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Abstract

This report has explored how to design and develop an ordering system for television and DOOH 

commercials. Usability theories have been considered and also guidlines for system devoloping, this 

includes the making of  a PACT analysis and a demand specifcation. To ensure that the users of  the 

systems are in focus a pre studie has been performed on location of  the company which is the 

intended user of  the system. Finally an interactive prototype of  an orderingsystem has been created 

to illustrate the functions and tools which the fnal product should have. 

Sammanfattning

Den här rapporten har utforskat utvecklingen och designen av ett ordersystem för reklamflm. 

Användbarhets teorier och riktlinjer för systemutveckling har följts vilket innefattar en PACT analys 

och en kravspecifkation. För att säkerställa att användarna av systemet är i fokus har en förstudie 

utförts på plats hos företaget vilket är den tilltänkta användaren av systemet. Slutligen har en 

interaktiv prototyp av ett ordersystem skapats för att illustrera de funktioner och verktyg vilka ett 

slutgiltigt system borde innehålla. 
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1 Inledning

Att ha översikt över sin egen organisation och sina arbetsätt är lika vitalt som svårt för en 

organisation. Det fnns ett uttryck som säger att man inte ser skogen för alla träden vilket innebär att 

det är svårt att se hela bilden, att fokus ligger på det som är precis framför en. Det är därför viktigt 

för en organisation att ibland gå ut från sig själv och skapa sig en helhetsbild för att kunna identifera 

problemområden inom organisationen. 

The Chimney Pots största reklamkonto är deras Hennes och Mauritz (H&M) konto. Kontot 

omsätter mer tid, personal och pengar än något annat av deras konton. The Chimney Pot har en 

fungerande process för arbetet med H&M kontot, reklamflmer levereras när de ska och som de ska. 

Men att det fungerar behöver inte betyda att det inte kan fungera bättre. Därför har The Chimney 

Pot bett mig att undersöka ifall en teknisk lösning kan hjälpa dem att effektivisera arbetet med H&M 

kontot. 

Enligt Wiktorin (2003) handlar systemutveckling om att använda IT för att förändra och förbättra 

arbetssättet hos ett företag, att använda IT för att utveckla företaget. Det är precis den 

utgångspunkten jag har för mitt examensarbete att leverera ett tekniskt lösningsförslag vilket 

förändrar och förbättrar ett redan fungerande arbetssätt. 

1.1 Syfte

Att identifera förbättringsområden inom The Chimney Pots arbete med deras H&M kontot och 

komma med tekniska lösningsförslag. Studien består av två delar, en förstudie med syfte att ligga till 

grund för en prototyp på ett ordersystem för H&M reklamflmer och en prototyp på ett ordersystem 

för H&M reklamflmer. Arbetet syftar till att effektivisera beställningar av reklamflmer och 

hantering av data i dessa. 
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1.2 Målgrupp

Målgruppen för systemet kan delas i in i två grupper. Beställare och utförare, beställare är tv-

stationer, mediebyråer och H&M kontor världen över. Till utförare hör H&Ms marknadsavdelning 

och The Chimney Pot. 

1.3 Avgränsningar

Det utförda examensarbetet syftar till att komma med lösningsförslag, därmed har utvecklingen av 

teknisk lösning begränsats till en prototyp. Utveckling av ett fungerande system anses för omfattande 

med den tid som är given och därför prioriteras att ge en helhetsbild och illustrera önskvärda 

funktioner framför att leverera ett delvis fungerande system. 

Prototypen och lösningsförslaget är inte aktuellt för beställningar av reklamflm utanför H&M 

kontot eftersom processen för beställning skiljer sig i omfattning och tillvägagångssätt. 

1.4 Förväntat resultat

Resultatet förväntas vara en interaktiv prototyp vilken på ett effektivt sätt illustrerar önskvärda 

funktioner i ett beställningssystem för H&M reklamflmer. Prototypen ackompanjeras av tydlig 

dokumentation av prototypens delar och funktioner. 

1.5 Begreppsdefinition

Flödesmodell – En grafsk sammanställning av hur information i en process rör sig mellan olika 

bearbetningspunkter. Används för att beskriva administrativa rutiner som ärendehantering. 

(Wiktorin 2003)

DOOH – Står för Display Out Of  Home och avser utomhusskärmar avsedda för att spela rörliga 

bilder. Exempel är skärmarna vid Times Square i New York. (Wikipedia 2012b)
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Ratio – Ratio i den här studien syftar till förhållandet mellan bredden och höjden på ett format. 

Reklamflmer för TV sändning håller sig till två olika ration 4:3 och 16:9. Även kallat aspect ratio. 

(Wikipedia 2012a)

Iterativ utveckling – I utvecklingsarbetet går man systematiskt tillbaka till föregående utvecklingsfaser 

och justerar fasens arbetsresultat utefter de krav som uppståt under arbetets gång. (Wiktorin 2003) 

7(34) 



Anders Törnquist

Praktiskt examensarbete – Ett ordersystem för reklamflm

Institutionen för kommunikation, medier och IT vt2012

Södertörns Högskola

2 Bakgrund

2.1 The Chimney Pot

The Chimney Pot Stockholm är ett postproduktions bolag vilket grundades 1996 och arbetar med 

postproduktion av långflm, reklamflm och musikvideor. De arbetar med internationella och 

nationella produktioner exempelvis Tinker Tailor Soldier Spy och Falk flmerna. Under ett år utför 

The Chimney Pot postproduktion av ca 1000 reklamflmer och 15 långflmer.(The Chimney Pot 

2012) 

2.2 Hennes & Mauritz

Hennes och Mauritz är en klädkedja vilken öppnade sin första butik 1947 i Västerås, butiken sålde 

damkläder och hette Hennes. År 1968 påbörjades försäljning av herr- och barnkläder och därmed 

ändrades namnet till Hennes och Mauritz. I dagsläget är H&M ett expansivt företag på den globala 

modemarknaden med över 2 500 butiker i 44 länder. I H&M koncernen ingår idag även 

klädmärkena Weekday, Monki och Cheap Monday. (H&M 2012)

2.3 Systemutveckling

Enligt Wiktorin (2003) är människan den viktigaste delen i ett IT system. För att kunna utveckla ett 

IT system för ett företag ska man börja med att kartlägga de individer, processer och handlingar 

som fnns. Ett effektivt sätt att göra detta är att skapa en kravspecifkation för systemets funktioner 

och egenskaper. Kravspecifkationen bygger på en verksamhetsanalys och en 

informationsbehovsanalys. Målet är att skapa ett system som hjälper användaren att sköta sina 

arbetsuppgifter bättre, lättare och resurseffektivare. 
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2.3.1 Kravspecifikation

Enligt Wiktorin (2003) är ett krav en önskvärd egenskap eller funktion hos ett IT-system. Ett krav 

kan uppfyllas helt, delvis eller inte alls och är inte begränsat till något som måste uppfyllas. Eftersom 

ett krav inte nödvändigtvis är något som helt måste uppfyllas är det viktigt att kunna mäta hur väl 

det uppfylls. 

En verksamhetsanalys defnierar vad man vill göra inom verksamheten och en 

informationsbehovsanalys hur det kan underlättas av ett datorsystem. Att sammanställa de två 

resulterar i önskemålen på ett datorstöd vilket är en kravspecifkation. 

För att prioritera krav kan man dela in dem i tre kategorier, skallkrav(absolut nödvändiga 

funktioner), bör krav(funktioner man kan klara sig utan trots att det kan innebära minskad 

effektivitet) och trevligt att ha krav(funktioner vilka marginellt bidrar till systemets helhet). 

2.4 Användbarhet

Enligt Benyon (2010) är ett användbart system ett system vilket är enkelt att använda, enkelt att lära 

sig, fexibelt och som håller användaren på gott humör. En viktig aspekt av användbarhet är att 

utveckla en konceptuell design vilken är tydlig och väl strukturerad. Att sträva efter en tydlighet, 

enkelhet och konsistens ökar systemets användbarhet. Ett användbart system karakteriseras genom 

att det låter användaren utföra handlingar med lämplig ansträngning, det innehåller passande 

funktioner och informativt innehåll organiserat på ett förståeligt sätt, det är lätt att lära sig och lätta 

att komma ihåg hur man gör, det är säkert att använda i sitt sammanhang och att det gör det 

användaren vill att det ska göra. 

2.4.1 Designprinciper

Designprinciper kan användas för att utvärdera och kritisera design på prototyp nivå, de fungerar 

som en guide för designers genom designprocessen. Designprinciper kan delas upp i tre kategorier 

lärande, effektivitet och anpassning. 
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Till lärandet hör det till att systemets funktioner är tydliga och synliga. Det är enklare för människan 

att känna igen än att minnas saker. Design ska vara konsekvent både fysiskt och konceptuellt, att 

efterlikna liknande system och anpassa sig till designstandarder. Att använda sig av välkända 

symboler för att få användaren att känna igen sig är viktigt, det är även viktigt att symboler har den 

funktion de är förknippade med en knapp skall exempelvis gå att trycka på. 

Effektivitet innebär att ge användaren en översikt av systemet och en känsla av att vara i kontroll. 

Detta uppnås med en tydlig navigation, logiskt samband mellan systemets kontroller och dess 

effekter och återkoppling från systemet till användaren där effekten av användarens interaktion 

påvisas. 

I begreppet anpassning ingår att systemet är fexibelt, olika användare har olika sätt att uppnå sina 

mål. Systemet skall även vara snyggt, visuellt attraktivt och gemytligt, ett trevligt system som hjälper 

användaren nå sina mål. (Benyon 2010)

2.5 PACT analys

PACT står för People, Activities, Contexts och Technologies och är en metod för att analysera 

bakomliggande behov vid design av ett tekniskt system. En PACT analys syftar till att ge förståelse 

för i vilket sammanhang ett system används eller ska användas, att identifera förbättringsområden 

och för att hitta områden för framtida utveckling. 

Detta sker genom att identifera och analysera de personer (People) vilka är tänkta att använda 

systemet. För personer identiferas fysiska, psykiska och sociala skillnader, vilka förkunskaper har 

användaren, vilka kunskaper saknar den? De aktiviteter (Activities) vilka systemet stödjer eller kräver, 

att identifera aktiviteter handlar om att se till dess komplexitet, är det lätt eller svårt, tydligt eller 

vagt, många eller få steg? Sammanhanget (Context) vilket systemet kommer användas i, 

sammanhanget handlar om hur omvärlden ser ut , hur det fysiska, sociala och organisatoriska 
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landskapet ser ut. Teknik (Technologies) står för den teknik som krävs för att använda systemet, hur 

kommunicerar användaren med systemet och hur kommunicerar systemet med användaren? 

(Benyon 2010)

2.6 Prototyp

Att göra en prototyp är ett konkret sätt att visa delar och funktioner av ett systems design. Prototyper 

ger designern möjlighet att utforska ett fertal designalternativ och används för att konkretisera, 

förfna och upptäcka möjligheter i en design. Prototyper kan delas in i två huvudkategorier lo-f och 

hi-f prototyper. (Benyon 2010)

2.6.1 Low fidelity (lo-fi) prototyp

En lo-f prototyp är en enklare visualisering av ett systems funktioner och interaktivitet. Ofta innebär 

lo-f prototyp en pappersprototyp men kan även innefatta storyboards och wireframes. En lo-f 

prototyp visualiserar basen av ett ett system såsom struktur, nyckelfunktioner och navigation. En 

fördel med lo-f prototyper är att de är snabba att skapa och snabba att avfärda detta ger 

möjligheten att skapa och utvärdera många olika designer. (Benyon 2010)

2.6.2 High fidelity (hi-fi) prototyp

En hi-f prototyp är en prototyp med större funktionalitet. En hi-f prototyp liknar den slutgiltiga 

produkten i utseende och känsla men inte nödvändigtvis i funktionalitet. En hi-f prototyp utvecklas 

med hjälp av mjukvara antingen i samma program som den slutgiltiga versionen eller i ett program 

speciellt avsett för att skapa hi-f prototyper. Prototypen kan användas för noggrannare utvärdering 

av design och funktioner och används ofta i användarstudier. 

(Benyon 2010)
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3 Metod

The Chimney Pot upplever att de har ett problem med hanteringen av beställningar och den data 

som medföljer. Det är en process vilken i dagsläget upplevs onödigt tidskrävande. För att utarbeta en 

prototyp på ett tekniskt system vilket kan underlätta hanteringen av beställningar och data utfördes 

först en förstudie med syfte att kartlägga arbetsprocessen för beställningar i samband med H&M 

kontot hos The Chimney Pot. Samtidigt som förstudien utfördes påbörjades inläsning av olika 

teorier vilka skulle ligga till grund för prototypen. När förstudien var klar kunde resultatet från den 

användas till att göra en PACT analys och skapa en kravspecifkation utefter resultatet från de båda 

skapades sedan prototypen. 

Tidsplanen för examensarbetet såg ut som följande:

v. 14 möte med uppdragsgivare för att bestämma riktlinjer för examensarbete.

v. 15 – 17 utföra pilotstudie samt teoriletande.

v. 18 utföra förberedande arbete för prototyp, kravspecifkation och PACT analys.

v. 19 – 21 bygga prototyp.

v. 21-22 skriva rapport till skolan.  

Genom en deltagande observation med diskussion och samtal kring arbetsprocessen lades grunden 

till förstudien. Deltagande observation innebär att forskaren deltar i en individs, grupps eller 

organisations vardag. Forskaren observerar, lyssnar och frågar för att förstå vad som händer och 

varför personer utför de handlingar de gör i de vardagliga sammanhangen. (Bell 2010). En 

observation ger möjligheten att få förstahandserfarenheter om det område vilket studeras dessa 

erfarenheter kan ge ökad förståelse och underlätta tolkningen av resultatet (Fangen 2005). Som 

tidigare nämnt anser Wiktorin (2003)  att för att kunna utveckla ett IT system för ett företag ska man 

börja med att kartlägga de individer, processer och handlingar som finns. Detta görs på ett effektivt 

sätt genom att skapa en kravspecifikation för systemets funktioner och egenskaper.
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3.1 Förstudie

Förstudien utfördes på plats hos The Chimney Pot på Sturegatan 58 i Stockholm. Genom att delta i 

arbetsprocessen för H&M kontot skapade jag mig en överblick av hur det dagliga arbetet såg ut. Jag 

fördjupade mig i arbetsprocessen genom samtal med framförallt den ansvariga koordinator men 

även personal vilka arbetar med versionering och leveranser av H&M reklamfilmer. Från mina 

resultat av förstudien utfördes en PACT analys för att analysera de bakomliggande behoven till ett 

ordersystem för H&M reklamfilm. Förstudien hos The Chimney Pot kan betraktas som en 

verksamhetsanalys där man enligt Wiktorin (2003) definierar vad man vill göra inom verksamheten 

och PACT analysen kan betraktas som en informationsbehovsanalys där man reder ut hur det kan 

underlättas av ett datorsystem. De två ligger till grunden för skapandet av en kravspecifikation (se 

bilaga 1). Kravspecifikationen skapades genom att identifiera de krav baserade på förstudien som 

fanns på ett datorsystem. Dessa krav sorterades sedan i tre kategorier: skallkrav, bör krav och 

trevligt att ha krav. Jag har i mitt arbete med prototypen koncentrerat mig på att uppfylla  

skallkraven då de kraven kan ses som ett måste för systemet. 

3.2 Implementation

Arbetet med prototypen för beställningssystemet startade på pappersnivå, att göra pappersskisser på 

önskvärda sidor och funktioner fungerade som en bra start i arbetet. Pappersskisserna gav mig 

möjlighet att snabbt illustrera och visualisera tänkta designer och funktioner. Pappersskisser är en 

effektiv arbetsmetod då det är mindre tidskrävande och lättare att avfärda och börja om än en 

digitalprototyp (Benyon 2010). Designarbetet fokuserade på funktions- och interaktionsdesign och 

inte grafsk design. När en önskvärd pappersprototyp var framtagen gick arbetet vidare och en 

digital prototyp började utformas. 

Nästa steg var att skapa en interaktiv prototyp och ett försök att skapa den i en mix av HTML, PHP 

och SQL startade. Det visade sig snabbt vara ett för stort projekt, det fanns inte tid för mig att skaffa 
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mig de kunskaper som skulle krävas för att färdigställa prototypen. Då min uppdragsgivare inte 

önskade sig ett fungerande system utan ett förslag på ett system ändrades tillvägagångssättet. Ett 

beslut togs om att fokusera på det som var viktigt; att leverera en prototyp vilken på ett tydligt sätt 

illustrerar de funktioner och interaktioner som tagits fram i kravspecifkationen. 

Valet för utveckling av prototypen föll på ett program med namnet Axure. Axure är ett program för 

att skapa interaktiva prototyper och wireframes. Vilka sedan kan exporteras i html format vilket gör 

att prototypen ser och verkar autentisk (Axure 2012). 

Utifrån min förstudie och min pappersprototyp hade jag det klart för mig vilka sidor och funktioner 

som skulle fnnas och hur de skulle gestaltas. Jag började med att skapa en inloggningsfunktion för 

att särskilja beställare från utförare efter det skapade jag de olika användarspecifka sidorna. Att ha 

en klar och tydlig struktur är viktigt för att underlätta navigationen för användaren (Tidwell 2006). 

Figur 1. Skiss över strukturen för ordersystemet.

Jag har sett till att minimera antalet steg på de tre beställningssidorna och har haft som tumregel att 

varje beställning enbart skall ske på en sida. Användaren ska inte behöva klicka sig fram och tillbaka 

mellan olika sidor för att göra sin beställning, det ska vara lätt för användaren att överblicka 

beställningen. Enligt Tidwell (2006) är detta att föredra när man gör navigationsdesignen för en 

hemsida. 

I åtanke vid utvecklandet av prototypen fnns att detta system kommer att ha användare med olika 

kompetenser och vanor. För att göra steget från det befntliga beställningssystemet med excelark till 

det nya enkel har utformningen av orderformulären baserats på excelarkens utformning framförallt i 

användning av förklarande text angående vilken information som skall fyllas i. Att se till att 
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användaren förstår vilken information som efterfrågas och varför den efterfrågas och att minimera 

risken för missförstånd är viktigt vid design av formulär (Tidwell 2006). Den största utmaningen var 

att hitta sätt för att ersätta det vilket tidigare varit fritextfält med begränsade svarsalternativ. Att hitta 

gränsen för vilken information måste vara med och vilken kontroll över information användaren 

skulle ha. 

15(34) 



Anders Törnquist

Praktiskt examensarbete – Ett ordersystem för reklamflm

Institutionen för kommunikation, medier och IT vt2012

Södertörns Högskola

4 Resultat

4.1 Förstudie

Hennes och Mauritz är The Chimney Pots största kund och det reklamkonto som tar mest tid i 

anspråk. På The Chimney Pot fnns tre stycken heltidsanställda som enbart arbetar med H&M, 

under perioder omsätter H&M kontot upp till sex stycken heltidsarbetare på The Chimney Pot. 

H&M har en centraliserad marknadsavdelning vilken utgår från huvudkontoret i Stockholm. 

Härifrån planeras och koordineras företagets alla reklamkampanjer. I samarbete med The Chimney 

Pot och produktionsbolaget Strange Cargo skapas och distribueras reklamflmer för hela H&Ms 

marknad. Det innebär att alla språkspecifka versioner med undertexter, plaggbeskrivningar och 

priser i  rätt valuta skapas i Sverige. I dagsläget innebär en beställning av reklamflmer att ett 

excelark, kallad produktionsplan, fylls i och skickas till H&Ms marknadsavdelning vilka vidarefodrar 

det till The Chimney Pot.

En produktionsplan innehåller information om de format som skall levereras till ett land samt när, 

var och hur de ska levereras. Produktionsplanerna sammanfattas i versioneringslistor och 

leveranslistor. Utifrån produktionsplanerna utarbetar koordinatorn en tidsplan med en 

prioriteringslista. Vilka format behöver vara klara först, vilka länder ska ha special godkännande, 

när behöver leverans ske? Alla produktionsplaner skrivs ut och sätt i en pärm. Det ska alltid sitta 

aktuella produktionsplaner i pärmen. Extra beställningar skall ske via H&M. Ifall ett land ändrar sin 

beställning vidarebefordras det till H&M som ser till att bidra med en ny produktionsplan som skrivs 

ut och ersätter den befntliga i pärmen. Koordinatorn ser till att uppdatera alla listor med den nya 

informationen. 

En versioneringslista innehåller:

Spottar, längd, format, språk, ljud, HD/SD, PAL/NTSC.

En leveranslista innehåller:
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Spottar, längd, leveransdatum, leveranssätt.

Normalt sett fnns det två olika sorters kampanjer som går parallellt, en TV kampanj och en 

DOOH kampanj. DOOH står för Display Out Of  Home och avser utomhusskärmen som 

exempelvis den vid Stureplan i Stockholm. Vid vissa kampanjer är det även aktuellt för flmen att gå 

upp på bio. 

En beställning på vad som ska stå i grafken för de olika länderna anländer till koordinatorn i 

samband med produktionsplanerna. I separata Exceldokument listas vad plaggen skall heta och 

vilket pris de ska ha. Koordinatorn sammanställer alla länders önskemål i en lista och skickar iväg en 

beställning på grafk. Grafken levereras till The Chimney Pot i jpeg format för godkännande och 

sedan psd format för versionering. 

En grafklista innehåller:

Artikelnummer, plagg, pris, plagg på beställt språk, pris i beställd valuta.

Från produktionsbolaget Strange Cargo anländer klippt men ej redigerat material för kampanjen. 

Samtidigt som produktionsplanerna behandlas pågår arbetet med att skapa biblarna för flmerna. 

Att beskära och formatera materialet i tio olika “standard format” för att underlätta arbetet i 

versionering. Genom att räkna ut ratio på formatet vet man vilken bibel som skall användas. 

Reklamflmer för TV sändning håller sig till två olika ration 4:3 och 16:9 vilket utgör grunden för 

två stycken av biblarna. De resterande åtta biblarna är för utomhusformaten vilka kan variera 

mycket i storlek och ratio.

När biblarna och grafken är klara och materialet godkänt kan versionering påbörjas. Utifrån 

versioneringslistan och koordinatorns prioriteringar skapas unika versioner för de olika länderna. 

När versioneringen är klar kvalitetskontrollerar koordinatorn alla versioner och letar efter allmänna 

fel. Ifall fel upptäcks ser koordinatorn till att versioneraren åtgärdar det. När allt är klart och 

kontrollerat av koordinator laddas det upp på autowebben. Autowebben är en resurs som The 
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Chimney Pot har där de kan ladda upp fler i en nätbaserad katalogvy. The Chimney Pot har ett 

administratörs konto vilket gör att de kan lägga till fler, skapa mappar och ta bort fler. 

Koordinatorn förser projektledarna på H&M med inlogg som enbart möjliggör att se titta på de 

flmer som fnns uppladdade i katalogerna. När koordinatorn har laddat upp allt material på 

autowebben meddelar denne projektledaren från H&M. Projektledaren i sin tur meddelar 

representanter för H&M i de länder som beställt reklamflmen. Representanterna för H&M i de 

olika länderna kontrollerar flmerna och meddelar projektledaren på H&M ifall de godkänns eller 

inte. Vid godkännande fokuseras det på grafk och att formatet stämmer. 

Projektledaren på H&M rapporterar till koordinatorn på The Chimney Pot när formaten är 

godkända av beställningsländerna. Koordinatorn ser sedan till att de godkända formaten görs 

tillgängliga för leverans. Ifall ett format inte godkänns skapas ytterligare en version som sedan läggs 

upp på autowebben för godkännande. 

När allt är godkänt på autowebben kan leverans påbörjas. Utefter leveranslista upprättad av 

koordinatorn görs fl och bandleveranser. I vissa länder krävs det special godkännande från TV-

stationer eller staten. Då skickas en special godkännande fl i förtid, men inte innan den är godkänn 

på autowebben, till landet. När den är godkänd kan leverans ske. Ifall den inte godkänns 

rapporteras detta till H&M som tar beslut om vilka åtgärder som skall tas för att möjliggöra 

leverans. En ny version skapas, laddas upp på autowebben, skickas för special godkännande och 

levereras ifall den blir godkänd. 

När alla listor är klara och versionering kan påbörjas gör koordinatorn en uppskattning på hur 

många format som kommer att skapas och för in beställningarna i planeringssystemet Farmers Wife. 

Efter avslutad leverans rättar koordinatorn den uppskattade beställningen utefter faktiskt leverans. 
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Figur 2. En födesmodell av arbetet med H&M hos The Chimney Pot. 

Arbetsprocessen för H&M hos The Chimney Pot är utarbetad på ett sätt vilket gör det möjligt för 

The Chimney Pot att inte behöva säga nej. Ledordet för H&M kontot är: vi säger aldrig nej till 

H&M. Däremot är det koordinatorns ansvar att se till att inte lova för mycket och komma med en 

hållbar uppskattning av tid och kostnad vid oförutsedda händelser såsom extra beställningar och 

omleveranser. Arbetet med biblar för formaten är något som underlättar att göra processen lyhörd 

för snabba förändringar och extrabeställningar. 

Arbetsroller hos The Chimney Pot:

Koordinator

Online (Bibel)
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Versionering

Leveranser

Bandleveranser

 

Dokument vilka används:

Projektplaner

Översiktsplan DOOH

Versioneringslista DOOH/TV

Leveranslista DOOH/TV

Grafkplaner

Grafkbeställning

Riktlinjer för special format

Format bibel

4.1.1 Slutsats av förstudien

Det som upplevs som mest tidskrävande är hanteringen av projektplaner. Att manuellt skapa listor 

utifrån projektplanerna har följande brister: tidskrävande, lätt att göra fel, svårt att tolka vissa 

projektplaner, lätt att missa information i planerna pga underlig formatering. 

Sammanställningen av arbetsprocessen med reklamflmer för H&M konfrmerar att hanteringen av 

beställningar och den data som medföljer dessa är tidskrävande för koordinatorn på The Chimney 

Pot.  För att effektivisera arbetet föreslås ett online ordersystem där representanter från 

beställningsländerna loggar in och fyller i ett formulär där de anger sina önskemål. Detta skulle 

medföra chansen för H&M och The Chimney Pot påverka informationen redan när kunden matar 

in beställningen. Exempelvis kan det hända att ett land väljer att ha sin egen variation av titel på en 

flm, genom att i beställningssystemet använda sig av redan förbestämda fervals alternativ gör man 

att problemet aldrig uppstår. Situationen att The Chimney Pot måste be H&M kontakta beställaren 

för att information saknas uppstår ofta, genom att kräva att vissa fält måste fyllas i för att kunna 
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skicka beställningen kringgås detta. 

Att kunden gör sin beställning via ett online formulär där många av alternativen är förbestämda 

underlättar hanteringen av beställningarna. Då den inskrivna informationen hanteras som 

formulärdata kan koordinatorn eller projektledarna lätt ange vilken information de vill hämta och 

på vilket sätt den ska visas. För koordinatorn på The Chimney Pot kan det fnnas förbestämda 

alternativ på visning av data för att efterlikna de versionerings- och leveranslistor som används i 

nuläget. Att även inkorporera det befntliga systemet Autoweb med det nya systemet är att föredra 

då minimerar antalet tekniska system vilka användaren behöver använda. 

4.2 PACT analys

People

Användaren av systemet kan delas in i två grupper beställare och utförare.

Beställaren är en internationell kund och befnner sig i något av de fyrtiofyra länder H&M verkar i. 

Beställaren kommer att använda systemet till att beställa TV-reklam, DOOH-reklam och grafk till 

dessa. Systemet kommer även att användas för att ha översikt av lagda order, ändra på order och 

för att godkänna flmer innan leverans. Beställaren är van vid datorer och att lägga order, då 

beställaren även är van att arbeta internationellt behärskas engelska både i tal och skrift. 

Utföraren arbetar på The Chimney Pot och ansvarar för att beställningarna ska omvandlas till 

leveranser. Utföraren sorterar och analyserar datan i beställningen för att på effektivast sätt leverera 

önskad produkt. Systemet används för att på ett lättöversiktligt sätt få åtkomst till beställningarna 

och möjligheten att hantera stora mängder data. Utföraren använder även systemet till att ladda 

upp färdiga versioner av de beställda reklamflmerna för beställaren att godkänna innan leverans. 

Activities 

De aktiviteter vilka stödjs av systemet är baserat på användargruppernas tänkta beteende. 

21(34) 



Anders Törnquist

Praktiskt examensarbete – Ett ordersystem för reklamflm

Institutionen för kommunikation, medier och IT vt2012

Södertörns Högskola

Inloggning

Säker inloggning för att skilja på beställare och utförare.  

Översikt

För beställaren en sida där egna beställningar listas och möjligheten att ändra/radera order fnns. 

För utföraren en sida som ger översikt av alla lagda beställningar och godkännanden på 

autowebben. 

Beställningarna

För beställaren separata sidor för beställning av TV, DOOH och grafk. Alla innehåller någon slags 

formulär vilka sparar formulärdata i en databas.

Autoweb

För beställaren möjlighet att godkänna flmer innan leverans.

Utföraren är den som laddar upp flmerna. 

Möjlighet att få ut listor

För utföraren fnns en utökad vy som ger möjlighet till att spara ner och skriva ut listor över 

beställningarna. Möjligheten att sortera listorna fnns. 

Mail

För varje order som görs/ändras skickas ett mail. När en fl laddas upp för godkännande skickas ett 

mail. 

Context

Systemet kommer att användas för att beställa reklamflmer och ersätter excelarken kallade 

projektplaner och systemet för uppladdning av godkännande fler Autowebben. Systemet används 

när det är dags att beställa flmer inför en kommande kampanj något som görs ungefär tio gånger 
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per år. Skillnaden på beställningarna är ofta inte stora vilket leder till att beställningarna snart 

kommer vara en vane sak. Beställningsformulären är baserade på fasta val vilket leder till att 

beställaren inte ska behöva tveka angående vilken information som efterfrågas. Utföraren använder 

systemet för att skapa listor inför grafkbeställning, versionering och leverans samt laddar upp fler 

för godkännande. 

Technology

Systemets huvudsyfte är att lagra och presentera data och kommer därmed behöva kopplas till en 

databas. Systemet är en online resurs och kommer att läggas på en webbserver för att nås från hela 

världen. Troliga programmeringsspråk är HTML, PHP, MySQL och Jquery. 

4.3 Förslag på prototyp

Prototypen är en interaktiv hi-f prototyp byggd i programmet Axure. Prototypen är uppbyggd av 

följande delar:

Inloggning

För att säkerställa att personen som försöker få åtkomst till systemet har behörighet är ett 

inloggningssystem med användarnamn och lösenord viktigt. Inloggningen särskiljer även beställare 

från utförare och sparar användarspecifk data vilket möjliggör översikt av tidigare order. Att bygga 

ett system med begränsningar för att hindra användare att utföra handlingar vilka kan skapa 

problem är en av Benyons (2010) designprinciper. I det här fallet är begränsningen vilken skapas att 

en beställare inte skall kunna komma åt en annan beställares order för att förhindra oavsiktliga 

förändringar. 

Första vy – beställare

När en beställare loggar in i beställningssystemet för första gången möt den av en välkomstsida med 

syftet att hjälpa användaren att navigera på sidan. Det är enligt Benyon (2010) viktigt att underlätta 

för användaren att navigera ett system. Vidare anser Benyon även att ett system ska vara trevligt och 
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vänskapligt att använda då fungerar en välkomstsida som en bra språngbräda. 

Overview– beställare

På översiktssidan får beställaren en översikt av sina lagda beställningar. Ifall ingen beställning har 

lagts informeras beställaren om detta och får även information om när H&M senast behöver få 

beställningen. Översiktssidan ger beställaren möjligheten att ändra på en beställning eller att radera 

den. Det är viktigt att ge användaren möjligheten att vara i kontroll (Benyon 2010). 

Figur 3. Skärmdump av Overview sidan för beställaren. 

TV Order – beställare

På sidan TV Order kan beställaren lägga en ny beställning på reklamflm för TV. Genom att fylla i 

webbformuläret på sidan ska beställningen sparas i en databas och utföraren meddelas om att en ny 

beställning har gjorts. Webbformuläret är baserat på de redan existerande produktionsplaner som i 
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nuläget ligger till grund för beställningarna, detta för att beställaren ska känna igen sig, igenkänning 

är en av Benyons (2010) designprinciper. Däremot är skillnaden att det som tidigare var 

fritextalternativ nu har förutbestämda svarsalternativ. Detta för att minimera risken att fel 

information skrivs i fel fält och för att underlätta hanteringen av data. Efter lagd beställning 

presenteras användaren för en bekräftelse ruta, det är enligt Benyon (2010) viktigt att ge användaren 

bekräftelse på vad dess handlingar har för konsekvenser. 

DOOH Order – beställare

På sidan DOOH Order kan beställaren lägga en ny beställning på reklamflm för DOOH. Genom 

att fylla i webbformuläret på sidan ska beställningen sparas i en databas och utföraren meddelas om 

att en ny beställning har gjorts. Webbformuläret är baserat på de redan existerande 

produktionsplaner som i nuläget ligger till grund för beställningarna, detta för att beställaren ska 

känna igen sig, igenkänning är en av Benyons (2010) designprinciper. Skillnad är att det som tidigare 

var fritextalternativ nu har förutbestämda svarsalternativ. Detta för att minimera risken att fel 

information skrivs i fel fält och för att underlätta hanteringen av data. Efter lagd beställning 

presenteras användaren för en bekräftelse ruta, det är viktigt att ge användaren bekräftelse på vad 

dess handlingar har för konsekvenser (Benyon 2010). 

Graphics Order – beställare

Sidan Graphics Order ger beställaren en möjlighet att genom ett grafskt gränssnitt beställa grafk 

till sin reklamflm. Beroende på vilka beställningar som gjorts i tidigare skede, TV Order och 

DOOH Order, presenteras vilka plagg som är prissatt i de efterfrågade reklamflmerna. Data som 

efterfrågas är plaggnamn och pris. Genom att använda en rullist väljer användaren vilket språk 

beställningen avser, detta för att ge stöd för icke latinska alfabeten. Efter lagd beställning presenteras 

användaren för en bekräftelse ruta, det är viktigt att ge användaren bekräftelse på vad dess 

handlingar har för konsekvenser. (Benyon 2010). 
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Figur 4. Skärmdump av Graphics Order sidan för beställaren.

Autoweb – beställare

Möjlighet att se och godkänna de flmer som har beställts. Filmerna laddas upp av utföraren efter 

versionering och levereras inte förrän de blivit godkända via autowebben. 

Overview – Utförare

På översiktssidan får utföraren en översikt över alla lagda beställningar. Härifrån kan utföraren 

hämta ut förutbestämda listor över beställningarna, skriva ut listor och genom att klicka på en 

beställning se den i sin helhet. All data presenteras inte automatiskt utan utföraren får välja ifall  mer 

data ska visas. 
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Figur 5. Skärmdump av Overview sidan för utföraren.

TV Order – Utförare

På TV Order sidan får utföraren utökad information om lagda TV order. Här ges även möjligheten 

att skapa skräddarsydda listor utifrån TV beställningar. Dessa listor kan sparas ner, skrivas ut eller 

ses direkt i webbläsaren.

DOOH Order – Utförare

På DOOH Order sidan får utföraren utökad information om lagda DOOH order. Här ges även 

möjligheten att skapa skräddarsydda listor utifrån DOOH beställningar. Dessa listor kan sparas ner, 

skrivas ut eller ses direkt i webbläsaren.
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Graphic Order – Utförare

På Grapich Order sidan får utföraren utökad information om lagda grafkorder. Här ges även 

möjligheten att specifcera och sortera data i listor som går att skriva ut, spara ner eller ses direkt i 

webbläsaren. 

Autoweb – Utförare

På sidan autoweb laddar utföraren upp versionerade reklamflmer för godkännande från beställaren 

innan leverans. 
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5 Diskussion och slutsatser

Prototypen illustrerar de festa av de skallkrav vilka defnierats i kravspecifkationen (se bilaga 1) men 

vissa funktionerna saknas. Möjligheten att ladda upp videofler fnns inte men den illustreras liksom 

möjligheten att sortera datan i olika sorters listor. Två skallkrav illustreras däremot inte  e-

postkoppling och lagring i databas. E-postkopplingen innebär att när en ny beställning läggs eller en 

existerande förändras skickas ett e-postmeddelande till utföraren för att upplysa denna om 

förändringen vilken har skett. Lagring i databas innebär att alla beställningar lagras i en databas för 

smidig åtkomst. Dessa båda krav var för mig svåra att illustrera och kanske även överfödiga att 

illustrera. Jag har valt att lösa detta genom att skapa en dokumentation över prototypen vilken 

förklarar existerande funktioner och nämner önskade funktioner. Min prototyp sträcker sig heller 

inte längre än till att illustrera skallkraven, bör kraven och trevligt att ha kraven hanns helt enkelt 

inte med. En prioritering var tvungen att göras och för mig tedde det sig självklart att skallkraven 

skulle prioriteras. 

Arbetet med att effektivisera arbetsprocessen för The Chimney Pot och deras arbete med H&M 

stannar inte vid min prototyp. Under utvecklingen av prototypen har ett antal sidospår stötts på 

vilka hade vart av intresse att utforska. Att exempelvis undersöka möjligheten för ett integrerat 

meddelandesystem hade vart intressant, det är en funktion vilken jag tror skulle betyda mycket för 

ett slutgiltigt system. Fortsatt fnns det mycket kvar att göra innan prototypen kan utvecklas till ett 

fungerande system. En förstudie har gjorts men endast hos en användargrupp, för att riktigt 

användaranpassa ett system krävs det att alla potentiella användare fnns i åtanke. Alltså skulle det 

krävas ytterligare två användarstudier en av den grupp vilken jag valt att kalla beställare och en av 

de projektledare på H&M vilka i dagsläget är ansvariga för att beställningen når till The Chimney 

Pot. I dagsläget är deras behov inbakade i utförarkontot men en grundligare undersökning av deras 

behov skulle resultera i ytterligare en användargrupp. 

Något vilket heller inte har gjorts är en uppföljning på den prototyp vilken har konstruerats. Att med 

hjälp av användarstudier av de tänkta användargrupperna att iterativt vidareutveckla prototypen är 
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ett krav för att fortsätta designprocessen och nästa steg i utvecklingen av prototypen. Genom att låta 

utvalda personer utefter givna scenarier använda systemet är enligt Beynon (2010) ett kraftfullt 

verktyg för att utvärdera din prototyp. 

Det fnns många sätt att gå vidare i arbetet med prototypen men den väg jag föreslår är att utföra en 

en enkätstudie vilken skickas till beställarna ute i världen. Detta för att på effektivast möjliga sätt få 

en representativ bild av den gruppens behov. För att få en inblick i behoven hos de tilltänkta 

användarna av ordersystemet på H&Ms marknadsavdelning föreslår jag ett användartest där de får 

handha prototypen. Användartestet observeras och följs upp av kortare intervjuer i 

utvärderingssyfte. På The Chimney Pot fortsätter arbetet med att utvärdera prototypen även där 

genom användartester i kombination med intervjuer. I slutändan skulle det här leda till en prototyp 

vilken skulle vara utformad efter alla parters behov då skulle det även vara aktuellt att utföra 

användartester med utvalda beställare för att säkerställa att deras behov har tillmötesgåtts. 
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7 Bilagor

Bilaga 1. 

Kravspecifkation

Inledning

Denna kravspecifkation avser att lägga grunder för utvecklingen av ett beställningssystem för 

reklamflmer. Beställningssystemet utvecklas speciellt för användning vid beställningar av H&M 

reklamflm vilka levereras av The Chimney Pot Stockholm. 

Det tänkta systemet är en online resurs vilken med hjälp av formulär tar emot och sparar 

beställningar i en databas. Denna databas gås sedan igenom av ansvarig koordinator på The 

Chimney Pot som med hjälp av förinställda listvyer smidigt kan hantera data i systemet. 

Kravförteckning

Skallkrav:

Inloggning

Ordersystem

Orderöversikt

Möjlighet att visa olika sorters listor

Möjlighet att ladda upp videofler

Möjlighet att godkänna uppladdade videofler

Koppling till mail

Lagra data i databas

Börkrav:

Meddelande system – möjlighet för utförare att kommentera på en beställning. 

Påminnelsesystem – möjlighet för utförare att ange ett sista datum för inskickad order. Systemet 

påminner beställare vilka inte skickat order i tid. 
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Minimalt med fritextfält. 

Trevligt att ha krav

Kalendervy

Utökat meddelande system – för att ytterligare öka funktionaliteten i systemet genom att göra det till 

en plattform för all kommunikation i samband med beställningar av H&M reklamflmer. 
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