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Sammanfattning 
 

Dindekal.se är ett hjälpmedel för reklammakare. I dagläget är arbetet med att ta fram en dekal enligt 

kundönskemål en tidskrävande och således dyr procedur. 

Reklammakare idag har ofta ont om tid och måste därför sålla ut en hel del jobb pga. att det helt 

enkelt inte finns tid till dem.  

Med hjälp av vår webbapplikation slipper de många av de tidskrävande stegen i att ta fram och få en 

design godkänd av kunden för att sedan kunna tillverka dekalen.  

Med hjälp av vår innovation kan företaget ta på sig jobb som tidigare inte hade varit möjliga, till 

exempel jobb för den lilla kunden. Arbetet för reklammakaren blir mindre och samtidigt mer 

kostnadseffektivt.  

Målsättningen är att skapa ett nätverk av reklammakare. Reklamföretagen ingår i ett kostnadsfritt 

samarbete med vårt företag.  

Reklammakarens kund går in på Dindekal.se där denne i lugn och ro kan designa sin dekal med hjälp 

av vår reklamgenerator. Beställningen skickas vidare till det reklamföretag i nätverket som ligger 

närmast beställningen. 

Designen är utprövad och gjord på ett sådant sätt att vilken lekman som helst ska kunna designa sin 

dekal och göra sin beställning via Dindekal.se. 

Vårt program är skyddat av copyright lagen vilket medför att vi har kontroll över själva 

programkoden. 

Det finns inte officiellt copyright system men rättigheterna startar så fort programkoden är skriven. 

Själva idén runt koden är inte skyddad av copyright. 
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Förord 
 

Denna rapport beskriver examensarbetet Dindekal.se, utfört på Högskolan i Halmstad vid Sektionen 

för Ekonomi och Teknik. Dindekal.se är ett nyproduktutvecklingsprojekt om 10 poäng som startades i 

september 2006 och avslutades i juni 2007. 

Presentationen av projektet har skett på Halmstad Högskola. 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Hans-Erik Eldemark som har varit till stor hjälp i arbetet och i 

framtagandet av idéer. 

 

Halmstad 2007-05-28 

 

________________________________                         ________________________________ 

Niklas Dillberg                    Tobias Mårtensson  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Vi som jobbar med projektet har under tidigare år kommit i kontakt med reklammakare i samband 

med praktik och jobb. Vi har därför kunnat se hur arbetsgången sker och därigenom kom idén till 

projektet upp. 

Idén till projektet grundar sig på reklambyråers behov av att kunna klara av sina uppdrag på ett mera 

tidseffektivt sätt och samtidigt att kunna tillfredsställa behovet av att nå ut till nya kunder. 

I dagsläget använder sig reklambyråerna sig av mycket dyr utrustning. Varje minut maskinerna står 

stilla kostar pengar, i vårt tycke borde den tid som går åt att diskutera fram förslag åt kunden 

användas för tillverkning. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med projektet är att ta fram en produkt som uppfyller behoven av att kunna göra 

reklambyråernas arbete mer kostnadseffektivt och samtidigt öppnar dörrarna till ett nytt 

kundsegment. 

 

 Ge reklambyråer möjlighet till att fylla ut dödtid med mindre jobb på ett enkelt, ej tidigare 
möjligt sätt 

 Nå ut till nya kunder 

 Göra arbetet mer tids effektivt 

 Fler nöjda kunder 

 Kunna ta emot beställningar dygnet runt 
 

 

1.3 Internethandel i dagsläget 
 

Internet är stället där det finns flest nya möjligheter I dagens samhälle. 

I Sverige omsätter internethandeln 12 miljarder kronor per år vilket motsvarar 2,1% av fackhandelns 

totala omsättning. 

Internet har alltmer blivit en förutsättning för att företag ska kunna marknadsföra, sälja och 

expandera sig. 
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1.4 Tidsplan 
Projektet startades i december 2006 och avslutades i samband med slutredovisning den 15 maj. En 

mer utarbetad och detaljerad tidsplan för projektet presenteras i BILAGA 

 

1.5 Budget 
446kr webbadress samt webbhotell för 1år. 

Se bilaga A:2 

 

1.6 Målsättning 

1.6.1 Vision 

Göra reklambyråers arbete så tids- och kostnadseffektivt som möjligt. Ge mindre företag samt 

privatpersoner möjlighet att beställa dekaler till rimliga priser.  

Reklambyråerna ska inte behöva betala någonting för innovationen. Alla parter ska tjäna på att 

använda sig av en webportal som utvecklas i det långa loppet. 

1.6.2 Huvudmål 

Målen för sommaren 2007 är att åtminstone en reklambyrå ska vara ansluten till Dindekal.se. 

Funktioner som att kunna göra beställningar på en text eller bild (som dekal) ska fungera. Övriga 

tekniska funktioner som kvitto via mail osv. ska även fungera. 

1.6.3 Delmål 

Skapa ett nätverk av reklambyråer över hela Sverige genom Dindekal.se.  

Vidare programmering och förbättring av dekalgeneratorn på Dindekal.se. 

 

1.7 Projektgrupp 
Projektmedlemmar är Tobias Mårtensson och Niklas Dillberg 
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2 Projektanalys 
 

2.1 Metodval 
Projektet startades med informationsinsamling kring existerande produkter. Eftersom produkten är 

en slags webbapplikation är den inte patenterbar på samma sätt som t ex en mekanisk uppfinning är. 

Vi har därför lagt stor vikt vid att produkten ska vara unik.  

 

Affärsmässigt sätt har vi valt att inte gå ut med produkten förrän den fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. Varför vi väntar med att göra reklam för oss är dels även för att skydda oss mot 

eventuella kopieringar och för att vi ska kunna vara först med att göra oss ett namn på marknaden. 

 

Applikationen är framtagen med hjälp utav Macromedia Flash samt PHP, en del grafiska 

komponenter har arbetats fram i Adobe Photoshop. 

Alla ändringar i dekalgeneratorns layout och funktioner har testats löpande av personer utan tidigare 

användarerfarenhet.  

Genom den information och de synpunkter vi har fått har vi kunnat anpassa sidan till att bli så 

användarvänlig som möjligt. 

 

2.2 Existerande lösningar 
De närmsta vi har hittat som kan kallas för existerande lösningar har varit enklare webbapplikationer 

som endast kan hantera dekaler i form av text i ett fåtal typsnitt med få variationsmöjligheter. 

 

2.3 Dekalmakarna idag 
 

1.3.1 Aktiva företag 

Det finns ca 4000 aktiva företag i Sverige som sysslar med reklam och marknadsföring. Merparten 

ägnar sig åt dekaltillverkning. Företagen är oftast små med få anställda. Merparten av de företag som 

sysslar med marknadsföring och reklam idag är inte renodlade dekaltillverkningsföretag. 

Reklammarknaden kan delas upp i flera olika delmarknader. De flesta företagen erbjuder även logos, 

mässdesign, annonser, illustrationer, broschyrer mm. 

På grund av att produkten man säljer alltid är kundanpassad har utvecklingen av 

internetförsäljningen aldrig kommit igång. 
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1.3.2 Kunder och användare 

Kunderna till dessa företag består främst utav företag. Dekaltillverkning för personligt bruk är i 

dagsläget för dyrt och komplicerat. All kundkontakt, tillverkning och mottagning av tillverkade 

dekaler sker hos dekaltillverkaren. 

 

1.3.3 Marknadsföring 

Dagen dekaltillverkare marknadsför sig främst med affischering, radioreklam, informationsutskick, 

reklam i tidningar och genom relationsmarknadsföring. Reklamen är riktad direkt mot kunden.  

Företag som handlar av dekalföretagen idag har ofta en budgeterad årlig summa som tillgår reklam 

för företaget. Således är dekaltillverkaren mån om att kunna marknadsföra sig som den som är bäst 

på det den gör samt att man ska kunna erbjuda produkter till bästa pris. 

 

2.4 Kravspecifikation 
Resultaten av de tester vi har utfört har legat till grund för kravspecifikationen. 

 

2.4.1 Huvudkrav 

 Produkten ska vara enkel att använda, även för den oerfarne datoranvändaren. 

 Produkten ska vara enkel att använda för dekaltillverkaren 

 Produkten ska bidra till en mer tid- och kostnadseffektiv beställning/ tillverkningsprocess för 
dekaltillverkaren 

 Dekaltillverkarens kund ska genom Dindekal.se alltid ha koll på vad priset blir och vilken 
leveranstid som tillkommer. 

 

2.4.2 Användbarhets krav 

Användbarhet är nyckeln till en välfungerande och konkurrenskraftig webbplats. 

När besökaren kommer till webbplatsen dömer han/hon den snabbt. För att få besökaren 

tillfredställd och återkommande till webbplatsen måste användbarheten vara fullt synlig för att 

besökaren ska få upp ögonen för alla möjligheter som webbplatsen erbjuder, istället för att lika 

snabbt lämna webbplatsen. 

När man skapar en webbplats ska man ha användbarheten i fokus, särskilt om webbplatsen 

konkurrerar med andra webbplatser. Man vill inte få en irriterad besökare som klickar runt febrilt för 

att han inte kan hitta just den produkten han va ute efter redan innan han kom in på webbplatsen.  

Konkurrensmässigt lockar användbarheten till sig nya kunder och behåller de nuvarande. Att ha 

användbarheten i fokus redan från början ger också en längre livslängd för webbplatsen istället för 

ständiga uppdateringar av sidan som bidrar till ständigt förvirrade användare.  

Användbarheten förebygger strul och i gengäld färre samtal till telefonsupporten. 



 

www.dindekal.se | 3 Målgrupp 10 

 

En välfungerande hemsida med god användbarhet ger ett stärkt imagevärde. 

Alltså, användbarheten på webbplatsen ger nöjda kunder och lönar sig i helheten. 

3 Målgrupp 

 

Primärgrupp 
Våra primära kunder är reklambyråerna som ansluter sig till Dindekal.se. Det är denna kunden som 

det närmsta samarbetet sker med.  

Reklambyråerna är i de flesta fall små företag med 3-5 anställda. 

 

Sekundärgrupp 
Sekundärgruppen är i vårt fall kunderna till reklambyråerna. Det handlar om både små som stora 

företag men även privatpersoner. 

Ett visst samarbete kommer att finnas med kunden för att ge så stor tillfredsställelse som möjligt. 

Dindekal.se kommer alltid att vara öppen för förslag från såväl den primära som den sekundära 

målgruppen. 

 

3.1 Behovsanalys 
Genom diskussion med användargruppen har vi kommit fram till att det främst är de små företagen 

och privatpersoner som är i behov av Dindekal.se. 

I stort sett alla produkter som erbjuds hos reklambyråerna ska i framtiden vara tillgängliga hos 

Dindekal.se 

 

 Textdekaler 

 Fyrfärgsdekaler (bilder) 

 T-shirt tryck 

 Reklamtryck 

 Flerradstryck 

 Mervärdesförsäljning i form av reklamartiklar med företagstryck eller namn 
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4 Lösningsförslag 
Flödesschemat visar den önskade köpprocessen . 

 

4.2 Val av programmeringsspråk 
Java: 

Ett mycket brett programmeringsspråk som man kan göra det mesta i. Det är fullt möjligt att göra 

egen text samt egen bild i detta programmeringsspråk. 

Negativt: 

Det krävs att besökaren har java applet installerat som tar 12mb. 

Html 

Ett självklart programmeringsspråk som används när man gör en hemsida, men oftast i kombination 

med ett annat språk för att få de funktioner man önskar på hemsidan. 

PHP 

Kombinerat med html kan man t.ex. göra ordersystem och databaser, ett konkurrerande språk är 

ASP. 

Flash (Actionscript) 

 Ett grafiskt och kraftfullt verktyg som går att göra det mesta i. Det är fullt möjligt att göra egen text 

samt egen bild i detta programmeringsspråk. För att göra ordersystem krävs ett kompletterande 

programmeringsspråk för att få ett bra resultat. 

Negativt: 

Det krävs att besökaren har Adobe Flash Player installerat som tar 3mb. Men detta är nästan 

standard på de flesta datorer i dagsläget 

ASP 

Kombinerat med html kan man t.ex. göra ordersystem och databaser, ett konkurrerande språk är 

PHP. 

 



 

www.dindekal.se | 4 Lösningsförslag 12 

 

Slutsats 

 För att kunna utveckla produkten egentext står valet mellan Java och Flash. Men eftersom fler 

användare har Adobe Flash Player installerat och är grafisktbättre så blir valet Flash (actionscript). 

För att lösta ordersystem och hemsidan i övrigt blir valet en kombination mellan PHP och html. 
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4.3 Prototyputveckling 
Prototyp beta 0.1 streamer.se 

Hela hemsidan är uppbyggd i Flash Macromedia. Man kan ange bredd och höjd som sedan beräknas 

uppskattningsvis. 

 

Fördelar: 

 Upplägget är lätt att följa vilket gör att kunderna lätt kan utforma sin text och lätt får en 

överblick vad man kan göra. 

 

Brister: 

 Hela sidan är uppbyggd i Flash 

vilket gör att hemsidan inte visas 

över huvudtaget om man inte 

har Adobe Flash Player 

installerat,  

 

 Google och andra sökmotorer 

kan inte hitta texten som står på 

sidan viket gör att inte lika 

många sökande kommer hitta 

sidan.  

 

 Laddningstiderna är också stora, 

eftersom hela sidan laddas på en 

och samma gång. Detta kan göra 

att man förlorar potentiella 

kunder. 

 

 Uppskattningen av höjden vid 

beräkningen av storleken på den 

tänkta beställningen är inte 

exakt nog, vilket gör att kunden 

inte får en exakt uppfattning av den värkliga stoleken av dekalen. 
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Prototyp beta 0.2 dindekal.se 

Hemsidan är uppbyggd i Flash och PHP. 

Man kan ange bredd eller höjd och respektive beräknas. 

Fördelar: 

 Upplägget är lätt att 

följa vilket gör att 

kunderna lätt kan 

utforma sin text och lätt 

får en överblick vad man 

kan göra. 

 

 Eftersom hemsidan är 

uppbyggd i PHP/html 

hittar sökmotorer som 

Google information som 

står på sidan 

 

 För kunderna som 

besöker sidan kommer 

sidan visas även om 

användaren inte har 

Adobe Flash Player 

installerat. 

 

 Sidan har snabba 

laddningstider 

Nackdel: 

 Användaren behöver Adobe Flash Player för att använda sig av egentext och egenbild. 

 

Vald lösning  

Beta 0.2 dindekal.se  

Detta är också en vidare utveckling på beta 0.1 steamer.se då dess brister löstes i beta 0.2 
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5 Produktbeskrivning av vald lösning 
 

5.1 Egentext 

 

 Besökaren skriver in sin 

text och väljer typsnitt 

 

 Sedan väljer besökaren 

färg på dekalen 

 

 Besökaren kan sedan 

bestämma storleken på 

texten.  Programmet gör 

här en beräkning genom 

att göra en ruta runt 

texten och beräknar 

förhållandet mellan 

bredden och höjden. 

 

 Dekalen kan spegelvändas 

för montering på insidan 

av rutan 

 

 Priset beräknas sedan 

enligt bestämd prislista. 

 

  



 

www.dindekal.se | 5 Produktbeskrivning av vald lösning 16 

 

5.2 Egenbild 

 

 Kunden väljer ram för 

utformning av 

dekalen 

 

 Kunden laddar upp 

sin bild från dennes 

dator i detta fall ser vi 

en Sony Ericsson 

logotyp. 

 

 Kunden bestämmer 

storleken på dekalen 

 

 Kunden kan sedan 

ändra storleken på 

bilden samt flytta 

bilden med musen för 

att passa in den i 

dekal rutan 

 

 

(Fortsättningen är underkonstruktion) 

 

 

5.3 Ordersystem 

Orderna samlas i en databas på internet som man loggar in på med användarnamn och lösenord.  

Egentext beställningarna ligger i eps format så de direkt kan öppnas i cutterprogram och tillverkas. 

Egenbild ligger i eps och jpg , så de direkt kan skrivas ut i cutterprogrammet för 4-färgs cuttern. 

  



 

www.dindekal.se | 6 Marknad 17 

 

5.1 Utvärdering av vald lösning 
20st utvalda tänkbara kunder fick delta i några frågeställningar för att få fram åsikter. 

  

Användarvänlighet 86% 

Lättförstålig 94% 

Tilltalande design 78% 

Saknar  funktioner 60% 

Skulle du beställa från sidan om du behövde en dekal? 100% 

 

Slutsats 

Det vi fick fram från undersökningen var det vi väntat oss, eftersom funktionerna inte är klara tyckte 

60% att de saknade funktioner.  En del åsikter har vi tagit till oss och ska utvecklas t.ex. skriva flera 

rader i Egentext. 

 

5.2 Utvecklingskostnader 
 

240h nerlagd utvecklings tid  

300h beräknad återstående tid 

Totalt: 540h 

Fakturerings lön 200kr/h 

 108 000kr 

6 Marknad 
 

6.1 Sammanfattning av affärsplan 
Hela affärsplanen finns i Bilaga B:1 
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6.2 Affärsidé 
I dag sker ingen av reklambyråernas försäljning online. Tekniken har inte varit tillgänglig och 

tillräckligt utbredd förens nu. Därför har vi skapat Dindekal.se.  

Som hos alla företag finns det alltid en heldel dötid mellan jobben, i synnerhet hos reklambyråer som 

dessutom har dyr utrustning för dekaltillverkning.  

Genom att ansluta sig till Dindekal.se fylle man ut denna tid med mindre jobb som annars inte hade 

varit möjliga eller överhuvudtaget lönsamma tidigare. 

Dindekal.se är ett alternativ till dagens dekalförsäljning genom traditionella reklambyråer. Vårt idé är 

att nå ut till nya kundsegment genom att starta ett nätverk av reklambyråer anslutna till Dindekal.se.  

Genom att kunden designar sin dekal själv på internet sparar reklambyrån tid och således pengar 

vilket betyder bättre pris för reklambyråns kunder och bättre lönsamhet för dekaltillverkaren själv. 

För att få reklambyråerna att ansluta sig till Dindekal.se har vi sett till att det är kostnadsfritt. Det 

enda reklambyråerna betalar är en andel av den förtjänst dem gör på försäljning via Dindekal.se.  

I framtiden kommer Dindekal.se innehålla de flesta produkter som erbjuds på reklambyråerna i fråga 

om möjligheten att t ex kunna göra reklamutskick, tryck på reklamartiklar mm direkt online. 

6.4 Affärsmodellen 
Genom att jämföra flödeschema för dekaltillverkningen hos reklambyråer och genom Dindekal.se ser 

vi att man slipper den tidkrävande fasen där man gör ett utkast åt kunden. Eftersom kunden designar 

sin dekal helt själv genom Dindekal.se undgår man även eventuella missförstånd som kan uppstå i 

kommunikationen mellan reklambyrån och dess kunder. 
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6.5 Hills metod 
Denna helhetsmodell beskriver hur Dindekal.se ska vinna marknaden. Marknadsstrategier, mål, 

processval och infrastruktur får därigenom en nära koppling till produkten och stödjer utformningen 

av affärsmodellen av produkten. Modellen är utformad för introduktion av Dindekal.se och visar de 

vilka områden som måste fokuseras med en ny produkt på en ny marknad som det innebär att 

lansera en produkt i reklambranschen. 

 

 

  

Företagsmål Marknadsstrategi 
Utmärka sig / få 

marknadsandelar 
Processval Infrastruktur 

 

Huvudmål:  

Så många 

reklambyråer som 

möjligt ska vara 

anslutna till 

Dindekal.se 

 

Nöjda kunder 

 

Tekniska funktioner 

ska fungera 

tillfredsställande 

 

 

Ny teknik 

 

Erbjuda ett nytt sätt 

att köpa dekaler 

 

Vår produkt öppnar 

nya marknader 

 

Ökar lönsamhet 

 

Sparar tid 

 

 

 

 Ny teknik 

 Enkelhet 

 Nytt 

kundsegment 

 Lönsamhet hos 

alla parter 

 Pris / 

Lönsamhet 

 Möjlighet av 

olika varianser 

 

 

 

 

En stor del av 

arbetet flyttas till 

kunden 

 

Ökad 

automatisering 

 

Dela upp arbetet 

mellan flera 

reklambyråer så de 

kan utnyttja 

dödtiden på 

maskinerna 

 

Nätverk av 

reklambyråer 

 

Tillverkning sker 

hos reklambyråer 

 

Leveranser sköts av 

reklambyråerna 

 

Säljare för att sälja 

in produkten 

 

Orderkontrollant 
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7 Diskussion 
 

Under projektets gång har vi kommit från idé till koncept och har nu hamnat i prototypstadiet. 

Det finns fortfarande en del utvecklingsarbete kvar innan vi kan lansera produkten i full skala men 

som med alla mjukvaror krävs det att man hela tiden uppdaterar då man under tidens gång 

upptäcker brister och vad som kan förbättras.  

Behovet av vår produkt är tydligt, inte minst när man frågar reklambyråerna men även också deras 

kunder. 

Sättet som vi marknadsför vår produkt på är unikt och även så produkten.  

 

Då reklambyråerna inte köper vår produkt utan bara betalar en liten avgift av det dem tjänar på den 

försäljning som sker genom Dindekal.se betyder det att samarbetet med oss är riskfritt och således 

mycket lockande. En eventuell abonnemangsavgift kan tänkas införas i framtiden. 

 

8 Slutsats 
 

Medlemmarnas gemensamma syn på projektets resultat stämmer väl överens med de förväntningar 

vi har haft. Resultatet är en innovation både ingenjörsmässigt och affärsmässigt. 

 

Efter de erfarenheter vi har fått under arbetets gång och de åsikter vi har fått är vi förväntansfulla 

och positiva över framtiden för Dindekal.se. 

 

9 Framtid 
 

Vad behöver göras innan lanseringen 

 

 Vidareutveckling av bildgeneratorn 

 Vidareutveckling av ordersystemet 

 Tillvägagångssätt för marknadsföring 

 Utöka funktioner och valmöjligheter 
  



 

www.dindekal.se | 10 Referenser 21 

 

10 Referenser 
 

AUTHOR    : Rolf Molich  

TITLE     :Webbdesign med fokus på användbarhet 

 

AUTHOR    : Antonio De Donatis 

PUBLISHER : friends of ED 

TITLE     :AdvancED ActionScript Components: Mastering the Flash  Component Architecture 

 

AUTHOR    : Sham Bhangal, Kristian Besley, David Powers, Eric Dolecki 

PUBLISHER : friends of ED 

TITLE     : Foundation ActionScript for Flash 8 (Foundation) 

 

AUTHOR    : Todd Yard, Peter Elst 

PUBLISHER : friends of ED 

TITLE     : Object-Oriented ActionScript For Flash 8 

 


