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English title: A resource planning tool for TV post-production 

Abstract 
This report describes the process of outlining a design proposal for a resource planning tool for TV post-

production. A feasibility study in form of a participant observation has been carried out on-site, which has 

resulted in a requirement specification. Based on the requirement specification, mockups have been created to 

illustrate the functions and features that a final planning tool should have. In addition to developing a design 

proposal, an evaluation of the existing resource planning tool Ganttic has been conducted. Ganttic has been 

reviewed based on how well it meets the list of requirements. The result shows that Ganttic fails to meet a crucial 

requirement, thus cannot be used by the client. The recommendation is instead that the client implements the 

functions described in the design proposal in their current booking system.  

 
Keywords: resource planning tool, post-production, user interface design 

 



 3 

Sammanfattning 
Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram ett förslag på ett planeringsverktyg för TV-postproduktion. En 

förstudie i form av deltagande observation har utförts på plats hos beställaren. Utifrån förstudien har en 

kravspecifikation tagits fram, som beskriver de funktionskrav som planeringsverktyget ska uppfylla. Utifrån 

kravspecifikationen har mockups skapats för att illustrera de funktioner som ett slutgiltigt planeringsverktyg bör 

ha. Utöver arbetet med att ta fram ett designförslag, har en utvärdering av det befintliga planeringsverktyget 

Ganttic utförts. Det har bedömts utifrån hur väl det uppfyller kraven i kravspecifikationen. Resultatet visar att 

Ganttic misslyckas med att uppfylla ett av de tvingande kraven och därmed inte kan användas av beställaren. 

Rekommendationen är istället att beställaren utgår från designförslaget och implementerar dess funktioner i deras 

nuvarande bokningssystem. 

 

Nyckelord: planeringsverktyg, postproduktion, gränssnittsdesign 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Projektledarna på Chimneys TV-avdelning använder tre separata Exceldokument för planering av projekt och 

resurser. Det är till stor del samma information som projektledarna manuellt lägger in på tre olika ställen och när 

en förändring sker i planeringen måste samtliga dokument uppdateras. Projektledarna upplever den nuvarande 

planeringsprocessen som onödigt tidskrävande.  

1.2 Syfte 

Arbetet sker på uppdrag av projektledarna på Chimneys TV-avdelning. De upplever att de har ett behov av ett 

planeringsverktyg som kan hantera multipla projekt och resurser. Arbetet syftar till att ta fram förslag på ett 

sådant. Med hjälp av mina förkunskaper inom informationsarkitektur och interaktionsdesign ska jag ta fram 

skisser på hur ett nytt planeringsverktyg skulle kunna se ut och fungera. Jag kommer även att testa och utvärdera 

ett planeringsverktyg som redan finns på marknaden.  

1.3 Mål 

Beställarens mål är en effektiv planeringsprocess. För att nå målet behövs ett planeringsverktyg som kan hantera 

multipla projekt och resurser. Målet med examensarbetet är att leverera mockups för att illustrera hur ett sådant 

planeringsverktyg skulle kunna se ut och fungera, samt en utvärdering av ett planeringsverktyg som redan finns 

på marknaden. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet syftar till att ta fram ett lösningsförslag. Att ta fram en fungerande applikation är inte nåbart inom 

ramarna för detta arbete och arbetet avgränsas till att göra mockups som ska illustrera önskvärda funktioner. 

 

Arbetet avgränsas till Chimneys TV-avdelning. Tidsramen gör att jag inte hinner sätta mig in i arbetsprocessen på 

fler avdelningar. Det är förstås positivt om resultatet av studien kan appliceras på fler avdelningar, men det är 

inget som jag aktivt kommer att eftersträva. 

 

Jag kommer inte att blanda in budget i planeringsverktyget. Beställaren har redan ett fungerande system (Farmers 

Wife) för budget, fakturering och projektuppföljning och är inte i behov av ett nytt sådant. 

 

Jag kommer inte att lägga fokus på informatik, databaser eller systemvetenskap. Fokus kommer att ligga på 

designmetodik inom gränssnittsdesign. 
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1.5 Begreppsdefinition 

Batch – Intankning av inspelat material till en dator samt förberedelse för redigering. 

Grade – Digital färgkorrigering. 

Logg – Loggarens uppgift är att döpa alla klipp enligt klippassistentens instruktioner samt skriva förklarande 

texter om vad klippen innehåller. Detta görs för att det underlättar för redigerarna att hitta rätt material. Till vissa 

TV-program krävs ordlogg, det vill säga att loggaren transkriberar allt som sägs. Detta görs för att redaktören ska 

kunna sålla i materialet genom att läsa istället för att behöva titta igenom allt material. 

 Postproduktion – Efterbearbetning. 

2. Bakgrund 

2.1 Beställaren 

Chimney är ett produktionsbolag som grundades i Stockholm 1995.1 Chimney producerar rörlig bild så som 

digitala kampanjer, reklamfilm, musikvideos, trailers, dramaserier, långfilm och TV. Bolaget har kontor i 

Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Warszawa, Berlin, Frankfurt, Sydney, Singapore och Basel.2 Det 

finns cirka 300 anställda, varav cirka 170 personer arbetar på huvudkontoret i Stockholm.3  

 

År 2013 gick Chimney samman med produktionsbolaget We Come From Wood och postproduktionsbolaget Bada 

Bing. Det sistnämnda blev det som nu är Chimneys postproduktionsavdelning för TV. Avdelningen, som är en av 

de största i sitt slag i Sverige4, finns på Stockholmskontoret och kallas internt för TV-avdelningen.  

 

TV-avdelningen har hand om allt som händer efter själva inspelningen, från att kamerorna stängs av till att 

programmet visas i TV-rutan. I stora drag ser processen ut som följer: intankning av material från inspelning → 

loggning → redigering → ljudmix och grade → mastering → leverans till kanal → arkivering. 

 

TV-avdelningen arbetar främst med projekt på uppdrag av andra produktionsbolag. På TV-avdelningen 

efterbearbetas främst realityserier och talkshows medan dramaserier efterbearbetas på Chimneys dramaavdelning. 

Exempel på TV-program som TV-avdelningen efterbearbetar är Stjärnorna på slottet, Ullared, Hellenius hörna, 

Ginas värld och Idol. Avdelningen arbetar vanligtvis med cirka tio aktiva projekt samtidigt. Projekten varierar i 

längd och kan röra sig om allt från en vecka (till exempel ett pilotavsnitt) till nio månader (till exempel Idol). 

                                                        
1 Chimney. About. http://www.chimneygroup.com/about (Hämtad 2015-04-13) 
2 Chimney. Contact. http://www.chimneygroup.com/contact (Hämtad 2015-04-13) 
3 Chimney. About. http://www.chimneygroup.com/about (Hämtad 2015-04-13) 
4 Chimney. TV post-production. http://www.chimneygroup.com/services/tv (Hämtad 2015-04-20) 
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2.2 Design av användargränssnitt 

Shneiderman och Plaisant menar att ett gränssnitt först och främst ska vara användbart. Användbarhet uppnås 

genom noggrann planering, hänsyn till användarnas behov, hängivenhet till kravanalys och flitigt testande. 

Framgångsrika designers har en ingående förståelse för olika sorters användare och de uppgifter som ska utföras.5 

 

Shneiderman och Plaisant tar upp åtta gyllene regler för gränssnittsdesign. De Åtta Gyllene Reglerna är: 

- Var konsekvent. Var konsekvent i hur du använder varningsrutor, menyer och hjälprutor samt val av 

färger, layout och typsnitt. 

- Anpassa för alla. Tänk på att olika användare har olika behov. Designa för såväl nybörjare som experter, 

unga som gamla samt funktionsnedsatta. Nybörjare kan behöva förklarande texter medan experter vill ha 

kortkommandon. 

- Erbjud informativ feedback. Varje användaråtgärd ska resultera i feedback från systemet. För vanligt 

förekommande och mindre åtgärder bör responsen vara diskret medan sällan förekommande och större 

åtgärder bör resultera i en tydlig respons. 

- Designa dialogrutor som leder till avslut. Längre sekvenser bör delas upp i mindre delar med en början, 

en mitt och ett slut. Ett exempel är webbshoppar som leder användaren från produkterna, till kassan, till 

betalning och avslutar med att bekräfta beställningen och betalningen.  

- Motverka misstag. Försök att i största möjliga mån designa systemet så att användaren inte kan göra 

allvarliga misstag. Exempel på detta är att göra vissa menyval icke klickbara (grå) eller att inte tillåta 

bokstäver i fält där användaren ska skriva in siffror. Om användaren gör ett misstag, ska systemet 

identifiera detta och erbjuda en enkel lösning. 

- Användaren ska kunna ångra sig. I största möjliga mån ska åtgärder gå att ångra. Det skapar en lättnad 

hos användaren att veta att det går att ångra sig och uppmuntrar denne att utforska systemet. 

- Ge användaren en känsla av kontroll. Erfarna användare vill känna att de har kontroll över gränssnittet 

och att gränssnittet svarar på deras åtgärder. De gillar inte överraskningar och blir irriterade av ändlösa 

sekvenser, svårigheter i att få tag i nödvändig information samt oförmåga att få fram ett önskat resultat. 

- Minimera belastning på korttidsminnet. Användaren ska inte behöva komma ihåg information eller 

behöva skriva in samma information på flera ställen.6  

2.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är en lista över funktionskrav som systemet ska uppfylla. Ofta uppkommer situationer där 

designern måste kompromissa mellan motstridiga krav. Wiktorin menar därför att arbetet underlättas om kraven 

                                                        
5 Shneiderman, Ben och Plaisant, Catherine. Designing the User Interface: strategies for effective human-
computer interaction. 5 uppl. Upper Saddle River, N.J. : Pearson, 2010, s. 31. 
6 Shneiderman och Plaisant, op. cit. s. 88. 
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är inbördes rangordnade. Han menar att en grundläggande prioritering av funktionskrav är att dela in dem i tre 

kategorier; skallkrav (tvingande), börkrav (önskvärda) och kompletterande krav (trevligt att ha, kosmetiska).7 

 

Skallkraven är de funktioner eller egenskaper som är absolut nödvändiga. De är inte förhandlingsbara och måste 

uppfyllas för att systemet ska vara användbart. 

Börkraven är förhandlingsbara. Börkraven gäller funktioner eller egenskaper som går att klara sig utan, men som 

kan innebära vissa besvär om man väljer att utesluta dem. 

Kompletteringskraven bidrar endast marginellt till systemets helhet.8  

3. Metod och genomförande 
Arbetet har bestått av tre faser där jag har använt mig av vedertagna metoder inom användarcentrerad design 

såsom observation, mockups och utvärdering. Jag har genomfört en observation som legat till grund för en 

kravspecifikation och utifrån denna har jag gjort mockups över ett nytt planeringsverktyg. Slutligen har jag testat 

och utvärderat ett planeringsverktyg som redan finns på marknaden. Jag hade från början tänkt testa och utvärdera 

två befintliga planeringsverktyg, Ganttic och Coleo (se tabell 1), men jag hann inte testa båda två. Mer om detta 

finns att läsa i avsnitten 3.5 Test av Ganttic och 4.4 Uppföljning av tidsplan. 

3.1 Preliminär tidsplan 

Ta fram kravspecifikation 13 april 1 arbetsdag 

Göra skisser 14–15 april 2 arbetsdagar 

Testa Ganttic 16–24 april 7 arbetsdagar 

Skriva utvärdering om Ganttic 27–29 april 3 arbetsdagar 

Testa Coleo 30 april – 11 maj 7 arbetsdagar 

Skriva utvärdering om Coleo 12–15 maj 3 arbetsdagar 

Söka litteratur och skriva resten av 

rapporten 

19–26 maj 6 arbetsdagar 

Tabell 1. Preliminär tidsplan. 

                                                        
7 Wiktorin, Lars. Systemutveckling på 2000-talet. Lund: Studentlitteratur AB, 2003, s. 123. 
8 Ibid. 
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3.2 Deltagande observation 

Förstudien skedde genom deltagande observation, även kallat fältarbete. Fangen menar att fältarbete gör det 

möjligt att tillägna sig kunskap genom förstahandserfarenheter. Hon menar att deltagande observation rör sig på 

en skala som går från att endast observera till att endast delta. Att endast observera innebär att man ställer sig vid 

sidolinjen och tittar på vad de andra gör. Om man tvärtom endast deltar betyder det att man är med på samma 

villkor som alla andra närvarande, som en primär deltagare.9  

 

Under vårterminen 2015 praktiserade jag tio veckor som projektledarassistent på TV-avdelningen. Att delta i det 

dagliga arbetet som en primär deltagare gav mig mycket god insyn i projektledarnas arbetsprocess och en god 

förståelse för vilka brister som finns. Min egen förstahandserfarenhet i kombination med samtal med 

projektledarna kom att ligga till grund för kravspecifikationen, se bilaga 1. 

3.3 Skisser och mockups 

Designarbetet inleddes med att jag gjorde pappersskisser. Enligt Benyon syftar pappersskisser till att visa den 

underliggande designen såsom innehåll, form, struktur, nyckelfunktioner och navigation. De ska göras i ett tidigt 

stadie i designarbetet för att underlätta designprocessen.10 

 
Figur 1. En av mina pappersskisser. 

 

Jag kände mig dock snabbt begränsad av metoden då pappersskisserna varken illustrerade de tänkta funktionerna 

eller det tänkta utseendet tillräckligt tydligt. Jag valde därför att fortsätta mitt arbete i Balsamiq som är ett 

onlineverktyg för att skapa mockups.11 Samtliga mockups finns i bilaga 2. 

                                                        
9 Fangen, Katrine. Deltagande observation. Malmö: Liber Ekonomi, 2005, s. 30–32. 
10 Benyon, David. Designing Interactive Systems: a comprehensive guide to HCI and interaction design. 2. uppl. 
Essex: Pearson Education Limited, 2010, s. 187. 
11 Balsamiq https://balsamiq.com/ (Hämtad 2015-06-01) 



 11 

3.4 Utvärdering av mockups 

Det är svårt att ifrågasätta sina egna idéer och Benyon menar därför att utvärdering är en viktig del av 

designprocessen. Det ska ske vid flera stadier under processens gång och inom användarcentrerad design 

utvärderas design redan på idéstadiet för att identifiera potentiella problem. Om det rör sig om ett koncept för en 

helt ny applikation, rekommenderar Benyon enkla skisser antingen i papper eller i digital form.12 

 

Det finns huvudsakligen två olika sorters utvärderingar. Den ena involverar en användbarhetsexpert eller en 

interaktionsdesigner som bedömer någon form av tänkt design med hjälp av expertbaserade metoder. Den andra 

innebär att vanliga människor får testa en tänkt version av ett system. Om det är möjligt bör dessa personer vara 

representativa för målgruppen (de så kallade slutanvändarna). Det bästa är om designern har direkt tillgång till 

målgruppen, men i annat fall kan deltagarna bestå av andra personer som bjuds in för att spela de personer som 

ska använda systemet.13 

 

Den 23 april gick jag igenom mina mockups med två testpersoner ur målgruppen (projektledarna på TV-

avdelningen). Utvärderingen skedde med en testperson i taget. Testpersonen satt framför min dator medan jag satt 

bredvid. Testpersonen fick titta på samtliga mockups och komma med frågor och synpunkter. Bägge 

testpersonerna kunde med lätthet förstå mina mockups och de var överlag nöjda, men de hade också några 

önskemål: 

- Ändra standardvyn för overheaden så att den visar veckor istället för dagar, för att lättare få överblick. 

- Gör det möjligt att importera från Excel. 

- Gör det tydligt om ett projekt är preliminärt eller fastställt. 

- Gör så att användaren kan lägga till ett nytt rum. 

 

Jag noterade dessa önskemål och reviderade mina mockups, se bilaga 2. 

 

Den 21 maj var det uppföljning där vi gick igenom mina reviderade mockups. Den här gången kunde endast en av 

projektledarna delta, då den andra hade fått förhinder. Utvärderingen gick till på samma vis som förra gången. 

Testpersonen hade inga som helst problem att förstå mina mockups och hon hade inga önskemål om ändringar. 

3.5 Test av Ganttic 

När jag letade efter befintliga planeringsverktyg hittade jag följande: Ganttic, Coleo, Projectplace, Basecamp, 

Aptana och Jira. Mitt val föll på de två förstnämnda, då de fyra övriga är riktade till IT-branschen och utgår från 

agila projektledningsmetoder. Den typen av planeringsverktyg är svåra att tillämpa på TV-avdelningen som 

använder sig av mer traditionella projektledningsmetoder. Projektledningen är traditionell på så vis att teamet 

                                                        
12 Benyon, op. cit. s. 226–227. 
13 Ibid. 
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jobbar enligt ett schema, en så kallad produktionsplan. Den är också traditionell på så vis att det är tydligt från 

början vad som ska levereras. Det som är beställt måste levereras och det måste ske i tid. Det går inte att missa 

deadline, då konsekvensen blir att det är svart i TV-rutan när programmet skulle ha sänts.  

 

Dessvärre hann jag inte testa både Ganttic och Coleo eftersom mitt skissande tog längre tid än planerat. Jag valde 

Ganttic framför Coleo därför att Ganttic gjorde ett bättre jobb med att marknadsföra sig på sig sin sajt. Där fanns 

videoklipp där jag kunde se hur verktyget fungerar, vilket saknades på Coleos sajt. Jag fick därmed en tydligare 

bild av Ganttic och upplevde det som mest lovande av de två alternativen. 

 

Ganttic är ett webbaserat planeringsverktyg för hantering av multipla resurser och projekt.14 Jag nyttjade deras 

erbjudande om att testa programmet gratis i 14 dagar. Jag började med att lägga in alla resurser, det vill säga 

personal och arbetsstationer. Därefter utgick jag från fem av fjolårets produktionsplaner och återskapade dessa i 

Ganttic, fast med påhittade namn. 

4. Resultat  

4.1 Resultat av förstudien 

Projektledarna använder Excel som planeringsverktyg och samlar Exceldokumenten i gemensamma mappar på en 

server som endast de kommer åt. Det finns flera fördelar med att ha dokumenten samlade på detta vis: 

- Det går att styra vilka som har tillgång till dokumenten. 

- Alla projektledare har tillgång till samma dokument och samma version av dokumenten. 

- Tillgången till dokumenten är oberoende av vilken dator projektledarna använder. Eftersom dokumenten 

finns online behövs bara internetuppkoppling. 

 

Projekten planeras utifrån vilken typ av projekt det är, hur många arbetsstationer som behövs samt vilken typ av 

arbetsstationer som behövs. 

 

När alla roller i projektet är tillsatta skrivs detta in i produktionsplanen som skickas till kunden för feedback. När 

produktionsplanen är fastställd, tar produktionschefen fram en offert baserat på denna. Om kunden godkänner 

offerten är projektet fastställt. 

 

De tre dokument som ständigt måste hållas uppdaterade är produktionsplanen, overheaden och platsplaneringen. 

 

Produktionsplanen 

                                                        
14 Ganttic. http://www.ganttic.com/sv (Hämtad 2015-05-07) 
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För varje enskilt projekt finns en produktionsplan, se figur 2. Produktionsplanen är projektets tidsplan och här 

lägger projektledaren in följande information: 

- Produktionens arbetsnamn 

- Kund (produktionsbolag) 

- Antal avsnitt och avsnittens längd 

- Vilken personal som ingår i projektet 

- Datum för inspelning, redigering, eventuell speaker, ljudmixning, grade, eventuell grafik, leverans och 

sändning (per avsnitt) 

 

Produktionsplanen bifogas med offerten som skickas till kunden. Alla som är inblandade i efterbearbetningen får 

en kopia av produktionsplanen. I produktionsplanen syns alla deadlines, dessa finns inte med i något annat 

dokument. Avsnitten är färgkodade för att man lättare ska få översikt. 

 
Figur 2. Den nuvarande mallen för produktionsplaner. 

 

Overheaden 

Overheaden är ett dokument över all personal på TV-avdelningen. Dokumentet sträcker sig över hela året och 

visar beläggningen vecka för vecka. Här lägger produktionschefen in vilka projekt alla är bokade på samt 

föräldraledighet och semester. Overheaden används för att se om och när personer finns tillgängliga. I overheaden 

finns två flikar; i den ena syns redigerarna och i den andra syns klippassistenterna och loggarna. Färgkodning 

används även här – alla fastställda projekt har en egen färg medan projekt som endast är preliminära är ofärgade 

(vita). 

 

Platsplaneringen 

Platsplaneringen är ett dokument över samtliga arbetsstationer på avdelningen och sträcker sig över hela året. Av 

platsplaneringen framgår vilka datorer som finns i vilka rum och här lägger projektledarna in vilka personer som 

sitter vid vilka datorer samt vilka projekt dessa personer är bokade på. Projekten är färgkodade för att 

projektledarna lättare ska få översikt. När projektledarna bokar personal på ett projekt, tittar de i platsplaneringen 
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för att se vilka arbetsstationer som är lediga under den aktuella perioden. Detta ska också produktionschefen göra 

när hen tar fram offerter, för att se om det finns plats för de projekt som säljs in. 

 

Farmers Wife  

När ett projekt är fastställt lägger projektledaren in det i Farmers Wife. Det är ett system som används för 

tidsrapportering, fakturering, projektuppföljning samt för att boka personal och arbetsstationer. Det är möjligt att 

använda Farmers Wife för planering, men projektledarna på TV-avdelningen anser att det är smidigare att 

använda Excel i själva planeringsfasen. Gränssnittet i Farmers Wife gör att det är svårt att få överblick och 

systemet ger inte heller möjlighet att dela produktionsplanen med kunden. 

4.1.1 Slutsats av förstudien 

Det finns vissa fördelar med att använda Excel. Det är enkelt att ”klippa och klistra”, det är lätt att få överblick 

över längre perioder och det går smidigt att kommunicera med kunden (produktionsplanen skickas till kunden för 

feedback inför projektstart). 

 

Men både i planeringsfasen och under projektets gång händer det att planer revideras. Det kan exempelvis vara att 

man skjuter på en deadline eller byter ut en person och då måste projektledaren öppna produktionsplanen och 

skriva in dessa ändringar. När det rör sig om större ändringar måste hen också uppdatera overheaden och 

platsplaneringen. 

 

Nackdelen med att använda Excel är att dokumenten inte “pratar” med varandra – om projektledaren gör en 

ändring i planeringen måste hen manuellt uppdatera samtliga Exceldokument (samt Farmers Wife om projektet är 

fastställt och inlagt där). Det är tidskrävande och dessutom gör den mänskliga faktorn att det lätt blir fel 

någonstans. Det optimala vore om projektledaren bara behövde uppdatera på ett ställe och så uppdaterades det på 

de andra ställena automatiskt. För att detta ska fungera behövs en databas. 

 

Kraven för det optimala planeringsverktyget finns specificerade i kravspecifikationen, se bilaga 1. 

4.2 Mockups 

I detta avsnitt presenteras mockups över nyckelfunktionerna. För samtliga mockups, se bilaga 2. 
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4.2.1 Inloggning 

 
Figur 3. Skiss över inloggningsruta. 

Ett av skallkraven i kravspecifikationen är att endast behöriga ska ha tillgång till planeringsverktyget. Därför har 

jag skissat en inloggningsruta, se figur 3. 

4.2.2 Produktionsplan 

 
Figur 4. Skiss över hur användaren kan skapa en ny produktionsplan. 

När användaren skapar en ny produktionsplan får hen fylla i produktionsnamnet, antal avsnitt, avsnittslängd samt 

vem som är kunden (produktionsbolaget), se figur 4. Denna information hamnar överst i vyn, se figur 5. Där är 

det också tänkt att det ska finnas en Chimneylogga. Om användaren i efterhand vill ändra exempelvis namnet på 

projektet, klickar hen på pennsymbolen för att redigera, se figur 5. 
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Figur 5. Skiss över produktionsplansvyn. 

4.2.3 Välja tidsperiod 

 
Figur 6. Skiss över hur användaren kan välja vilken tidsperiod hen vill se. 

Genom att välja Kalender i det övre högra hörnet kan användaren välja vilken tidsperiod hen vill se – det gäller 

även för platsplaneringen och overheaden – se figur 6. 
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4.2.4 Exportera och importera 

 
Figur 7. Skiss över hur användaren kan exportera till Excel eller pdf. 

Genom att klicka på Meny i den övre navigationspanelen nås flera funktioner, se figur 7. Användaren kan till 

exempel exportera till Excel så att hen kan dela produktionsplanen med kunden. När kunden har gjort eventuella 

ändringar och skickat tillbaka filen, kan användaren importera den nya versionen. 

4.2.5 Lägga till fritext 

 
Figur 8. Skiss över hur användaren kan lägga till fritext. 

I produktionsplanen ska användaren kunna lägga in och se all information som rör projektets tidsplan. Det som är 

viktigt att kunna se i produktionsplanen är Person och Fritext. Fritext behövs för att användaren ska kunna skriva 

in deadlines, vilket avsnitt det gäller eller om grafik ingår i projektet.  
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För att lägga in fritext markerar användaren först en eller flera dagar i vyn. Därefter högerklickar användaren så 

att hen får upp en pop-up-ruta där hen kan fylla i sin fritext i ett textfält och välja en färg, se figur 8. 

 

Projekt och Station är inte viktigt att kunna se i produktionsplanen. Det förstnämnda framgår redan av 

produktionsplanens namn och vilken arbetsstation som används har ingen betydelse i det här läget (framför allt 

inte för kunden). Dock måste användaren lägga in Projekt och Station för att produktionsplanen ska kunna “prata” 

med overheaden och platsplaneringen. 

 

Det är alltså viktigt att lägga in alla komponenter, men det är inte viktigt att se alla. För att skapa en så 

lättöverskådlig vy som möjligt, finns därför en filterfunktion (kryssrutor) där användaren kan filtrera vad hen vill 

se och inte se, se figur 8.  

4.2.6 Platsplaneringen 

 
Figur 9. Skiss över platsplaneringsvyn. 

Ett av skallkraven för platsplaneringen är att det ska vara tydligt i vilket rum varje arbetsstation finns. Detta har 

jag löst i min skiss genom att placera arbetsstationerna under det rum som de finns i, se figur 9. I min skiss över 

platsplaneringen kan användaren filtrera efter Person, Projekt eller båda. 
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4.2.7 Overheaden 

 
Figur 10. Skiss över overheadvyn. 

I overheaden ska användaren kunna se vilka projekt personer är bokade på och vilka personer som är lediga. 

Genom att lägga in fritext kan användaren skriva om en person är semesterledig, föräldraledig eller dylikt. Ett av 

kraven i kravspecifikationen är att användaren ska kunna se en yrkesgrupp i taget. Jag har därför skissat en 

filterfunktion där användaren också kan filtrera på yrkesroll, se figur 10.   

4.2.8 Drag and drop 

 
Figur 11. Skiss över drag-and-drop-funktionen. 

Denna funktion är inspirerad av Chimneys bokningssystem Farmers Wife som har en liknande funktion. När 

användaren ska lägga in Person, Station eller Projekt i någon av vyerna markerar hen först en eller flera dagar i 

vyn, se figur 11. Därefter trycker användaren på mellanslag så att hen får upp en pop-up-ruta. I pop-up-rutan finns 

tre flikar; Person, Station och Projekt. För att lägga in en resurs drar användaren resursen till vyn och släpper den 



 20 

på markeringen. Om användaren vill byta ut en person eller en station, drar och släpper hen den nya resursen på 

den nuvarande. Då får hen frågan om hen vill lägga till eller ersätta resursen. Om hen väljer att ersätta resursen, 

får hen välja om det ska gälla för hela bokningen eller endast den dagen som hen har markerat i vyn.  

4.2.9 Skapa ny person/station/projekt 

 
Figur 12. Skiss över hur användaren skapar en ny person. 

I pop-up-rutan där användaren kan “dra och släppa” finns en knapp som heter Skapa ny. Om användaren vill 

skapa en ny person, väljer hen person-fliken och klickar på Skapa ny. Där får hen fylla i namn och koppla 

personen till en yrkesroll, se figur 12. Användaren måste koppla personen till en yrkesroll för att filterfunktionen i 

overheaden ska fungera. 

 
Figur 13. Skiss över hur användaren skapar ny arbetsstation. 
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Om användaren vill skapa en ny arbetsstation, väljer hen station-fliken och klickar på Skapa ny. Där får hen 

skriva in namnen på stationen och koppla den till ett arbetsrum, se figur 13. Användaren måste koppla stationen 

till ett rum för att stationen ska synas i platsplaneringen. 

 

 
Figur 14. Skiss över hur användaren skapar ett nytt projekt. 

Om användaren vill skapa ett nytt projekt, väljer hen projektfliken och klickar på Skapa ny. Där fyller hen i 

namnet på projektet och väljer en färg, se figur 14. Ett av skall-kraven i kravspecifikationen är att det ska vara 

tydligt vilka projekt som är preliminära och vilka som är fastställda. Mitt förslag är att man använder färgkodning 

för att skilja på dessa. Om ett projekt har färgen vit är det preliminärt och har det fått en färg så är det fastställt. 

4.2.10 Flytta en bokning 

 
Figur 15. Skiss över hur användaren flyttar en bokning. 

Om användaren vill flytta en bokning markerar, drar och släpper hen den där hen vill ha den (se figur 15).  
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4.2.11 Ta bort en bokning 

 
Figur 16. Skiss över hur användaren tar bort en bokning. 

Om användaren vill ta bort en bokning, markerar hen den och högerklickar. Här får användaren välja om hen vill 

ta bort hela bokningen eller bara just den dagen som hen har markerat, se figur 16.  

 

4.3 Utvärdering av Ganttic 

I utvärderingen av Ganttic utgår jag från kravspecifikationen och bedömer huruvida Ganttic uppfyller kraven eller 

ej. 

 

Skallkrav: Det är viktigt att det finns en säkerhet, till exempel lösenord eller att man blir inbjuden, så att endast 

behöriga har tillgång. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. Användaren behöver ett konto med användarnamn och lösenord för att få tillgång. 

 

Skallkrav: Kalendervy. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. Hela applikationen är uppbyggd kring kalendervyn och användaren har möjlighet 

att välja vilken tidsperiod hen vill se, se figur 17. 
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Figur 17. Skärmdump som visar Ganttics standardvy. Namn på personer och projekt är påhittade. 

 

Skallkrav: Produktionsplanerna, platsplaneringen och overheaden ska “prata” med varandra, så att användaren 

bara behöver uppdatera på ett ställe och så uppdateras det på alla andra ställen automatiskt. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. I Ganttic har användaren möjlighet att lägga in personer och stationer som 

resurser. Hen har också möjlighet att skapa projekt. Användaren lägger in uppgifter (så kallade tasks) på sina 

resurser och kopplar dessa till projekt. Användaren kan filtrera vad hen vill se i vyn och hen har också möjlighet 

att spara olika vyer. När användaren har lagt en uppgift på en resurs, syns detta i alla vyer så länge användaren 

inte har valt att filtrera bort den resursen. 

 

Skallkrav: Det ska vara tydligt vilka projekt som är preliminära och vilka som är fastställda. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. Användaren kan exempelvis skapa ett eget kriterium som heter “Preliminärt” och 

ett som heter “Fastställt” och koppla projekten till dessa kriterier beroende på status. Därefter kan användaren 

filtrera på önskat kriterium. En annan variant är att färgkoda och göra alla preliminära projekt vita eller dylikt. I 

Ganttic går det även att välja status för enskilda uppgifter. Standardval är: Planned, In progress, On hold, Panic 

och Completed men det går även att skapa egna statusar. 

 

Skallkrav (produktionsplan): Möjlighet att välja vilket projekt användaren vill se i vyn. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. Det är möjligt att filtrera utifrån projekt och användaren kan välja att spara vyn för 

ett specifikt projekt. 

 

Skallkrav (produktionsplan): Möjlighet att se flera produktionsplaner samtidigt, så att användaren inte råkar 

dubbelboka en resurs. 
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Utvärdering: Kravet uppfylls. I Ganttic är det alltid synligt för användaren vilka uppgifter som en resurs är 

bokad på. Om användaren filtrerar på ett specifikt projekt, syns övriga uppgifter som inte hör till just det projektet 

i ljusgrått för att visa användaren att resursen är bokad på ett annat projekt den perioden, se figur 18. 

 
Figur 18. Skärmdump från Ganttic. Här kan vi se att Martin, Maja och Didrik är bokade på ett annat projekt 

under augusti och september. Dessa bokningar syns i ljusgrått. Namn på personer och projekt är påhittade. 

 

Skallkrav (produktionsplan): Möjlighet att lägga in personal. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. I Ganttic är det möjligt att lägga in personal som resurser genom att klicka på den 

gröna knappen “Add resource”, se figur 18. 

 

Skallkrav (produktionsplan): Möjlighet att lägga in avsnitt. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. I Ganttic kan användaren skapa uppgifter genom att markera dagar i kalendervyn. 

Användaren kan döpa uppgifterna till vad som helst, till exempel “101 ljudmix” om det gäller ljudmixning av 

avsnitt 1. 

 

Skallkrav (produktionsplan): Möjlighet att lägga in deadlines. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. Användaren kan skapa en specifik resurs som heter till exempel “Leverans” och 

lägga in deadlines som uppgifter för den resursen. 

 

Skallkrav (produktionsplan): Möjlighet att spara olika versioner av produktionsplanen, så att användaren alltid 

kan gå tillbaka och se originalplanen. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. I Ganttic går det alltid att spara en specifik vy. 
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Skallkrav (produktionsplan): Möjlighet att exportera produktionsplanen till Excel eller pdf för att kunna dela 

den med kunden. 

Utvärdering: Kravet uppfylls delvis. Det går att skapa rapporter och exportera dessa till csv-format eller pdf-

format. Rapporterna saknar dock visuella element och består bara av text och siffror vilket gör det svårt att få 

överblick. 

 

Skallkrav (platsplaneringen): Möjlighet att lägga in personal och projekt på arbetsstationer. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. I Ganttic kan användaren koppla ihop stationer, personal och projekt. 

 

Skallkrav (platsplaneringen): Möjlighet att se i vilket rum en arbetsstation finns. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. Användaren kan koppla sina stationer till “locations” och dessa locations kan till 

exempel vara vilket rum de finns i, se figur 19. 

 
Figur 19. Skärmdump från Ganttic som visar hur platsplaneringen ser ut för hela året (påhittat exempel). Till 

vänster kan användaren se vilka rum alla stationer finns i.  

 

Skallkrav (overheaden): Möjlighet att lägga in projekt och ledighet på personer. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. Genom att markera önskad tidsperiod i kalendervyn kan användaren lägga in 

uppgifter (och koppla dessa till projekt) eller ledighet på en resurs, se figur 20. 
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Figur 20. Skärmdump från Ganttic som visar hur overheaden ser ut för hela året (påhittat exempel). Det är lätt 

att se vilka projekt personer är bokade på eller om de är lediga. 

 

Skallkrav (overheaden): Möjlighet att se om personer är tillgängliga. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. Om en person är tillgänglig så syns det tydligt i kalendervyn, se figur 20. 

 

Börkrav: Möjlighet att färgkoda projekt och avsnitt. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. Det finns möjlighet att färgkoda såväl projekt som avsnitt.  

 

Börkrav: Planeringsverktyget ska helst vara en applikation som inte finns tillgängligt online. Detta för att 

projektledarna vill kunna lämna jobbet på jobbet och inte lockas till att jobba på sin lediga tid. 

Utvärdering: Kravet uppfylls inte. Ganttic är en online-applikation. 

 

Börkrav (produktionsplanen): Möjlighet att importera produktionsplanen när kunden har gjort ändringar. 

Utvärdering: Kravet uppfylls inte. Det går i dagsläget inte att importera data till Ganttic, men enligt Ganttic 

arbetar de på att implementera en sådan funktion.15 

 

Börkrav (overheaden): Möjlighet att se en yrkesgrupp i taget. 

Utvärdering: Kravet uppfylls. Användaren kan samla sina resurser i olika resursgrupper och sedan använda 

filterfunktionen för att välja vilken resursgrupp hen vill se i vyn. 

 

Kompletteringskrav: Fina färger. 

                                                        
15 Ganttic. Importing and Exporting Data from Ganttic (Bulk Import/Export) https://ganttic.zendesk.com/hc/en-
us/articles/203236509-Importing-and-Exporting-Data-from-Ganttic-Bulk-Import-Export- (Hämtad 2015-05-18) 
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Utvärdering: Kravet uppfylls. Min handledare på Chimney anser att färgerna är fina och att Ganttic har ett 

snyggt gränssnitt. 

4.4 Uppföljning av tidsplan 

Min preliminära tidsplan sprack i ett tidigt stadie, se tabell 2 och jämför med tabell 1. Jag hade från början tänkt 

göra enkla pappersskisser med fokus på layouten, vilket jag hade beräknat skulle ta två arbetsdagar. Jag valde 

dock snabbt att ändra inriktning och fokusera på planeringsverktygets funktioner framför dess utseende. Istället 

för att göra några pappersskisser gjorde jag därför ett flertal detaljerade mockups i Balsamiq, vilket tog åtta 

arbetsdagar. Det ledde sedermera till att jag inte hann testa både Ganttic och Coleo som jag först hade tänkt. Jag 

valde då Ganttic framför Coleo. 

Ta fram kravspecifikation 13 april 1 arbetsdag 

Göra skisser och mockups 14–23 april 8 arbetsdagar 

Söka/läsa litteratur och skriva 24 april – 4 maj 6 arbetsdagar 

Testa Ganttic 5–8 maj 4 arbetsdagar 

Söka/läsa litteratur och skriva mer 11–25 maj 10 arbetsdagar 

Tabell 2. Uppföljning av tidsplan. 

5. Diskussion och slutsatser 
De kunskaper som förstudien gav mig har varit ovärderliga under arbetet med att ta fram ett förslag för ett nytt 

planeringsverktyg. Genom att vara en primär deltagare fick jag förstahandserfarenhet som gav mig en djup 

förståelse för användarnas planeringsprocess och de brister som finns. Jag hade inte kunnat få samma djupa 

förståelse genom någon annan metod. 

 

Mina mockups är som en korsning av Excel och Chimneys bokningssystem Farmers Wife. Gränssnittet liknar 

Excel, vilket är en naturlig konsekvens av att planeringsverktyget baseras på en kalendervy. Drag-and-drop-

funktionen och möjligheten att välja tidsperiod kommer från Farmers Wife.  

 

Efter att ha arbetat dagligen i Excel och Farmers Wife under förstudien är mina designval gällande layout och 

funktioner färgade av dessa program. Utan dessa förkunskaper är det möjligt att jag hade kommit på andra 

designlösningar som kanske hade varit bättre. Fördelen med mina designlösningar är å andra sidan att 

slutanvändarna redan är bekanta med dem. 
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Min mockups illustrerar samtliga skall- och börkrav som finns specificerade i kravpecifikationen (bilaga 1). Jag 

har utöver kravspecifikationen även haft Shneiderman och Plaisants åtta gyllene regler i åtanke när jag har 

designat gränssnittet. Jag har i största mån försökt vara konsekvent i layouten och användandet av pop-up-rutor. 

Jag har gjort det möjligt för användaren att kunna ångra sig och kunna redigera ifylld text i efterhand. Jag har 

också minimerat belastningen på korttidsminnet, då användaren inte behöver skriva in samma information på 

flera ställen. 

 

Syftet med att testa ett befintligt planeringsverktyg var att se om det redan finns ett passande planeringsverktyg på 

marknaden. Om så är fallet, finns ingen anledning att lägga tid och resurser på att utveckla ett nytt. Många 

funktioner från mina mockups återfinns i planeringsverktyget Ganttic. I bägge fallen går det att lägga in resurser, 

välja tidsperiod, färgkoda och filtrera. En funktion som Ganttic har, som jag däremot saknar i mina mockups, är 

möjligheten att direkt se om en resurs redan är bokad på ett annat projekt. I den applikation som jag har skissat på, 

skulle användaren vara tvungen att titta i overheaden innan hen bokar en resurs på ett projekt, vilket användaren 

slipper i Ganttic. Om Chimney skulle välja att utveckla ett planeringsverktyg baserat på mina skisser, skulle jag 

föreslå att de implementerar även den funktionen.  

 

Min utvärdering av Ganttic visar att 17 av 20 krav i kravspecifikationen uppfylls till fullo. Ett av skallkraven 

uppfylls endast delvis och det är kravet som gäller export av produktionsplan till Excel eller pdf. Det är väldigt 

viktigt att projektledarna kan dela produktionsplanen med kunden och all personal som ingår i projektet. Det är 

möjligt att skapa rapporter i Ganttic och exportera dessa till csv- eller pdf-format, men dessa rapporter visar 

endast data i form av listor vilket gör det svårt att få överblick. Kunden och teamet behöver produktionsplanen i 

form av ett visuellt schema, där alla arbetsmoment och deadlines tydligt går att utläsa. En lösning på problemet 

skulle kunna vara att ta fram ett script som projektledarna kan använda för att generera ett GANTT-schema 

utifrån csv-filen. 

 

De resterande två kraven som inte uppfylls är så kallade börkrav och de är med andra ord förhandlingsbara. Det 

ena börkravet som inte uppfylls är att användaren inte kan importera data. I dagsläget gör projektledarna sina 

produktionsplaner i Excel och skickar dessa till kunden för feedback. Kunden kan då fylla i eventuella ändringar 

direkt i Exceldokumentet och skicka tillbaka. Det är ett smidigt sätt att kommunicera och det vore därför önskvärt 

om det gick att importera data till Ganttic. Enligt uppgifter på Ganttics support-sajt arbetar de glädjande nog med 

att implementera en importfunktion.16 Att skapa egna Ganttic-konton till kunderna, för att på så vis dela 

produktionsplaner, är uteslutet då det skulle ge kunderna direkt insyn i samtliga projekt på TV-avdelningen. 

 

                                                        
16 Ganttic. Importing and Exporting Data from Ganttic (Bulk Import/Export) https://ganttic.zendesk.com/hc/en-
us/articles/203236509-Importing-and-Exporting-Data-from-Ganttic-Bulk-Import-Export- (Hämtad 2015-05-18) 
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Det andra börkravet är att planeringsverktyget inte ska finnas tillgängligt online. Detta motiveras med att 

projektledarna vill kunna lämna jobbet på jobbet och inte lockas till att arbeta på sin fritid. Detta krav är som sagt 

förhandlingsbart och går att bortse ifrån.  

 

Sammanfattningsvis är Ganttic ett mycket kraftfullt verktyg för planering av projekt och resurser. Det går att 

skräddarsy för beställaren och det löser grundproblematiken med att overheaden, platsplaneringen och 

produktionsplanerna inte “pratar” med varandra. Det är också relativt lätt att lära sig – jag behärskade verktyget 

efter fyra dagar. Om Ganttic implementerade en bättre export- och importfunktion vore det ett mycket användbart 

verktyg – inte bara för Chimneys TV-avdelning utan även för övriga avdelningar och sannolikt även för andra 

postproduktionsbolag runt om i världen. Exportfunktionen är ett skallkrav, det vill säga ett tvingande krav som 

måste uppfyllas för att systemet ska vara användbart. Då det inte uppfylls till fullo i dagsläget saknas incitament 

till att använda Ganttic på TV-avdelningen. 

 

Beställaren har i dagsläget ett system, Farmers Wife, som går att använda för planering. Det finns dock brister i 

gränssnittet som är så pass allvarliga att projektledarna hellre använder Excel. Jag anser inte att Chimney behöver 

utveckla en helt ny applikation för ändamålet, utan rekommenderar istället att de utgår från mina mockups och 

implementera mina idéer i Farmers Wife för att öka användbarheten. 

 

Jag rekommenderar också beställaren att hålla ett öga på Ganttic. Om de i framtiden lyckas implementera de 

funktioner som saknas, kan det vara en bra idé att göra en ny utvärdering av planeringsverktyget. 
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Bilaga 1 – Kravspecifikation 

Inledning     

Denna kravspecifikation avser att lägga grunden för ett planeringsverktyg för Chimneys TV-avdelning. 

Det tänkta systemet är tänkt att ersätta de Exceldokument som används för planering av resurser och projekt. 

      

Kravförteckning 

Generella krav för hela applikationen 

Skallkrav: 

- Det är viktigt att det finns en säkerhet, till exempel lösenord eller att man blir inbjuden, så att endast 

behöriga har tillgång. 

- Kalendervy. 

- Produktionsplanerna, platsplaneringen och overheaden ska “prata” med varandra, så att användaren bara 

behöver uppdatera på ett ställe och så uppdateras det på alla andra ställen automatiskt. 

- Det ska vara tydligt vilka projekt som är preliminära och vilka som är fastställda. 

 

Börkrav: 

- Möjlighet att färgkoda projekt och avsnitt. 

- Planeringsverktyget ska helst vara en applikation som inte finns tillgängligt online. Detta för att 

användarna vill kunna lämna jobbet på jobbet och inte lockas till att jobba på sin lediga tid. 

 

Kompletteringskrav: 

- Fina färger. 

     

Krav för produktionsplanen 

Skallkrav: 

- Möjlighet att välja vilket projekt användaren vill se i vyn. 

- Möjlighet att se flera produktionsplaner samtidigt, så att användaren inte råkar dubbelboka en resurs. 

- Möjlighet att lägga in personal. 

- Möjlighet att lägga in avsnitt. 

- Möjlighet att lägga in deadlines. 

- Möjlighet att spara olika versioner av produktionsplanen, så att användaren alltid kan gå tillbaka och se 

originalplanen. 

- Möjlighet att exportera produktionsplanen till Excel eller pdf för att kunna dela den med kunden. 

 

Börkrav: 
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- Möjlighet att importera produktionsplanen när kunden har gjort ändringar. 

 

Krav för platsplaneringen 

Skallkrav: 

- Möjlighet att lägga in personal och projekt på arbetsstationer. 

- Möjlighet att se i vilket rum en arbetsstation finns. 

 

Krav för overheaden 

Skallkrav: 

- Möjlighet att lägga in projekt och ledighet på personer. 

- Möjlighet att se om personer är tillgängliga. 

 

Börkrav: 

- Möjlighet att se en yrkesgrupp i taget. 
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Bilaga 2 – Mockups 

Inloggning 

 

Produktionsplan 
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Platsplaneringen 

 

Overheaden 
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Exportera och importera 

 

Välj tidsperiod 
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Skapa ny produktionsplan 

 

Drag and drop 
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Fritext 

 

Skapa ny person 
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Skapa ny station 

 

Skapa nytt projekt 
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Dölja eller lägga till nytt rum 

 

Exempel på ifylld produktionsplan 

 



 40 

Exempel på ifylld platsplanering 

 

Exempel på ifylld overhead 
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Ersätt 

 

Flytta bokning 
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Ta bort 

 
 

 


