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Sammanfattning 
Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete på 30 högskolepoäng, vid 
Linköpings Universitet. Rapporten behandlar projektmodeller som kan appliceras på 
projekt vars syfte är att ta fram informationsmaterial för industriverksamhet. Idén till 
arbetet väcktes då SSAB beställde en informationsfilm som de skulle kunna använda 
vid upphandling med nya leverantörer. Filmen skulle belysa hur deras produkter 
ska hanteras. Filmprojektet var mycket omfattande och för att kunna utföra det med 
ett tillfredsställande resultat krävdes det att arbetet strukturerades upp ordentligt. 
Ett antal projektmodeller undersöktes och då ingen var tillfredställande nog, 
skapades en egen modell, EUF-modellen. Modellen byggdes upp och testades sedan 
skarpt på filmprojektet på SSAB. Därefter kunde modellen utvärderas och förbättras 
på de punkter som var svaga. 
 
Resultatet blev en modell som kan användas vid framställning av 
informationsmaterial, där modellen anpassas efter det specifika projektet. Modellen 
testades dock bara för filmprojekt, vilket vinklar resultatet. Förhoppningen är detta 
till trots att EUF-modellen kan användas vid framtagning av alla slags 
informationsmaterial, såsom film, foldrar, bildspel och informationssidor på Internet.  
 

Abstract 
This report is the result of a master thesis at Linköping´s University. The report deals 
with project models that can be applied at projects where information materials are 
developed. The idea to this thesis was developed when SSAB ordered an information 
film that was going to be used in purchases with new suppliers. The film was going 
to illustrate how the products of SSAB should be handled. The film project was 
extensive and to manage creating a film with a satisfactory result, the workflow 
demanded good structure. Different project models were examined, and when no 
model that suited this kind of project was found, an own model was created, the 
EUF-model. The model was developed and tested at the film project at SSAB. 
Afterward the model could be evaluated and improved were weakness was 
discovered in the model.  
 
The result was a model that can be used when manufacturing information material, 
where the model can be adjusted to the specific project. The model was only 
evaluated on a film project, which biased the result. But the expectations are that the 
EUF-model can be used on all modes of information materials, such as film, folders 
and information pages on the Internet.   
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Detta examensarbete skulle inte varit möjligt utan den hjälp vi fått av människor som 
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1 Inledning 
Denna rapport är en del av examensarbetet på utbildningen civilingenjör inom 
Medieteknik, vid Linköpings Universitet, campus Norrköping. Arbetet omfattar 30 
högskolepoäng och har gjorts i samarbete med universitetet, SSAB Oxelösund och 
SSAB Tunnplåt. 

1.1 Bakgrund  

Att göra informationsdokument, såsom foldrar, bildspel och film, blir allt mer 
populärt i dagens samhälle. Ett behov av att få ut information snabbt och enkelt ökar 
för varje dag och fler företag ser vikten i att skapa dessa sorters informationsmedel. 
Företagen gör det antingen själva, eller hyr in externa bolag. 
 
Rapporten behandlar frågan om det finns någon bra projektmodell för dessa sorters 
arbeten och en utvärdering av modellen. Finns inte en passande modell, ska en egen 
skapas och därefter presenteras och utvärderas. En eventuell egen modell ska bygga 
på tidigare kunskaper om projektmodeller. 

1.2 Syfte  

Examensarbetets syfte är att undersöka om det finns en optimal projektmodell som 
man kan följa vid skapandet av ett kreativt informationsmedel, såsom film, folder 
eller bildspel, för industriverksamhet. Denna funna modell ska undersökas och 
utvärderas under ett skarpt filmprojekt för SSAB:s räkning.  
 
Om en optimal modell ej kan finnas, skall en egen modell skapas för samma syfte. 
Den egenskapade modellen ska då testas vid ett skarpt filmprojekt för SSAB:s 
räkning och därefter utvärderas och förbättras.  

1.3 Metod 

Arbetets gång har delats upp i tre steg. Det första steget är att genom 
litteraturstudier12 finna en passande projektmodell eller utesluta att en sådan finns. 
Om en passande inte finns, ska en ny modell skapas anpassad till syftet. Steg två 
innefattar att testa den funna eller skapade modellen, vid ett skarpt filmprojekt för 
SSAB:s räkning. Det sista steget innefattar att utvärdera den testade modellen och ge 
förslag på eventuella förbättringar.  

1.4 Struktur  

Rapporten behandlar först teorin bakom den framtagna modellen och en förklaring 
till varför en ny modell ansågs nödvändig att ta fram. Sedan beskrivs modellen med 

                                                 
1 Marcusson, 2002 
2 Johansson, 2004 
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alla dess steg. Sist analyseras modellen med hjälp av ett skarpt projekt, 
informationsfilmen på SSAB.  

1.5  Avgränsningar  

Då tiden endast fanns för att genomföra ett skarpt projekt, har den framtagna 
projektmodellen endast testats för ett sorts informationsmedel. Detta medför att 
utvärderingen är vinklad mot endast informationsfilm för industriverksamhet och 
behandlar inte de andra informationsmedlen som projektmodellen är framtagen för. 
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2 Bakgrundsbeskrivning  
SSAB har funnit ett behov av ett utbildningsmaterial som kan användas i möten med 
nya och gamla leverantörer för att på ett snabbt och effektivt sätt få dem att förstå 
vad SSAB förväntar sig av dem som leverantörer. Leverantörer har idag svårt att 
förstå företagets olika verksamheter, vilket ger långa svarstider gällande 
upphandling av olika logistiktjänster. Dagens leverantörer har också skiftande 
kunskaper om hur SSAB:s produkter ska hanteras ute i världen. För att lösa detta 
problem har de valt att ha filmen som sitt språkrör, då en film snabbt och enkelt kan 
ge en bild av vad företaget kräver av leverantörerna.  
 
Med detta uppdrag i ryggen valdes den huvudsakliga inriktningen på 
examensarbetet till att undersöka om det finns en passande projektmodell som går 
att applicera på den här typen av uppdrag, eller om en anpassad modell måste 
skapas. Den valda modellen testades därefter på filmprojektet vid SSAB.  
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3 Förstudie 
För att en projektmodell ska fungera för projekt av typen informationsdokumentation för 
industriverksamhet, måste modellen tillgodose de behov det unika projektet har. I exempelvis 
filmprojekt, måste arbetet delvis göras seriellt. Är projektet stort, måste dock bearbetningen av 
materialet ske parallellt för att en rimlig tidsram ska hållas. Många befintliga modeller har 
egenskaper som passar syftet, men en optimal modell kan inte hittas. Genom att utvärdera tre 
befintliga projektmodeller och därefter plocka ut de delar ur modellerna som passar bäst med 
projektets behov, kan en ny projektmodell arbetas fram. I kombination med tidigare erfarenhet 
och praktisk tillämpning av modellen kan denna sedan justeras och omarbetas till dess att den 
uppnår sin optimala nivå.  
 
Till utvärderingen har modellerna Sneda vågen, Vattenfall samt LIPS valts ut. Dessa 
modeller har skilda egenskaper och styrkor, som tillsammans kan ha potential att tillgodose 
informationsdokumentationens behov. Modellerna lämpar sig därför bra att använda i detta 
syfte.    

3.1 Sneda vågen 

Sneda vågen är en resultatinriktad projektmodell, som för att effektivisera förloppet, 
utgår från att alla delar i projektet startar samtidigt. Att jobba parallellt på detta sätt 
medför att den totala projekttiden kan kortas ner. Arbetet i de olika delprojekten kan 
variera beroende på hur mycket som behövs göras under tidens gång. Vissa delar 
fordrar en intensiv start i början av projektet, och andra i mitten eller i slutet av 
projektet.  
 
För att kunna använda sneda vågen som projektmodell krävs en noggrann planering, 
eftersom delprojekten fortlöper parallellt.  En noggrann planering och realistiskt 
uppsatta etappmål är av yttersta vikt, eftersom möjligheten att gå tillbaka och ändra i 
efterhand är relativt liten. För att garantera att planeringen både blir effektiv och 
säker görs ett förprojekt, i vilket utredningar kring de olika momenten i projektet 
görs. Resultatet av förprojektet sammanställs i en projektplan, som underlättar och 
effektiviserar det kommande arbetet. Projektplanen ska bland annat innehålla 
information kring organisation, etappmål, tekniska lösningar och tidplaner.  
 
Sneda vågen förespråkar användandet av ett flertal konkreta etappmål och ger 
därför en bra överblick över var alla delprojekt befinner sig tidsmässigt (se figur 1). 
Genom uppsatta etappmål samordnas de olika delprojekten och sannolikheten att 
projektet följer planeringen ökas eftersom varje delmål har en konkret deadline. 
Etappmålen måste vara väldefinierade och ska kunna förstås och tillämpas av en 
utomstående person.  
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Figur 1: Sneda vågen 

 
I sneda vågen används visioner och modeller i större utsträckning än specifikationer.  
När sneda vågens metod tillämpas är det viktigt att arbeta i mindre 
delprojektgrupper, vilka ansvarar för att delprojekten blir klara i tid och att 
motsvarande etappmål uppfylls. Det är också ytterst betydelsefullt att varje 
delprojektgrupp direkt varnar om det finns risk att planeringen inte kommer att 
kunna hållas.3  

3.2 Vattenfallsmodellen 

Vattenfallsmodellen, i sin originalform, används främst vid framtagande och 
utvecklande av informationssystem och går ut på att färdigställa ett delmoment i 
projektet innan nästkommande påbörjas. Det sker således inget parallellt arbete 
överhuvudtaget, vilket bidrar till att det är svårt att hålla nere den totala 
projekttiden. Dessutom bidrar det seriella arbetet till att modellen är obenägen att ta 
hänsyn till förändringar.  
 
Generellt sätt består vattenfallsmodellen av sju olika steg, där varje steg är baserat på 
föregående stegs resultat (se figur 2).  
 

                                                 
3 Wenell, 2001, s.32 
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Figur 2: Vattenfallsmodellen 
 
En fördel med vattenfallsmodellen är dock att beslut kring huruvida projektet ska 
fortsätta, avslutas eller läggas på is, kan fattas inför varje ny projektdel. Eftersom 
varje delprojekt avslutas helt innan nästa påbörjas är det dessutom lätt att återuppta 
projektet vid ett senare tillfälle, i det fall att det läggs på is. En annan fördel är att 
resursplanering och upphandling av olika slag kan göras mellan de olika stegen, 
vilket underlättar det fortsatta arbetet.  
 
Genom att använda vattenfallsmodellen säkras leveransen efter varje steg, eftersom 
resultatet både testas och kvalitetssäkras. Nackdelen är dock att dokumentationen 
ofta blir omfattande på ett sätt som, i efterhand, inte alltid visar sig vara nödvändig. 4  

3.3 LIPS 

LIPS, lätt interaktiv projektstyrning, är en projektmodell framarbetad av Tomas 
Svensson och Christian Krysander vid Linköpings Universitet. Modellen är 
applicerbar på olika typer av projekt, i så väl undervisningssyfte som i industriella 
sammanhang. Modellen består av tre huvudfaser; före, under och efter utförandet av 
projektet (se figur 3).  

                                                 
4 www.wikipedia.se, 2007 
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Figur 3: LIPS-modellen  
 
Under förefasen görs en planering över hur projektet ska utföras. I planeringen ingår 
bland annat utformande av en kravspecifikation och en systemskiss, där definitioner 
på vad som ska göras och hur det ska göras tas fram. Planeringen måste göras 
utförligt och med eftertanke, för att undvika förseningar och snedsteg i 
arbetsgången. Fasen har en betydelsefull utsträckning i tiden, något som illustreras 
av den svaga lutningen i LIPS-figuren.  
 
I underfasen utförs projektet och mer detaljerade specifikationer utformas. De olika 
momenten utförs, dokumenteras och testas. Mötesprotokoll och statusrapporter ger 
beställaren en överblick över det fortlöpande arbetet. Denna fas illustreras av en 
brant lutning ner och upp, ett V, i LIPS-modellen. Den branta lutningen indikerar att 
detaljnivån i denna del är betydligt mer definierad. På vägen ner i V:et specificeras 
och konstrueras de olika delmomenten och sedan testas de på vägen upp i V:et. Om 
ett visst moment konstruerats på en detaljnivå djupt ned i V:et testas det på samma 

X 

X Beslutspunkt 

Milstolpe 

FÖRE UNDER EFTER 

0 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 . . . . . . . s 

Uppdrag 
Vad?  

Krav Hur? 
Planer 

Design 

Kod 

Kretsschema 

Etc. 

Test 

provning 

Integration 

Systemtest 

Leverans 

Utvärdering 

Slutrapport 



Förstudie 
 

8 
 

detaljnivå på vägen upp i V:et. I underfasen måste olika arbetsmodeller användas, 
något som illustreras av skuggan längs V:et.    
 
I efterfasen lämnas resultatet av projektet över till beställaren och därefter görs en 
utvärdering av projektet. Trots att inga stora justeringar görs i den avslutande delen 
tar denna ändå relativt lång tid och illustreras därför med en mindre brant lutning.5       

3.4 Utformning av modell 

Bland de befintliga modeller som analyserats visar det sig att ingen direkt går att 
applicera på ett projekt där arbetet går ut på att utforma informationsdokumentation 
av varierande slag. För sådana projekt krävs att modellen är direkt anpassad efter de 
egenskaper som dokumentationen besitter.   

3.4.1 Egenskaper modellen bör ha 

En projektmodell ska innehålla information kring hur projektarbetet ska ledas och 
samverkas, men också hur flöde, arbetsmoment, beslutspunkter och processen i sin 
helhet ska fungera. Dessutom ska modellen behandla frågeställningar som hur, vad 
och varför, kring de olika arbetsmomenten och deras resultat.6 Innan modellen för ett 
specifikt projekt kan tas fram måste således en diskussion kring ovanstående föras.  
Trots att ingen av de befintliga projektmodellerna som analyserats går att använda i 
sin rena form, innehåller samtliga modeller egenskaper som är till fördel för 
projektet. Genom att kombinera dessa egenskaper läggs grunden till en modell som 
lämpar sig väl för de mål som eftersträvas. Modellen justeras därefter genom att 
addera ytterligare egenskaper som behövs för att genomföra projektet på bästa 
möjliga sätt.  
 
Projektets fokus ligger främst på dess resultat, eftersom målet är den produkt som 
ska levereras. Modellen bör därför vara resultatinriktad, en egenskap som modellen 
Sneda vågen besitter. De olika delarna i projektet görs lämpligen i en förutbestämd 
ordning då det kan vara svårt att arbeta parallellt med vissa delar. För att minimera 
tidsåtgången kan det trots detta ibland vara nödvändigt att arbeta med mer än en del 
samtidigt. Att försöka hitta en balans mellan parallellt och seriellt arbete, det vill säga 
en kombination mellan Sneda vågens modell och Vattenfallsmodellen, är därför att 
föredra.  
 
Oavsett vilken typ av informationsdokumentation projektet går ut på att utforma är 
det viktigt att först göra en grov skiss över det önskvärda resultatet och sedan göra 
det mer och mer detaljerat. Detta tillvägagångssätt är något som används i LIPS-
modellen och passar projektets utformning alldeles utmärkt. LIPS-modellen går även 

                                                 
5 www.liu.se, 2007 
6 Wenell, 2001 
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att tillämpa vad gäller utvärdering i slutet av projektet. Att utvärdera projektet både 
utifrån projektgruppens åsikter och utifrån beställarens synpunkter är en viktig del i 
projektarbetet. Utvärderingarna ger insikt i vad som gick bra och vad som borde 
göras annorlunda nästa gång ett projekt av liknande slag ska genomföras. 
 
För att underlätta planeringsarbetet krävs rätt verktyg för att strukturera upp 
projektet. Ett ganttschema är ett exempel på ett planeringsverktyg, som med fördel 
används i projekt som sträcker sig långt i tiden. Med dess hjälp kan en struktur över 
arbetet längs en tidsaxel formas, något som är betydelsefullt för att få en blick av 
projektets omfattning och hur lång tid varje delmoment får ta. Ganttschemat baseras 
på en WBS, Work Breakdown Structure. I WBS:en bryts projektets alla delar ner i 
mindre arbetspaket, som definieras på ett tydligt sätt. Med hjälp av WBS:en fås en 
bättre blick över vad som behövs göras i de olika delprojekten.7       
 
I sneda vågens modell förespråkas vikten av att planera arbetet i ett förprojekt innan 
det huvudsakliga projektet påbörjas. Förprojektet resulterar i en projektplan, som 
visar sig vara ett utmärkt styrdokument även för dokumentationsprojekt, eftersom 
planeringen i allra högsta grad är viktig där. Projektplanen är en sammanställning av 
flera olika dokument som ligger till grund för planeringen. Bland dokumenten finns 
bland annat WBS, ganttschema och riskhantering samlat.  
 
Sammanfattningsvis kan alltså följande egenskaper för projektmodellen fastställas: 
 

• Modellen ska vara resultatinriktad, då projektets slutprodukt är av stor 
betydelse 

• Modellen ska vara anpassad efter en kombination mellan seriellt och parallellt 
arbete, för att i den mån det går minimera tidsåtgången 

• Modellen ska innehålla en omfattande planeringsfas, för att underlätta det 
framtida arbetet 

• Modellen ska vara anpassad efter att arbetets detaljnivå ökar med tiden 
• Modellen ska ta hänsyn till den vunna kunskapen och applicera eventuella 

förbättringar nästa gång modellen ska användas på ett liknande projekt 

3.4.2 Hur projektmodellen tagits fram 

Första steget i framtagandet av en specialdesignad projektmodell till ett projekt av 
detta slag, är att precisera vilka krav som ställs på projektet. Kraven delas upp i två 
kategorier; krav som har att göra med själva utförandet av projektet och krav som är 
kopplade till projektresultatet. Ett krav på utförandet kan exempelvis vara att den 
totala tidsåtgången måste minimeras och att vissa delar i projektet därför måste löpa 
parallellt. Ett exempel på krav som har med projektresultatet att göra kan vara att 

                                                 
7 Wenell, 2001 
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den framtagna dokumentationen även måste kunna förstås av personer som inte är 
insatta i projektet.  
 
Det är viktigt att fastställa kundens förväntningar på den slutgiltiga produkten. Är 
dessa krav inte noggrant specificerade är risken överhängande att resultatet inte blir 
tillfredsställande. Dessutom kan det vara svårt att få projektet klart i tid, då det med 
största sannolikhet kommer att behöva göras ändringar på de delar som inte är 
tillräckligt definierade. Kundens krav sammanställs i en kravspecifikation och är en 
av de viktigaste grundstenarna i den framtagna projektmodellen (se tabell 1).  
 

Tabell 1. Projektets kravspecifikation 
 

KRAV PÅ PROJEKTUTFÖRANDET KRAV PÅ PROJEKTRESULTATET 

Endast vissa delprojekt kan löpa parallellt Beställarens åsikter och krav tas i 
beaktning 

God planering, eftersom begränsad 
möjlighet att gå tillbaka och justera 

Beställaren tillfredsställd med resultatet 

Tid till informationsinsamling Leverans i tid 

Ska kunna genomföras av två personer Måste följa en grafisk profil 

Arbeta mot delmål Estetiskt tilltalande 

Gemensamt beslutsfattande Informationsrikt 

Mycket tid till justeringar och 
bearbetningar av den framtagna 
informationen  

Lättförståligt 

 
Andra steget i framtagandet av projektmodellen är att fastställa vilka risker som 
finns inom projektet. Genom att definiera riskerna ökas medvetenheten kring dessa, 
vilket i sin tur leder till att de lättare både förebyggs och åtgärdas. Riskerna 
sammanställs i en riskhanteringsanalys, där deras respektive skadeverkan, 
åtgärdshantering och förebyggande hantering fastställs.  
 
Tredje steget i skapandet av en specialdesignad projektmodell, är att fastställa hur 
informationen i dokumentationen ska tas fram. Med hjälp av en övergripande skiss 
fås en bild över vilka komponenter i dokumentationen som ska finnas med och hur 
dessa ska presenteras. Genom att fastställa detta underlättas det praktiska utförandet 
vad gäller inhämtande och framtagande av information. I samband med att skissen 
utformas bör också hjälpdokument av olika slag tas fram. Exempel på 
hjälpdokument kan vara grafiska profiler eller ordlistor med, i sammanhanget, 
betydelsefulla facktermer. Hjälpdokumenten skapar gynnsammare förutsättningar 
för den framtida sammansättningen av informationen och betydelsen av dessa bör 
därför inte underskattas.   
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Fjärde steget i framtagandet av projektmodellen är att specificera hur projektet ska 
ledas. I detta steg måste föresatser kring möten, delmål, beslutsfattande och 
konflikthantering definieras. Genom att i förväg diskutera igenom detta 
effektiviseras arbetet, eftersom det redan är bestämt hur en viss situation ska 
hanteras. Det är viktigt att samtliga projektmedlemmar är införstådda i hur projektet 
ska ledas och på så vis arbetar mer enhetligt och mot ett gemensamt mål.  
 
Sista steget i projektmodellens framtagande är att bestämma hur utvärderingen av 
projektet ska gå till och hur den vunna erfarenheten bör tas om hand. Det är viktigt 
att sträva efter att förbättra projektmodellen och därför bör lärdomarna från det 
avslutade projektet återvinnas och appliceras i en ny, förbättrad, version av 
modellen. När utvärderingen av projektet görs måste inte enbart misslyckanden tas i 
beaktning, utan även de delar av projektet som fungerat bra bör uppmärksammas.             

3.4.3 Modellens grundstenar/styrkor 

Utifrån de steg som beskrivs i föregående avsnitt har en projektmodell för 
informationsdokumentation av varierande slag tagits fram. Modellen innehåller fyra 
grundläggande faser bestående av projektanalys, praktisk planering, praktiskt 
utförande och utvärdering. 
 
Projektmodellens största styrka är att den, enbart med hjälp av små justeringar, går 
att tillämpa på ett flertal olika dokumentationsprojekt, som exempelvis framtagande 
och utformande av informationsfilmer, foldrar, bildspel och informationssidor på 
Internet. 
 
En annan stor fördel är att projektmodellen återvinner vunna kunskaper, genom att 
applicera dessa i en ny version av modellen.  
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4  Den framtagna modellen - EUF-modellen 
Den framtagna modellen, EUF-modellen, testas och verifieras på ett skarpt projekt, vars syfte 
är att utforma en informationsfilm på uppdrag från avdelningen för extern logistik på SSAB, 
Svenskt Stål aktiebolag. Med anledning av detta är dokumenten i bilagorna utformade utifrån 
ovan nämnda projekt. I det här kapitlet specificeras projektmodellens fyra huvudfaser och 
deras respektive innehåll mer ingående.  
 
EUF-modellens uppbyggnad illustreras nedan, där de fyra huvudfaserna återfinns, (se figur 
4).   
 

 
Figur 4: EUF-modellens fyra huvudfaser 

 

4.1 Fas 1 – Projektanalys 

I den inledande fasen, projektanalysen, är huvudsyftet att bena ut och förstå den 
information som ska dokumenteras. Detta görs bland annat genom att specificera de 
krav som kunden ställer på slutprodukten. Först när detta är gjort kan en 
arbetsstruktur tas fram och planeringen kan påbörjas. I denna fas tas fyra separata 
dokument fram - kravspecifikation, WBS, ganttschema och riskhanteringsanalys. En 
projektplan skapas också, för att sammanställa hela projektplaneringen och ge en 
klar bild över det arbete som ska utföras (se figur 5).   
 
I projektanalysfasen sker arbetet seriellt, eftersom de dokument som ska tas fram är 
beroende av varandra. Efter att ha benat ut informationen skapas kravspecifikation, 
WBS och ganttschema i tur och ordning. Samtliga dokument beror av de tidigare och 
används för att skapa de efterkommande. Dokumenten hjälper till att styra arbetet i 
rätt riktning och föra det framåt.    

 
 

Figur 5: Fas 1, projektanalys 
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4.1.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är ett dokument där kundens alla krav på vad 
informationsmaterialet ska innehålla specificeras. Dokumentet tas fram tillsammans 
med kunden eller under ett nära samarbete med denne. Dokumentet skall innehålla 
alla krav specificerade in i minsta detalj. Ett färdigt krav ska alltså inte kunna delas 
upp i två oberoende krav. Det är viktigt att tänka på att en kravspecifikation skall 
förklara vad det är som ska presenteras och inte hur det ska presenteras. 
Kravspecifikationen bör vara så enkel och klar, att en person som ej är insatt i 
projektet skall efter att ha läst dokumentet förstå vad det är som ska skapas och vad 
det ska innehålla. 
 
För att få struktur på arbetet bör ett ID, en unik kod för varje krav, skapas, för att 
enkelt kunna återkoppla till kravet under senare arbete (se tabell 2). ID underlättar 
hanteringen av alla krav, vilket är viktigt då antalet krav snabbt ökar i antal. Ett 
namn på kravet ska snabbt förklara innebörden av kravet, utan att vara allt för 
specificerat. Det är först i beskrivningen som en detaljerad specifikation av kravet 
återfinns. Om det finns en kontaktperson som kan hjälpa till med eller har värdefull 
information om kravet, skall denna persons kontaktuppgifter finnas med i 
kravspecifikationen. Detta underlättar senare arbete, eftersom rätt persons 
kontaktuppgifter snabbt går att hitta. Om det finns många inblandade personer i ett 
projekt, kan det vara svårt att minnas vem som kan hjälpa till med vad, vilket kravet 
då hjälper till med. Prioriteten på kravet sätts till tre nivåer, låg, medel och hög. 
Denna prioritet sätts i samråd med kunden, då denna måste specificera vilken 
information som är viktigast att få ut ur informationsmedlet som ska skapas. För att 
enkelt få en snabb överblick över kravens prioritet färgas tabellerna, där grön är hög, 
rosa motsvarar medel och lila står för låg prioritet.    
 

Tabell 2: Strukturen för en kravspecifikation 
 

ID:  Namn:  
Beskrivning:  
Kontakt:  Prioritet:  
 

4.1.2 Arbetsstruktur- WBS 

För att få en bra struktur över projektet, är det bra att bryta ner det i mindre, mer 
överskådliga delprojekt, så kallade arbetspaket. Denna nedbrytning av projekt kallas 
ofta för Work Breakdown Structure (WBS). En WBS ger en helhetssyn av projektet, som 
förklarar vad det är som ska levereras men inte hur det ska utföras. Det är viktigt att 
en egen WBS görs för varje specifikt projekt. Eftersom de flesta projekten är unika, är 
det svårt att återanvända WBS:er från tidigare projekt, då risken blir stor att WBS:en 
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inte blir anpassad till det aktuella projektet. Risken är också stor att projektet inte blir 
kritiskt granskat av projektgruppen, då en gammal WBS används. 
 
En WBS hjälper till att belysa projektets alla delar, och inte bara de delar som kan 
kännas intressantare och lättare att ta tag i. Det är lätt hänt att ett projekt börjar i den 
delen som känns ”viktigast” och aldrig kommer in i de delar som egentligen är lika 
viktiga för projektet, men lite svårare att ta tag i. En WBS ger snabbt en överblick 
över vilka delar som måste utföras i projektet och kan sedan enkelt planeras in i 
respektive faser. Det är på WBS:en som projektanalysen och planeringen bygger. 
 
En leveransstruktur på en WBS innebär att projektet delas upp i delfaser, som i sin 
tur delas upp i detaljnivå i en hierarkisk ordning (se figur 6).  
 

 
 

Figur 6: WBS - Leveransstruktur 

4.1.3 Ganttschema 

Ganttschemat fungerar som ett flödesschema över projektets framskridande och är 
en viktig del i projektplaneringen. Schemat ger en grafisk översikt över tidsåtgången 
för varje ingående beståndsdel och visar i vilken ordning arbetet ska utföras. Även 
beroenden mellan projektets olika faser tydliggörs (se figur 7).  
 

 
 

Figur 7: Exempel på ett ganttschema 
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Genom att först bena ut vilka delar som ingår i projektets huvudfaser och därefter 
bryta ner dessa ytterligare, arbetas ganttschemats beståndsdelar fram. När 
beståndsdelarna definierats passas de in i en tidsplanering som bör vara både 
realistisk och överrensstämma med den tidsgräns som arbetet fortlöper efter. För att 
på bästa sätt satisfiera dessa krav bör hänsyn tas till en viss marginal i planeringen, 
så att exempelvis förseningar på grund av oförutsägbara händelser inte rubbar 
tidsplaneringen märkbart mycket. Det är även viktigt att ta hänsyn till eventuella 
helgdagar eller semesterdagar, då dessa innebär ett avbrott i arbetet. Innan ett 
avbrott av detta slag, är det viktigt att hinna avsluta den pågående fasen, för att 
sedan kunna återuppta arbetet på ett effektivt sätt.  

4.1.4 Riskhantering 

Alla projekt innehåller risker, även om antalet och omfattningarna på dessa varierar 
från fall till fall. För att kunna hantera och undvika oplanerade händelser är det 
viktigt att analysera de huvudsakliga riskerna som kan uppkomma under projektets 
gång. Riskerna definieras utifrån sannolikheten att de inträffar i kombination med 
vilka konsekvenser de medför.  
 
Riskhanteringen består av olika delar, som tillsammans beskriver hur de olika 
riskerna ska behandlas för att orsaka så lite skada som möjligt. Första steget i 
riskhanteringsprocessen är att göra en analys, där riskerna identifieras och sedan 
skattas beroende på sannolikheten att de inträffar och vilka konsekvenser de medför. 
Skattningen kan göras utifrån erfarenhet och bedöms förslagsvis efter en skala 1-5, 
där 1 betyder låg sannolikhet eller liten konsekvens och 5 betyder hög sannolikhet 
eller stor konsekvens. Riskanalyser bör uppdateras regelbundet under projektets 
gång som en del i uppföljningen och strävan mot målet. Dessutom bör analysen 
kompletteras eller göras om vid eventuella förändringar eller då ny kunskap tillförs.8  
 
Efter att riskanalysen är färdigställd görs en riskvärdering där underlag för beslut 
kring åtgärder och prioriteringar tas fram. Riskvärdet avgör hur risken ska hanteras 
och beräknas genom att multiplicera det skattade sannolikhetsvärdet med det 
skattade konsekvensvärdet (se tabell 3).  
 

Tabell 3: Struktur för riskbedömning 
 

Nr Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
     

 
 

                                                 
8 Hammar, 2002 
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För att kunna hantera de risker som tagits fram i riskanalysen och riskvärderingen 
måste förebyggande åtgärder för dessa arbetas fram. Åtgärderna minskar 
sannolikheten för att riskerna uppstår och förhindrar i bästa fall att de inträffar över 
huvud taget. För att gardera sig ytterligare kan det vara bra att även definiera 
eventuella beredskapsåtgärder, som går att ta till då det som inte fick hända ändå 
händer. Genom att i förväg definiera beredskapsåtgärderna effektiviseras 
problemlösningen och projektet kommer snabbt på fötter igen.  
 
En väl genomtänkt och strukturerad riskhantering förebygger så väl förseningar som 
oplanerade utgifter. 9 

4.1.5 Projektplan 

En projektplan är ett viktigt styrdokument för projektets gång. I projektplanen finns 
all information samlad om hur projektet ska gå till väga. Projektplanen är uppdelad i 
de olika delfaserna som projektet tidigare har blivit uppdelat i, bland annat i WBS:en. 
Varje fas behandlas ur både tidsaspekt och tillvägagångssätt.  
 
Det första som sammanställs i projektplanen är bakgrunden och syftet med projektet. 
Denna bit är viktig att få ner på papper, för att kontrollera att alla som är inblandade 
i projektet har samma syn på projektet och vad målet är. Med olika uppfattning om 
vad slutmålet är, kan projektet sluta i katastrof. Med hjälp av definierade mål är det 
enklare att arbeta mot samma slutprodukt, vilket resulterar i ett önskvärt resultat. 
 
I projektplanen ska även varje delfas av projektet planeras för sig, både tidsmässigt 
och vad det är som ska utföras under fasen. I varje fas ska det framgå under vilken 
tidsperiod fasen fortlöper och vad det är som ska produceras under fasen. Är det 
olika dokument bör dessa definieras och deadlines sättas för dem. Det bör även ingå 
planer och strukturer över planerade utbildningar, dokument som ska skapas, risker 
och dess åtgärder, milstolpar med mera. Allt detta samlat på ett och samma ställe ger 
ett samlat dokument som hela projektet kan vila på under projektets gång. När alla 
inblandade parter i projektet har godkänt projektplanen kan arbetet dra igång 
obehindrat. Skulle ovissheter uppstå om hur man ska fortgå, fungerar projektplanen 
som en stöttepelare, där all information om projektets alla faser finns definierade.  
 
De olika punkterna i projektplanen bör vara anpassningsbara för varje unikt projekt. 
Till vissa projekt är inte alla punkter lika viktiga, och till andra kan punkter 
tillkomma. Det är vikigt att gå igenom projektplanen ordentligt och inte bara 
återanvända tidigare projektplaner, då viktiga punkter lätt kan hoppas över. Varje 
unikt projekt behöver en unik projektplan, även om många punkter återkommer i 
alla planer. 

                                                 
9 Wennersten, 2004 
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4.2 Fas 2 – Praktisk planering  

Planeringsfasen är i flera avseenden den viktigaste fasen i projektarbetet. Utan en 
välstrukturerad och genomtänkt planering riskerar projektet att fallera på flera 
punkter. Under planeringsfasen läggs en grund för det fortsatta arbetet och här 
skapas alla nödvändiga dokument inför det praktiska utförandet. De dokument som 
skapas i denna fas är skisser över informationen och hjälpdokument i form av 
ordlistor och grafiska profiler (se figur 8).    
 

 
 

Figur 8: Fas 2, praktisk planering 

4.2.1 Skiss 

Som en del i utformningen av informationsdokumenten görs initialt en skiss över 
informationsinsamlingen. Skissen beskriver hur och i vilket sammanhang den 
insamlade informationen ska presenteras och är en förutsättning för att 
sammansättningen av dokumentet ska ske på ett så väl kontrollerat som effektivt 
sätt. Till skillnad från kravspecifikationen beskriver skissen hur informationen ska 
presenteras och inte bara vad som ska presenteras. Det är dock viktigt att använda 
kravspecifikationen som referensram vid utformandet av skissen, då all viktig 
information finns presenterad i kravspecifikationen.  
 
Skissen beskriver inte bara informationsdokumentets komposition, utan även när 
och var informationsinsamlingen ska ske. För att beskriva detta på ett överskådligt 
sätt delas skissen med fördel in i olika delar (se figur 9). 

 
Figur 9: Del av skiss 
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Skissen ska fungera som ett hjälpmedel vid informationsinsamlingen och ska kunna 
överlämnas till en godtycklig person inom projektgruppen, även om personen i fråga 
inte varit delaktig i framtagandet av skissen. Med andra ord ska skissen vara så pass 
tydlig att en icke insatt person ska kunna förstå den och kunna arbeta efter den.  
 
För att på ett enkelt och smidigt sätt kunna göra eventuella ändringar i skissen 
används med fördel hjälpmedel som exempelvis post-it-lappar, som lätt går att flytta 
runt och ändra. Genom att arbeta med stora skisser som går att sätta upp på väggen 
förbättras överskådligheten och det blir lättare att se om någon del saknas eller om 
något bör justeras på annat vis. När skissen är färdigbearbetad renskrivs den och 
distribueras ut till projektets alla medlemmar för att underlätta kommunikationen 
under det fortsatta arbetet.  
 
En välstrukturerad och genomtänkt skiss över den kommande informations-
insamlingen är en förutsättning för att arbetet ska fortlöpa på bästa sätt. Skissen 
fungerar som en checklista över de delar som ska vara med i dokumentationen och 
utan den är risken stor att någon del uteblir av misstag.   

4.2.2 Hjälpdokument 

Hjälpdokument är mycket användbara hjälpmedel vid själva produktionen av 
informationsdokumentet. De hjälpmedel som kan behövas skapas kan vara allt ifrån 
dokumentmallar till ordlistor. Hjälpdokumentens syfte är att samla viktig 
information på ett ställe, för att minimera sökandet efter specifik fakta. Finns all 
viktig information samlat på ett ställe, effektiviseras arbetet avsevärt. Dessa 
dokument är unika för varje projekt och det finns olika behov av vad det är för 
hjälpdokument som måste skapas.  

4.2.2.1 Ordlista 

En ordlista kan vara till stor hjälp, både vid projekt på annat språk än modersmålet, 
men även vid projekt som behandlar okända områden där facktermer används. 
Ordlistan bör uppdateras kontinuerligt för att ständigt vara aktuell. Inom 
industrivärlden kan det vara bra att låta företaget vara med vid översättningen till ett 
annat språk, eftersom specialord som kan vara svåra att översätta, eller inte ens finns 
i vanliga lexikon, ofta används. 

4.2.2.2 Den grafiska profilen 

Vid stora projekt kan det vara flera personer som jobbar med samma projekt, men 
med olika delmoment. För att sammanslagningen skall kunna ske snabbt och smidigt 
är en grafisk profil att föredra. Den grafiska profilen ska innehålla all nödvändig 
information, såsom typsnitt, bildplaceringar, dimensioner och så vidare. Om den 
grafiska profilen följs från början, blir oron mindre för att det ska se ut som om flera 
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personer har arbetat med samma projekt, och mycket tid sparas vid 
sammanslagningen eftersom inget efterarbete krävs för att se till att det är samma stil 
på hela arbetet.  

4.3 Fas 3 – Praktiskt utförande 

Under fas 3, det praktiska utförandet, tillämpas den planering och de dokument som 
skapats under de två inledande faserna. Det är viktigt att se till att allt material och 
all information samlas in enligt planeringen för att undvika att något försummas av 
misstag. Det insamlade materialet tenderar ofta att bli ohanterligt stort, varför det är 
viktigt att lagra och strukturera det i en viss ordning (se figur 10). I denna fas kan 
arbetet till viss del utföras parallellt, eftersom bearbetningen av materialet delvis kan 
påbörjas innan insamlingen är helt klar. Fördelen med detta är, förutom tidsvinsten, 
att det snabbt går att upptäcka brister i materialet, som då fortfarande går att 
åtgärda.    
 

 
 

Figur 10: Fas 3, praktiskt utförande 

4.3.1 Materialinsamling 

Struktur är nyckelordet när det gäller insamling av material. Arbetet bör ske helt 
enligt den framarbetade skissen och eventuella avvikelser därifrån måste antecknas 
noga för att undvika förvirring vid sammanställningen av materialet. Utan struktur 
och dokumentation kring avvikelser blir arbetet betydligt mer tidskrävande än 
planerat. Om något material samlats in utöver det som står angivet i skissen bör 
detta antecknas tydligt tillsammans med information kring varför det materialet 
samlats in. På samma sätt bör anteckningar göras då material som finns med i 
skissen av olika anledningar, inte samlas in. 
 
Samtliga mötesanteckningar, dokumentationspapper, inspelat material, fotografier, 
minnesanteckningar och dylikt måste dateras och arkiveras noggrant direkt efter att 
de samlats in. När materialet förs över till en dator eller sätts in i en pärm bör det 
sorteras väl och namnges efter innehåll. I den mån det är möjligt bör materialet av 
säkerhetsskäl omgående kopieras, för att undvika eventuella förluster.    
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När materialinsamlingen är gjord gås materialet igenom en extra gång tillsammans 
med skissen. På så vis säkerställs att allt material finns med enligt planeringen och 
att det är tillfredsställande såväl utseendemässigt som innehållsmässigt. Om detta 
steg hoppas över är risken överhängande att insamlingen måste kompletteras vid ett 
senare tillfälle, något som kan orsaka förseningar i projektet.  

4.3.2 Bearbetning av materialet 

För att sammanställningen av informationen, som har samlats in under 
materialinsamlingen ska gå så smidigt som möjligt, speciellt i avseende på att det kan 
vara flera personer som arbetar med samma projekt på olika platser, bör de 
hjälpande dokumenten, såsom den grafiska profilen, användas. Dessa dokument ser 
till att projektet blir enhetligt och homogent.  
 
Bearbetningen av materialet kan med fördel påbörjas redan innan 
materialinsamlingen är helt färdig, eftersom det då går att upptäcka luckor i 
materialet. Genom att arbeta parallellt med dessa två delar minskas tidsåtgången och 
arbetet effektiviseras.   

4.4 Fas 4 – Utvärdering av projekt 

För att den vunna kunskapen i projektet ska kunna användas i nästkommande 
projekt, måste denna kunskap utvärderas och sammanställas. Utan en utvärdering 
glöms detaljer kring projektet snabbt bort och kunskapen går till spillo. Det man vill 
ta tillvara på är både egenvunnen kunskap, men även kunskap som kunden kan ge 
vid en utvärdering av projektarbetet. Det är viktigt att ta till vara på både positiv och 
negativ kritik för att kunna växa som projektledare.  
 
Utvärderingen av projektet sker dels med hänsyn till projektmedlemmarnas egna 
uppfattningar och dels med hänsyn till beställarens synpunkter på det slutliga 
resultatet (se figur 11).  
 

 
Figur 11: Fas 4, utvärdering 
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4.4.1 Erfarenhetsdatabas 

Många av de erfarenheter som under projektets gång upplevs går ofta till spillo, då 
de glöms bort och inte återanvänds. För att kunna återanvända dessa erfarenheter 
och nyvunna kunskaper i senare projekt, bör en erfarenhetsdatabas upprättas där 
alla erfarenheter samlas, både negativa och positiva. För att erfarenhetsdatabas ska 
kunna bli användbar, måste denna uppdateras allt eftersom projektet fortlöper. Görs 
inte detta kontinuerligt är risken stor att många av erfarenheterna dels glöms bort på 
vägen och dels att den positiva känslan av att projektet rott i hamn tar över och 
negativa upplevelser förmildras.  
 
För att få en översikt över erfarenheterna, bör dessa sammanfattas och sorteras efter 
den projektfas erfarenheten hör till (se tabell 4). Projektfasen gör det enklare vid 
senare projekt att kunna gå in i specifik fas och se om det finns applicerbara 
erfarenheter på det nuvarande projektet.  
 

Tabell 4: Strukturen för en erfarenhet i kunskapsbasen 
 

Vad:  Projektfas:  
Erfarenhet:  
 

4.4.2 Utvärdering från kund 

Då det gäller att få fram viktiga synpunkter och åsikter från beställaren är en 
enkätundersökning att föredra. Anledningarna till detta är många och innefattar 
bland annat det faktum att det är lätt att lägga fokus på vissa huvudfrågor och på så 
vis få fram åsikter kring det allra viktigaste. Dessutom kan personen som besvarar 
enkäten välja att vara anonym, vilket ofta leder till mer ärliga och öppna svar. Om 
personerna i fråga får en generöst tilltagen tidsfrist på sig att fylla i enkäten, ges mer 
tid för eftertanke och svaren blir då förhoppningsvis mer utförliga. 
 
I vissa fall kan det vara intressant att utskilja åsikterna bland olika kategorier av 
deltagare. Tycker kvinnor och män lika i den här frågan? Är det någon skillnad 
mellan de yngre deltagarnas åsikter i förhållande till de äldres? Det är inte alltid 
självklart från början huruvida en sådan svarsindelning ska göras eller inte. För att 
ha möjligheten att göra en indelning bör man därför alltid be deltagarna att fylla i 
uppgifter kring exempelvis kön och ålder.  
 
Vid sammanställningen av enkätsvaren är det viktigt att på ett överskådligt sätt 
presentera deltagarnas åsikter. Är frågorna formulerade på ett sätt som medför att 
svaren på ett enkelt sätt går att åskådliggöra i exempelvis ett diagram, är denna 
presentationsform att föredra. På så vis blir sammanställningen av svaren både 
översiktlig och lättförstålig. I annat fall, då svaren på frågorna inte går att 
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representera på detta sätt, görs med fördel en sammanfattande text av deltagarnas 
åsikter. I båda fallen är det självklart betydelsefullt att ta samtliga deltagares åsikter i 
beaktning.  

4.4.3 Feedback på tidsschemat 

För att till kommande projekt ha en grund för tidsschemat som ska byggas, kan det 
vara bra att göra en kontroll av vad som var bra och dåligt i det ursprungliga 
tidschemat. Därför skall ett nytt tidschema skapas som baseras på hur projektet gick 
tidsmässigt. Vid en jämförelse med det ursprungliga tidsschemat kan en klar bild 
skapas om vad som var bra och dåligt i den ursprungliga tidsplaneringen. De 
feluppskattningar om hur lång tid de olika faserna tog, kan rättas till i nya 
tidsplaneringar. På så sätt kan en optimal tidsplanering skapas allt eftersom fler 
projekt utförs med hjälp av denna modell.  
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5 Resultat och analys 
EUF-modellen testades enbart i samband med framtagandet av informationsfilmen på SSAB 
och resultatet av modellen kommer därför att till viss del vinklas mot just detta 
informationsmedel. I det fallet att modellen även testats på andra typer av projekt hade 
resultatet med största sannolikhet utfallit annorlunda på en del punkter. Vi är dock 
övertygade om att EUF-modellen, med mindre justeringar, även kan appliceras på andra 
informationsmedel så som foldrar, bildspel och informationssidor på Internet.  

5.1 Resultat  

Svaren på de frågeställningar som riktades i rapportens inledning ligger till grund 
för vilka resultat och slutsatser som dras i de avslutande delarna. Initialt ställdes en 
huvudfråga och två efterföljande mål:   
 
Finns det en befintlig projektmodell, som lämpar sig väl till att arbeta efter, vid skapandet av 
kreativa informationsdokumentationer, så som filmer, foldrar, bildspel och informationssidor 
på Internet? Om en sådan projektmodell inte finns, skall en egen modell skapas för samma 
syfte. Modellen ska testas och utvärderas under ett skarpt filmprojekt på SSAB.  
 
Efter att ha analyserat tre noga utvalda projektmodeller visade det sig att ingen av 
dessa, i sin renodlade form, lämpar sig väl för projekt som har att göra med 
informationsdokumentation. Ingen av de studerade modellerna kombinerade seriellt 
och parallellt arbete, något som det finns ett behov av i projekt denna typ. Dessutom 
kräver den här typen av projekt en noggrann struktur av de dokument som måste tas 
fram, vilket inte heller kunde hittas i de studerade modellerna. På grund av detta 
togs en ny projektmodell fram. Modellen utformades med hjälp av tidigare 
erfarenheter och litteraturstudier, varpå den testades och utvärderades under 
filmprojektet på SSAB. 
 
Med undantag för de i svagheter som belyses i analysen nedan (se kapitel 5.2 – 
Analys och slutsatser) visade sig modellen vara tillämpbar på 
informationsdokumentation av den typ som utfördes i filmprojektet på SSAB. Det är 
dock viktigt att tänka på att modellen inte ger särskilt mycket utrymme till att gå 
tillbaka och rätta till eventuella fel som uppstått. 
 
Modellens fokus ligger på de två inledande planeringsfaserna, som utgör en grund 
för hela projektarbetet. Det är i dessa två faser som projektet har sin tyngdpunkt, 
varför det också är just dessa faser som är mest tidskrävande.  Utan en 
välgenomtänkt och strukturerad planering tappar modellen sin styrka, vilket 
resulterar i att projektet med största sannolikhet kommer att överskrida den uppsatta 
tidsgränsen. Arbetet är oerhört beroende av att planeringen är realistisk och går att 
fullfölja, något som naturligtvis kan ses som en brist i modellens utformning. Genom 
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modellens detaljerade beskrivningar kring vilka dokument som ska skapas i 
planeringsfaserna får dock chansen ses som god att planeringen lyckas. 

5.2 Analys och slutsatser  

EUF-modellen är utvecklad för att kunna användas på projekt som på olika sätt 
behandlar informationsdokumentation. Eftersom examensarbetet utfördes under en 
begränsad period gjordes avgränsningen att bara testa och utvärdera modellen på 
endast ett slags projekt. Det är också kring detta filmprojekt som analysen därför 
kommer att vinklas.  
 
Vi tror att EUF-modellens styrka ligger i att den vunna kunskapen kan återvinnas till 
kommande projekt av liknande slag. Genom att göra omfattande utvärderingar och 
analyser av hur projektet fortlöpt och vad som fungerade bra och dåligt, fås en bild 
av vad som eventuellt bör förbättras till nästa gång. Det kan tyckas opraktiskt att den 
vunna kunskapen inte kan appliceras på det aktuella projektet, utan kan användas 
först vid ett framtida projekt. Om tid och möjlighet ges finns det dock ingenting som 
förhindrar en eventuell justering av projektet i efterhand. Alla erfarenheter som vi tar 
med oss från projektet återfinns i Bilaga 11 – Erfarenhetsdatabas. 
 
Svårigheten med att gå tillbaka och göra större ändringar av materialet när det 
handlar om film är dock stor. I vårt projekt på SSAB hade vi begränsade möjligheter 
att filma om scener, som av olika anledningar blivit mindre lyckade. Naturligtvis 
kunde vi ta om de scener som vi direkt märkte inte höll måttet, men eftersom 
filmandet skedde på spridda platser under både tidspress och filmtekniskt dåliga 
förhållanden, var möjligheterna till att ta om dessa scener i efterhand mycket 
begränsade.  
 
Informationsdokument ändras generellt sett ganska ofta på grund av uppdateringar 
av materialet och ändrade förhållanden. Det är med detta i åtanke som de vunna 
kunskaperna tas om hand, för att sedan kunna appliceras på framtida projekt. 
Tillsammans med den grafiska profilen, som återfinns i Bilaga 8 – Grafisk profil, 
utgör de vunna kunskaperna grunden för hur man bör arbeta med en eventuell 
uppdatering av informationsdokumentet.  
 
Vi har genom hela rapporten poängterat vikten av att ha en bra planering, eftersom 
det är utifrån denna projektet styrs. Som de flesta av oss är medvetna om blir det 
dock sällan exakt som man tänkt sig, oavsett hur välgenomtänkt planering man än 
arbetat fram. I vårt filmprojekt uppstod det vid flera tillfällen situationer som vi 
varken kunde förutse eller påverka. Bland dessa situationer kan nämnas försenade 
transporter, dåliga väderförhållanden, sjukdomar och maskinhaverier. Då 
stålprodukterna är väderkänsliga uppstod stora förseningar, vilket påverkade vår 
tidsplanering. Sådana händelser är svåra att förutse. Är man dock medveten om att 
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riskerna finns bör man ta med extra tid i planeringen för att kunna kompensera de 
förseningar som händelserna medför. Se Bilaga 5 – Riskhantering, för en överskådlig 
bild av de risker som kunde inträffa under projektet.    
 
Förutsättningen för att kunna göra en bra kravspecifikation, för mer information 
kring denna se Bilaga 2 – Kravspecifikation, som i sin tur leder till en bra 
slutprodukt, är att beställarens krav och åsikter tas i beaktning. Det är dock inte alltid 
som kunden på ett lättförståligt sätt kan uttrycka vad det är som eftersträvas, en 
situation som naturligtvis medför att arbetet försvåras. Vi hade under vårt projekt 
svårigheter med att få beställaren att förmedla sina krav på ett sätt som var begripligt 
för oss. När man inte är insatt i branschen och arbetar med människor som använder 
sig av interna uttryck och facktermer kan det vara svårt att få en bra bild av vad som 
är väsentligt. 
 
Vi tror att det är relativt vanligt att kunden inte är på det klara med att människor 
utanför företaget inte har några förkunskaper om just deras produkter eller deras sätt 
att arbeta. Det är därför viktigt att se till att beställaren formulerar sig på ett sätt som 
gör att du som skapare av informationsdokumentationen förstår deras krav och vad 
det är de vill ha ut av dokumentationen. För att båda parter ska bli nöjda över 
resultatet är det oerhört viktigt att den information som dokumenteras är korrekt och 
att det inte förekommer några faktafel. 
 
Eftersom vi inte var tillräckligt insatta i stålindustrin och inte hade någon kunskap 
om hur produkterna bör hanteras var det svårt för oss att avgöra om hanteringen 
utfördes på ett korrekt sätt. Vid flera tillfällen fick vi utesluta material som innehöll 
scener med felaktig hantering av produkterna, något som vi inte visste om då vi 
filmade. I en sådan situation är det viktigt att de som granskar filmen från företagets 
sida, talar om detta i tid så att felet kan åtgärdas.  
 
EUF-modellen måste följas grundligt för att få önskat resultat. Om något dokument 
eller steg hoppas över finns risk att projektet inte kan hålla tidsplanen eller att det 
fallerar på annat sätt. Att följa modellen till punkt och pricka underlättas av att 
samtliga dokument och steg beskrivs både detaljerat och lättförståligt. Vi anser att 
även personer som inte tidigare arbetat efter en projektmodell har goda 
förutsättningar att lyckas genomföra ett dokumentationsprojekt med hjälp av EUF-
modellen.  
 
EUF-modellen är endast testad och utvärderad genom projektet på SSAB, varför det 
inte finns en direkt garanti för att modellen fungerar felfritt även på andra 
dokumentationsformer, så som foldrar, bildspel och informationssidor på Internet. 
Vi anser dock att inga större ändringar ska behöva göras för att modellen ska kunna 
appliceras även på dessa typer av projekt, eftersom tillvägagångssättet för 
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planeringen och informationsinsamlingen inte skiljer sig nämnvärt mycket. 
Dokumentationsutformningen varierar däremot beroende på vilket medium det 
handlar om. I detta projekt fanns det ett behov av att exempelvis både ha ett script 
outline och en ordlista. Se Bilaga 6 –Script outline och Bilaga 7 – Ordlista. Det är 
också i just den praktiska utformningen som mindre ändringar kan behöva göras 
beroende på hur materialet ska presenteras. För att ta del av detta projekts 
dokumentplan se Bilaga 1 – Projektplan. 
 
Modellen är framtagen på ett sådant sätt att det praktiska utförandet ska kunna 
genomföras parallellt, även om den huvudsakliga planeringen måste ske seriellt. Det 
är viktigt att kommunikationen inom gruppen fungerar väl när man arbetar parallellt 
med olika delar, för att undvika missförstånd. Den grafiska profilen kan vara till stor 
hjälp och fungera som ett stöd i en sådan situation. Även WBS:en är till stor hjälp då 
gruppen arbetar parallellt, eftersom WBS:en ger en överskådlig bild över projektets 
alla delmoment. Se Bilaga 3 – WBS.  
 
Något som vi i efterhand upptäckte var att vi inte hade uppdaterat 
riskhanteringsanalysen allteftersom arbetet fortskred, så som modellen förespråkar. 
För att inte göra om detta misstag till nästa projekt kan det vara bra att lägga till 
riskhanteringsanalysen som en del i varje fas i modellen. På så sätt är det lättare att 
komma ihåg att uppdatera den och därmed minimera riskerna ytterligare.   
 
Svaren från enkäten som skickades ut till logistikavdelningarna på SSAB gav inga 
direkt negativa svar, vilket vi tror beror på att det är svårt att ge negativ kritik på 
filmen då de visste att det bara var ett examensarbete. Hade vi varit ett riktigt 
produktionsbolag hade SSAB kunnat ställa högre krav och då kanske enkätsvaren 
hade varit mer uttömmande. Å andra sidan fick SSAB vara mer delaktiga i hela 
processen, eftersom detta arbete tog längre tid att genomföra än vad det hade tagit 
för ett riktigt produktionsbolag. På så sätt kunde SSAB utrycka sina åsikter om 
filmen ett flertal gånger redan under projektets gång, vilket vi tror resulterade i ett 
mer tillfredställande resultat för SSAB. Se Bilaga 9 och 10 för enkät och enkätsvar.   
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6 Avslutande diskussion  
Eftersom EUF-modellen testades och utvärderades för första gången i samband med 
projektet på SSAB blev arbetsgången till viss del därefter. Om modellen varit helt 
färdigutvecklad då projektet statades, hade arbetet säkerligen gått smidigare på 
många punkter.  Då modellen innehöll ett antal brister som upptäcktes med tiden, 
blev arbetet fördröjt. Bland annat hade de dokument som skapades i de två 
inledande planeringsfaserna varit mer välgenomtänkta och innehållit en mer 
realistisk tidsplan. Vi har i efterhand förstått vikten av att ta fram dokumenten i fas 1 
i rätt ordning och att de faktiskt måste bero av varandra för att kunna följas och 
fungera som ett bra planeringsunderlag. Det är också viktigt att ta hjälp av dessa 
dokument genom hela arbetsprocessen, för att vara säker på att arbetet fortlöper på 
önskat sätt. 
 
När vi i efterhand går tillbaka och tittar på vårt framtagna ganttschema stämmer 
stora delar av planeringen inte alls överens med hur det faktiska arbetet fortlöpte. 
Detta beror främst på att tidsplanen var svår att uppskatta från början, eftersom vår 
erfarenhet av den här sortens projekt var relativt begränsad. Det ganttschema vi från 
början satte upp var mer en uppskattning över hur lång tid arbetet skulle ta, snarare 
än en tidsplan som vi valde att följa. Erfarenhetsmässigt har vi lärt oss att 
bearbetningen av materialet tar betydligt längre tid än vad man tror. Tidsåtgången 
bör därför överdrivas en aning för att planeringen ska kunna hållas.  Både det 
ursprungliga och det uppdaterade ganttschemat återfinns i Bilaga 4 - Ganttschema .   
 
Under projektets gång upptäckte vi att flera delar i modellen var viktigare än vi från 
början trodde. Att ha struktur under materialinsamlingen och märka alla videoband 
direkt efter att de fyllts med material var något som vi till en början valde att inte 
lägga ner så mycket energi på. Det visade sig dock ganska snabbt att detta medförde 
stora problem när vi i slutändan hade totalt 20 endast ytligt märkta band att hålla 
reda på. Konsekvensen av detta blev att vi fick lägga ner mycket tid på att gå igenom 
alla band och märka innehållet med exakta tidkoder, något som både var tids- och 
energikrävande.  
 
I samma stund som projektets praktiska utförande inleddes upptäckte vi att det finns 
en hel del saker att tänka på när man filmar ute på ett företag. De viktigaste 
erfarenheterna sammanfattas nedan, fler finns att finna i Bilaga 11 - 
Erfarenhetsdatabas .     
 

• Införskaffande av skyddskläder och filmtillstånd är av största vikt innan 
filmningen kan påbörjas. På så sätt undviks både missförstånd och onödiga 
olyckor.     
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• Det går inte alltid som man tänkt sig, en del personer vill inte bli filmade, en 
del pratar även när kameran är på och en del har ingen förståelse för att flera 
omtagningar måste göras. Att filma människor som arbetar, utan att störa 
arbetsprocessen eller påverka deras invanda mönster, är inte alltid lätt. Det 
gäller att ha förståelse för att personer inte känner sig bekväma framför 
kameran och att de tycker att det är svårt att vara naturliga. 
 

• Att skildra arbetet på ett dokumentärt sätt innebär ofta att man ständigt måste 
vara beredd att fånga speciella ögonblick. Saker händer inte alltid på begäran, 
varför det är viktigt att förstå hela arbetsprocessen och alltid hålla sig 
informerad om vad som kommer att hända.  Att ha med en guide som kan 
fungera som en länk mellan filmteamet och de som arbetar underlättar 
kommunikationen och effektiviserar arbetet nämnvärt.   

 
• Det är av stor vikt att ha samtliga användbara kontaktuppgifter tillgängliga 

när man är ute och filmar. Framförallt om företagsområdet är stort och många 
personer är involverade i projektet.   

 
• Innan en scen ska filmas är det viktigt att stämma av datum och klockslag 

med de berörda parterna. Genom att ge information om vad som kommer att 
hända får personerna i fråga möjlighet att förbereda sig och känner sig 
därmed tryggare när teamet väl anländer.  

 
• Att filmandet ibland måste ske på obekväma arbetstider är att räkna med när 

det sker på ett industriföretag där det förekommer skiftarbete. Likaså är 
företagsindustrier sällan eller aldrig anpassade till att fungera problemfritt 
rent filmtekniskt. Dålig belysning, otillräckliga eluttag, farliga maskiner, 
minimala utrymmen och buller är några av de problem som vi stött på under 
arbetets gång.      

 
Ovanstående insikter och erfarenheter appliceras på nästkommande uppdrag av 
liknande slag och kommer med största sannolikhet att både underlätta och 
förbättra kommande projektarbeten. EUF-modellen har efter justeringarna, som 
gjordes med hänsyn till de vunna kunskaperna, inte testats vidare. På grund av 
detta är det svårt att med säkerhet uttala sig om huruvida modellen fungerar 
felfritt på kommande projekt eller inte.  
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1 Beställare 
Beställaren av informationsfilmen “Handling and Distribution of SSAB products” är: 

• SSAB Oxelösund, extern logistik 
Kontaktperson: Torsten Sundström 

• SSAB Tunnplåt, extern logistik 
Kontaktperson: Arto Lipponen 
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2 Översiktlig beskrivning av projektet 
Projektet är en del av examensarbetet ”Utformning av projektmodell för kreativ 
dokumentation av industriverksamhet”, där slutprodukten är en informations-DVD, 
med tillhörande omslag. Slutprodukten är en informationsfilm för SSAB:s räkning.  

2.1 Syfte 

Filmens syfte är att SSAB på ett smidigt sätt ska kunna visa nya och gamla 
leverantörer vad SSAB har för krav på hanteringen av deras produkter. Filmen ska 
minska upphandlingstiden mellan leverantörerna och SSAB, genom att 
leverantörerna snabbt ska kunna se om de kan uppfylla kraven. 

2.2 Mål 

Projektets mål är att tillsammans med SSAB utveckla en informationsfilm, som ska 
användas vid upphandling av nya leverantörer. Målet är att filmens kvallitet ska 
vara jämförbar med ett projekt gjort av ett produktionsbolag.  
Filmen ska innehålla all information om transporter som kan komma till nytta vid 
upphandlingar.  Vad denna information innefattar ska tas fram tillsammans med 
SSAB. Filmen ska kunna användas under en längre tid, utan att bli inaktuell.  
Filmen ska behandla både SSAB Oxelösunds och SSAB Tunnplåts produkter. 
Filmens huvudspråk ska vara engelska. 

2.3 Leveranser 

Slutprodukten, 500 färdiga DVD-skivor med omslag, ska levereras till SSAB den 11 
mars 2008  

2.3.1 Deadlines 

• 2007-10-10 Kravspecifikation för SSAB Oxelösunds delar 
• 2007-10-23 Kravspecifikation för SSAB Tunnplåts delar 
• 2007-10-31 Manusutkast 
• 2007-11-02 Speakermanus 
• 2007-11-05 Spikat övergripligt manus 
• 2007-11-30 Färdigt råmaterial till film 
• 2008-03-11 Leverans av färdig produkt 

2.4 Begränsningar 

Filmen ska behandla flödet från och med det att produkten, plåten, är klar tills det att 
den kommer fram till kunden. Detta innefattar alltså inte hela produktionsflödet på 
SSAB, utan endast den externa logistiken.  
Filmen ska vara informativ och attraktiv för åskådaren med en tidsbegränsning på 25 
minuter. 
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3 Fasplan 
Projektet består av fyra huvudfaser, där varje fas bygger på den föregående fasens 
arbete. Under faserna ska vissa dokument skapas och arbetet ska gå framåt. Det 
arbete som ska göras i respektive fas är :   

3.1 Fas 1- Projektanalys 

2007-09-03 – 2007-09-28  
Före den praktiska delen av projektet startar, måste en klar bild av SSAB:s 
verksamhet skapas och en kommunikation med företaget om slutproduktens 
innehåll måste startas. 

3.1.1 Kravspecifikation 

En kravspecifikation ska sammanställas tillsammans med kunden, där kundens alla 
krav ska specificeras. Dessa krav ska behandla filmens alla delar i detalj och beskriva 
vad filmen ska innehålla och ha för budskap. Kraven ska ha tre prioriteringsnivåer 
där högsta nivån är minimun för vad filmen ska innehålla. 

3.1.2 WBS 

En arbetsstruktur ska byggas, där arbetets gång ska benas upp i olika delmoment. 
Denna arbetsstruktur ska ge en bild av projektets olika delar. 

3.1.3 Tidsschema 

Ett översiktligt tidsschema ska skapas där projekts alla större delmoment skall 
placeras in. Detta tidsschema ska presenteras i form av ett Gantt-schema och ska 
godkännas av kund.  

3.1.4 Riskhanteringsanalys 

En riskhanteringsanalys ska skapas för att skapa en bild över vilka risker och dess 
konsekvenser som finns i projektet.  

3.1.5 Projektplanen 

Hela projektplaneringen skall sammanställas i form av en projektplan. 

3.2 Fas 2 - Planering 

2007-10-01 – 2007-11-02 
Under planeringen skall manus, script outline och produktionsplan utvecklas. De 
hjälpdokument som kan vara till hjälp under projektet, skapas även i denna fas.  

3.2.1 Manus 

En script outline ska skapas utifrån kravspecifikationen. Denna ska fungera som 
checklista vid inspelningen.  
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3.2.2 Speakermanus 

Ett speakermanus skall skapas för inspelning av speakerrösten.  

3.2.3 Ordlista 

Då filmen ska vara på engelska och stålindustrin använder sig av många för oss nya 
ord, bör en ordlista skapas, som kan användas som hjälp vid manusskrivandet.  

3.3 Fas 3 - Praktiskt utförande 

2007-11-05 – 2008-02-29 
Under projektets gång ska det praktiska arbetet av slutprodukten genomföras enligt 
planering. 

3.3.1 Filmning 

Vecka 45 – Filmning av verksamheten vid SSAB Oxelösund 
Vecka 46 – Filmning av verksamheten vid SSAB Tunnplåt 
Vecka 47-48 – Filmning av SSAB:s verksamhet i Antwerpen och Rotterdam 

3.3.2 Inspelning av speakerröst 

Vecka 3 – Inspelning av speakerröst 

3.3.3 Redigering   

Redigeringen av råmaterialet skall utföras i två steg, grovklippning och finklippning. 
Vid finklippningen skall speakerröst läggas in. 

3.3.4 Musiksättning 

Musiken skapas i två steg, först ett antal kortare testversioner på olika låtar, som 
kunden för att bedöma. Sedan när en version är vald, skall en slutversion av musiken 
skapas till varje delfilm separat, där ljudnivån är anpassad efter speakerröst och 
autentiska ljud i filmen. 

3.3.5 Utformning av DVD  

För att få en komplett slutprodukt skall även en DVD-meny och DVD-omslag 
utformas. 

3.4 Fas 4 – Utvärdering av projekt 

Den 11 mars 2008 skall slutprodukten presenteras för SSAB Oxelösund och SSAB 
Tunnplåt. Under presentationen skall även en utvärdering av projektet, det vill säga 
filmen och omslaget, göras tillsammans med de som närvarar på presentationen. En 
mer detaljerad undersökning skall även genomföras med endast den personal som 
ingår i extern logistik vid SSAB, där samarbetet och arbetsgången ska utvärderas.  
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4 Dokumentplan 
De dokument som ska delas upp i två grupper, de som tillhör projektanalysen och de 
som tillhör det praktiska utförandet.  

4.1 Dokumentplan för projektanalysen 

Dokument Målgrupp Distribueras till Syfte 
Kravspecifikation Beställare och 

projektgrupp 
Beställare och 
projektgrupp 

Visa vad produkten 
skall uppfylla för krav 

WBS 
 

Projektgrupp   

Tidsplan Projektgrupp Projektgrupp Ger översikt över 
tidsåtgång för 
produktionen 

Rikhantering Projektgrupp Projektgrupp Visar på riskerna och 
förebyggande åtgärder 

Mötesprotokoll Projektgrupp Projektgrupp Dokument över vad som 
sägs och beslutas 

Efterstudie Beställare och 
projektgrupp 

Projektgrupp Utvärdering av projektet 

4.2 Dokumentplan för utförandet 

Dokument Målgrupp Distribueras 
till 

Syfte 

Idéutkast Beställare och 
projektgrupp 

Projektgrupp Ger en övergripande 
beskrivning av idén 

Script outline/ 
Arbetsmanus 

Beställare och 
projektgrupp 

Beställare och 
projektgrupp 

Sammanställning av 
programidé och 
styrdokument för 
filmproduktionen 

Speakermanus 
 

Beställare och 
projektgrupp 

Beställare och 
projektgrupp 

Styrdokument för inspelning 
av speakerröst 

Dvd-omslag 
 

Beställare Beställare Omslaget på skivan som ska 
”sälja” skivan 

Grafisk profil Projektgrupp Projektgrupp Styrdokument för den 
grafiska layouten i projektet 
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5 Utvecklingsmetodik 
För att kunna tillgodose SSAB:s önskemål om filmens innehåll, måste studier 
genomföras för ökad förståelse för SSAB:s produkter och hanteringen av dessa. 
Denna utbildning ska ske kontinuerligt under projektets gång. Utbildningen är 
uppdelad i två delar:  
 

� Egen utbildning  
� Kundens utbildning  

 
Den egna utbildningen ska innehålla inplanerade möten medpersonal på SSAB, som 
kan tillföra nyttig information och stöd under projektet. Även egen forskning kring 
SSAB och dess produkter ska genomföras. Denna forskning kan ske med hjälp av 
både tryckt material och intranätet.  
 
Kundens utbildning består av obligatoriska utbildningar vid SSAB, såsom 
internetanvändande och intranätsanvändande. En obligatorisk rundvandring på 
SSAB som ska öka förståelsen om produkten och dess tillverkning skall även 
genomföras.  
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6 Rapporteringsplan 
Rapportering ska ske kontinuerligt till personalen vid extern logistik (PLE) på SSAB 
under arbetets gång för att kontrollera att arbetet går mot det gemensamma målet. 
Kontinuerliga möten underlättar feedback både till och från kunden. 
Rapporteringarna sker muntligt under hösten, vid avdelningsmöten. Under våren, 
då arbetet kommer ske i största hand från Norrköping, kommer rapporteringen ske i 
största mån via mail och telefon. Ett antal möten kommer även ske vid SSAB, där 
bland annat slutprodukten skall godkännas. Vid behov kommer mötesanteckningar 
skrivas.  
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7 Mötesplan 
För att en klar bild av verksamheten ska skapas måste ett antal möten genomföras. 
Olika personer som är ansvariga för olika delar av produktionen bör träffas för att få 
en så bred bild som möjligt, av de olika delarna av produktionen och logistiken.  

7.1 SSAB Oxelösund 

Möten med personal vid SSAB Oxelösund för att få en bild av verksamheten och 
kraven på DVD-skivan. 

7.1.1 Krav 

Möten med avdelningen extern logistik, för att få en bild av kraven på slutprodukten 
och hur det gemensamma arbetets gång ska se ut.  

7.1.2 Lagerhållning 

Malin Jonsson för visning av lager, järnväg och lastbil. 

7.1.3 Hamn 

Peter Engstrand för visning av hamnen och tunnplåtshanteringen i Oxelösund. 

7.1.4 Container 

Patrick Kurg för visning av containerhallen. 

7.1.5 Produktionen 

Maciek Wieczorek visar produktionsverksamheten på SSAB Oxelösund, för att få en 
bild av hela verksamheten. 

7.1.6 Media 

Sari Heikkinen för genomgång av lagar och rättigheter. Även kraven på själva 
utformningen av DVD-skivan och dess innehåll. 
 
Nancy Matos för genomgång av utformningen av DVD-skivan och dess innehåll, och 
tillgång till bilddatabas. 

7.2 SSAB Tunnplåt 

Möten i Borlänge ska genomföras för att se till att inte Tunnplåts produkter förbises i 
filmen, och få en bild av verksamheten i Borlänge. 

7.2.1 Krav 

Möte med Arto Lipponen för att få en bild av kraven på slutprodukten och se till att 
det fortsatta arbetet vid SSAB Tunnplåt sker smidigt.  



Projektplan  Bilaga 1 
 

41 
 

7.2.2 Verksamheten 

Rundtur på SSAB Tunnplåts område för att få en bild av verksamheten och vilka 
delar av verksamheten som kommer vara en del av slutprodukten.  
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8 Resursplan  

8.1 Personer  

• Torsten Sundström, handledare på SSAB 
• Dag Haugum, examinator och handledare vid Linköpings Universitet.  
• Personalen vid extern logistik, SSAB Oxelösund (Patrick Kurg, Lotta Adler, 

Staffan Thelander och Carl-Johan Wahlgren)  
• Arto Lipponen, extern logistik på SSAB Tunnplåt.  

8.2 Material  

• Informationsmaterial från SSAB, både om verksamheten och om produkterna. 
• Ett antal böcker om projektledning, såsom Wenell om projekt.  
• Kamerautrusning med tillhörande ljuspaket.  

8.3 Lokaler  

• Vårt kontor på SSAB Oxelösund. 
• Linköpings Universitet, campus Norrköping.  

8.4 Ekonomi  

• SSAB står för boende och materialkostnader, såsom DV-band, DVD-skivor 
och externa hårddiskar.  

• Universitetet står för utrustning och mjukvara.   
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9 Milstolpar och beslutspunkter 
För att projektet ska kunna gå framåt, måste ett antal milstolpar passeras. När en 
milstolpe är klar, kan nästa punkt behandlas utan förhinder.  
 

• Grundidé 
• Manusutkast 
• Spikat manus 
• Speakermanusutkast 
• Spikat speakermanus 
• Filmning 

o Oxelösund 
o Borlänge 
o Antwerpen och Rotterdam 

• Grovklippning 
• Godkännande av grovklippning 
• Finklippning 
• Godkännande av finklippning 
• DVD-omslag 
• DVD-meny 
• Godkännande av helheten 
• Skicka skiva för tryck 
• Leverans av slutprodukt den 11 mars 2008 
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10 Tidplan  
Projektet fortgår mellan 2007-09-03 och 2008-03-11. Under denna tid skall en idé 
framodlas för att sedan resultera i färdig slutprodukt. Nedan följer en 
sammanfattning av tidsplanen. För en komplett och grafisk version, se ganttschemat 
i projektmappen.   
 

 
  

ID Task_Name Duration Start_Date Finish_Date

1 Introduktion SSAB 15 days 2007-09-03 08:00 2007-09-21 17:00

2 Första utkast till manus 5 days 2007-09-24 08:00 2007-09-28 17:00

3 Manusarbete 10 days 2007-10-01 08:00 2007-10-12 17:00

4 Ändringar av manus 5 days 2007-10-15 08:00 2007-10-19 17:00

5 Förberedning inför filmning 5 days 2007-10-22 08:00 2007-10-26 17:00

6 Filmning Oxelösund 5 days 2007-10-29 08:00 2007-11-02 17:00

7 Manusbearbetning 2 days 2007-11-05 08:00 2007-11-06 17:00

8 Filmning Borlänge 5 days 2007-11-07 08:00 2007-11-13 17:00

9 Manusbearbetning 2 days 2007-11-14 08:00 2007-11-15 17:00

10 Filmning Antwerpen 3 days 2007-11-16 08:00 2007-11-20 17:00

11 Manusbearbetning 2 days 2007-11-21 08:00 2007-11-22 17:00

12 Filmning Rotterdam 2 days 2007-11-23 08:00 2007-11-26 17:00

13 Extra tid 5 days 2007-11-27 08:00 2007-12-03 17:00

14 Grovklippning 13 days 2007-12-04 08:00 2007-12-20 17:00

15 JULLOV 13 days 2007-12-21 08:00 2008-01-08 17:00

16 Finklippning 20 days 2008-01-09 08:00 2008-02-05 17:00

17 Efterbearbetning 14 days 2008-01-21 08:00 2008-02-07 17:00

18 Menyutformning 15 days 2008-01-28 08:00 2008-02-15 17:00

19 DVD-omslag 10 days 2008-02-11 08:00 2008-02-22 17:00



Projektplan  Bilaga 1 
 

45 
 

11 Kvalitetsplan  
För att kvaliteten på slutprodukten ska uppfylla de krav som SSAB ställer, bör 
granskningar på arbetets gång från SSAB:s sida göras regelbundet. Utan en god 
kommunikation med SSAB kan målet med projektet ta en oönskad vändning.  
 
För att filmen skall hålla en jämn nivå, bör den grafiska profilen följas. Den grafiska 
profilen ser till att hela filmen håller samma standard och grafiska stil. Utan den 
grafiska profilen finns det risk att filmen går åt två håll, beroende på vem som gör 
vilken del (se den grafiska profilen i projektmappen). 
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12 Riskanalys 
För att kunna hantera eventuella oförutsedda händelser i projektet, till exempel att 
någon blir sjuk eller avviker från kursen, har gruppen lagt undan en buffert på cirka 
en månad.  
Vid en bedömning av faktorer som kan försena eller på annat sätt påverka projektet 
så att det avviker från kravspecifikationen har följande moment och faktorer 
bedömts som extra känsliga:  
 

• Kommunikationen inte är tillräcklig mellan grupp och SSAB 
• Dåligt väder vid filmning 
• Produkten inte hinner bli klar i tid 

 
För alla risker har förebyggande åtgärder planerats (se riskanalys i projektmappen). 
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13 Prioriteringar 
Den främsta prioriteringen är att slutprodukten skall bli färdig till det datum som 
tidigare fastställts, det vill säga den 11 mars 2008.  
 
Om nedskärningar på materialet måste ske under projektets gång, på grund av till 
exempel tidsbrist, ska slutprodukten fortfarande kunna visas, utan att syftet med 
filmen gått förlorad. I kravspecifikationen framgår hur hög prioritering de olika 
delarna i filmen har. De krav med högst prioritet är de delar som måste vara med i 
filmen för att den röda tråden inte ska gå förlorad (se kravspecifikationen i 
projektmappen). 
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14 Projektavslut 
Den 11 mars 2008, klockan 09.30 ska visning av slutprodukten ske för SSAB 
Oxelösund och SSAB Tunnplåt, i Havsörnen, SSAB Oxelösund. En muntlig 
utvärdering kommer då ske med de närvarande för att utvärdera och bedöma 
slutresultatet. En skriftlig utvärdering kommer ske med beställarna, extern logistik, 
kommer att ske i slutfasen, för att utvärdera arbetsgången .  
 
Den 11 mars kommer även en överlämning av slutprodukt och råmaterial till SSAB 
ske.  
 
Därefter är projektet avslutat!
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Kravspecifikation för filmen 
Filmen är indelad i 9 delar: introduktion, lastbil, järnväg, fartyg, container, produkt, 
kvalitet, lagerhållning och avslutning. Varje del är i sin tur nerbruten i olika krav som 
varje del ska innehålla. Alla krav är uppdelade i respektive filmdel och ID beskriver 
om det eventuellt är relaterat till Oxelösund, Tunnplåt, Antwerpen eller Rotterdam 
specifikt. Färgmarkeringen indikerar på prioritet. 
 
Introduktion 
ID: Intro1 Namn: Översikt 
Beskrivning: Översikt över områdena, Oxelösund, Borlänge, Antwerpen och Rotterdam 
Kontakt: Kranförare/Helikopter? Prioritet: Hög 
 
ID: Intro2 Namn: Produktbeskrivning 
Beskrivning: Beskrivning av dimensioner och utseende på de olika produkterna, Weldox, 
Hardox, Armox, Toolox, Domex, Dogal, Docol och Prelaq.  
Kontakt:  Prioritet: Hög 
 
ID: Intro3 Namn: Produktanvändning 
Beskrivning: Beskrivning av användningsområdet av de olika produkterna, Weldox, 
Hardox, Armox, Toolox, Domex, Dogal, Docol och Prelaq. 
Kontakt:  Prioritet: Låg 
 
ID: Intro4 Namn: Översikt över transportsätten 
Beskrivning: Snabba översiktsbilder över de olika transportsätten, lastbil, järnväg, fartyg 
och container 
Kontakt:  Prioritet: Medel 
 
ID: Intro5 Namn: SSAB presentation 
Beskrivning: Presentation av SSAB med hjälp av logotyper 
Kontakt: Nancy Matos Prioritet: Hög 
 
ID: Intro6 Namn: Titel på filmen 
Beskrivning: Handling and distribution of SSAB products 
Kontakt:  Prioritet: Hög 
 
ID: Intro7 Namn: Miljöfokus 
Beskrivning: Beskrivning av hur SSAB arbetar för att på olika sätt främja miljön 
Kontakt:  Prioritet: Hög 
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ID: Intro8 Namn: Världskarta 
Beskrivning: En illustration av alla leverantörer i världen, till exempel med en animerad 
karta 
Kontakt: Jonas Thoursie (LiU) Prioritet: Hög 

 
Lastbil 
ID: LastOx1 Namn: Lastning av skåpbil 
Beskrivning: Visar en truck som lastar plåt i skåpbil. Visa på att det är viktigt att fördela 
vikten jämnt och att plåten ej får vara bredare än 2,5 meter/visa problematiken med skåpbil 
Kontakt: Malin Jonsson Prioritet: Hög 
 
ID: LastOx2  Namn: Säkring av skåpbil 
Beskrivning: Fastspänning av plåt med band, vilket görs av chaufför. Visa att användning 
av kantskydd under banden är nödvändigt för att inte banden ska nötas sönder 
Kontakt: Malin Jonsson Prioritet: Hög 
 
ID: LastOx3 Namn: Lossning av skåpbil 
Beskrivning: Lossning av plåt (kan filmas i Oxelösund (arrangerad) eller i Antwerpen) 
Kontakt: Malin Jonsson Prioritet: Hög 
 
ID: LastOx4 Namn: Lastning av gardinlastbil 
Beskrivning: Visar en truck som lastar plåt i gardinlastbil. Visa på att det är viktigt att 
fördela vikten jämnt 
Kontakt: Malin Jonsson Prioritet: Hög 
 
ID: LastOx5 Namn: Säkring av gardinlastbil 
Beskrivning: Fastspänning av plåt med band, vilket görs av chaufför. Användning av 
kantskydd under banden är nödvändigt för att inte banden ska nötas sönder  
Kontakt: Malin Jonsson Prioritet: Hög 
 
ID: LastOx6 Namn: Lossning av gardinlastbil 
Beskrivning: Lossning av plåt (kan filmas i Oxelösund (arrangerad) eller i Antwerpen) 
Kontakt: Malin Jonsson Prioritet: Hög 
 
ID: LastOx7 Namn: Lastning av öppen lastbil 
Beskrivning: Visa en truck som lastar plåt i öppen lastbil. Visa på att det är viktigt att 
fördela vikten jämnt. 
Kontakt: Malin Jonsson Prioritet: Låg 
 
ID: LastOx8 Namn: Säkring av öppen lastbil 
Beskrivning: Fastspänning av plåt med band, vilket görs av chaufför. Användning av 
kantskydd under banden är nödvändigt för att inte banden ska nötas sönder 
Kontakt: Malin Jonsson Prioritet: Låg 
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ID: LastOx9 Namn: Lossning av öppen lastbil 
Beskrivning: Lossning av plåt (kan filmas i Oxelösund (arrangerad) eller i Antwerpen) 
Kontakt: Malin Jonsson Prioritet: Låg 
 
ID: LastOx10 Namn: Miljö 
Beskrivning: Visa på att SSAB arbetar för att använda miljövänliga transportfordon 
Kontakt: Prioritet: Låg 

 
Järnväg 
ID: JvgOx1 Namn: Lastning av vagnar 
Beskrivning: Visar en truck som lastar plåt på vagn, viktigt att fördela vikten jämnt. Staplas 
i pyramidform.  
Kontakt: Malin Jonsson Prioritet: Hög 
 
ID: JvgOx2 Namn: Säkring av vagnar 
Beskrivning: Fastspänning av plåt med band, görs av SSAB-personal. Både band och 
klossar används.  
Kontakt: Malin Jonsson Prioritet: Hög 
 
ID: JvgOx3 Namn: Lossning av vagnar 
Beskrivning: Lossning av plåt. (Vart ska detta filmas?)  
Kontakt: Malin Jonsson Prioritet: Hög 
 
ID: JvgTP1 Namn: Lastning av vagnar 
Beskrivning: Visar en truck som lastar coils och sheets på vagn, viktigt att fördela vikten 
jämnt 
Kontakt:  Prioritet: Hög 
 
ID: JvgTP2 Namn: Säkring av vagnar 
Beskrivning: Fastspänning av coils och sheets med band och spärrar, görs av SSAB-
personal 
Kontakt:  Prioritet: Hög 
 
ID: JvgTP3 Namn: Lossning av vagnar 
Beskrivning: Lossning av coils och sheets, som kommer med gardin eller heltäckande 
(torra) vagnar 
Kontakt: Peter Engstand Prioritet: Hög 

 
Fartyg 
ID: FartOx1 Namn: Fiskbenslagret 
Beskrivning: Visar på hur plåtar läggs upp på kassetter och lagras i fiskbenslagret  
Kontakt: Malin Jonsson Prioritet: Låg 
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ID: FartOx2 Namn: Lastning av plåt fartyg  
Beskrivning: Visar hur man med hjälp av kran lyfter på pallar på fartyget  
Kontakt: Peter Engstrand  Prioritet: Hög 
 
ID: FartOx3 Namn: Säkring av plåten på fartyget  
Beskrivning: Visar hur man säkrar plåten, utförs av SSAB-personal 
Kontakt: Peter Engstrand Prioritet: Hög 
 
ID: FartOx4 Namn: Lastning av coils på fartyg  
Beskrivning: Visar hur man med hjälp av kran lyfter på coils på fartyget 
Kontakt: Peter Engstrand Prioritet: Hög 
 
ID: FartOx5 Namn: Säkring av coils på fartyget  
Beskrivning: Visar hur man säkrar coilsen, utförs av SSAB-personal 
Kontakt: Peter Engstrand Prioritet: Hög 
 
ID: FartOx6 Namn: Lastning av flak på fartyget  
Beskrivning: Visar hur man lastar flak på fartyget och problematiken med att flaken tar 
”tre” platser 
Kontakt: Peter Engstrand Prioritet: Medel 
 
ID: FartRotter1 Namn: Lossning av coils  
Beskrivning: Visar på hur lossning utförs 
Kontakt: Peter Engstrand Prioritet: Hög 
 
ID: FartAnt1 Namn: Lossning av plåt 
Beskrivning: Visar på hur lossning utförs 
Kontakt: Patrick Pannekoek, Ann Favere Prioritet: Hög 
 
ID: Fart1 Namn: Vidare distribution av produkter  
Beskrivning: Omlastning till andra fordon 
Kontakt: Prioritet: Medel 

 
Container 
ID: ContOx1 Namn: Lastning med Jigg 
Beskrivning: Beskriver lastning med Jigg 
Kontakt: Patrick Kurg Prioritet: Hög 
 
ID: ContOx2  Namn: Lastning utan Jigg 
Beskrivning: Visar på lastning utan Jigg 
Kontakt: Patrick Kurg Prioritet: Hög 
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ID: ContOx3 Namn: Säkring 
Beskrivning: Beskriver hur en container ska säkras med virke, och visar 50 graders-testet. 
(100 mm är okej i sidled och lasten behövs ej säkras uppåt. Vid sheets används luftkuddar 
och träreglar, på grund av smalare dimensioner.) 
Kontakt: Patrick Kurg Prioritet: Hög 
 
ID: ContOx4 Namn: Plombering 
Beskrivning: Visar hur containrarna plomberas  
Kontakt: Patrick Kurg Prioritet: Medel 
 
ID: ContOx5 Namn: Transport av container till 

stålhamnen 
Beskrivning: Visar på hur containrarna fraktas till stålhamnen 
Kontakt: Patrick Kurg, Peter Engstrand Prioritet: Medel 
 
ID: ContOx6 Namn: Lastning på båt 
Beskrivning: Visar på hur containrarna lastas på båt med hjälp av kran och hur de säkras 
Kontakt: Patrick Kurg, Peter Engstrand Prioritet: Hög 
 
ID: Cont1 Namn: Lossning av container 
Beskrivning: Visar hur en container kan tömmas, med och utan Jigg (Vart ska detta filmas?) 
Kontakt: Patrick Kurg Prioritet: Hög 
 
ID: Cont2 Namn: Lossning av container (sheets) 
Beskrivning: Visar hur en container med coils och sheets kan tömmas (Vart ska detta 
filmas?) 
Kontakt: Patrick Kurg Prioritet: Hög 
 
ID: Cont3 Namn: Framtid 
Beskrivning: Visar på framtida planer, så som nya bord och nya metoder att lossa 
containers 
Kontakt: Patrick Kurg Prioritet: Medel 

 
Produkt 
ID: Prod1 Namn: Målning 
Beskrivning: Visar på varför produkten målas och hur detta skyddar plåten mot rost 
Kontakt: Prioritet: Låg 
 
ID: Prod2 Namn: Identifiering 
Beskrivning: Visar vad märkningarna på plåten betyder, löpnummer säger vad det är för 
målning och vilken destination plåten ska till och palletiketten är det gemensamma namnet 
på ett antal plåtar 
Kontakt: Prioritet: Låg 
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Kvalitet 
ID: Kval1 Namn: Ej salt  
Beskrivning: Visar att man ej ska använda salt, för detta förstör plåten 
Kontakt: Prioritet: Medel 
 
ID: Kval2 Namn: Underhåll av gafflar 
Beskrivning: Beskriver vikten av att underhålla utrustningen 
Kontakt: Prioritet: Hög 
 
ID: Kval3 Namn: Temperaturer 
Beskrivning: Visar vilka temperaturer plåten kan utsättas för, speciellt vid vintertid och 
känsliga plåtar 
Kontakt: Prioritet: Medel 
 
ID: Kval4 Namn: Virkesstapling 
Beskrivning: Visar hur virket ska staplas för att plåten inte ska skadas, det vill säga rakt 
under varandra 
Kontakt: Prioritet: Hög 

 
Lagerhållning 

ID: Lag1 Namn: FiFo 
Beskrivning: First in, first out 
Kontakt: Prioritet: Hög 
 
ID: Lag2 Namn: Orderprocess 
Beskrivning: Visar på orderprocessen 
Kontakt: Prioritet: Låg 
 
ID: Lag3 Namn: Dimensioner 
Beskrivning: Vad plåtarna har för dimensioner, och hur det påverkar lagerhållningen 
Kontakt:  Prioritet: Hög 
 
ID: Lag4 Namn: Certifikat 
Beskrivning:  
Kontakt: Prioritet: Låg 
 
ID: Lag5 Namn: Skärning 
Beskrivning: Skärning efter kundens behov, vilket görs i Antwerpen bland annat 
Kontakt: Prioritet: Låg 
 
ID: Lag6 Namn: 48 timmar 
Beskrivning:  
Kontakt: Prioritet: Hög 
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Avslutning 
ID: Avsl1 Namn: Eftertexter 
Beskrivning: Medverkandes namn 
Kontakt: Prioritet: Hög 
 
ID: Avsl2 Namn: Vägen till kund 
Beskrivning: Visar det slutgiltiga steget hur plåten kommer till kunden 
Kontakt: Prioritet: Medel 
 
ID: Avsl3 Namn: ”Det här hände sen” 
Beskrivning: Visar vad som hände med plåten sen, det vill säga exempel på färdiga 
produkter, så som grävskopor och värdetransporter 
Kontakt: Prioritet: Medel 
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WBS  
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Ganttschema 
 
Ganttschema ursprunglig 
version 
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Ganttschema uppdaterad version 
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Riskhantering 
 
Nr Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Praktisk planering 
1 För vaga riktlinjer/krav från SSAB 3 5 15 
2 Manus inte klart i tid 2 5 10 
3 SSAB missnöjda med manus 3 3 9 
4 Bristfällig kommunikation med SSAB 

Tunnplåt 
2 4 8 

5 Bristfällig kommunikation med 
kontaktpersoner i Antwerpen och Rotterdam 

4 2 8 

Praktiskt utförande 
6 Dåligt väder 4 4 16 
7 Bristfällig utrustning 4 4 16 
8 Inspelningsplatserna inte anpassade för 

filmning 
4 3 12 

9 Försening buss/flyg 2 4 8 
10 Utrustning går sönder 2 4 8 
11 Utebliven person vid filmning 2 3 6 

Bearbetning 
12 Filmen inte klar i tid 3 5 15 
13 Datorhaveri 3 5 15 
14 SSAB missnöjda med slutresultatet 2 5 10 
15 Efterarbetet drar ut på tiden 2 4 8 
16 Rapport ej klar i tid 2 3 6 

Övrigt 
17 Någon blir sjuk/skadar sig 2 4 8 
18 Brister i projektplanen 2 3 6 
19 Oenighet under arbetets gång 1 4 4 

 
Åtgärdsprogram 
Risk Åtgärd 
1 • Se till att SSAB är tydliga i sina krav 

• Ställa frågor vid eventuella otydligheter 
• Stämma av med SSAB under projektets gång 

2 • Sätta upp delmål 
• Följa planeringen 

3 • SSAB delaktiga under manusutformningen  
• Ta hänsyn till deras synpunkter och åsikter 

4 • Kartlägga verksamheten i Oxelösund och sedan applicera kunskapen på 
Tunnplåt 

• Skaffa information om Tunnplåt på distans 
5 • Skaffa information på distans 
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6 • Ta med skyddskläder/utrustning 
• Undvika att manuset är beroende av vädret 

7 • Stämma av med utrustningslistan innan filmning 
8 • Besöka platserna innan för att se vilka behov som finns 

• Ladda batterierna 
9 • Planera tid med marginaler  
10 • Ha med extrautrustning i den mån det går 

• Ha med telefonnummer till personer som kan hantera krissituationer  
11 • Se till att det finns en reservperson som kontaktas vid behov 

• Inte vara allt för beroende av andra personer 
12 • Sätta upp delmål 

• Hålla sig till planeringen 
13 • Göra backup på allt 

• Använda antivirusprogram 
• Ej använda publika datorer på skolan 

14 • Låta SSAB vara delaktiga under manusutformning samt filmning 
• Ta hänsyn till deras synpunkter och åsikter 
• Stämma av under filmningen 

15 • Sätta upp delmål 
• Följa planeringen 
• Vid behov kontakta folk som kan vara till hjälp 

16 • Sätta upp delmål 
• Hålla sig till planeringen 

17 • Ha marginal på tiden 
• Inte utsätta sig för onödiga risker 
• Använda skyddsutrustning 

18 • Tänka igenom alla steg i projektplanen 
• Planera in tidsmarginaler 

19 • Rak kommunikation 
• Inte glömma att ha roligt under arbetets gång 
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Script outline - Inledning 
 
Den här delen av filmen ska presentera företaget, filmens syfte samt företagets anda.  
 
Bildspel 

• Stillbilder föreställande produktion, transport och företagsområdena tonas 
fram efter varandra och presenterar på så sätt företaget på ett överskådligt 
sätt. 

o Musik: Vinjett 
 
Filmens titel 

• Filmens titel ”Handling and distribution of SSAB products” tonas fram som en 
del av bildspelet 

o Musik: Vinjett 
 
Logotyper 

• SSAB-logotypen blir synlig. OBS: bara SSAB, ej Oxelösund och Tunnplåt 
o Musik: Vinjett 

 
Produktbeskrivning 

• Produktbeskrivning 
Speaker berättar vad för slags produkter SSAB tillverkar och vad som gör dessa unika. 
  

o Översiktsbild inomhuslager 
� Plats: Västra verket, SSAB Tunnplåt. 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Inomhuslagret 
� Hur: Filmar uppifrån.  
� Extra: Snabb visning av SSAB Tunnplåts olika produktnamn. 

o Närbild format 
� Plats: Västra verket, SSAB Tunnplåt. 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Format 

o Närbild coils 
� Plats: Östra sidan, SSAB Tunnplåt. 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Coils 

o Översiktsbild utomhuslager 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: Utomhuslagret 
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� Hur: Filmar i markhöjd eller lite uppifrån. 
� Extra: Snabb logotypvisning av SSAB Oxelösunds 

produktnamn. 
o Närbild grovplåt 

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: Grovplåt 

 
• Animerad världskarta som visar SSABs utbredning i världen. 

Speaker berättar om företagets globala omfattning.  

 
• Transportsätt 

Speaker berättar varför man använder sig av de olika transportsätten. 
 

o Helbild Lastbil 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: En lastbil kör iväg 

o Helbild Järnväg 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45, fredag 9/11 förmiddag 
� Vad: Ett tåg åker iväg 

o Helbild Fartyg 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 förmiddag 
� Vad: Ett fartyg seglar iväg (Gärna lastat med containrar, för 

att få med även detta ”transportmedel” i inledningen) 
 

• Miljöfokus 
Speaker berättar om hur SSAB arbetar för att på olika sätt främja miljön.  
 

o Miljöbild i form av exempelvis fåglar som flyger iväg mot en blå 
himmel, vatten som strömmar 

o Närbild Lastbil 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: Lastbil med miljömärkning åker iväg 
� Speaker: Poängterar att SSAB föredrar samarbeten med 

åkerier som använder sig av miljövänliga fordon. Euroklass 5 
och rätt tryck i rätt sorts däck. 

o Närbild Järnväg 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
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� Vad: Järnvägsvagnar åker iväg 
� Speaker: Förklarar att SSAB vid olika alternativ väljer att 

använda sig av det mest miljövänliga transportsättet 
 
Avslutning 

• Speakern avrundar, exempelvis med ”Nu följer en presentation av hur 
man ska transportera och lagerhålla SSABs produkter”. 

o Musik: Vinjett 
 

Script outline - Lastbil 
 
Den här delen av filmen ska skildra lastning, säkring och lossning av lastbil på SSAB 
Oxelösund och SSAB Tunnplåt.  
 
Delfilmens titel 

• Delfilmens titel ”Lastbil” tonas fram 
o Helbild Lastbil 

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: En lastbil ankommer till lagret 
� Speaker: Berättar vart lastbilstransporterna går och fördelarna 

med detta transportsätt 
� Musik: Vinjett 

 
Oxelösund 

• Lastning 
o Närbild grovplåt 

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: Pall med plåt 
� Extra: Utzoomning till helbild 

o Helbild truck 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: Truck hämtar plåt 

o Översiktsbild truck och lastbil 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: Truck kör med plåt till lastbil och påbörjar lastning 

o Helbild truck och lastbil, ny vinkel 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
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� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: Truck lastar plåt på lastbil 
� Speaker: Förklarar betydelsen av att stapla virket rakt och att 

de längsta och bredaste plåtarna staplas underst.  
o Närbild truck och lastbil 

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: Truck lastar plåt, lastbil tyngs ned 
� Speaker: Förklarar betydelsen av att fördela vikten jämnt, och 

trycka på hur mycket plåten faktisk väger, 10 cm plåt gör att 
lastbilen är full. Det går ej att utnyttja tomrummet i lastbilen.  

� Viktigt att få med: Lastbilens nigning på grund av plåtarnas 
tyngd 
 

• Säkring 
o Helbild lastbil + chaufför 

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: Chauffören utför säkringsarbetet 
� Speaker: Berättar att det är lastbilschaufförens ansvar att säkra 

plåten. Poängterar att all lastsäkringsutrustning ska 
tillhandahållas av transportören. 

o Närbild spännband inklusive kantskydd 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: Chauffören drar åt spännband och fixar till kantskydd 
� Speaker: Påpekar förödelsen som kan inträffa, på grund av 

plåtarnas tyngd, om säkringen inte görs ordentligt 
 

• Lossning (simulerad) 
o Översiktsbild lossningsflödet 

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: En lastbil ankommer. Chauffören hoppar ut och 

påbörjar lossningsarbetet 
o Helbild lossningsflödet 

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: En truck lossar plåtarna i lastbilen 
� Speaker: Berättar vilken mottagarutrustning som krävs för att 

kunna lossa olika typer av lastbilar (maxvikt, specialgafflar 
etc) 
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o Översiktsbild truck  
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 eftermiddag 
� Vad: Fullastad truck åker iväg till lagerplatsen och lämnar 

plåten 
 

• Olika lastbilar och problemen med dessa 
o Stillbilder på de tre olika lastbilstyperna 

� Vad: Tre stillbilder på de olika lastbilarna. Bilden på den 
aktuella lastbilstypen förstoras då den omnämns 

� Speaker: Förklarar vilka olika typer av lastbilar som SSAB kan 
lasta sin plåt i, det vill säga gardin-, skåp- och öppen lastbil 

� Text: Vilka olika dimensioner plåtarna kan ha för respektive 
lastbil 

 
Tunnplåt 

• Lastning – format 
o Närbild format 

� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt (Den långa korridoren 
med lastbilar) 

� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Hur: Filmar i markhöjd 
� Vad: Pall med format 
� Extra: Utzoomning till helbild 

o Helbild format 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Truck hämtar format 

o Översiktsbild truck och lastbil 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Truck kör med format till lastbil och påbörjar lastning 

o Helbild truck och lastbil, ny vinkel 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Truck lastar format 
� Speaker: Förklarar betydelsen av att stapla virket rakt och att 

de längsta och bredaste formaten staplas underst.  
o Närbild truck och lastbil 

� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Truck lastar format, lastbil tyngs ned 
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� Speaker: Förklarar betydelsen av att fördela vikten jämnt 
� Viktigt att få med: Lastbilens nigning på grund av formatens 

tyngd 
 

• Lastning – coils 
o Närbild coils 

� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt (Den långa korridoren 
med lastbilar) 

� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Hur: Filmar i markhöjd 
� Vad: Coils 
� Extra: Utzoomning till helbild 

o Helbild format 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Truck (eller kran med krok) hämtar coils 

o Översiktsbild truck och lastbil 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Truck (eller kran med krok) kör med coils till lastbil och 

påbörjar lastning 
o Helbild truck och lastbil, ny vinkel 

� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Truck lastar coils 
� Speaker: Förklarar betydelsen av att lasta coilsen i vaggor  

o Närbild truck och lastbil 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Truck lastar coils, lastbil tyngs ned 
� Speaker: Förklarar betydelsen av att fördela vikten jämnt 
� Viktigt att få med: Lastbilens nigning på grund av coilsens 

tyngd 
 

• Säkring - format 
o Helbild lastbil + chaufför 

� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Chauffören utför säkringsarbetet 
� Speaker: Berättar att det är lastbilschaufförens ansvar att säkra 

formaten. Poängterar att all lastsäkringsutrustning ska 
tillhandahållas av transportören. 
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o Närbild spännband inklusive kantskydd 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Chauffören drar åt spännband och fixar till kantskydden 
� Speaker: Påpekar förödelsen som kan inträffa, på grund av 

formatens tyngd, om säkringen inte görs ordentligt 
 

• Säkring – coils  
o Helbild lastbil + chaufför 

� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Chauffören utför säkringsarbetet 
� Speaker: Berättar att det är lastbilschaufförens ansvar att säkra 

coilsen. Poängterar att all lastsäkringsutrustning ska 
tillhandahållas av transportören. 

o Närbild spännband och rullförstängning i form av kätting 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Chauffören drar åt spännband och rullförstängningen  
� Speaker: Påpekar förödelsen som kan inträffa, på grund av 

coilsens tyngd och rullförmåga, om säkringen inte görs 
ordentligt 
 

• Lossning – format (simulerad) 
o Översiktsbild lossningsflödet 

� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: En lastbil kommer till plats och stannar. Chauffören 

hoppar ut och påbörjar lossningsarbetet 
� Speaker: ”Väl på plats krävs följande av mottagaren…”  

o Helbild lossningsflödet 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt  
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: En truck lossar formatet i lastbilen 
� Speaker: Berättar vilken mottagarutrustning som krävs för att 

kunna lossa olika typer av lastbilar (maxvikt, specialgafflar 
etc) 

o Översiktsbild truck  
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Fullastad truck åker iväg till lagerplatsen och lämnar 

formatet 
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• Lossning – coils (simulerad) 

o Översiktsbild lossningsflödet 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: En lastbil kommer till plats och stannar. Chauffören 

hoppar ut och påbörjar lossningsarbetet 
� Speaker: ”Väl på plats krävs följande av mottagaren…”  

o Helbild lossningsflödet 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt  
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: En truck lossar coils i lastbilen 
� Speaker: Berättar vilken mottagarutrustning som krävs för att 

kunna lossa olika typer av lastbilar (maxvikt, specialgafflar 
etc) 

o Översiktsbild truck  
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Fullastad truck åker iväg till lagerplatsen och lämnar 

coils 
 

• Olika lastbilar och problemen med dessa 
o Stillbilder på de tre olika lastbilstyperna 

� Vad: Tre stillbilder på de olika lastbilarna Bilden på den 
aktuella lastbilstypen förstoras då den omnämns 

� Speaker: Förklarar vilka olika typer av lastbilar som SSAB kan 
lasta format och coils i, det vill säga gardin-, skåp- och öppen 
lastbil 

� Text: Vilka olika dimensioner på format/coils, som kan lastas 
för varje specifik lastbil  

o Översiktsbild lastning med kran 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46, måndag 12/9 eftermiddag 
� Vad: Tre stillbilder på de olika lastbilarna 
� Speaker: Förklarar att de lastbilar som går att öppna upp 

ovanifrån med fördel lastas med hjälp av en takkran 
 
Avslutning 

• Lastbil kör iväg 
o Helbild Lastbil 

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
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� Vad: En lastbil kör iväg 
� Extra: Bilden tonas ut 
� Musik: Vinjett 

 

Script outline - Järnväg 
 
Den här delen av filmen ska skildra lastning, säkring och lossning av järnväg.  
 
Delfilmens titel 

• Delfilmens titel ”Järnväg” dyker upp 
o Helbild Järnväg 

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45, fredag 9/11 förmiddag 
� Vad: Ett tåg kommer in till lagret 
� Extra: Följer tåget med en panorering 
� Speaker: Förklarar vart järnvägstransporterna går, fördelarna 

med dessa och miljöaspekten 
� Musik: Vinjett 

 
Oxelösund 

• Lastning 
o Närbild grovplåt 

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, fredag 9/11 förmiddag 
� Hur: Filmar i markhöjd 
� Vad: Pall med plåt 
� Extra: Utzoomning till helbild 

o Helbild truck 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, fredag 9/11 förmiddag 
� Vad: Truck hämtar plåt 

o Översiktsbild truck och järnvägsvagn 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, fredag 9/11 förmiddag  
� Vad: Truck kör med plåt till vagnen och påbörjar lastning 

o Helbild truck och järnvägsvagn, ny vinkel 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, fredag 9/11 förmiddag 
� Vad: Truck lastar plåt 
� Speaker: Förklarar betydelsen av att stapla virket rakt och att 

de längsta och bredaste plåtarna staplas underst.  
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o Närbild truck och järnvägsvagn 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, fredag 9/11 förmiddag 
� Vad: Truck lastar plåt 

 
• Säkring 

o Helbild järnvägsvagn + SSAB-personal 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, fredag 9/11 förmiddag 
� Vad: SSAB-personal utför säkringsarbetet 
� Speaker: Berättar att det är SSABs personal som ansvarar för 

att säkra plåten. Påpekar att kunden kan vara säker på att få 
en välhanterad produkt, eftersom SSAB är så bra på att lasta 
på rätt sätt 

o Närbild spännband inklusive kantskydd och klossar 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, fredag 9/11 förmiddag 
� Vad: SSAB-personal drar åt spännband, fixar till kantskydden 

och säkrar plåten med klossar.  
� Speaker: Påpekar förödelsen som kan inträffa på grund av 

plåtarnas tyngd om säkringen inte görs ordentligt 
 

• Lossning (simulerad) 
o Översiktsbild lossningsflödet 

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, fredag 9/11 förmiddag 
� Vad: Ett tåg kommer till plats och stannar. Personalen 

påbörjar lossningsarbetet 
o Helbild lossningsflödet 

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, fredag 9/11 förmiddag 
� Vad: En truck lossar plåtarna i järnvägsvagnen 
� Speaker: Berättar vilken mottagarutrustning som krävs för att 

kunna lossa en järnvägsvagn (maxvikt, specialgafflar etc) 
o Översiktsbild truck  

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, fredag 9/11 förmiddag 
� Vad: Fullastad truck åker iväg till lagerplatsen och lämnar 

plåten 
 

• Olika regler man bör tänka på vid lastning på järnvägsvagn 
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Tunnplåt 
• Lastning - format 

o Närbild format 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Hur: Filmar i markhöjd 
� Vad: Pall med format 
� Extra: Utzoomning till helbild 

o Helbild format 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Truck hämtar format 

o Översiktsbild truck och järnvägsvagn 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Truck kör med format till järnvägsvagn och påbörjar 

lastning 
o Helbild truck och järnvägsvagn, ny vinkel 

� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Truck lastar format 
� Speaker: Förklarar betydelsen av att stapla virket rakt och att 

de längsta och bredaste formaten staplas underst.  
o Närbild truck och järnvägsvagn 

� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Truck lastar format 
� Speaker: Förklarar betydelsen av att fördela vikten jämnt 

 
• Lastning - coils 

o Närbild coils 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Hur: Filmar i markhöjd 
� Vad: Vagga med coils 
� Extra: Utzoomning till helbild 

o Helbild coils 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Kran lyfter upp coils 

o Översiktsbild kran och järnvägsvagn 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
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� Datum: Vecka 46 
� Vad: Coilsen lyfts till järnvägsvagn och lastningen påbörjas 

o Helbild kran och järnvägsvagn, ny vinkel 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Kran lastar coils 
� Speaker: Förklarar betydelsen av att fördela vikten jämnt 

o Närbild kran, järnvägsvagn och vaggor 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Kran lastar coils i vaggorna 
� Speaker: Förklarar varför vaggor används 

 
• Säkring - format 

o Helbild järnvägsvagn + SSAB-personal 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: SSAB-personal utför säkringsarbetet 
� Speaker: Berättar att det är SSABs personal som ansvarar för 

att säkra plåten. Påpekar att kunden kan vara säker på att få 
en välhanterad produkt, eftersom SSAB är så bra på att lasta 
på rätt sätt 

o Närbild spännband inklusive kantskydd och klossar 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: SSAB-personal drar åt spännband, fixar till kantskydden 

och säkrar plåten med klossar.  
� Speaker: Påpekar förödelsen som kan inträffa på grund av 

plåtarnas tyngd om säkringen inte görs ordentligt 
 

• Säkring - coils 
o Helbild järnvägsvagn + SSAB-personal 

� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: SSAB-personal utför säkringsarbetet 
� Speaker: Berättar att det är SSAB-personal ansvar att säkra 

coils.  
o Närbild spännband inklusive kantskydd och vaggor 

� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: SSAB-personal drar åt spännband, fixar till kantskydden 

och kontrollerar vaggorna.  
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� Speaker: Påpekar förödelsen som kan inträffa på grund av 
plåtarnas tyngd om säkringen inte görs ordentligt 
 

• Lossning (simulerad eller i Oxelösund) - format 
o Översiktsbild lossningsflödet 

� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Ett tåg kommer till plats och stannar. Personalen 

påbörjar lossningsarbetet 
� Speaker: ”Väl på plats krävs följande av mottagaren…”  

o Helbild lossningsflödet 
� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: En truck lossar plåtarna i järnvägsvagnen 
� Speaker: Berättar vilken mottagarutrustning som krävs för att 

kunna lossa en järnvägsvagn (maxvikt, specialgafflar etc) 
o Översiktsbild truck  

� Plats: Varmvalsverket, SSAB Tunnplåt 
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Fullastad truck åker iväg till lagerplatsen och lämnar 

plåten 
 

• Lossning - coils 
o Översiktsbild lossningsflödet 

� Plats: Stålhamnen, SSAB Oxelösund 
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Ett tåg kommer till plats och stannar. Personalen 

påbörjar lossningsarbetet 
� Speaker: ”Väl på plats krävs följande av mottagaren…”  

o Helbild lossningsflödet 
� Plats: Stålhamnen, SSAB Oxelösund 
� Datum: Vecka 45 
� Vad: En c-krok lossar plåtarna i järnvägsvagnen 

o Helbild lossningsflödet 
� Plats: Stålhamnen, SSAB Oxelösund 
� Datum: Vecka 45 
� Vad: En hakkrok lossar plåtarna i järnvägsvagnen 
� Speaker: Berättar vilken mottagarutrustning som krävs för att 

kunna lossa en järnvägsvagn (maxvikt, krokar etc) 
o Översiktsbild kran  

� Plats: Stålhamnen, SSAB Oxelösund 
� Datum: Vecka 45 
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� Vad: Kranen för bort coils till lagerplatsen 
 

• Olika regler man bör tänka på vid lastning av tunnplåts produkter på 
järnvägsvagn 

Avslutning 
• Tåg åker iväg 

o Helbild Järnväg 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Ett tåg åker iväg 
� Extra: En panorering följer tåget, bilden tonas ut 
� Musik: Vinjett 

 

Script outline - Fartyg 
 
Den här delen av filmen ska skildra lastning, säkring och lossning av fartyg i Stålhamnen i 
Oxelösund, samt i hamnarna i Antwerpen och Rotterdam. 
 
Delfilmens titel 

• Delfilmens titel ”Fartyg” dyker upp 
o Helbild Fartyg 

� Plats: Stålhamnen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 förmiddag 
� Vad: Ett fartyg kommer in till hamnen 
� Speaker: Vart fartygstransporterna går och fördelarna med 

dessa 
� Musik: Vinjett 

 
Oxelösund 

• Lastning  
OBS! Nedanstående filmas för grovplåt, coils, flak och container 

o Helbild person som färgmärker pallar. 
� Plats: Stålhamnen/Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 förmiddag 
� Vad: En person som färgmärker plåt.  
� Speaker: ”Färgmärkningen anger till vilken kund pallen ska” 

o Översiktsbild dragare 
� Plats: Stålhamnen, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 förmiddag 
� Vad: Dragare kommer med en kassett med en pall med plåt 

och lämnar den vid lastningsstället för fartyg  
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o Närbild plåt 
� Plats: Stålhamnen, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 förmiddag 
� Vad: Pall med plåt 
� Extra: Utzoomning till helbild 

o Helbild plåt + krankrok 
� Plats: Stålhamnen, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 förmiddag 
� Vad: Kranföraren styr in krokarna och lastningsarbetarna 

krokar fast plåten innan lyftning 
� Hur: Uppifrån kranen 
� Speaker: ”Lastningen sker efter ett givet mönster, där detta 

baseras på bland annat färgmärkningen på plåten.” 
� Extra: Filmas även i markhöjd 

o Översiktsbild kranlyft 
� Plats: Stålhamnen, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 förmiddag 
� Vad: Kranen lyfter plåtarna och påbörjar lastning över till 

fartyget 
� Hur: Uppifrån kranen 
� Extra: Filmas även i markhöjd 

 
• Säkring 

OBS! Nedanstående filmas för grovplåt, coils, flak och container 
 

o Helbild plåt + lastsäkringspersonal 
� Plats: Stålhamnen, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 förmiddag 
� Vad: Lastsäkringspersonal utför säkringsarbetet 
� Speaker: SSAB-personal utför säkringen. Viktigt att säkra rätt 

och fördela vikten jämnt. Förklara fördelen med 
containerlastning på fartyg, plåten skyddad från saltvatten 
exempelvis. Kanske även nämna fördelarna med att lasta på 
flak, men det tar stor plats.    

o Närbild spännband inklusive kantskydd 
� Plats: Stålhamnen, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, tisdag 6/11 förmiddag 
� Vad: Lastsäkringspersonalen drar åt spännband  
� Speaker: Påpekar förödelsen som kan inträffa på grund av 

plåtarnas tyngd om säkringen inte görs ordentligt 
 
Rotterdam 
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• Lossning 
o Översiktsbild lossningsflödet 

� Plats: Rotterdam 
� Datum: Vecka 48 
� Vad: Ett fartyg anländer till inomhusterminalen 
� Speaker: Lossningen av fartyget sker helt under tak för att inte 

skada coilsen och formaten  
o Helbild lossningsflödet 

� Plats: Rotterdam 
� Datum: Vecka 48 
� Vad: En krankrok sänks ner i fartyget och personalen fäster 

fast coilsen/formaten 
� Hur: Uppifrån kajen 
� Speaker: Berättar vilken mottagarutrustning som krävs för att 

lyfta coils respektive format. Berättar att det är viktigt att 
använda rätt sorts krok vid lossning av coils, beroende på om 
de är delade eller ej. Berättar även om att pallarna ska 
sorteras efter färgmärkning. 

� Extra: Om möjlighet ges filmas denna sekvens även ombord 
på fartyget 

o Översiktsbild kranlyft 
� Plats: Rotterdam 
� Datum: Vecka 48 
� Vad: Kranen lyfter upp coilsen/formaten och placerar dem i 

lagret 
� Hur: Uppifrån kranen  
� Extra: Filmas även nedifrån golvet 

 
Antwerpen 

• Lossning 
o Översiktsbild lossningsflödet 

� Plats: Antwerpen 
� Datum: Vecka 48 
� Vad: Ett fartyg anländer till hamnterminalen 

o Helbild lossningsflödet 
� Plats: Antwerpen 
� Datum: Vecka 48 
� Vad: En krankrok sänks ner i fartyget och personalen fäster 

fast plåten 
� Hur: Uppifrån kajen 
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� Speaker: Berättar vilken mottagarutrustning som krävs för att 
lyfta plåten. Berättar även om att pallarna ska sorteras efter 
färgmärkning. 

� Extra: Om möjlighet ges filmas denna sekvens även ombord 
på fartyget 

o Översiktsbild kranlyft 
� Plats: Antwerpen 
� Datum: Vecka 48 
� Vad: Kranen lyfter upp plåten och placerar den i lagret 
� Hur: Uppifrån kranen  
� Extra: Filmas även nedifrån golvet 

 
Gemensam 

• Vidare distribution av produkterna ut i Europa 
o Översiktsbild lastbil/järnväg 

� Plats: Antwerpen 
� Datum: Vecka 48 
� Vad: Visar en lastbil som kör iväg som ett vidare led i 

distributionskedjan 
� Hur: Filmas i markhöjd  
� Speaker: Från Antwerpen och Rotterdam distribueras 

produkterna vidare ut i Europa. Berättar att det är viktigt att 

försöka minimera antalet hanteringssteg. 

 
Avslutning 

• Fartyg seglar iväg 
o Helbild Fartyg 

� Plats: Stålhamnen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Ett fartyg seglar iväg 
� Extra: Bilden tonas ut 
� Musik: Vinjett 

 
 

Script outline - Container 
 
Den här delen av filmen ska skildra lastning, säkring och lossning av container.  
 
Delfilmens titel 

• Delfilmens titel ”Container” dyker upp 
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o Helbild Container 
� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: En container lyfts på plats i containerhallen 
� Speaker: Vart containertransporterna går och fördelarna med 

dessa 
� Musik: Vinjett 

 
Oxelösund 

• Lastning med jigg 
o Helbild truck 

� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Truck hämtar plåt 

o Översiktsbild truck och bärbord 
� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Truck kör med plåten till bärbordet och lastar av  

o Närbild grovplåt på bärbord 
� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Bärbordet lastat med plåt 
� Hur: Filmar i markhöjd 
� Extra: Utzoomning till helbild 

o Helbild bärbord, jigg och personal 
� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: SSAB-personal arbetar med jiggen, spänner fast plåt och 

reser jiggen 
� Speaker: Förklarar fördelarna med jigg  

o Närbild container, bärbord, jigg och personal 
� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Personalen skjuter in plåten med hjälp av bärbordet 

 
• Lastning utan jigg 

o Helbild truck 
� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Truck hämtar plåt 

o Översiktsbild truck och bärbord 
� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
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� Datum: Vecka 45 
� Vad: Truck kör med plåten till bärbordet och lastar av  

o Närbild grovplåt på bärbord 
� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Bärbordet lastat med plåt 
� Hur: Filmar i markhöjd 
� Extra: Utzoomning till helbild  

o Närbild container, bärbord, jigg och personal 
� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Personalen skjuter in plåten med hjälp av bärbordet 

 
• Säkring (gemensam för med och utan jigg) 

o Helbild container + SSAB-personal 
� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: SSAB-personal utför säkringsarbetet i containern, det 

vill säga säkrar med virket. 
� Speaker: Berättar att det är SSAB-personal som har ansvar att 

säkra plåten. 
o Närbild container och plombering 

� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: SSAB-personal stänger containern och plomberar denna  
� Speaker: Förklarar varför containern plomberas och 

fördelarna med detta. 
 

• Lossning (simulerad) med jigg 
o Översiktsbild lossningsflödet 

� Plats: Vid containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: En container som ställs på plats 

o Helbild lossningsflödet 
� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: SSAB-personal öppnar containern och förbereder 

lossningen 
� Speaker: Berättar vilken mottagarutrustning som krävs för att 

kunna lossa en container (maxvikt, bärbord etc) 
o Helbild lossningsflödet 

� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
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� Datum: Vecka 45 
� Vad: Drar ut jiggen med hjälp av bärbordet 

o Översiktsbild truck  
� Plats: Vid containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Fullastad truck åker iväg till lagerplatsen och lämnar 

plåten 
 

• Lossning (simulerad) utan jigg 
o Översiktsbild lossningsflödet 

� Plats: Vid containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: En container som ställs på plats 
� Speaker: ”Vid lossning utan jigg krävs inte samma utrustning 

som vid lossning med jigg…”  
o Helbild lossningsflödet 

� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: SSAB-personal öppnar containern och förbereder 

lossningen 
� Speaker: Berättar vilken mottagarutrustning som krävs för att 

kunna lossa en container (maxvikt, bärbord etc) 
o Helbild lossningsflödet 

� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Drar ut plåten med hjälp av bärbordet 

o Översiktsbild truck  
� Plats: Vid containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Fullastad truck åker iväg till lagerplatsen och lämnar 

plåten 
 

• Olika regler man bör tänka på vid lastning och lossning av container 
 
 
Tunnplåt 

• Lastning 
o Helbild truck 

� Plats: Gävle  
� Datum: Vecka 46, fredag 
� Vad: Truck hämtar plåt 

o Översiktsbild truck och bärbord 
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� Plats: Gävle  
� Datum: Vecka 46, fredag 
� Vad: Truck kör med plåten till bärbordet och lastar av  

o Närbild grovplåt på bärbord 
� Plats: Gävle  
� Datum: Vecka 46, fredag 
� Vad: Bärbordet lastat med plåt 
� Hur: Filmar i markhöjd 
� Extra: Utzoomning till helbild  

o Närbild container, bärbord, jigg och personal 
� Plats: Gävle  
� Datum: Vecka 46, fredag 
� Vad: Personalen skjuter in plåten med hjälp av bärbordet 

 
• Säkring 

o Helbild container + SSAB-personal 
� Plats: Gävle  
� Datum: Vecka 46, fredag 
� Vad: SSAB-personal utför säkringsarbetet i containern, det 

vill säga säkrar med virket. 
� Speaker: Berättar att det är SSAB-personal som har ansvar att 

säkra plåten 
o Närbild container och plombering 

� Plats: Gävle  
� Datum: Vecka 46, fredag 
� Vad: SSAB-personalen stänger containern och plomberar 

denna  
� Speaker: Förklarar varför containern plomberas och 

fördelarna med detta. 
 

• Lossning (simulerad) 
o Översiktsbild lossningsflödet 

� Plats: Gävle  
� Datum: Vecka 46, fredag 
� Vad: En container som ställs på plats 
� Speaker: ”För att tömma en container krävs det från 

mottagaresidan …”  
o Helbild lossningsflödet 

� Plats: Gävle  
� Datum: Vecka 46, fredag 
� Vad: SSAB-personalen öppnar containern och förbereder 

lossningen 
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o Helbild lossningsflödet 
� Plats: Gävle  
� Datum: Vecka 46, fredag 
� Vad: Drar ut plåten med hjälp av bärbordet 

o Översiktsbild truck  
� Plats: Gävle  
� Datum: Vecka 46, fredag 
� Vad: Fullastad truck åker iväg till lagerplatsen och lämnar 

plåten 
 

Gemensam 
• Framtida projekt 

o Översiktsbild bandlossning för grovplåt 
� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Lossning av container med hjälp av band och glidskenor 

o Översiktsbild bandlossning för format 
� Plats: Gävle  
� Datum: Vecka 46, fredag 
� Vad: Lossning av container med hjälp av band och glidskenor 
� Speaker: Berättar om detta projekt och framgångarna med 

detta (snabbt, billigt och ”alla” kan lossa containern) 
o Stillbild på 50-graderstestet 

� Vad: En bild på en container under ett 50-graderstest 
� Speaker: Berättar även om 50-graderstestet 

 
Avslutning 

• Container åker iväg 
o Helbild Containerlastbil 

� Plats: Vid Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: En lastbil åker iväg med en container 
� Extra: En panorering följer bilens väg mot stålhamnen, bilden 

tonas ut 
� Musik: Vinjett 

 
Script outline – Lagerhållning, produkt och kvalitet 
 
Den här delen av filmen ska skildra hur produkten ska hanteras vid lagerhållning för att 
bibehålla kvaliteten. 
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Delfilmens titel 
• Delfilmens titel ”Lagerhållning, produkt och kvalitet” dyker upp 

o Översiktsbild lager 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45 
� Vad: Översikt över lagret, med truckar som jobbar 
� Musik: Vinjett 

 
Oxelösund 

• Utomhus lagret 
o Helbild grovplåtspall 

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45, onsdag 7/11 förmiddag 
� Vad: En fin pall med plåt 
� Speaker: ”Grovplåtens egenskaper gör att den under en 

period kan vistas utomhus, då kvaliteten på plåten inte 
påverkas av exempelvis rost… Dock är det viktigt att 
undvika salt. Försök ha så lite hantering av produkten som 
möjligt.” 

o Helbild grovplåt  
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, onsdag 7/11 förmiddag 
� Vad: Grovplåt 
� Extra: Fryser bilden och ritar ut pilar längs längd, bredd och 

tjocklek för att illustrera dimensionerna.  
� Text: Vikten på de olika plåtarna, från den lättaste till den 

tyngsta 
o Närbild grovplåt 

� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, onsdag 7/11 förmiddag 
� Vad: Artikelnummer 
� Speaker: Förklarar artikelnumret, plåtnummer och palletikett. 

Förtydligar även begreppet pallet/bundle, att en pall är en 
pall även om den inte är ihopbuntad med stålband. 

� Text: Ytterligare förklarande text kring artikelnumret, 
plåtnummer och palletikett 

o Närbild grovplåtspall 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, onsdag 7/11 förmiddag 
� Vad: Virkesstapling 
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� Speakern: Förklarar mer ingående hur virket måste staplas för 
att inte skada plåten och för att en truck ska kunna lyfta 
plåten 

o Underhåll av utrustning 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund. 
� Datum: Vecka 45, onsdag 7/11 förmiddag 
� Vad: En truck bär plåt 
� Speaker: Förklara vikten av att underhålla gafflarna och 

övervig utrustning för att inte repa plåten. Påpekar även att 
det är viktigt att SSAB och leverantör måste vara överens 
angående hiv-vikt. 

 
Tunnplåt 

• Inomhuslagret 
o Helbild formatpall 

� Plats: Västra verket, SSAB Tunnplåt  
� Datum: Vecka 46 
� Vad: En fin pall med plåt 
� Speaker: ”Tunnplåten är så känslig att den inte kan vistas 

utomhus, då det finns risk att rost uppstår. All omlastning 
sker inomhus, för att undvika att utsätta produkten för fukt. 
Kondens uppstår, undvik att öppna dörr. Försök ha så lite 
hantering av produkten som möjligt. Fuktfritt, jämnt 
underlag, skydd mot slag” 

o Helbild format  
� Plats: Västra verket, SSAB Tunnplåt  
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Format 
� Extra: Fryser bilden och ritar ut pilar längs längd, bredd och 

tjocklek för att illustrera dimensionerna.  
� Text: Vikten på de olika plåtarna, från den lättaste till den 

tyngsta 
o Närbild format/coils 

� Plats: Västra verket, SSAB Tunnplåt  
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Artikelnummer 
� Speaker: Förklarar artikelnumret, plåtnummer och palletikett 
� Text: Ytterligare förklarande text kring artikelnumret, 

plåtnummer och palletikett 
o Närbild formatpall 

� Plats: Västra verket, SSAB Tunnplåt  
� Datum: Vecka 46 
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� Vad: Virkesstapling 
� Speakern: Förklarar mer ingående hur virket måste staplas för 

att inte skada formatet och för att en truck ska kunna lyfta 
plåten 

o Helbild coils 
� Plats: Västra verket, SSAB Tunnplåt  
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Vaggor med coils 
� Speakern: Förklarar mer ingående att coilsen ska lagerhållas i 

vaggor för att inte skadas. Kan stapla 3 rullar högt, dock ej då 
det handlar om Prelaq. Spaltade rullar får ej staplas, varje 
delrulle måste ha fast stöd.  

o Underhåll av utrustning 
� Plats: Västra verket, SSAB Tunnplåt  
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Truck bär format/Takkrok bär coils 
� Speaker: Förklara vikten av att underhålla gafflarna/krokarna 

och övrig utrustning för att inte repa plåten. Gafflarna ska 
också vara försedda med gaffelskydd, som förhindrar 
intryckningsskador. Påpekar även att det är viktigt att SSAB 
och leverantör måste vara överens angående hiv-vikt. 

 
Gemensam 

• Rullians 
o FIFO Tunnplåt 

� Plats: Östra sidan, SSAB Tunnplåt  
� Datum: Vecka 46 
� Vad: Automatlagret 
� Speaker: Förklarar FIFO och 48-timmarsregeln 

o FIFO Oxelösund 
� Plats: Utomhuslagret, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45, onsdag 7/11 förmiddag 
� Vad: Utomhuslagret 
� Speaker: Förklarar FIFO och 48-timmarsregeln 

• Virke 
o IPPC 

� Plats: Containerhallen, SSAB Oxelösund  
� Datum: Vecka 45, onsdag 7/11 förmiddag 
� Vad: Virke som är stämplat 
� Speaker: Förklarar att virket måste vara torkat och stämplat 

enligt IPPC 
� Extra: Stillbild på ett IPPC-kontrakt 
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Avslutning 

• Översikt på lager  
o Översikt på automatlagret  

� Plats: Östra sidan, SSAB Tunnplåt  
� Datum: Vecka 46  
� Vad: En översikt över automatlagret 
� Extra: En panorering över lagret 
� Speaker: ”SSAB jobbar hela tiden med att förbättra 

lagerhållningen, dels för att optimera skyddet av produkten 
och dels för att effektivisera arbetet…” 

� Musik: Vinjett 
 

Script outline - Avslutning 
 
Den här delen av filmen ska presentera färdiga produkter som gjorts av SSABs olika plåttyper 
och avsluta filmen. 
 
Färdiga produkter 

• Rörliga bilder på olika pallar på lager 
o Speaker: ”Stål är ett av världens viktigaste och mest använda material. 

SSABs produkter är på många sätt världsledande inom stålindustrin 
och används av företag runt om i världen…” 

o Musik: Vinjett 
 
Bildspel 

• Stillbilder med “fotografiutseende” som visar färdiga produkter gjorda av 
SSABs olika typer av plåt.  

o Musik: Vinjett 
 
Logotyper 

• SSAB Oxelösunds och SSAB Tunnplåts logotyper tonas fram 
o Musik: Vinjett 

Avslutning 
• Eftertexter 

o Musik: Vinjett 
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Ordlista 
Bärbord    Slide loader, Load plate 

Container terminal    Container terminal 

Dragare  Tractor 

Fartyg  Vessel 

Flak  Bolster, Trailer, Board 

Format  Sheet 

Fraktstativ  Rack 

Gardinlastbil  Curtain trailer 

Grovplåt Heavy plate 

Järnvägsvagn (gardin) Covered railway waggon 

Järnvägsvagn (öppen) Open railway waggon 

Kantskydd (till spännband)  Edge protection 

Kassett Trailer 

Kran Crane 

Krok Hook 

Lager Storage, Stock 

Lagerhållning Warehousing 

Lasta Load 

Lastbilsflak Truck bed 

Lastutrymme Loading space 

Lossa Unload 

Luftkudde Airbag 

Märkning  Marking 

Öppen lastbil  (Open) flat bed trailer 

Pall Pallet 

Palletikett Pallet label 

Plåt Steel product, Plate 

Plombering  Seal 

Säkra Secure 

Säkringsvirke Dunnage 

Skärning Cutting 

Spännband Strap 

Stålhamn SSAB port, Steel port 

Gaffeltruck Forklift truck 

Tunnplåt Thin plate 

Virkesstapling Positioning of dunnage 
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Grafisk Profil – Handling and distribution of SSAB products 

Projektinformation 
Projekttyp:   Informationsfilm 
Format:   DV PAL widescreen, 720x576 pt 
Språk:   Engelska 
Textning:  Engelska, Svenska 
 

Filmen 
 
Typsnitt 
Typnitt:  Alla titlar i filmen och all text i DVD-menyer skall använda 

sig av typsnittet ”Calibri”, med undantag för textningen som 
ska vara ”Arial”. 

  
Teckenstorlek:  Filmens titel och deltitlarnas huvudord (Vessel, Coils osv) 
  skall vara 80 pt.  
  Deltitlarnas resterande ord skall vara 60 pt. 
 
Teckenstil:  All text skall vara fet 
 
Placering: Titlar skall vara placerade i högra hörnet, i kant med övre 

hörnet på den inre säkerhetsrutan på skärmen.  
 I textrutan skall texten vara vänsterjusterad. 
 
Stillbilder 
Stillbilderna skall täcka hela arbetsrutan. 
 
Filnamn 
Alla delfilmer skall benämnas: 
Part X – Deltitel.avi  
 
Rendering 
All rendering av filmerna skall ske med standardinställningarna för Microsoft DV. 
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Enkät till logistikavdelningarna på SSAB Oxelösund och SSAB 
Tunnplåt  
 
Kön 
Kvinna  
Man 
 
Ålder 
20-25 
26-30 
31-40 
41-50 
51- 
 
 
Befattning på SSAB: 
 
Filmen 
 

1. Uppfyller filmen dina förväntningar?                                     Ja              Nej 

Motivering: 
 
 
 
 

2. Är filmen tillräckligt informativ?                                            Ja               Nej 

Motivering: 
 
 
 
 

3. Är informationen i filmen lätt att förstå?                                Ja              Nej 

Motivering: 
 
 
 
 

4. Tycker du att det finns en röd tråd genom hela filmen?     Ja              Nej 

Motivering: 
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5. Om du kunde ändra på något, vad hade det varit i så fall? 

 

 
 
 
 

6. Tror du att du kommer att ha nytta av filmen? På vilket sätt? 

 
 
 
 
 

7. Är det någon del du saknar i filmen? 

 
 
 
 
 

8. Tycker du att filmen representerar SSAB Oxelösunds/SSAB Tunnplåts 

logistikverksamheter på ett bra sätt? 

 
 
 
 
 

9. Tycker du att fördelningen mellan SSAB Tunnplåt och SSAB Oxelösund varit 

rättvis? 

 
 
 
 
 

10. Tror du att filmen kommer att bidra till en ökad ”vi-känsla” inom koncernen?  

 
 
 
 

 
DVD-omslaget 
 

11. Vad tycker du om DVD-omslagets visuella utformning? 
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12. Överensstämmer fodralets utseende med filmens innehåll?  

 
 
 
 
Kontakten med exjobbarna 
 

13. Hur tycker du att kommunikationen med exjobbarna har fungerat? 

 
 
 
 
 

14. Har dina åsikter tagits i beaktning? 

 
 
 
 
 

15. Hade du velat ha mer inflytande vad gäller filmens utformning? 
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Enkätsvar från logistikavdelningarna på SSAB Oxelösund och SSAB 
Tunnplåt  

Filmen 
 

1. Uppfyller filmen dina förväntningar?   

Ja      100% 
Nej      0% 
Vet inte      0% 
 

2. Är filmen tillräckligt informativ?                                             

Ja       100% 
Nej      0% 
Vet inte      0% 
 

3. Är informationen i filmen lätt att förstå?                                 

Ja      40% 
Nej      0% 
Vet inte      60% 
 

4. Tycker du att det finns en röd tråd genom hela filmen?      

Ja      100% 
Nej      0% 
Vet inte      0% 
 

5. Om du kunde ändra på något, vad hade det varit i så fall? 

Generellt svar: Nej 
Kommentarer: 
- Lite mer entusiastisk inlevelse i speakerrösten (inget stort problem). Att man säger SSAB 
med amerikanskt uttal. 
- Nej, jag tycker att filmen på ett bra sätt beskriver SSAB:s logistic 
 

6. Tror du att du kommer att ha nytta av filmen? På vilket sätt? 

Generellt svar: Ja 
Kommentarer: 
- Absolut, i samband med leverantörsträffar, nya medarbetare etc. 
- Jag kommer givetvis att använda den i mina externa kontakter 
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- Till respektive leverantör som jobbar med SSAB och logistik. Vi trycker på många punkter 
som säkerhet och miljö, där vi vill visa att SSAB tar sitt ansvar 
- Den kommer bli jättebra när vi t.ex. börjar använda en ny hamn i Canada till våren. 
 

7. Är det någon del du saknar i filmen? 

Generellt svar: Nej 
 

8. Tycker du att filmen representerar SSAB Oxelösunds/SSAB Tunnplåts 

logistikverksamheter på ett bra sätt? 

Generellt svar: Ja 
Kommentarer: 
- Den ger en bra och tydlig översikt, som kan användas vid diskussioner med leverantörer 
- Det tycker jag, jag tyckte att det kom fram att vi är ett stort företag med erfarenhet och 
expertis inom alla transportslag.  
 

9. Tycker du att fördelningen mellan SSAB Tunnplåt och SSAB Oxelösund 

varit rättvis? 

Generellt svar: Ja 
 

10. Tror du att filmen kommer att bidra till en ökad ”vi-känsla” inom 

koncernen?  

Generellt svar: Ja 
Kommentarer: 
- Man blir mer medveten om det övriga flödet och förståelsen ökar 
- Nja, men den hjälper mig att förklara tunnplåts verksamhet när jag är ute och träffar 
leverantörer 
 
DVD-omslaget 
 

11. Vad tycker du om DVD-omslagets visuella utformning? 

Generellt svar: Bra 
 

12. Överensstämmer fodralets utseende med filmens innehåll?  

Generellt svar: Ja 
 
Kontakten med exjobbarna 
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13. Hur tycker du att kommunikationen med exjobbarna har fungerat? 

Generellt svar: Bra 
Kommentarer: 
- Det har fungerat bra, då ni jobbat på ett bra, effektivt sätt och visat att ni kunnat jobba 
självständigt med insamlandet av data. Ni har intervjuat intressenter, analyserat samt 
presenterat och dragit slutsatser av materialet. Även haft ett bra samarbete med bra 
frågeställningar. Ni är initiativrika och har visat en bra slutsats av det insamlade materialet = 
filmen. 
 

14. Har dina åsikter tagits i beaktning? 

Generellt svar: Ja 
Kommentarer: 
- Har haft begränsat antal åsikter men jag uppfattar er som lyhörda. 

 

15. Hade du velat ha mer inflytande vad gäller filmens utformning? 

Generellt svar: Nej 
Kommentarer: 
- Tycker att vi har fått haft vår åsikt och ni har varit lyhörda. Ni har förstått vår poäng vad vi 
ville ha ut av filmen. 
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Vad: Zooma sparsamt Projektfas: Fas 3 – Praktiskt utförande 

Materialinsamling 
Erfarenhet: Vid redigeringen upptäcktes det att många klipp med zoomningar och 
panoreringar som gjorts för hand, gått till spillo. Detta på grund av att dess klipp ofta går 
för sakta och att rörelsen blir ryckig. Om en zoomning/panorering känns nödvändig bör 
rörelsen vara bestämd och snabb för att kunna vara användbar. 

 

Vad: Ljudet försvinner i Premiere  Pro Projektfas: Fas 3 – Praktiskt utförande 
Bearbetning 

Erfarenhet: Vid redigeringen försvann ljudet från timelinen och ljud och bild länkades isär, 
då klipp kopierades från ett projekt till ett annat. Genom att döpa om källmappen och länka 
om alla klippen, kommer ljudet tillbaka. Dock måste ljud och bild länkas ihop för hand. 
Samma problem uppstår om en hel sequence kopieras in i projektet. Det bästa är att 
undvika att jobba i flera projekt samtidigt.  
 

Vad: Felmeddelande i Encore vid bränning 
av skiva 

Projektfas: Fas 3 – Praktiskt utförande 
Bearbetning  

Erfarenhet: Vid felmeddelandet ”The subtitle or the menu subpicture is too complex to encode” 
kan felet vara att Adobe Encore CS3 inte klarar av det valda typsnittet. Med en 
standardinställning, typ Arial, löses problemet.  
 

Vad: Den färdiga skivan hänger sig efter 
något kapitel 

Projektfas: Fas 3 – Praktiskt utförande 
Bearbetning 

Erfarenhet: Att bränna skivan med lägre hastighet än 8X kan lösa problemet. Lägsta 
hastighet är att föredra. 

 

Vad: Strukturera band Projektfas: Fas 3 – Praktiskt utförande 
Bearbetning 

Erfarenhet: Vid filmningen blir det lätt många band på och det blir omöjligt att komma ihåg 
vad som finns på varje band. Det är viktigt att tidigt strukturera hur bandmärkningen ska 
gå till och se till att detta efterföljs.  

 

Vad: Använda klappan mer Projektfas: Fas 3 – Praktiskt utförande 
Bearbetning 

Erfarenhet: Vid överföringen av materialet blir det lätt oöverskådligt när det är mycket 
material som ska gås igenom. Så vid filmprojekt kan användandet av en klappa underlätta 
senare arbete. 

 

Vad: Planera mer tid i tidplaneringen Projektfas: Fas 2 – Praktiskt utförande 
Bearbetning 

Erfarenhet: Bearbetningen av materialet tar mer tid än man tror 
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Vad: Skicka ut utvärderingarna i god tid Projektfas: Fas 4 – Utvärdering 
Erfarenhet: De som svarar kan vilja/behöva tid för att svara. Om enkäterna skickas ut i tid, 
slipper man vänta på resultaten. 

 

Vad: Skicka ut utvärderingarna till fler 
personer 

Projektfas: Fas 4 – Utvärdering 

Erfarenhet: För att få en bred och mer rättvis utvärdering, bör utvärderingarna skickas ut 
till fler personer än kanske bara den beställande gruppen. 
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