras företag och arbetssätt. 

 

• Kan de agila arbetsmetoderna passa in i filmproduktioner, i så fall på vilka sätt? 

• Om projektteamet inte arbetar agilt, vad skulle skillnaden bli i projekten om de 

arbetade efter de agila metoderna?  

3. Metod  

För att komma fram med ett resultat i min studie och för att kunna svara på mina 

frågeställningar har jag tagit del av Preece et al. (2015) som antyder att man kan utforma en 

studie med antingen ett kvalitativt synsätt, ett kvantitativt synsätt eller en kombination av 

dessa två delar. En sak som vi dock måste komma ihåg är att även om man syftar till att 

utforma en kvalitativ studie så förekommer det kvantitativa delar också. Ett förslag på vad 

de kvantitativa delarna är till exempel antalet testpersoner eller antalet tillfällen som man 

träffade personen. Något som man alltid bör vara noggrann med är att som forskare vara 

objektiv för att resultatet ska vara trovärdigt. Med en kvalitativ ansats menas det att man 

vill få ut information med kvalitet. Med kvalitet menas information som säger mycket inom 

ett speciellt ämne. Resultatet av en kvalitativ undersökning redovisas med beskrivningar 

eller citat från testpersoner (ibid). Med en kvantitativ ansats menas det att man vill få ut så 

mycket information som möjligt. Ett passande sätt att föra en studie/undersökning med 

utifrån ett kvantitativt perspektiv är att använda sig utav enkäter eftersom man enkelt kan 

rikta sig till flertalet testpersoner. Resultatet av en kvantitativ undersökning går oftast 

väldigt enkelt att visa via diagram, staplar och siffror (ibid).  

     För att kunna visa generella och specifika arbetssätt, som kan underlätta för arbeten i 

filmproduktioner, har jag valt att hålla en kvalitativ ansats. Att kunna redovisa specifika 

arbetssätt istället för att visa populariteten hos dem, är viktigare för studien. Jag utgår från 

att varje projekt ser annorlunda ut samt att olika individer kan bidra med olika idéer och 

synsätt. Det hade inte varit lika attraktivt om jag skulle använda mig utav enkäter eftersom 

dessa former av datainsamling kan vara för strikta och för respondenten och svåra att 

uttrycka sig genom. Att kunna svara på frågeställningen med konkreta och tydliga svar samt 

att på ett sammanhängande sätt kunna beskriva arbetssätt i filmproduktioner kommer att 

vara i grunden för studien. Jag kommer att studera fyra olika fall där några grupper/ 

individer producerar film. Jag anser att det är bättre att få ut så mycket information som 

möjligt av mina respondenter för att kunna visa mer exakt hur de jobbar och varför de 

arbetar som de gjort/gör än att visa få delar från flertalet olika projekt.  

3.1 Intervjuer 

För att komma fram med ett resultat i studien har jag använt mig utav intervjuer. En halv 

strukturerad intervju eller en semi-strukturerad intervju är en form av intervju där man 

låter personen man intervjuar få mer utrymme, detta anser Preece et al. (2015). Man låser 

sig alltså inte i frågorna och det är passande om man vill få ut mycket av studien. Att 

använda sig av en strukturerad intervju innebär istället att man är väldigt bunden till sina 

frågor vilket kan vara passande i vissa sammanhang. Det kan vara svårt att veta om man 

ställer rätt frågor när man intervjuar någon och det kan vara smart att fråga frågan: ”Är det 

något mer du vill tillägga?” Då låter man testpersonen tänka lite och sedan får man 
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förhoppningsvis ytterligare information som man själv kanske inte hade tänkt på. En sak 

som man dock måste vara noggrann med när det gäller halvstrukturerade intervjuer är att 

inte ställa ledande frågor. Detta är viktigt i alla intervjuer men eftersom du kanske inte har 

förberett alla frågor i en halvstrukturerad intervju är det extra viktigt att du tänker över 

frågorna du ställer. Vi skulle kunna säga att en halvstrukturerad intervju är en blandning av 

de strukturerade och ostrukturerade sätten (ibid). 

     Min frågeställning handlar om arbetssätt inom filmproduktioner, att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer kommer att generera så mycket information som möjligt från 

varje respondent. Att använda sig utav semistrukturerade intervjuer och att använda sig 

utav ett frågeområde låter respondenten även styra samtalet. Jag vill veta speciella 

egenskaper i respondentens arbetssätt, att låta personen tala fritt kring detta är av fördel. 

Intervjuerna har genomförts via mejlkontakt eller som i ett av fallen ansikte mot ansikte. 

Frågorna har formulerats utifrån min förkunskap om projekten, resultatet av 

datainsamlingen kommer inte att kunna ge ett perspektiv över generella arbetsmetoder 

inom filmproduktioner utan snarare specifika arbetssätt inom filmproduktion, om något 

ser likadant ut för mina respondenter kan man ytligt se en viss generaliserad egenskap som 

kan finnas i ytterligare projektteams arbetssätt. Mer om designen av min studie finner vi 

under punkt 3.3. Antalet frågor i mina intervjuer varierar, detta beror på mängden 

information jag lyckats komma över från deras hemsidor eller andra former av 

beskrivningar.   

3.2 Forskningsetik 

”Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling” 

Forskningsrådet (2002). I varje studie måste man tänka på forskningsetik. Varje 

studieobjekt eller testperson måste bli informerad av forskaren om uppgiften eller studien 

så att denne vet vad som händer med materialet. De har presenterat fyra huvudpunkter som 

förklara vad eller hur du bör göra när du arbetar med en undersökning. De fyra olika delarna 

är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Varje 

del har i sin tur olika regler som hjälper oss förstå vad man måste göra för att uppfylla 

kraven. Jag har tagit del av dessa regler och krav när jag utfört min studie.  

     I fallet då jag intervjuade en person ansikte mot ansikte spelades intervjun in. Detta med 

godkännande av respondenten, jag medgav även att inspelningen skulle bara användas av 

mig i syfte för den här studien och det kommer inte att publiceras i sin originella form 

någonstans, detta för att göra respondenten mer bekväm. I de övriga fallen då insamlandet 

av data inte genomfördes ansikte mot ansikte så fick jag ändå godkänt av alla respondenter 

att jag skulle få använda personens namn eller företagets namn. När jag tog kontakt med 

personerna lät jag dem ta sin tid och svara på frågorna. Ingen som jag har frågat är under 

15 år. Alla mina respondenter har även låtit mig få ställa mer frågor i efterhand om jag ansåg 

att det skulle behövas. Att vara noggrann med hur studien genomförts samt att ta del av 

forskningsetik är för mig viktigt.        

3.3 Urval 

Många av valen gjordes på grund av mina tillgångar och tidsramar. Innan studien började 

så hade jag redan intervjuat en projektledare och spenderat 2 dagar på ett av fallen i min 

studie. Under den här studien intervjuade jag samma projektledare ännu en gång. De andra 

personerna har jag bara haft mejlkontakt med. Det är inte idealt att inte träffa personerna i 

verkligheten, ansikte mot ansikte, men syftet är den samma som en ”riktig” intervju. Jag 

har ställt frågor och jag har fått svar. Jag har även fått olika mängd information från mina 
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studieobjekt beroende på mängden de var villiga att lämna ut, detta har i sin tur påverkat 

omfattningen om information kring fallen samt deras arbetssätt.  

     Arbetsmetoder och modeller kan vara ett känsligt område och därför kommer resultatet 

inte vara lika omfattande för alla fall. Det är även något som kan vara svårt att beskriva med 

ord som kan vara lättare att observera. Två av fallen är inte heller aktiva längre. Ett av fallen 

befinner sig geografiskt långt ifrån mig och det sista fallet har jag alltså observerat en 

kortare period. Vi måste även komma ihåg att alla mina fall består av få personer och för att 

visa hur det kan se ut i olika former av filmproduktioner så har jag tagit kontakt med projekt 

som inte nödvändigtvis kan räknas som företag. Om jag inte hade arbetat självständigt och 

om jag hade haft mer tid till själva undersökningen kunde även en observation utformats. 

Självfallet kan även fler fall studerats samt att studien både kunde bli kvalitativ och 

kvantitativ samt att fall med flera anställda kunde analyserats. När det gäller mina olika fall 

är det dessa individer och grupper som valde att vara med i studien. Grupperna är 

verksamma och skapar olika former av produktioner och alla grupperna består av få 

individer. Inget av fallen i min studie kan räknas som ett omfattande team vilket gör att jag 

måste förhålla mig till detta. Resultatet kommer att visa arbetsmetoder i filmproduktioner. 

På grund av mina förutsättningar så har jag dock utformat en kvalitativ studie med fyra 

olika projektteam för att se deras arbetssätt.    

     När det gäller datainsamling har jag förutom intervjuer, tagit del av projektteamets olika 

skriftliga beskrivningar från olika hemsidor. De fallen som räknas som företag har egna 

hemsidor medan de andra två fallen finns på Reddit och Facebook. Jag har även tagit del 

och sett material som alla fall har skapat. Under kapitlet ”Relaterad forskning” finner vi 

även mer material som jag har tagit del av och det kapitlet visar information om olika 

arbetssätt och de två industrierna, detta för att visa förutsättningar och hur industrierna 

utvecklats.  

     När det gäller urval av respondenter fick jag kontakt med en person som är verksam med 

de olika fallen. Jag fick kontakt med en Projektledare i Fall 1, en grundare av Fall 2, en 

Producent och Regissör av Fall 3 samt en Producent och Manusförfattare för Fall 4. 

Mängden data från mina respondenter varierar beroende på hur mycket de vill avslöja. För 

att kunna förstå helheten och för att kunna analysera all information jag samlat in, har jag 

försökt att ställa få men omfattande frågor för att få information jag behöver. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Studien genomfördes utifrån ovanstående regler och anpassningar. Jag började med att 

kontakta alla respondenter via mejl. Jag inledde med att berätta om mig själv, vem jag är 

och vilken utbildning jag går. Jag berättade om min studie och mitt syfte samt att min text 

slutligen kommer att bli en offentlighandling och svaren som jag får från mina respondenter 

kan bli tillgängliga för allmänheten. I fallet då jag skulle träffa personen så berättade jag 

förstås på plats om vad syftet med intervjun innebar samt syftet med min uppsats och vad 

som kommer att hända med informationen jag fått.  

     När det gällde val av frågor som jag ställde till mina respondenter försökte jag formulera 

frågor som jag anser passar denne och jag anser att det finns en skillnad mellan företag och 

projekt som inte styrts av ett företag. När frågorna var formulerade fick respondenterna 

svara. När alla intervjuer var besvarade började jag transkribera och sammanställa 

resultatet av intervjuerna. Jag valde att se material som projektteamen har producerat för 

att få ytterligare förståelse om den slutliga produkten/er som de skapat. Efter att jag 

studerat informationen under kapitlet om relaterad forskning samt resultatet av min studie 
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började jag analysera resultatet. Avslutningsvis formulerade jag även en diskussion kring 

ämnet som vi finner längst ner i min uppsats.    

3.5 Analysmetod 

Jag kommer även att analysera resultatet för att se vilka mönster, skillnader och likheter vi 

finner mellan de olika företagen och projekt som jag har studerat. Det kommer att finnas 

två olika analyser för att verkligen förtydliga vad resultatet säger. Direkt efter resultatet från 

varje fall kommer en analys att presenteras. I den andra delen av analysen kommer olika 

teman att presenteras för att se om det finns någon generell detalj för arbetssätt i 

filmproduktioner. Jag kommer även att se om de olika fallen använder sig av olika arbetssätt 

eller om de har ett och samma oavsett hur uppdraget ser ut. Detta är mer självklart för fallen 

som räknas som ett företag och de som får olika uppdrag eller beställningar. När man väl 

har blivit mer bekväm med informationen man samlat in så är det lättare att se möjliga 

mönster eller teman som finns. 

     Olika teman visar skilda syften för studien. Preece et al. (2015) anser att det är lättare att 

se teman i kvalitativa studier än i kvantitativa studier. Eftersom de passar bra in i kvalitativa 

studier så har jag valt att försöka hitta teman i min insamlade data. För att sedan se vad som 

skiljer mina studieobjekt åt har jag även valt att jämföra data från de olika respondenterna 

med varandra för att jag på ett enklare sätt ska kunna se mönster och teman. Teman och 

mönster används för att förtydliga resultatet. 

4. Relaterad forskning 

Det finns flertalet olika studier i det här ämnet och projektledning finns i flertalet olika 

branscher. Jag har valt att ta del av forskning om olika former av agil-projektledning och 

hur projekt kan genomföras eftersom jag anser att det är viktigt att visa vilka former av 

arbetssätt man kan välja på. I detta kapitel kommer jag att inleda med att beskriva den 

”traditionella” projektledningen som dominerade i systemutvecklingsbranschen innan nya 

metoder tillkom. Bara för att det har tillkommit nya arbetssätt och modeller så betyder det 

inte att alla företag och alla branscher har tillämpat dessa metoder till sin verksamhet. Detta 

kapitel kommer att täcka delar av systemutvecklingens historia samt olika metoder som 

utvecklades i denna industri. Det kommer även att handla om filmindustrins historia och 

hur den branschen har utvecklats för att vi ska få en större inblick och förståelse hur 

industrierna har sett ut och varför fallen jag har analyserat arbetar som de gör.  

4.1. Projektledning 

Den första delen handlar om den ”traditionella” projektledningen som kan förekomma 

inom olika branscher grundar sig i en modell. Den här modellen kallas för ”waterfall model” 

eller ”vattenfalls-modellen” och har funnits länge, speciellt inom systemutvecklings-

branschen. Modellen är döpt efter naturfenomenet ”vattenfall” eftersom det är svårt att 

klättra upp igen när du väl åker ner för det. Varje del i ett projekt kan vi se som ett långt 

vattenfall med flera ”trappsteg”. I den traditionella synen på projekt är det svårt och nästan 

förbjudet att gå tillbaka till någon del när man anser att man är klar eller då tiden anser att 

man borde vara klar. Detta låter väldigt strängt men meningen med att hålla ett traditionellt 

synsätt eller att arbeta utefter Vattenfallsmodellen är att man ska planera väldigt tydligt och 

noggrant innan projektet startar och att man enkelt ska kunna följa planeringen. Det är även 
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tänkt att man inte ska bli överraskad av plötsliga händelser eller utgifter när man arbetar 

efter den här metoden.      

      Så ser det ut i teorin men alla som har arbetat med projekt inom systemutveckling eller 

någon annan bransch vet att det kan uppstå problem eller överraskningar under projektets 

gång och det är väldigt svårt att planera en process innan man börjar arbeta med uppdraget. 

Karlesky och Voord (2008) antyder att projekt förändras samt att detta inte beror på att 

man är dålig på att planera eller att man saknar kompetens. Eftersom det finns så många 

aspekter som påverkar ett projekt och även om man lyckas eliminera en förändring kan det 

vara svårt att eliminera alla förändringar. Folk blir sjuka, scheman, resurser, konkurrenter 

och kunden/er förändras. 

     När du väl har lämnat ett av delmålen i projektet så är meningen att du inte ska gå tillbaka 

till den delen. Om planen håller och om allt går som det ska så är detta en passande modell 

även för kunden eftersom den endast måste köpa tjänsten/produkten och sedan få den 

levererad på angivet datum. Men det är som sagt svårt att göra en planering som är felfri 

speciellt om projektet är något som är främmande för teamet och för kunden, så kan det 

vara svårt att arbeta utefter den här modellen. Det traditionella arbetssättet har som sagt 

pågått en längre tid men enligt Nyman (2010) skedde det förändringar redan på 1990-talet 

då ett antal alternativa arbetssätt utvecklades i reaktion mot Vattenfallsmodellen, en av 

dessa är Scrum som jag kommer att nämna mer lite längre ner i min uppsats. Målet med 

dessa metoder var att de grundades på erfarenheter kring både det som fungerade bra och 

anledningarna till att många projekt misslyckades. Ett problem som dock uppstod var att 

man insåg att efter avslutat projekt och analys av arbetssätt så började man lägga för mycket 

fokus på processen istället för den faktiska produkten, vilket i sin tur var ytterligare ett 

problem. När allt fler nya metoder uppstod samlades man för att komma på ett gemensamt 

namn och en sammanhängande gemensam idé för de nya metoderna. Resultatet blev den 

”Agila” projektledningen.  

4.1.2 Projektledaren 
Projektledaren är en viktig roll som många beskyller om någonting blir fel. Gustavsson 

(2014) ställer frågan: ”Är det ett heltids jobb att vara projektledare?” Han svarar även på 

samma fråga med att säga att det inte är någon lätt fråga att svara på men han antyder att 

man inte bör vara en projektledare på heltid. Meningen med att ha en projektledare är att 

denne ska bereda väg och underlätta för övriga medlemmar i teamet. För att kunna fylla 

denna roll måste denne vara beredd på att göra alla uppgifter som kan nyttja övriga 

medlemmar i teamet. Projektledaren får aldrig anses vara för ”fin” för vissa arbetsuppgifter 

och det ska inte finnas någon hierarki i de agila metoderna. Att arbeta agilt ska vara flexibelt 

men att arbeta agilt innebär inte att alla ska få göra exakt vad dem vill. Projektledaren måste 

kunna stoppa medlemmar i teamet om de gör någonting som de inte ska göra eller något 

som inte passar uppdragets design.  

     Projektledaren är viktig i alla olika former av arbete men beroende på metoden man 

använder så kommer projektledarens roll att se annorlunda ut (se till exempel i modellen 

Scrum). Det kan vara rimligt att projektledaren inte bör vara projektledare på heltid men 

om man har hand om flertalet olika projekt samtidigt är det rimligt att denne spenderar all 

tid som projektledare. Vingestråhle (2014) anser att det viktigaste i ett företag inte är alla 

produktidéer eller tjänsterna företaget erbjuder, det viktigaste i ett företag är medarbetarna 

och kompetensen de besitter.  
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4.2 Agilt 

Den agila projektledningen är alltså ett relativt nytt sätt att styra ett projekt. Det uppstod 

som en revolution mot den traditionella projektledningen eftersom många projektledare 

ansåg att arbetet skulle kunna bli mer effektivt och mer framgångsrikt om man ändrade 

projektens metod och arbetssätt. Själva namnet Agil kommer från engelskans Agile vilket 

betyder rörlig, smidig eller vig. Själva meningen är alltså att arbetet ska ske mer smidigt och 

rörligt i projekt. Samt att man ska sträva efter att hela tiden förbättra sitt projektarbete och 

leverera rätt material/produkt till kunden. Både Karlesky och Voord (2008) samt 

Gustavsson (2013) anser att agil projektledning handlar om självklarhet samt att 

förändringar alltid sker i projekt. De agila metoderna för projekt utvecklades även de i 

systemutvecklingsbranschen och har sedan dess varit väldigt populär i den branschen. Agila 

metoder är passande för mjukvaruarbete alltfler branscher börjar inse att det kan finnas 

andra arbetssätt som kan var bättre än hur de arbetar tack vare att de agila arbetssätten 

skapat uppmärksamhet. Nyman (2010) anser att de agila metoderna kan beskrivas som ett 

helt nytt sätt att tänka och arbeta i projekt, med principer och regler som visat sig 

framgångsrika. 

     Dessa metoder anses även vara iterativa och inkrementella alltså att det är metoder som 

man kan använda i flera mindre iterationer. Vi människor är betydligt bättre på att arbeta 

med detaljerat arbete under kortare intervaller jämfört med längre intervaller. Det är alltså 

lättare under kortare perioder att regera på förändringar och anpassa sig efter schemat, 

detta anser Karleskey och Voord (2008). Kelley (2011) anser att det finns tre olika delar i 

det agila arbetssättet. Precis som Karleskey och Voord (2008) anser han att det finns det 

inkrementella sättet, det iterativa sättet men även ett evolutionärt sätt. Trots att det finns 

tre olika nivåer av agilt menar Kelley (2011) inte att det finns tydliga gränser mellan dessa 

tre delar. Det evolutionära sättet är dock det som vi kan kalla det mest agila av de tre, sedan 

kommer det inkrementella sättet och det som är minst agilt är det iterativa arbetssättet, vi 

måste dock komma ihåg att det iterativa dock är hyffsat långt ifrån Vattenfallsmodellen.  

     I alla agila metoder är meningen att man ska arbeta så enkelt som möjligt och att undvika 

komplexitet. För att presentera den agila idén skapade man en kort förklaring som de 

namngav: Det agila manifestet. I manifestet ska man värdesätta: Individer och 

interaktioner framför processer och verktyg, fungerande programvara framför omfattande 

dokumentation, kundsamarbete framför kontraktsförhandling samt att anpassning till 

förändring framför att följa en plan. Meningen med det agila manifestet var att skapa ett 

uppror mot det strikta, traditionella arbetssättet som många systemutvecklare ansåg vara 

ett misslyckande arbetssätt, detta anser Beck et al. (2001). Det agila synsättet har utvecklats 

med åren och nu kan man se detta som ett paraply där flera olika former av projektledning 

ingår under namnet ”Agilt”. Dessa kommer jag att nämna efter detta stycke. En anledning 

till att dessa olika metoder är kopplade till rubriken ”agilt” är att de utvecklades i mjukvaru- 

och systemutvecklarbranschen. De agila metoderna gestaltas som sagt som ett paraply 

eftersom det finns många delar under själva begreppet agilt/agile. Verma (2015) anser att 

begrepp vi finner under paraplyet är andra specifika arbetssätt som heter: Scrum, FDD, 

Kanban, DSDM, XP, ASD, Lean och Crystal.  

     En speciell del som ingår i att arbeta agilt är att använda sig utav s.k. ”Stå upp möten”. 

Dessa möten har man varje dag. Hasnain & Hall (2008) anser att verksamma med Agil 

projektledning ska träffas varje dag en kort stund för att minska långa diskussioner. Målet 

med dessa möten är att kommunicera om möjliga problem samt fokusera på att arbeta som 

ett team. Mötena måste även inte användas för att lösa problemen, utan andra i teamet ska 

få förståelse över svårigheter som kan finnas samt vem eller vilka som kan hjälpa till om det 
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anses nödvändigt. Själva upplägget på mötet bör bestämmas i början av projektet så att alla 

vet vad som gäller när det ska hållas ett ”Stå upp möte”. Vanliga frågor man kan ta upp är 

hur man hade det igår, vad man gjorde och vilka hinder som man stötte på. Samt vad man 

ska göra idag och om det är något resten av teamet bör få veta. Att använda ”Stå upp möten” 

kan bidra med tydlighet och transparens i teamet.  

     Det finns även en modell som förklarar olika stadier i ett typiskt Agilt projekt. Det inleds 

med en förstudiefas där man enligt Gustavsson (2013) planerar hur projektet kommer att 

gå till, vad man ska åstadkomma och vilka personer som ska arbeta med projektet. Sedan 

går man in i en annan iteration där man planerar, utvecklar/skapar, testar och stämmer av 

med kunden så att man får feedback och åsikter om produkten. Denna iteration fortsätter 

sedan så många gånger som behövs för att kunden blir nöjd, när kunden är nöjd kan man 

leverera produkten. Enligt Gustavsson (2014) finns det tre unika detaljer för det här 

konceptet. Först och främst ska man göra det viktigaste först, genom att börja med den 

delen som ger mest nytta för kunden så blir arbetet väldigt effektivt. Eftersom man även ska 

leverera material allteftersom i ett agilt projekt har även kunden möjlighet att ändra sin 

beställning om det behövs. Den andra egenskapen som är unikt för det agila är att man som 

sagt ska välkomna förändringar. Den sista egenskapen gör att man ska vara tydlig så att alla 

vet var projektet befinner sig, vad man har gjort och vad som kommer att hända. Att hålla 

en transparens genom hela projektet leder även till trygghet och motivation för både kunden 

och projektgruppen. Dessa tre steg skulle vi kunna kalla för den Agila-idén. 

4.2.1 Scrum 
Scrum är ytterligare ett arbetssätt som har speciella egenskaper men som ändå räknas som 

en av de agila metoderna. Det är som sagt även en av de första genombrytande metoderna 

inom den agila idén. Det går ut på att alla som är med i projektteamet är på något sätt 

delaktiga i hur projektet kommer att gå till och att alla är ansvarig för sin del, men att man 

ändå hjälps åt med alla delar. Man har alltså ingen riktig projektledare som bara har 

ansvaret för projektet om man väljer att använda Scrum-metoden i ett projekt. Vi kan säga 

att Scrum och Vattenfallsmodellen är två olika sätt som ligger längst ifrån varandra i 

spektrumet från Traditionellt – Agilt, detta anser Kelley (2011). I Scrum har man dock en 

”Scrummaster” som vi kan likna med en projektledare förutom att den inte bara ska leda 

teamet ska den även vara med och producera material i projektet. Meningen är att alla i 

gruppen ska vara beroende av varandra samt att man ska kunna vända sig till vem som helst 

om man behöver hjälp men ”Scrummastern” ska alltid vara tillhands om någonting uppstår 

samt att denna kan fungera som en problemlösare.  

     Något som är unikt för Scrum är att man ska låta en individ i teamet vara ”produktägare” 

alltså en person som representerar kunden och ska se till att det företaget levererar är det 

som kunden har beställt. Att arbeta enligt Scrum-metoden innebär även att man arbetar i 

s.k. sprintar. En sprint är en kortare tidsperiod och ett projekt består av flertalet sprintar. 

Man gör alltså en planering allteftersom så att man ser vad nästa sprint ska innehålla. Enligt 

Schwaber (2004) skaparen av Scrum, är en passande längd på en sprint eller etapp som det 

också kallas hela 30 dagar.  

     Det finns även en detalj som är kännetecknar Scrum och det är en s.k. Scrumboard. 

Misevičíūté (2015) anser att det finns flertalet olika versioner på hur en sådan kan se ut men 

att det är ett essentiellt verktyg för att försäkra sig ett smidigt projekt. Den traditionella 

”Scrumboarden” är en tavla eller skärm där man ritar upp spalter, spalterna bör namnges 

och vanligast är kategorierna: inte påbörjat, påbörjat, utvärdering och klart. Vanligast är att 

detta görs icke digitalt, när tavlan är klar börjar man skriva ner mängder med 
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arbetsuppgifter som ska genomföras, vanligtvis på post-it lappar. Lapparna kan sedan 

flyttas mellan kategorierna. Det är ett effektivt sätt att se allt som ska göras, vad som är klart 

och vad man ska fortsätta att arbeta med.  

4.2.2 Lean 
Lean är ytterligare ett nytt synsätt på projektledning. Det här synsättet kommer från Japan 

och har i det här fallet tagit från engelskans ord Lean som betyder slimmad eller mager. 

Detta innebar väldigt kortfattat att man ska arbeta så ”smalt” som möjligt.  

     Gustavsson (2013) Anser att det finns vissa centrala värderingar i Lean, man ska: 

eliminera slöseri, fokusera på lärande, skjuta på åtagande, leverera material snabbt, 

respektera människor och optimera helheten. Att arbeta Lean är inte alltid enkelt och det 

kan vara svårt att uppfylla alla punkterna i den här modellen. Några är för mig självklara 

medan andra inte är lika självklara. Att försöka eliminera slöseri på både tid och resurser 

låter vettigt men det kan vara svårt att lyckas med detta. Om projektet är självklart borde 

det inte vara ett problem. Det kan krävas erfarenhet för att man ska förstå vart man kan 

spara in tid och resurser. Detta hänger ihop med nästa del som handlar om att man ska 

fokusera på lärande. Gustavsson (2013) menar att det är okej att misslyckas en gång men 

om man gör samma misstag igen så visar det att man inte reflekterar över sitt beteende och 

provar andra tillvägagångssätt. Detta syftar dock på att man ska stanna upp i arbetet och se 

över situationen så att man ska kunna ändra sitt arbetssätt eller ändra riktning om man 

upptäcker att arbetet sker på ett icke effektivt sätt.  
Att man ska ”skjuta på åtagande” innebär att man inte ska fästa sig vid specifika delar av 

arbetet. Det finns ett ordspråk som säger: ”Kill your darlings” (”Döda dina älsklingar”), 

detta innebär ungefär samma sak som att man ska skjuta på åtagande. Om man fäster sig 

vid en faktor eller design väldigt tidigt i arbetet så kan det vara väldigt svårt att ändra sin 

design.  Enligt Grose (2013) är den underliggande teorin bakom detta citat att om någonting 

inte fungerar i din design så bör du inte vara rädd för att släppa taget, samt att du alltid bör 

vara redo att lämna objekt eller möjligheter om andra (projektledare, kund, kritiker) eller 

dig själv anser att det skulle nyttja projektet.  

     Om man lyckas med dessa tre delar: Om man eliminerar slöseriet, fokuserar på lärande 

och skjuter på åtagande så har man en stabil grund över ett projekt. Förutom dessa punkter 

så finns det mer att tillägga i Lean modellen. Enligt Gustavsson (2013) ska man även 

leverera material snabbt. Detta för att man inte ska missa detaljer kring det bestämda 

arbetet. Om det går lång tid mellan beslut och feedback är det svårt att komma ihåg exakta 

detaljer eller förändringar. En annan del i modellen är att man ska respektera alla deltagare 

i teamet och minska på hierarkin i ett team samt att man ska lita på varje individs 

kompetens och erfarenheter. Den sista delen i den här modellen handlar om att man ska 

försöka ”optimera helheten”, det kan vara enkelt att man skapar vissa delar bättre än andra 

men det gäller att helheten av produkten blir bra/lyckad och inte bara specifika delar. Att 

se helheten i produkten och att se till att den kompletta produkten blir så optimal som 

möjligt är även det en del som är väldigt viktigt.  

4.2.3 Crystal 
”Crystal metoden” även kallad ”Crystal clear” (kristall klart). Är en s.k. ”human-powered” 

metod, alltså att den är driven och centrerad till och av människan/or, detta anser Cockburn 

(2002). Den här modellen utgår ifrån en väldigt enkel del, nämligen att teamet ska vara och 

befinna sig väldigt nära varandra och man ska ha möten med varandra och avstämningar 

med kunden. Det här arbetssättet är även utvecklat för att direkt ”tackla” regler och visa 

teamet vad man ska göra och vad man ska uppmärksamma. Crystal metoden passar även 
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väldigt bra då projektet har ett fast pris/budget. Syftet är även att man ska försöka minska 

”byråkratin” i projektet och skapa utrymme för att låta teamet göra det dem är bäst på, 

designa, utforma, skapa eller något annat som de är intresserad av som gynnar projektet. 

En annan del är att man förutom avstämningar med kunden låter kunden få vara med i 

arbetet och ses som en ”expert” eftersom det är de som kommer att använda produkten 

senare är det inte konstigt eller skadligt om denna får vara med i utvecklandet av produkten.  

     Cockburn (2002) anser även att man kan beteckna ett projekt som ett ”ekonomiskt 

begränsat kooperativt spel av inventioner och kommunikation”. Beroende på hur du eller 

ni spelar kommer resultatet att påverkas. Men om man väljer att arbeta med den här 

metoden så vet man var man ska lägga sitt fokus, vad man ska förenkla och vart man ska 

tänja på reglerna. (ibid) anser även att många metoder vill anses som den ”bästa” trots detta 

så är många av dessa metoder väldigt strikta och svårhanterliga. Crystal metoden strävar 

inte efter att anses som en av dessa utan den här metoden strävar efter att vara ”tillräcklig” 

så att folk faktiskt tar modellen och tillämpar och formar den utefter projektet. Eftersom 

detta är målet med metoden att man ska kunna vara fri, leder till att det inte bara finns en 

specifik Crystal metod utan snarare en familj av metoder. Eftersom varje projekt inte ser 

exakt likadana ut så är det viktigt att teamet analyserar sig själva för att se sina svagheter 

och styrkor för att de ska kunna se vad Crystal metoden kan bidra med, så att ni kan stäkra 

både er styrkor och svagheter.  

4.2.4 Ytterligare metoder 
De andra metoderna som vi finner under paraplyet är: XP (Extreme Programming), FDD 

(Fature-Driven Development), ASD (Agile System Development), DSDM (Dynamic 

Systems Development Method) och Kanban. Dessa metoder är väldigt centrerade till 

systemutveckling och därför har jag valt att samla dessa metoder här. Det finns även 

ytterligare arbetssätt och metoder man kan använda men jag anser att dessa är svårare att 

tillämpa till övriga branscher eftersom de är grundade och tillämpade väldigt strikt till 

systemutveckling medan de övriga som jag listat i föregående punkter känns lite mer 

kontextfria även fast de grundar sig i systemutveckling. Självklart finns det fler metoder 

man kan använda sig av. Alla metoder som jag har nämnt har dock gemensamma/liknande 

egenskaper och det är därför vi finner dem under det ”Agilaparaplyet”. 

4.3 Filmproduktioner  

Filmproduktion är precis som det låter en produktion där man skapar film, detta 

förekommer i olika versioner och under min uppsats gång kommer jag inte att se film som 

en enda produkt. Filmproduktioner och systemutveckling är inte exakt samma sak men 

man skulle kunna se dessa två begrepp som syskon eftersom man arbetar med liknande 

produkter samt att det handlar om hur vi människor tar del av digitala produkter. Den 

största skillnaden är dock ”bäst före datumet” för de olika produkterna. Ett digitalt system 

ska förhoppningsvis vara aktivt så länge som möjligt medan t.ex. en reklamfilm kan visas i 

två veckor för att sedan skrotas. En annan skillnad mellan systemutveckling och skapandet 

av filmproduktioner är att man oftast inte arbetar med kunden på samma sätt. Dessa två 

faktorer är de största skillnaderna mellan dessa två branscher. Förutom att täcka film-

produktioner i allmänhet kommer det här stycket även att täcka delar ur filmproduktioners 

historia för att vi ska kunna se hur arbetssätt inom filmindustrin har förändrats.   

     Vi kan dela upp filmproduktion i olika delar/faser. Enligt Camp (2013) så finns det tre 

olika delar som är viktiga att känna till. Om man vet vad varje del ska innehålla för delmål 

kan det i sin tur förbättra och förenkla vilken filmproduktion som helst. De tre delarna är 
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preproduktion, produktion och slutligen postproduktion. Om man väljer att arbeta med den 

traditionella projektledningen i den här formen av arbete krävs det mycket arbete i 

preproduktionsfasen där man ska planera arbetet, hitta inspelningsplatser, skådespelare 

och rekvisita samt att man ska bearbeta manuset (ibid). Under själva produktionsfasen så 

är det väldigt viktigt at scheman hålls och att man får ut det tänkta resultatet på planerad 

tid. Slutligen när allt material är insamlat så ska allting sättas ihop till en produkt detta gör 

man i post-produktionsfasen. Det får alltså inte uppstå några problem under några av dessa 

tre faser för att projektet ska gå felfritt. Om man väljer att arbeta efter agila projektmetoder 

så borde rent teoretiskt riskerna för misslyckande att minska eftersom man planerar allt lite 

eftersom. Att avstämma med kunden vid många tillfällen är också att föredra eftersom det 

är kunden som (oftast) vet vad de vill ha. De olika formerna av filmproduktioner jag har 

inriktat mig på spelfilm (långfilm), reklamfilm, korta filmer för Youtube och infografik. Alla 

har en sak gemensamt, det består av bildsekvenser men det är olika typer av projekt med 

olika former av kunder och syften samt budgetar.   

4.3.1 Utveckling av filmindustrier 
Om vi anser att systemutvecklingsbranschen har gått från det traditionella arbetssättet med 

Vattenfallsmetoden till de Agila metoderna är det även passande att se hur filmindustrin 

har utvecklats. Systemutvecklingsbranschen gick som jag tidigare presenterat från väldigt 

styrt och byråkratiskt till ett mer fritt arbetssätt. Filmbranschen har också utvecklats och 

varje del i filmbranschen har utvecklats på sitt sätt. De olika branscherna jag kommer att 

redovisa är: Spelfilm-, reklamfilm-, infografik- och animationsbranschen samt hur det har 

sett ut för plattformen Youtube.  

4.3.2 Spelfilm 
Enligt Lampel & Shamsie (2003) har själva industrin gått från att vara en väldigt ”studio” 

dominerad era med en stark hierarki och arbetade internt inom företaget till en industri 

med större fokus på ”post-produktion” som domineras av flexibla organisationer med 

nätverk av resurser. Lampel och Shamsie (2003) antyder även att det finns två olika sätt att 

se på den här utvecklingen. Det ena sättet är att ”mobilizing capabilities”/mobiliserande 

förmågor och det andra sättet är hur man kan ”transforming capabilities”/transformera 

förmågor. Det första handlar om rutiner som behövs för att identifiera alla resurser, 

speciellt i formen av olika ”kreativa talanger” såsom, producenten, regissören, manus-

författare, skådespelare och andra faktiska roller. Det andra synsättet handlar om hur man 

komprimerar resurser som driver och kontrollerar processen av att använda en samling av 

resurser för att nå en avslutad produkt med efterfrågad kvalitet.  

     De menar att de gamla filmstudiorna var betydligt mer informerade om detaljerna när 

man skapar en film jämfört med deras förståelse om hur viktigt det var att hålla en god 

relation med ”box-office” de som säljer biljetter och distribuerar filmen. Filmbranschen 

ansågs vara projektbaserade. Tekniken, distribuering och uppvisning av produkten är 

viktiga faktorer men en lyckad planering och ett professionellt genomförande började bli 

allt mer viktigt ju längre tiden gick. Den första utvecklingen av skapandet av långfilmer i 

Hollywood var att utveckla praktiker och rutiner så att man genomföra arbetet mer effektivt. 

Processen av att skapa en film är inte helt sekventiell utan iterativ med några viktiga 

milstolpar. Det viktigaste anses vara planeringen och upplägget av projektet. Om man väljer 

att satsa på ett projekt så är det extra viktigt att alla är med på det. Det är få filmer som 

skrotas när man väl har börjat filma, det är helt enkelt för dyrt att inte fortsätta. Återigen 

kommer vi in i de tre delarna preproduktion, produktion och post-produktion. Arbetet ser 

väldigt olika ut i de olika faserna men de är alla lika viktiga. Det svåra med pre-
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produktionsfasen är att veta på förhand hur lång tid allt kommer att ta och vilka resurser 

man behöver vid vilken tidpunkt. Om man inser i produktionsfasen att preproduktionsfasen 

har misslyckats kan kostnaden för produktionen att öka eller kvaliteten på filmen minska. 

Med tiden blev filmer och produktioner större, när man till och med insåg att man kan lägga 

till ljud så ökade mängden möjligheter radikalt. Det viktigaste för att man ska kunna 

utveckla praktikerna och rutinerna så krävs det att man vågar ta risker och testa nya 

arbetssätt. Lampel & Shamsie (2002) påstår att om man utvecklar och lägger mer fokus på 

en del så kommer en annan del att få mindre uppmärksamhet.  

    Ett stort filmbolag som ska producera en långfilm har en väl genomarbetad struktur 

eftersom det är oftast väldigt många individer inblandande som arbetar med filmen och 

deras arbetssätt kan vi se som ganska traditionellt. De har sina tre olika produktionsfaser 

och varje del är beroende av varandra. Eftersom varje specifik del kräver sitt arbete så har 

spelfilmsbranschen gått från en komplett studio till flera enheter av resurser. I dag är det 

viktigt att man som filmbolag har rätt kontakter och rätt resurser till sin produktion. 

Eftersom alltfler kan arbeta med film finns det idag större möjligheter att flera olika 

individer formar arbetssätt inom filmbranschen. Vilket i sin tur leder till att arbetssätt inom 

spelfilmsbranschen ökar och bitar av det gamla traditionella arbetssättet faller bort.  

     Med tanke på dagens teknik samt att visuella effekter blir lättare att använda (Buchman 

2014) så tar post-produktionsfasen oftast längre tid än själva inspelandet av alla scener. Det 

är som sagt i post-produktionsfasen alla delar ska sättas ihop och det blir oftast mycket 

arbete med att bilden ska vara på ett visst sätt samt att ljudet ska vara på ett visst sätt. Det 

gäller i sin tur att produktionsfasen levererar så bra material som möjligt så att post-

produktionsfasen ska gå lättare. Precis som preproduktionsfasen måste vara genomarbetad 

för att produktionsfasen ska gå så lätt och effektivt som möjligt. En trend som blir allt 

vanligare i spelfilmsbranschen är att produktionskostnaden för filmer blir högre. Buchman 

(2014) ifråga sätter även varför filmerna blir dyrare och dyrare medan tekniken gör det 

lättare för skaparna. Han anser även att den teknologin är som ett dubbel eggat svärd, visst 

det är lättare att skapa material men kostnaden för själva tekniken stiger dock, på så sätt 

blir det inte billigare att använda effekter. Publiken till filmer blir också allt mer kräsna när 

det gäller filmer och effekter och allt färre väljer att gå på bio. Man för väntar sig helt enkelt 

mer och mer av filmbolagen idag och för att kunna bidra med något nytt och passande till 

publiken går oftast kostnaden upp. Delar av den här historian ligger i grunden för de övriga 

formerna av film som jag kommer att beskriva här nedan.  

4.3.3 Reklamfilmsbranschen 
Reklamfilmsbranschen har i sin tur också utvecklats med åren. Förut producerades en film 

med fokus på produkten och visades på tv eller i biosalongen, de få ställena där rörligbild 

visades. Med tanke på dagens teknik är det svårare för företagen att nå målgruppen. Men 

eftersom det finns så många olika former av plattformar så finns det även flertalet olika sätt 

att göra reklam på. Vi finner rörligreklam fortfarande i våra tv-apparater och i biosalongen 

men även på våra datorer och smartphones. Vi skulle kunna se reklamfilmer som vilken film 

som helst förutom att syftet med en reklamfilm är att publiken ska bli intresserad om 

produkten eller tjänsten. Santharam et al. (2017) anser att just animerade reklamfilmer har 

slagit igenom samt att de skapar engagemang kring tittarna 30% mer reklamfilmer som är 

inspelat med riktiga människor. De anser även att animation inom reklamfilmer är ett 

fenomen som få företag har råd att underskatta. Detta kan vara en ny trend som kommer 

att påverka hur folk inom reklamfilmsbranschen arbetar. Vi skulle även kunna se de som 

vilken kortare filmproduktion som helst och som innehåller de tre produktionsfaserna. En 
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annan form av reklamfilmer är promotionsfilmer för företag som fungerar som en form av 

trailer för företaget. I en sådan film kan man se företagets produkter och hur företaget 

arbetar. Målgruppen för dessa filmer är kunder till företaget som via en film ska kunna se 

vad de får om de köper företagets tjänster och produkter.  

4.3.4 Visuella effekter, animationer och infografik 
Den här delen har verkligen utvecklats med åren. Den digitala tekniken har underlättat för 

branschen och det har aldrig producerats mer animationer eller infografik än tidigare. 

Precis som reklamfilmsbranschen har den här formen av filmer ökat markant. Infografik 

har funnits väldigt länge men oftast i bildform och inte i rörlig bildform. Den mest klassiska 

formen av infografik är bruksanvisningar eftersom det oftast består av text samt bild om 

objektet som förklarar för oss hur man brukar föremålet. Med åren har animerade filmer 

fungerat som den nya infografiken. Om vi ser på animation har den branschen utvecklats 

från att man ritade bilderna för hand till att man skapar allt digitalt. Lankow et al. (2012) 

anser att design av information inte är något nytt. Samt att historian sträcker sig ända 

tillbaka från första grottmålningarna till de moderna versionerna genererade med hjälp av 

datorer. Om vi ser på animerade filmer har historien gått från handritade bilder till 

datorgenererade bildsekvenser. Animationer och visuella effekter har i sin tur blivit mer 

populärt i spelfilm också.  

4.3.5 Youtubes utveckling 
Youtube är en revolutionerande plattform som tillåter privatpersoner lägga upp videoklipp 

online som sedan andra kan ta del av. Den här formen av videoklipp har inte en speciellt 

lång historia. Enligt Finamore et al, (2011) startades hemsidan 2005 och köptes sedan upp 

av Google i november år 2006 och har mellan 20-35% av internettrafiken, varje dag. Det 

laddas nu upp 35 timmar video varje minut. Det är alltså en väldigt populär plattform. Den 

finns givetvis på våra datorer och bärbara enheter och eftersom det kan fungera som en 

plattform för filmer med olika syften så finns det material för väldigt många målgrupper. 

Själva historian om hur videoklipp skapas är internt mellan varje användare som publicerar 

material och varje individs arbetssätt är unikt i sig.   

5. Analys av arbetsmetoder inom filmproduktioner 

Jag kommer att studera olika projekt för att se arbetssätt i olika filmprojekt. Fyra olika 

produktioner som har olika former av syften och förutsättningar. Det första projektet som 

jag kommer att redovisa är ett företag som arbetar med både reklamfilmer, promotions-

filmer för företag och andra produktioner. Det andra objektet handlar om ett kompisgäng 

som producerar korta filmer som de sedan publicerar på Youtube. Det tredje projektet 

handlar om en långfilm, producerad av en person i samarbete med ett produktionsbolag 

och ett ”regionalt resurscenter”. Det sista fallet är ett mindre företag som arbetar med 

infografik och animationer.  

     Här nedan kommer jag som sagt att redovisa vad varje studieobjekt gör eller har gjort. 

Jag har fått tillåtelse av alla personer jag tillfrågat att få använda deras namn, företag eller 

produktioner i mitt arbete. Det här stycket kommer även att täcka resultatet av min studie 

där jag i tur och ordning kommer beskriva hur varje arbetssätt i de olika Fallen. Detta 

uppföljs sedan av en analys av varje resultat.  
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5.1 Fall 1 

Det första fallet jag har studerat är ett företag som är en: Konsult- och ”helhetsbyrå” med 

26 anställda. Enligt deras hemsida anser de bland annat: ”Att upplevelsen är lika viktig som 

orden, sammanhanget lika avgörande som innehållet och helheten större än delarna”. De 

kallar sig själva för en helhetsbyrå och det innebär att de vill och kan ta nästan vilken uppgift 

som helst från ett företag och sedan utföra den. De kan göra kampanjer, produktdesigner, 

reklamfilmer, promotions filmer för företaget m.m. Enligt en projektledare (intervju januari 

2017) vet de anställda på företaget vilka som är passande/kompetenta för olika uppgifter. 

De fokuserar även på lärande och låter nya anställda med mindre erfarenhet få arbeta med 

de som arbetat längre eller med de som har större erfarenhet.  

     När det kommer till filmproduktion har det ett systerbolag som sköter inspelandet av 

reklamfilmer eller liknande. Men det är anställda i företaget som arbetar med pre-

produktion och post-produktion av materialet. De är även de på företaget som tillägger 

grafik eller andra digitala element till filmerna. Eftersom de befinner sig på två orter har de 

ofta videomöten med varandra så att de kan prata och visa saker för varandra. Men om det 

är kreatörsmöten eller där de integrerar eller visar upp exempel brukar de mötas upp på 

något av kontoren för att lättare kunna förstå varandra. Anledning till att de finns på två 

orter är i sin tur för att kunna komma närmare kunderna.  

5.1.1 Resultat Fall 1 
Jag har intervjuat samma projektledare för resultatet i mitt första fall. Han anser (intervju 

24 mars 2017) att deras projekt är väldigt varierande eftersom de erbjuder flertalet olika 

produkter och tjänster. Just nu har de delat upp företaget i två delar, den ena delen har 

möten på måndagar (som ofta är uppstartmöten där de diskuterar ett nytt projekt) och sen 

har de ett kortare avstämningsmöte på torsdagar. Den andra delen av företaget har mer 

eller mindre möten varje dag. När de är ett större projekt har de även en kundansvarig/ 

produktägare.  

     Deras projekt varierar i storlek, omfattning och tidsramar och varje projekt ser inte alltid 

exakt likadana ut. De har ett systerbolag som sköter inspelningen av materialet men de 

grafiska inslagen och post-produktionen sköter de själva. De har nyligen valt att börja arbeta 

med en digital version av en Scrumboard för att varje individ i teamet ska kunna se vad som 

ska göras och hur de ligger till i projektet. Efter varje avslutat projekt brukar de hålla en 

utvärdering av projektet för att se vad som fungerade bra och vad som fungerade sämre. 

Han påpekar att de har utvecklat deras metoder under åren samt att deras arbetssätt också 

utvecklas.  

5.1.2 Analys Fall 1 
I svaren på mina frågor sa projektledaren att de inte hade pratat om agila metoder men 

mycket av deras arbetssätt tyder på att de arbetar en viss del agilt. Eftersom de anser att de 

gör många olika projekt och att projekten varierar i storlek samt att detta påverkar hur de 

arbetar finner vi olika former av arbetssätt för det här studieobjektet. De har inslag av 

Scrum, dels eftersom de ibland har en Kundansvarig och de arbetar med en digital 

”Scrumboard”. De har möten väldigt ofta och de är beredda om det sker någon förändring i 

teamet eller på order från kunden. På deras hemsida strävar de efter att fokusera på 

helheten vilket är en central del i den agila-idén. De arbetar även iterativt och tillåter 

förändringar. De har möten men inte lika regelbundet som teorin anser att man ska ha. Men 

vi finner tydliga egenskaper i deras arbetsmetod som tyder på att de har tagit del av de agila 

metoderna men samtidigt att de har valt de egenskaperna som passar deras företag.  
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5.2. Fall 2 

Mitt andra studieobjekt är en Youtube serie. I ett inlägg på hemsidan ”Reddit” har en av 

skaparna beskrivit hur serien uppstod. Serien är ett koncept som nu är hela 6 år gammalt.  

     Enligt en av grundarna började allt med att han kompis såg en video på Youtube av ett 

annat produktionsteam och tyckte att de borde göra något liknande. Eftersom de var 

studenter så hade de dock inte råd med produkterna som de i den originella serien använde. 

De bestämde sig för att göra spagetti och köttfärssås. De köpte olika matprodukter och 

började sedan filma själva matlagningsprocessen. Med grundaren som huvudperson fick vi 

se hur han började göra i ordning en version av den klassiska svenska maträtten. Mitt i 

filmen blir han tydligen hungrig och gör i ordning en smörgås med överdrivet mycket smör 

och majonnäs. Samtidigt som han tog en tugga så kände han dock att om detta sprids på 

internet kommer han bara att se ut som en idiot, få hat av tittare för att han äter något 

äckligt och det kommer inte att gynna serien. Han kände att han måste rädda situationen 

och sa ”Good for you” (Bra för dig). Ett citat som de sedan använder flera andra videor.  

     De började sedan klippa ihop materialet och lade sedan ut videon på Youtube. Efter detta 

bjöd de in tre killar och tillsammans började de producera flera filmer med samma koncept. 

Den första videon fick 25 000 visningar den första veckan, de skapade ett konto på de 

största socialamedierna för att fler ska hitta dem och se vad de gör. Eftersom de fick 

inspirationen från ett annat produktionsteam så fick de även respons av en som skapat den 

kanalen. Som tyckte att det var roligt att se en parodi på deras egna parodi. I introt till den 

första filmen och i andra videor hänvisar de även tittarna till de originella skaparna bakom 

iden så att tittarna får veta var de fått sin inspiration ifrån. Kanalen har nu 1 000 000 följare 

på Youtube men de är inte lika aktiva nu som för 6 år sedan. Serien började som en kul grej 

med ett kompisgäng som ville producera film. Att det sedan blev något större är nog något 

som ingen kunde tro när de publicerade första videon.  

5.2.1 Resultat Fall 2 
Jag intervjuade en av grundarna till serien som anser att (intervju 17 mars 2017): ”Allt 

härstammade ur ett driv av att vilja skapa något i videoformat”, de hade aldrig något manus 

eller regissör förutom de själva som försökte få ihop allt till en tre minuter lång video. De 

anser sig själva som genuina och gjorde allting i stundens hetta och framför allt hade det 

roligt när det skapade kaoset tillsammans. Så här såg det ut i början av deras karriär, den 

enda skillnaden som förändrade hur de arbetade skedde när de gjorde en comeback 2014. 

Då infördes det veckomöten där de diskuterade kommande inspelning. Trots att grundarna 

arbetade och fortfarande arbetar med mjukvaru- och systemutveckling och känner till de 

agila metoderna så vill han inte att deras kreativa process skulle styras med en s.k. 

Scrumboard eller andra strikta krav enligt någon modell.  

     I början när de var nya på Youtube försökte de ta åt sig extremt mycket av feedbacken 

från tittarna, både negativ och positiv. De anpassade sedan innehållet i kommande videor 

för att publiken skulle vilja se det nya de producerade. Men ju fler videor de gjorde desto 

mer säkra blev de på deras koncept och deras erfarenhet gjorde att de stängde ute publiken 

mer och mer ju längre tiden gick.  

5.2.2 Analys Fall 2 
Trots att de agila arbetsmetoderna var ett uppror mot det traditionella så anser en av 

grundarna att de inte skulle använda någon av dessa metoder. Resultatet säger att det agila 

arbetssättet, trots sin ”smidighet”, ändå var för strikt för teamet bakom serien. Grundaren 

jag intervjuade sa att serien skapades eftersom de ville skapa videoklipp på fritiden och 
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sprida underhållning, inte för att försöka bli ett företag. Det var inte mycket som ändrades 

i dessa produktioner och inte heller arbetsmetoderna. Det enda som skiljde videorna från 

varandra var måltiden som lagades. Deras ”kunder” var fortfarande tittarna på Youtube och 

deras team bestod fortfarande av samma individer. Längden på videorna är ungefär 

densamma och plattformen där videon publicerades var även den som vanligt. Han ansåg 

att de skapade händelseförloppet i filmen allteftersom och detta tyder snarare på 

improvisation än iteration. Det finns inga egentliga inslag av de agila metoderna i den här 

produktionen och de visar att man kan vara framgångsrik utan att man använder de agila 

metoderna.    

5.3 Fall 3 

Det tredje fallet jag studerat är en långfilm. Filmen skapades år 2015 av en enskild 

producent, ett produktionsbolag samt ett ”regionalt resurscenter” och är hela 100 minuter 

lång och är inspelad utanför Umeå. Filmen handlar om huvudkaraktären Agnes som bor i 

byn Fälamog. Skolan i byn ska öppnas men av någon anledning får inte Agnes börja skolan. 

Hon vill så gärna gå i skolan och bestämmer sig för att starta sin egen skola istället. Detta 

leder dock till att en mängd hemligheter från de förflutna börjar visa sig. Producenten har 

även skapat en annan långfilm som han skapade helt själv utan budget eller annan 

organisation.  

     I projektteamet var de sex personer. De hade även nio huvudskådespelare och ungefär 

70 statister och en huvudman som äger ett produktionsbolag i Luleå. Han har stått för 

teknik och material för filmen. Själva företaget har varit juridisk huvudman för filmen och 

han har tagit emot pengar från det regionala resurscentret. Budgeten för filmen var 50 000 

kronor. Om någonting hände eller om något gick fel så var de tvungna att anpassa sig efter 

det. Pengarna räckte till det som ansågs vara mest viktigt, bensin, rekvisita, kostymer etc. 

Även skådespelarna fick små löner för att de har ställt upp. Alla bakom kameran jobbade 

ideellt. Ju mindre pengar desto mindre kan man påverka designen och utseendet av filmen. 

Om någon skådespelare inte kunde eller valde att hoppa av så var de tvungna att hitta någon 

ny, detta skapade såklart motgångar som påverkade hur filen slutligen ser ut. Han skulle 

beskriva filmen som ”Astrid Lindgren möter Maria Gripe”. Meningen vara att det skulle vara 

en film för barn men Svenningsson (personlig kommunikation 2017) anser dock att det blev 

en ganska mörk och lång film med en speltid på nästan två timmar vilket kan anses vara för 

lång för just barn.  

5.3.1 Resultat Fall 3 
I en intervju med producenten till filmen (personlig kommunikation 5 april 2017) berättar 

han om hans filmproduktion. Preproduktionen pågick från februari till juni 2014. Manuset 

skrevs och bearbetades hela 13 gånger. Ett problem under preproduktionen var att hitta alla 

skådespelare. De som var både framför och bakom kameran var nybörjare och det var något 

alla var tvungna att vänja sig vid. Själva produktionsfasen pågick i ungefär en månad. En 

intensiv period där man spelade in alla scener för filmen. Producenten anser att det ibland 

blev väldigt krävande eftersom vissa scener var mer omfattande än andra. Bara att kliva ut 

i en tjärn klockan två på morgonen eller de scenerna som innehöll många statister kräver 

tid och planering.  

     Som regissör och producent av filmen hade han den största makten i de flesta av besluten 

i filmen. Trots att manuset var genomarbetat av flera personer var det han som påverkade 

de flesta besluten i filmen. Hur filmens handling, klipp och foto än såg ut så var det ingen 

som hade några åsikter. En sak som han inte hade makt över var dock hur skådespelarna 
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presterade, han hade egna tankar om hur alla scener borde se ut och han fick i sin tur försöka 

vägleda skådespelarna så att de kunde förmedla det som han ville. Han tyckte att alla 

skådespelare gjorde bra ifrån sig speciellt att gestalta alla olika typer av karaktärer. När det 

gäller inspelningsplatser fick man även ta det som man hittade, det blir inte alltid som man 

har tänkt sig varken naturmässigt eller byggnadsmässigt. Under delar av preproduktionen 

spenderade han veckor med att hitta inspelningsplatser, byggnader, ruckel och tjärnar.  

     Postproduktionen började när inspelningen/produktionsfasen var slut. Projektet gick 

från väldigt många personer till två, nämligen Producenten och Kompositören som skrev 

all musik till filmen. Musiken spelades in och mixades och samtidigt studerade de bägge 

två. Hela postproduktionsfasen tog ungefär ett halvår på grund av förhinder och tidsbrist.  

5.3.2 Analys Fall 3 
I svaren på mina frågor nämner Producenten ingen teoretisk metod men mycket stämmer 

överens med ett traditionellt filmprojekt. Projektet innehöll de tre faserna preproduktion, 

produktion och postproduktion. Det nämns inga agila verktyg eller egenskaper men det 

uppstod dock flera förändringar som de var tvungna att fixa. Detta betyder dock inte att de 

välkomnade förändringar utan var snarare ett oväntat, oplanerat problem som de var 

tvungna att lösa för att kunna slutföra filmen. Detta var Producentens andra långfilm men 

den första med en riktig budget och filmen jag studerat i mitt fall var en betydligt större 

produktion än den första filmen producenten skapat. Det finns inte någon skillnad eller 

utveckling av arbetssättet eftersom detta bara handlar om en produktion men resultatet 

visar att hans produktion ger en realistisk bild över hur ett långfilmsprojekt ser ut.   

5.4 Fall 4 

Det sista fallet i min studie är ytterligare ett företag men där de anställda endast arbetar 

med infografik och animation. Enligt deras mål som presenteras på deras hemsida vill de; 

”Hjälpa företag och organisationer att nå ut”, ”Vi gör helt enkelt det krångliga enkelt så att 

alla kan förstå”. Företaget har sex anställda och är ett företag som geografiskt sätt befinner 

sig i Göteborg och Stockholm. Deras produkter resulterar i korta informationsfilmer 

bestående av animerade objekt. De har även en s.k. ”voiceover” i infografiken för att det ska 

vara ännu enklare att förstå. Budgetar för deras projekt varierar och omfattningen på deras 

arbete växlar därefter. 

5.4.1 Resultat Fall 4  
De anställda på företaget arbetar enligt en produktionsmodell som de har utvecklat alldeles 

på egen hand genom åren. Jag intervjuade en Producent och Manusförfattare på företaget 

(intervju 27 mars 2017) som anser att den är någorlunda iterativ, men eftersom animation 

är ett så pass tidskrävande arbete handlar det snarare om en trattmodell där man jobbar 

brett och utforskande i början som sedan smalnar av ju längre in i produktionen man 

kommer. Det är ett litet företag med sex anställda och eftersom de anser att deras 

arbetsmetod är iterativ är de beredda om det skulle sker någon förändring från kundens 

sida. När de väl arbetar med infografiken anser Producent och manusförfattaren att i 

arbetet med animationens slutfinish så skapas i princip aldrig något utöver det som syns i 

den färdiga filmen. Enlig deras hemsida har de en Producent och manusförfattare, en 

”creative director”, ”art director” och tre ”motion deigners”.   

5.4.2 Analys Fall 4 
Han anser att de arbetar utefter ett arbetssätt som de själva har utvecklat med åren, det ska 

även vara en del iterativt. De är få anställda och resultatet visar att de arbetar mer agilt än 
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traditionellt. Resultatet visar att ju mindre företaget är desto lättare är det att prata med 

varandra och informera alla om vad som kommer att hända. Att deras arbetssätt är 

”någorlunda” iterativt tyder på Agila egenskaper samt att man tillåter ändringar om det så 

önskas av kunden. Att arbetet till en början är stort i animationer samt att det minskas med 

tiden. Att de beskriver en trattmodell tyder på mer fokus och mer arbete av hela gruppen i 

inledningen av produktionen. Efter beslut och avstämningar kan personerna i teamet arbeta 

med sina arbetsuppgifter på egen hand. På grund av att de har tre olika ”motion designers” 

(alltså personer som arbetar med att animera) kan de hjälpa varandra om det behövs.  

6. Teman 

Utifrån resultatet samt analyserna kring de olika fallen visas flera teman. Trots att alla 

arbetar med film visar det sig att alla har arbetat utefter sitt egna arbetssätt och att vissa 

visar inslag av de agila metoderna men inte alltid tagit del av de agila metoderna eller den 

agila-idén. Kapitel nummer 6 kommer att redogöra för de teman som resultatet visar samt 

en större gemensam analys för alla fall.   

6.1 Tema 1: Kund- och produktrelaterade arbetsmetoder 

Resultaten i de olika fallen visar några teman som visar oss vad som påverkar 

arbetsmetoderna för mina studieobjekt. Jag har valt att lägga ihop "Kundrelaterade" och 

"Produktrelaterade" arbetsmetoder under ”Tema 1” eftersom jag anser att det är två delar 

som har väldigt mycket gemensamt. Kundens roll spelar en stor roll när det gäller 

arbetsmetoder.  

     Fall 1 har olika metoder beroende på projektets storlek och beroende på vilka kunder de 

har. Ibland väljer de att lägga till en kundägare och ibland anses denne som onödig, 

framförallt i mindre projekt. De har alltså inte samma arbetsmetoder för alla olika projekt 

de arbetar med även om produkten slutligen blir en film. På deras hemsida har de en kortare 

text som beskriver deras idé och tankar. Citatet som jag nämnde i punkt 5.1 passar perfekt 

in i den agila idén. Att fokusera på helheten i produkten är en väsentlig del i den Agila-idén.  

     När det gäller fall 4 har även de olika former av kunder och produkter. Trots att det 

handlar om animerade infografiska videoklipp måste ändå temat sätta sig in i situationen 

och forma något material som passar syftet. De behöver heller inte spela in något material 

(allt skapas genom datorerna vilket kan vara en fördel) men de måste dock planera 

produktionen. Men hoppen mellan de klassiska produktionsfaserna visar att resultatet är 

mindre när man arbetar med animationer och dator-genererat material. Anledningen till 

detta är att själva hoppet mellan att producera materialet och sedan lägga ihop materialet 

till en färdig produkt är inte lika omfattande för animerade filmer till skillnad för icke 

animerade filmer. Om du ska spela in en film med riktiga människor och riktig utrustning 

kommer det att krävas omtagningar. Sedan måste den som arbetar med att redigera 

materialet gå igenom alla tagningar, se vilken som passar bäst, klippa materialet och lägga 

till effekter. Alla dessa steg finns inte i animerade produkter och i fall 4 används allt material 

som produceras. Precis som Producent och Manusförfattaren i fall 2 antyder så producerar 

man inget extra material utan det som skapas används i filmen. När det gäller fall 3 har de 

samma kund, det är även bara en produktion som studerats och själva kunden har inte 

kunnat påverka filmen. Detta speglar även många andra långfilmer. Det är väldigt sällan du 

som åskådare får chansen att påverka filmen. Det kan mycket väl vara befriande för den 

som skapar filmen men samtidigt så antar jag att man vill att publiken ska tycka om filmen 

lika mycket som producenten.  
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     När det gäller fall 2 har de många olika tittare som i sin tur har chansen att påverka varje 

produktion, något som skaparna av serien slutade att ta del av. Eftersom deras koncept, 

kunder och produkt, var den samma så använder de samma arbetssätt i alla produktioner. 

För fall 1 har de olika arbetssätt beroende på kund och produkt samt att de använder olika 

nivåer av Agilt. Detta gäller även för fall 4 förutom att deras arbetssätt enligt resultatet är 

oftast densamma oavsett kund och produkt. För fall 2 hade producenten ett arbetssätt och 

ingen specifik kund som kunde påverka utseendet på produkten. 

6.2 Tema 2: Personrelaterade arbetsmetoder 

Resultatet visar även ett annat tema som jag kommer att redogöra för. Temat om 

Personrelaterade arbetsmetoder kommer att visa om olika egenskaper hos personer i fallen 

kan påverka sättet man arbetar på. Detta är tydligare för fall 2 och 3 eftersom de inte har 

någon bestämd kund. De har båda olika individer som påverkat materialet som produceras 

och den slutliga produkten. Båda projekten ville skapa någonting som de själva var nöjda 

med (detta gäller även de andra fallen) men det gäller för dem att hitta en balans med 

kunden så att resultatet blir något som både kunden och producenterna blir nöjda med. De 

agila metoderna kan hjälpa till med detta och låter de kreativa arbetarna få producera 

material de personligen är nöjda med. Det är viktigt att kunden blir nöjd men med hjälp av 

agila metoder och kommunikation så kan detta även nyttja producenterna. Personerna i fall 

1 och 4 kan mycket väl ha personliga mål med produktionerna, men detta visas inte i mitt 

resultat, för att svara på detta krävs mer forskning.  

     Fall 1 och 4 består av olika personer som alla har olika roller. De agil metoderna antyder 

att man ska sätta individer och interaktioner framför processer och verktyg och detta 

betyder rent teoretiskt att individerna formar arbetssättet. Eftersom både fall 1 och 4 

använder en del av de agila egenskaperna visar resultatet att personerna i dessa fall kan 

påverka sättet de arbetar på. I fall 1 har de även mycket bra koll på varandra och väljer team 

efter projekt vilket i sin tur också påverkar arbetssättet. För fall 3 var en av skaparna även 

huvudpersonen vilket ger ytterligare möjligheter att påverka produkten och utan denne 

skulle produkten verkligen se annorlunda ut. För fall 4 där teamet arbetar på en 

professionell nivå med färre individer skulle deras arbetssätt ändras om någon av dessa 

skulle byta arbetsplats. Alla individer i ett team påverkar arbetssättet på något sätt vilket 

kan ske både direkt och indirekt.    

7. Diskussion 

Studien visar olika specifika arbetssätt och principer som man skulle kunna samla under ett 

och samma namn, precis som arbetstagarna i systemutvecklingen gjorde på 00-talet, men 

att det nya sättet kommer att innehålla de tre klassiska produktionsfaserna. De flesta i dessa 

branscher vill vara kreativa och utföra arbeten de tycker om att göra, jag antar att de inte 

vill lägga tid på att följa en allt för strikt modell men att någon form av struktur är 

nödvändig. Att hålla koll på varandra samt att kommunicera med varandra är viktigt men 

detta är som sagt lättare i ett litet företag eftersom det är lättare att hålla kontakten mellan 

få individer. Om du dock är anställd på ett större företag med flera hundra anställda så kan 

det vara viktigt med en annan form av struktur. De agila metoderna och de traditionella 

metoderna finns båda kvar och vare sig man arbetar med den ena eller den andra eller en 

blandning av bägge metoderna så finns det säkert många anledningar som påverkar just ert 

arbetssätt. De agila arbetsmetoderna går att tillämpa till filmproduktioner, men inget av 

mina studieobjekt har valt att arbeta 100% agilt och det är ganska intressant. Visst, de agila 
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metoderna var inte menat för filmproduktion men det finns vissa egenskaper som verkligen 

kan nyttja projekt exempelvis att man har en tydlig kundansvarig eller att man arbetar med 

en Scrumboard. 

     Det som jag anser är svårast med att omforma filmproduktioner är att transformera de 

klassiska produktionsfaserna till ett arbetssätt som inte är lika strikt eller traditionell utan 

mer iterativt än sekventiellt. Jag anser att det finns likheter mellan Vattenfallsmetoden och 

de tre klassiska produktionsfaserna vi hittar i filmproduktioner. När preproduktionsfasen 

är klar ska man inte gå tillbaka till den fasen igen, vilket Vattenfallsmodellen antyder. 

Filmproduktionens historia har förändrats med åren men faserna består. Det finns inget 

generellt namn på en arbetsmetod som passar för filmproduktioner. Det finns en skillnad 

på ”generell” och ”specifikt” och varje filmproduktion kommer att se olika ut. Jag antar att 

det kunde vara positivt om någon/några kan nämna specifika regler som förhoppningsvis 

passar för filmproduktioner, precis som de agila metoderna passar för systemutvecklings-

branschen. Sedan om man tillämpar alla regler eller inte, borde varje specifikt projekt 

bestämma själva.  

     Om studieobjekten hade tvingats att arbeta agilt skulle de behöva arbeta på ett sätt som 

de för det första inte har valt. Ingen av mina studieobjekt har sagt att de arbetar agilt men 

jag fann inslag av agila metoder i fall 1 och 4 men att ingen av dem arbetar 100% agilt. De 

agila metoderna är trots allt väldigt strikta och om man inte har möten varje dag så borde 

man inte kunna säga att man arbetar agilt. Dock om man inte har mycket att säga 

tillvarandra så borde man väl få bryta mot den här regeln om man anser att det gynnar 

projektet. Som resultatet säger har fall 1 delat upp sig i två delar där den ena delen har möten 

varje dag medan den andra delen inte har det. Detta beror på att de har olika projekt och 

arbetar därefter med olika arbetsmetoder, vilket jag tycker låter rimligt. Att kunna anpassa 

sitt arbetssätt efter projektets ramar låter som ett effektivt sätt att arbeta på, att ha insikt på 

vilket projekt som passar vilket team i företaget är i sin tur ett tecken på att de har erfarenhet 

av olika typer av projekt och arbetssätt.     

     Fall 1 har inte alltid med en kundägare (en del som vi finner under Scrum), men de har 

som sagt inte alltid en sådan om projektet anses för litet vilket gör att denna roll inte behövs. 

Filmens syfte kan göra det svår att ange en kundansvarig speciellt för fall 2 och 3. Den som 

kallas för ”exekutiv producent” är den som har det yttersta ansvaret för filmen och vi skulle 

kunna se denne som en kundansvarig men vi måste komma ihåg att det är en skillnad på 

det som denne vill uppnå och det som tittarna vill se. Dessa är mer självklara i 

systemutvecklingsbranschen eftersom de skapar en produkt för en specifik kund. Däremot 

i filmproduktionsbranschen är inte kunden alltid bestämd, speciellt för filmer vars syften är 

underhållning och därför inte har någon specifik beställare.   

     Om alla hade varit tvungna att arbeta med något av de agila metoderna skulle kanske 

deras produkter sett olika ut. Arbetstiden skulle förändras och mycket fokus skulle tvingas 

läggas på metoden jämfört med det konstnärliga aspekterna i filmerna. Något som jag tror 

att de flesta som har producerat film har känt i ett projekt är just problemet med de tre 

produktionsfaserna. Detta eftersom man får facit i efterhand. Med andra ord, det är i 

produktionsfasen du får veta om arbetet du gjorde i preproduktionsfasen var tillräckligt och 

det är i postproduktionsfasen du får veta om arbetet i produktionsfasen var tillräckligt.  

     Martell (2015) anser om man tillämpar agila arbetsmetoder i filmproduktion så kan tiden 

för projektet halveras. Ett påstående som är väldigt starkt och upplyftande för teorin och 

jag anser att han har rätt med att det kan underlätta för produktioner men att det kan vara 

svårt att tillämpa metoderna till 100% i alla olika former av filmproduktioner. 



21 
 

     Belton (2008) nämner begreppet ”Fix it in post” som något de flesta inom filmbranschen 

har hört. Meningen med detta citat är att man ska fixa alla problem i postproduktionsfasen, 

vilket kan låta bekvämt i produktionsfasen men som i slutändan blir både dyrt och 

tidskrävande. Det är alltså svårt att veta om preproduktionen och produktionsfasen är 

tillräcklig. Det kan verkligen vara viktigt att stanna upp och utvärdera dessa stora milstolpar 

och lägga ner tid för att komplettera scener in ännu en produktionsfas om man inser att det 

skulle behövas. Det är inte idealt, men om det gynnar alla och produktionens kvalitet så 

anser nog många att det är värt det. Det är dessa delar från de agila metoderna som jag tror 

kan påverka en filmproduktion mest och att man försöker hålla varje produktionsfas 

iterativ.   

7.1 Framtida forskning 

Studien visar alltså att olika typer av arbetssätt kan sprida sig från en specifik bransch till 

andra. Även om inte alla egenskaper i de agila modellerna är passande för 

filmproduktionsbranschen så går det ändå att göra som syftet i ”Crystal metoden”, att man 

tillämpar de egenskaperna som man själv anser ska gynna projektet. Något som vi även 

måste komma ihåg är att de här modellerna är anpassade i en annan bransch men dock 

väldigt framgångsrika och gynnade för många företag i systemutvecklingsbranschen. Syftet 

i grunden med de agila metoderna var inte att de skulle passa in i alla branscher.  

    Efter en större analys av metoderna så finns det både styrkor och svagheter med de agila 

metoderna och trots att det är friare än t.ex. ”vattenfallsmetoden” så finns det ändå en strikt 

struktur som man måste följa. Att sedan utvärdera projekt och arbetsmetoder är i sin tur 

viktigt för att ni ska förstå vad ni ska ändra och fokusera på. Det som filmindustrin behöver 

och för att göra arbetsmetoder säkrare måste generella egenskaper, arbetssätt och verktyg 

formuleras precis som verksamma arbetare i systemutvecklingsbranschen gjorde vid 

millennieskiftet. Om fler studier görs även för större grupper och företag inom 

filmbranschen borde en motsvarighet till det Agila metoderna kunna framställas i 

filmproduktionsbranschen. Att ha ett arbetssätt som gynnar företaget samt att de anställda 

trivs med arbetssättet anser jag är väldigt viktigt.  
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Bilaga 1  

 

Intervjufrågor för Fall 1 

 

Skulle du säga att ni arbetar agilt? Något ni har diskuterat? 

 

Vad händer innan halv tio? 

 

Har ni alltid en kundansvarig/produktägare i ett projekt har ni alltid en sådan?  

 

Skulle du säga att de anställdas erfarenheten är avgörande när det gäller att anpassa sig efter 

projektet?  

 

Känner någon att sättet ni arbetar på är fel eller att det blir misslyckat? 

 

Hur svårt är det att få experternas arbete att passa det kunden vill ha?  

 

Sparar ni planeringar?  

 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 2  

 

Intervjufrågor Fall 2 

 

Hur arbetade ni och vilka arbetssätt använde ni er utav när ni skapade serien? 

 

Anpassade ni ert material (filmernas innehåll), efter tittarnas önskemål på något sätt? 

 

Vad tror du är anledningen till att filmerna blev så populära? 

 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

  



 
 

Bilaga 3  

 

Intervjufrågor för Fall 3  

 

Hur lång tid tog projektet? 

 

Hur många var ni som arbetade? 

 

Hur mycket tid fick varje produktionsfas? 

 

Vad hände om någonting gick fel eller om det uppstod en förändring? 

 

Anpassade du filmen utefter någon målgrupp? 

 

Hur mycket makt hade du som producent över besluten som togs? 

 

Var du projektledare eller hade ni någon annan individ som hade denna roll? 

 

Vilken budget hade ni? 

 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

  



 
 

Bilaga 4  

 

Intervjufrågor för Fall 4 

 

Arbetar ni ”Agilt” eller finns det någon annan teoretisk modell ni har tagit del av när ni 

formar era produktioner? 

 

Hur går ni från idé till färdig produkt? 

 

På er hemsida står det att ni befinner er både i Stockholm och Göteborg, hur 

kommunicerar ni mellan de olika kontoren? 

 

Tror du att ert arbetssätt skulle förändras om ni blev flera på företaget? 

 

Hur ofta har ni möten med varandra och hur ofta kommunicerar ni med kunden? 

 

Varierar era arbetssätt beroende på kunden och storleken av projektet, eller har ni samma 

regler för alla projekt? 

 

Finns det något ytterligare du vill tillägga? 
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