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Förord  
Vi vill passa på att tacka studenterna Martin Alléus, Daniel Björkander, Magnus 
Johansson samt Andreas Nilsson i mt06 med inriktning mot digital infrastruktur, för 
att de varit med och utvecklat webbapplikationen åt projektet. 
 
Vi vill också tacka våra handledare för att de tog tag i oss när gruppen var på väg 
utför;  Mattias Schertell, Kerstin Gustavsson & Paul Carlsson.
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Sammanfattning  

Vi valde som kandidatarbete att göra en webbapplikation för att hantera webb-tv-
lösningar för att vi ville samla kompetenserna inom programmet medieteknik där 
videoproduktion, flashproduktion, grafik, webbutveckling samt serverhantering skulle 
ingå.  

Vår webbapplikation skulle skilja sig från redan befintliga lösningar genom att den 
enkelt skulle kunna anpassas för olika kunder snabbt och effektivt. Detta skulle vi 
uppnå genom att bygga webbapplikationen kring moduler1 som alla hade olika 
funktioner på plattformen, och kunde bytas ut med en knapptryckning.  

I projektet jobbade vi kring konceptet "från produktion till distribution" med vilket vi 
menar att både kan producera den bästa webb-tv:n samt ha den smidigaste 
lösningen för distribution som de flesta kunderna skulle ha råd med. På dagens 
marknad så är antingen lösningarna för enkla och avskalade eller för anpassade och 
dyra för att passa den normala kunden, med en normal kund så avser vi ett företag 
med cirka 10-100 anställda.  

Vi fick tidigt kontakt med fotbollsklubben Mjällby AIF som skapade idén till projektet, 
de är en fotbollsklubb i Superettan som är den näst högsta serien i Sverige. De hade 
fått upp ögonen för webb-tv från de allsvenska klubbarna, skillnaden var att Mjällby 
AIF inte hade samma ekonomiska förutsättningar som sina allsvenska kollegor. Där-
för behövde de en enkel, men funktionell webb-tv, till så låg kostnad som möjligt. Vi 
var en grupp på nio personer, där fem stycken gjorde detta som ett kandidatarbete, 
medan fyra stycken hade det som ett projektarbete i årskurs två. En stor fördel var att 
vi lärde oss om hur man arbetar i en stor grupp och hur viktigt det är att ha kommuni-
kation för att alla ska vara synkroniserade. 
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Abstract 

As our project for receiving a bachelor degree we chose to make a web application to 
handle a solution for web-television. We wanted to gather all the competences within 
the education program where video production, flashproduction, graphics, web 
development were to be included.  

Our web application was supposed to differ from already existing solutions by being 
quick, effective and easy to adjust to the individual customer. This we should achieve 
by building web applications around modules with different functionalities on the 
platform that could be replaced with the push of a button.  

During the project we worked around the concept “from production to distribution”, 
with this we mean that we will be able to offer the best and most flexible web-
television solution for distribution and remain affordable to most customers. On 
todays market the solutions are either too simple and scaled down or too adjusted 
and expensive to fit the average customer (with the average customer we mean 
comanys with about 10-100 employees).  

Early on in the project we were in contact with the soccer club Mjällby AIF that 
created the idea for the project. They are a soccer club that plays in Superettan, the 
second highest series in Sweden.  The club had discovered web-television from the 
clubs in the highest division in Sweden, the difference was that Mjällby AIF did not 
have the same financial conditions as their collegues in “Allsvenskan”. That is why 
they needed a simple yet functional web-television that cost as little as possible.  

We were a group of nine people where five of us did this project for their bachelor 
degree and four of us made this as a project in the second year of the education. We 
learned how to work in a large group and how important it is to communicate for 
everyone to be synchronized.    

   

Nyckelord: Medieteknik, Webb-tv, Video, Plattform, Tv, Film, Flash, Mjällby AIF, 
H264, Motion Graphics, Webbdesign 
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Arbetsbeskrivning 

I arbetsbeskrivningen berättas hur det var tänkt att gruppen skulle arbeta med 
projektet och hur gruppen såg ut. Här beskrivss vilka grupper som hade ansvar för 
olika områden inom projektet, till exempel  om de elever från årskurs två som var 
med under projektet som en hjälpande hand. Under rubriken "Kunskapsutbyte" 
berättas det hur det var tänkt att de olika inriktningarna skulle arbeta tillsammans.  

Stycket om projekthantering handlar om gruppen ville arbeta med projektet. Det 
handlar om hur gruppen trodde att den behövde arbeta för att få en så stor grupp att 
fungera. Stycket handlar om ett SCRUM7, ett arbetssätt som gruppen trodde att den 
kunde ha nytta av under projektet för att det skulle bli mer överskådligt och bli lättare 
att planera.    

Under 15 veckors tid var det tänkt att gruppen skulle utveckla en webbapplikation för 
att hantera webb-tv-lösningar, samt producera material till pilotkunden. För att kunna 
genomföra projektet skulle det ingå studenter från olika inriktningar inom 
medieteknik.  
 
Med hjälp av varandras kompetenser skulle gruppen ta fram en komplett webb-tv-
lösning, där allt från filmning till distributionslösningar ingick. Produkten skulle utveck-
las i samarbete med Mjällby AIF, som var pilotkund under projektet. Syftet med pro-
jektet för Mjällby AIF var att skapa en ny kanal för sina supportrar, där de kunde få 
information från klubben, samt att öka intäkterna från sponsorerna. Syftet var att 
skapa en dynamisk produkt som skulle kunna tillämpas för flera kunder med liknande 
behov.  

Målet var att skapa ett företag som tillhandahöll ett flertal paket, allt från enklare till 
mer avancerade lösningar. Under projektet skulle det parallellt med utvecklingen av 
plattformen produceras högkvalitativa videoklipp med personer i och runtomkring 
fotbollsklubben Mjällby AIF.  

Produkten ska bli ett bättre alternativ än redan existerande produkter på marknaden, 
detta genom en hög teknisk kvalitet och enkel möjlighet till anpassning som gör det 
möjligt att hålla en låg utvecklingskostnad för kunden.   
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Rollindelning / Alla delar av Medieteknik  

I detta stycke beskrivs hur gruppen fördelade arbetsuppgifterna inom gruppen.  

För att webb-tvn skulle bli verklighet krävdes det en grund som hela systemet kunde 
vila på och under ledning av Kristofer Ekerlund skulle grunden utvecklas av fyra 
studenter som gick i årskurs två från inriktningen digital infrastruktur. Kristofer 
ansvarade även för serverstrukturen och såg till att webbsidan klarade av ett stort 
antal besökare.   

När väl grunden var färdig krävdes det en videospelare som kunde spela upp video-
filmerna och kunna hantera de funktioner som sidan skulle innehålla. Mikael 
Gustafsson blev ansvarig för utvecklingen av spelaren. För att leverera en komplett 
webb-tv-lösning skulle en videogrupp behövas för att producera videomaterialet och 
gruppen bestod av Hanna Strandberg och Ted Herngren. Utseendet för webbsidan 
och grafiken skulle arbetas fram av en designgrupp där Mattias Söderlund blev 
ansvarig.  

 

Kunskapsutbyte  

Stycket om kunskapsutbyte förklarar hur viktigt det var för gruppen att samordna de 
olika kompetenserna och att gruppmedlemmarna vill lära av varandra.  

Genom att alla medlemmar i gruppen har specifika ansvarsområden så kan man 
tydligt hjälpa varandra med sina spetskompetenser och där få ett kunskapsutbyte för 
att höja produktens kvalité.  

Vi valde att sitta i samma rum under arbetet med projektet för att vi ansåg att det 
skulle ge gruppen stora fördelar. Gruppen skulle enkelt kunna hålla en dialog om 
uppgifterna som skulle lösas, samt undvika att det utfördes dubbelt arbete. Om 
gruppen hade valt att sitta på olika platser så fanns det en risk i att man inte skulle få 
tag i varandra, vilket skulle försämra kommunikationen och extraarbete skulle ske i 
onödan.  

 

Målinriktad utveckling / Projekthantering 

Detta stycke beskriver hur det var tänkt att gruppen skulle organiseras. Hur klarar 
man av att hålla samman en så stor grupp som nio personer? Det förklaras vad 
SCRUM7 är och hur det kan användas. 
 
För att få en grupp på nio personer att fungera ihop krävs en målinriktad planering 
där det finns en tydlig tidsplan om vilka saker som ska vara klara när. Det krävs även 
en projektledare som ser till att medlemmarna diskuterar problem och lösningar med 
varandra för att snabbare komma till målen. En bra organisation är väldigt viktigt i en 
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större grupp, fattas gruppmedlemmar blir det genast svårare att arbeta. Detta beror 
på att en stor grupp kan vara svår att hålla ihop, är man en grupp som är större än 
fyra så händer det ofta att det är någon som åker snålskjuts. Ju större gruppen är 
desto större är behovet att ha en gruppledarroll. Eftersom denna grupp består av alla 
delar inom medieteknik så har vi mycket att lära varandra, man klarar dock inte att 
arbeta utan någon som ser till att alla går åt rätt håll med samma mål, och det är där 
projekthanteringen kommer ha stor roll.  

Det finns ett arbetssätt som kallas SCRUM7 som är väldigt bra att använda sig av när 
det gäller projekthantering i större eller mellanstora grupper. Kortfattat går det ut på 
att man planerar upp sitt arbete i korta perioder, kanske bara en vecka, eller två åt 
gången. Sedan har man ett morgonmöte varje dag för att se så att alla ligger rätt till i 
planeringen, eller om någon behöver hjälp med att lösa ett problem. När dessa två 
veckor är slut planerar man upp nästkommande två veckor och fortsätter sedan på 
samma sätt. Arbetet går inte snabbare utan blir också mer överskådligt. Man ser 
lättare var man är, om man ligger efter, eller om man ligger före planeringen. Man ser 
enkelt hur mycket som är kvar till delmålet och det går snabbare att få ett bättre 
resultat när man har bättre kontroll.  

En annan viktig del i projekthanteringen är en "utomstående" projektledare som 
kommer in med jämna mellanrum. En ledare som uteslutande har som uppgift att 
leda teamet. Detta gör att projektledaren kan ha en större och bättre kontroll på alla 
olika delar i teamet. Har projektledaren andra uppgifter som denne också måste ta itu 
med så finns risken att dessa uppgifter får övertaget, och kostar energi som ledaren 
egentligen behöver för att leda gruppen. Det är också bra att ha en person i gruppen 
som verkligen har god uppfattning om hur alla ligger till, och om någon behöver hjälp. 
Detta för att denne till exempel snabbt och lätt skall kunna ge gruppmedlemmar i 
uppgift att hjälpa en annan medlem med ett problem som denne har, för att alla 
snabbt ska kunna gå vidare till nästa uppgift.  
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Projektplan  

Här förklarar vi hur det praktiskt går till att göra ett kandidatarbete. 

För att få en kandidatexamen med sig ifrån högskolan måste man göra ett godkänt 
examensarbete. Målet med examensarbetet är att man ska tillämpa de kunskaper 
man har fått med sig från tidigare år på utbildningen. Med hjälp av dessa ska studen-
ten skapa en produktion inom medieteknik. Arbetet görs över tjugo veckor, vilket mot-
svarar en termin. Femton veckor går åt till produktion och de sista fem veckorna är till 
för rapport och examensutställning, där alla arbeten som gjorts under terminen visas 
upp.  

Rapporten består dels av en utvärderingsdel där studenten utvärderar sitt arbete, vad 
som var tänkt och hur det blev och reflekterar över vad denne har lärt sig, vilka fel 
kan man ta lärdom av och likande saker. Dessutom finns där en rapportdel där 
studenten berättar hur arbetet har gått till väga. Vilka problem stötte man på? Hur 
löste man dem? Tips till andra studenter på lärdomar studenten själv lärt sig under 
projektets gång. Är man en grupp så ska också varje person i gruppen skriva en 
egen reflektion på en mer privat nivå.  

Under arbetets gång har gruppen en eller flera handledare som kan användas som 
bollplank om man skulle råka köra fast någonstans i arbetet. Handledarna följer även 
gruppens utveckling under tidens gång. Handledarnas huvudsakliga uppgift är att 
guida gruppen under projektet. Man går på möten med jämna mellanrum för att 
diskutera hur det går för gruppen. Finns det några problem? Hur har det gått sedan 
förra mötet? Vad gör ni nu?  

Handledarna läser varje vecka en veckoreflektion som varje person i gruppen skriver. 
Detta dels för att handledarna ska vara så insatta i projektet som möjligt och dels för 
att dessa ska kunna ge gruppen bra feedback. Det är också bra att ha reflektionerna 
när man ska gå tillbaka till någon särskild vecka när man sammanfattar sitt projekt. 
Som vi gjort här nedan.  
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 Veckorapporter 

I denna del av rapporten redogörs det för hur projektet har vuxit fram med planering, 
problem och en stressig slutfas. Under planeringen bestämdes bland annat vilken 
kodstandard som gruppen skulle använda och vilka funktioner som skulle finnas på 
sidan. Problemen berodde till viss del på att gruppen hamnade i en svacka, och om 
motgångar och vad gruppen gjorde för att lösa problemen som uppstod. 

 
Uppstarten 

I denna del beskriver vi hur gruppen arbetade under de första veckorna. Hur projektet 
kom till, vilka beslut som togs angående tekniken och hur gruppen skulle dela upp sig 
efter kompetenser. 

Under uppstarten handlade det mycket om att få igång, organisera arbetet och hitta 
ett arbetssätt som passade gruppen. En viktig del av uppstarten var att få ett eget 
projektrum som rymde alla nio gruppmedlemmarna. Under större delen av den första 
veckan fick gruppen sitta på andra ställen, än ett privat rum, för att planera hur den 
skulle arbeta med projektet. Detta berodde på brist på rum under starten och det blev 
problem med att hitta ett som var stort nog för en grupp på nio personer.  

Det behövde upprättas en digital infrastruktur som kunde stödja en stor grupp och ge 
den en stabil tillgång till Internet och servrar att arbeta med. Det var nu det första 
mötet med Mjällby AIF ägde rum. Där diskuterades vi vad de ville ha och förväntade 
sig, och även hur gruppen hade tänkt att den ville ha det. Under uppstartsfasen 
arbetade gruppen mycket med att skriva dokument. Det bestämdes också hur 
grundsystemet skulle fungera tekniskt, och en skiss för design och layout togs fram. 
Denna fasen i planeringen var mycket viktig för projektet eftersom det var här det 
togs fram en plan för hur slutprodukten skulle fungera men också en så kallad 
kodstandard. En kodstandard är ett dokument där man skriver ett antal rader 
programmeringskod som bestämmer hur man vill att koden till projektet ska se ut och 
sedan följer alla i projektet detta dokument. Detta är bra eftersom alla då skriver på 
samma sätt. Om alla programmerar på sitt sätt och skriver olika blir det väldigt svårt 
att senare sammanställa arbetet. Dessutom är det mycket lättare för en utomstående 
att läsa koden om allt ser likadant ut.  

Det togs också fram en grund för hur videospelaren skulle fungera och 
basfunktionerna implementerades. Under uppstartsfasen gjordes omfattande 
research på sidor med webb-tv-lösningar. Det var viktigt för gruppen att se hur andra 
hade gjort. Att ta reda på hur andra företag och webb-platser hade löst den tekniska 
delen. Gruppen ville att slutanvändaren skulle få använda alla de funktioner som 
fanns på marknaden idag, men ändå inte göra en videospelare som hade för många 
onödiga tillägg som bara saktade ner spelaren och gjorde den svår att använda med 
lägre uppkopplingar.  

Gruppen var medveten om att i de lösningar som nu existerade fanns både brister 
och styrkor som vi ville ta vara på. Det gjordes upp listor på vilka funktioner som var 
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bra att ha och vilka som inte skulle vara med. Hur fungerade de funktioner som skulle 
vara med? Hur kunde man förbättra dem?  

Det gjordes testfilmningar så gruppen skulle få material att arbeta med när video-
encodingen skulle testas. Videoencoding är en teknik som gör att ett videoklipp blir 
mycket mindre, än vad det egentligen är, när man laddar upp det på internet.  

Det var olika former av klipp där snabba blandades med långsamma och bredbild 
blandades med vanlig, allt för att ha en sådan bred grund av olika videoklipp som 
möjligt. Detta gjordes så att serverdelen kunde testa videoencoding med alla olika 
tänkbara klipp. Det var viktigt att kunna testa encoding så mycket som möjligt och på 
så många olika sätt som möjligt eftersom gruppen ville lösa alla fel på en gång så att 
projektet inte drabbades av problem i ett skarpt läge när det var viktigt att ladda upp 
en fil.  

Motivationen och arbetsmoralen var på en hög nivå och personerna i gruppen 
arbetade kreativt med projektet. Gruppmedlemmarna var nu på mycket gott humör 
och arbetet fortskred i ett raskt tempo.  

 

Start av produktion  

Här beskriver vi mer hur arbetet startade och vad de olika inriktningarna började 
arbeta med. 

 
Vi beslutade att dela upp gruppen i fyra delar. 
* Programmering och serverutveckling. 
* Design och grafisk profil. 
* Video produktion och kontakten med uppdragsgivaren. 
* Videospelare / Flash8. 

 
Det gjordes gruppindelningen för att tydligare förstå vem som arbetade med vad och 
för att en enskild medlem i gruppen skulle förstå vad personen hade för huvudansvar. 
 
För den grafiska gruppen började arbetet med att ta fram en mall för hur designen 
skulle se ut och fungera. För att hela produkten skulle fungera som tänkt med skal-
barhet och höga anpassningsmöjligheter, krävdes det att designen var uppbyggt med 
samma tänk i form av moduler som övriga delar av projektet. Mycket tid och research 
ägnades åt att skapa en grafisk profil som skulle vara attraktiv för kundens publik, 
samt för att ta fram ett anpassningsbart skal där materialet visuellt skulle visas. Med 
skal menas det den yttre delen av produkten, det användaren ser. Gruppen ville hitta 
en design som både var modern och passade för kunden. 
 
Gruppen för videospelaren arbetade i första hand med att få en grund av video-
spelaren att fungera. Att koppla till server och implementera grafik kom längre ner på 
prioriteringsordningen. Det gick åt mycket tid åt research även i den här gruppen 
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eftersom planeringen av arbetet med en videospelare sker på ett särskilt sätt när 
man arbetar med externa filer. Det var viktigt för gruppen att få en fungerande bas 
innan man gick in på mer avancerade funktioner och större ansvarsområden. 
 
Programmeringsgruppen fokuserade på research och implementerade valda tekniker 
i form av en grundstomme som hela systemet skulle vila på. Att få en struktur och ett 
anpassningsbart system var hög prioriterat. Eftersom gruppens mål med projektet var 
att det skulle vara lätt att bygga en helt ny sida, eller med ett par knapptryck kunna 
ändra om den sida som man redan hade, så ville gruppen redan från grunden bygga 
upp det. Till exempel så måste sidan veta vilken användare som har vilka funktioner 
så att användaren inte får fel information på sin sida.  

På videosidan var det mycket idéarbete till att börja med för att komma på vilka inslag 
som kunde göras för att webb-tvn skulle bli attraktiv för besökarna. Det togs kontakt 
med Mjällby AIF i fråga om vad som skulle hända på Strandvallen för att se om det 
var något intressant att filma. Vi fortsatte med testfilmningarna och började strukture-
ra upp vilka olika kvalitéer som vår tjänst skulle erbjuda. Tillsammans med flash och 
servergruppen gjordes tester med att spela upp högupplöst material via flashspelaren 
för att se var begränsningarna fanns. Tack vare att vi hade många olika operativ-
system, och varierande datorkraft inom gruppen, så kunde vi se hur video spelades 
upp i olika miljöer vilket låg till grund till vårt beslut att tidigt välja att inte ha högupp-
löst video. 

Under de första veckorna satt alla grupper var för sig med sitt arbete. Ingen av 
grupperna arbetade tillsammans innan ett par veckor hade gått, kommunikation var 
alltså då inte gruppens starka sida. Ändå var gruppmedlemmarna ganska effektiva i 
början av projektet, men allteftersom veckorna gick, försvann också effektiviteten. 

 

Sänkt arbetsmoral  

I detta stycke tar vi upp hur gruppen kom in i en nedgång i arbetstempot och hur vi 
löste problemet.  

Det var inte förrän en tredjedel in i projektet som gruppen började se stora problem 
med arbetssättet. Fram tills dess hade arbetet gjorts i flera små enskilda grupper och 
inte som en stor gemensam grupp. Det hade varit svårt att få grepp om hur långt i 
processen gruppen som helhet hade kommit, eftersom alla satt med sina egna små 
delar av projektet. Många av de olika små grupperna satt separerade från varandra, 
vilket gjorde att kommunikationen blev lidande. Arbetet gick mycket långsammare än 
vad det borde ha gjort så här långt in i projektet. Det bestämdes att någonting snart 
måste göras åt problemet. Som det var nu tappade vi alldeles för mycket tid på 
småsaker. Detta gjorde att stämningen och motivationen i gruppen sänktes en hel 
del, vilket i sin tur sänkte farten på utvecklingen av produkten och detta sänkte moti-
vationen ytterligare. Det blev tydigt alldeles för sent att detta hade hänt, därför förlo-
rade gruppen mycket tid och kraft på att detta inte kom upp i ljuset tidigare. Det är 
viktigt att veta att detta inte var en så kallad ”projectblues2”, det var snarare brist på 
planering och det faktum att gruppmedlemmarna inte riktigt tänkte sig för.  
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Det var i samma skede av projektet som gruppen kom på att vi fortfarande inte hade 
testat att lägga upp videospelaren på nätet, detta innebar att den endast hade testats 
lokalt på datorn som spelaren skrevs på och den lades därför upp på servern. Detta 
skulle ha gjorts fyra veckor tidigare och det märktes ganska snart att det varit ett 
misstag att inte göra det eftersom Flash8 arbetat en aning annorlunda om man jämför 
med att köra en applikation lokalt eller på nätet. Detta gjorde att spelaren fungerade 
perfekt lokalt men på Internet fungerade det inte alls. Nackdelen med att program-
mera i Flash8 med målet att lägga upp resultatet på nätet är att det inte är gjort för 
det. Programmeraren kan inte testa en applikation i webbläsaren och samtidigt få ut 
felmeddelanden. Detta gör att det blir väldigt mycket svårare att felsöka sin kod och 
hitta vart felet ligger.  

 

Upphämtningen 
 
I denna del tas det upp hur arbetssättet med avsaknad av morgonmöten hade 
påverkat gruppen och hur splittrad kunskapen om varandras framgångar var 
Avslutningsvis beskrivs hur omstruktureringen av möbleringen blev en del av 
vändningen..  

Det som gjorde att gruppen uppmärksammad på att det gick en hel del tid till mäng-
der av onödiga saker och att kommunikationen var väldigt bristfällig var ett handled-
ningsmöte. På mötet insåg vi att gruppen inte alls hade någon aning om vad de olika 
delarna av projektet gjorde. Tanken med mötet var att informera handledarna vad 
gruppen hade åstadkommit, men även gruppmedlemmarna fick veta på vad de andra 
sysslade med, och gruppen kom därför fram till att någonting var tvunget att göras åt 
saken. 
 
Vår arbetsmiljö hade skapat stora problem som vi tidigare inte hade uppmärksam-
mat, och vi började med att strukturera om och fick därmed fart på kommunikationen 
i gruppen. Som en del av omstruktureringen möblerades det om i projektrummet så 
att alla i gruppen satt tillsammans, istället för i mindre grupper, och vi konstaterade 
att det blev lättare att ta kontakt med varandra. Detta gjorde att gruppen kunde 
arbeta mer effektivt och samarbeta på ett nytt sätt. Gruppmedlemmarna placerades 
ut så att de satt i närheten av personer som man kunde tänkas behöva hjälp ifrån. Ett 
enkelt men ganska effektivt sätt att få igång kommunikationen i gruppen igen. Skulle 
andra personer senare arbeta med samma sak bytte man plats och satte sig tillsam-
mans. Att flytta på det sättet gjorde att man hela tiden satt med den person man 
arbetade med vilket gjorde att man alltid kunde hålla en dialog med och föra en 
diskussion om hur man skulle lösa ett eventuellt problem. Ommöbleringen skapade 
därför en mer effektiv arbetsmiljö där hjälp alltid fanns nära tillhands.  
 
På mötet fick även videodelen av projektgruppen den knuff som behövdes för att 
verkligen försöka kontakta personer som kunde vara med i inslagen och snart efter 
handledningsmötet fick många i Mjällby AIFs seniorlag ett telefonsamtal.   
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Den gemensamma plattformen  

Projektet utvecklades genom en gemensam arbetsplats och vi kommer att i följande 
stycke förklara hur, och varför, detta var viktigt.  
 
Det var svårt att få en helhetsbild om projektets utveckling och hur långt i processen 
gruppen hade kommit och vi insåg att det hade blivit ett problem att webbdelen hade 
arbetat för sig, och att grafikern gjort designen men de hade aldrig slagits ihop. 
Detta medförde att gruppen bland annat missade ”proof of concept”-datumet då det 
var tänkt att Mjällby AIF skulle få se plattformen och designen tillsammans så att de 
skulle kunna säga vad de tyckte och tänkte om lösningen. På ”proof of concept”- 
dagen var det alltså tänkt att ha en sida som såg relativt klar ut där några klickbara 
funktioner skulle finnas tillgängliga så att det skulle bli lättare för Mjällby AIF att tycka 
till om resultatet. Men när datumet kom för att visa upp det för Mjällby AIF så fanns 
det ingenting mer än en design att visa. All form av funktionalitet fanns separat hos 
varje webbutvecklare. 
 

Nu började gruppen inse vikten av att få över funktionaliteten så fort som möjligt till 
en gemensam del på utvecklingsservern så att grafikern kunde börja rätta till fel och 
hela gruppen kunde se slutresultatet och arbeta utifrån det. Detta var en viktig fas i 
projektet då samtliga kunde börja urskilja hur den slutgiltiga sidan skulle se ut. 
Mjällby AIF kunde för första gången gå in på sidan och klicka runt, något som pla-
neringen av projektet visade att de skulle ha kunnat göra fem veckor tidigare. 
 
På grund av att visningsdatumet för Mjällby AIF hade blivit så förskjutet var det 
väldigt nära lanseringsdatumet och det upptäcktes fel och problem på löpande band 
så gruppen insåg att sidan inte skulle bli klar till första omgången i Superettan som 
planerat.  

 

Samarbete och prioritering  

Detta stycke handlar om vad som hände efter ommöbleringen och hur viktig arbets-
miljön är, vi beskriver vidare hur vi fick prioritera för att effektivisera oss och hinna 
klart till deadline. 

Efter att rummet möblerats om och den gemensamma plattformen tagits i bruk syntes 
resultat, men tiden började dra ihop sig inför lansering och småsaker som skulle ha 
ordnats mycket tidigare blev ett problem eftersom sidan snart skulle bli publik. 

Under de tre sista veckorna så kom samarbetet inom gruppen igång ordentligt, vilket 
skulle ha skett åtta veckor tidigare. Det gick upp för alla att gruppmedlemmarna var 
tvungna att prata med varandra igen för att lösa nya problem och problem som 
funnits med sedan tidigare men glömts bort.  
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Själva projektledarrollen i gruppen var helt utspelad men återfick sin betydelse då det 
behövdes organisering för att hinna klart till deadlinen. Tack vare att Mjällby AIF 
redan från början inte ställt ordentliga krav så började deadlinen skjutas upp, det 
fanns inte tillräckligt med material för att lansera webb-tv:n och alla funktioner var inte 
klara. Därför rangordnades vilka funktioner och problem som var tvungna att lösas 
före lanseringen.  

Morgonmötena återupptogs för att kontrollera att saker och ting blev klara och genom 
denna regelbundna kontrollering kunde projektet organiseras upp och därmed få 
personer att diskutera problem med varandra i gruppen och då hitta lösningarna 
lättare.  

Ett exempel på en prioritering som blev lite felaktig var reklamen. Själva visnings-
delen var klar men inte administrationen. Visningsdelen syftar på det som visar 
sponsorerna på sidan och administrationen är den funktion som bestämmer vad som 
ska visas på vilken reklamplats och hur mycket av visningarna en viss sponsor skulle 
få. Istället för att få ut visningsdelen på MAIF-tv, så kunden skulle få möjlighet att se 
att det fungerade, så lades för mycket tid på den administrerande delen och på 
uträkningar för vilken banderoll som skulle visas. Det var av stor vikt att få så mycket 
som möjligt lanseringsklart så detta var en felprioritering i gruppen. 
 

 
Slutfas  
 
Under slutet av projekttiden blev det väldigt mycket att göra. Eftersom det under en 
del av projektet var en nedgång i arbetstempot innebar det att gruppen hamnade 
efter i planeringen. Detta gjorde att det var väldigt mycket att göra under de sista 
veckorna och det blev en kapplöpning mot tiden för att hinna klart med allt. Gruppen 
blev därför mer aktiv än tidigare samtidigt som fler högprioriterade arbetsuppgifter 
dök upp. Gruppen gick samman för att lösa dessa delar. Det konstaterades att en del 
av de funktioner som var fastställda till att vara klara tills deadline inte skulle bli klara. 
Följden av detta blev att lanseringen sköts fram och när lanseringen tillsist skedde 
var sidan fortfarande inte helt klar utan arbetet fortsatte in i sista sekunden.  

Även för videodelen fanns det massor att göra i slutet av projektet eftersom Mjällby 
AIF äntligen började komma med lite egna förslag. De hjälpte även till med att ordna 
med personer som kunde intervjuas, vilket var bra eftersom de själva vet bäst vilka 
som är intressanta för MAIF-TV:s tittare och supportrar.  
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Reflektion  

I denna del av rapporten reflekterar gruppen om produktionsdelen och hur vårt 
arbete har genomförts från idé till färdig produkt.  

 
Uppstarten  

I följande stycke kommer vi förklara hur de första veckorna under produktion 
fungerade. Hur gruppen kom till och vilka olika kompetenser vi såg som nödvändiga 
för att genomföra projektet.  

Idén startade med att Mjällby AIF, MAIF, kontaktade biträdande programansvarig 
Paul Carlsson på medieteknikprogrammet vid Blekinge Tekniska Högskola i 
Karlshamn. Tanken vara att Mjällby AIF ville nå en större publik och därigenom 
kunna dra in mer sponsorpengar till klubben. Klubben tyckte också att det var hög tid 
att följa med i den nya spännande utvecklingen på Internet och bli en av de första 
klubbarna på sin nivå att använda sig av den nya mediekanalen. Paul Carlsson tog 
sedan kontakt med Ted, projektets blivande projektledare som blev direkt 
intresserade av idén och redan ett par månader innan projektet skulle startas 
kontrollerade ifall kompetensen fanns för ett projekt av denna storlek. Var projektet 
genomförbart? Fanns det kompetens på skolan för att genomföra projektet? Vilka 
kompetenser behövdes för att genomföra ett projekt av denna storlek? 
 

Målet blev inte att skapa en webb-tv enbart för Mjällby AIF utan att skapa en 
plattform som kunde bli kommersiellt gångbar efter genomfört projekt och ifall att det 
skulle slå väl ut kunna ligga som grund för ett företag. 
 
Grunden för att projektet skulle gå att genomföra låg i att ha webbutvecklare som 
kunde skapa plattformen som allt skulle vila på, utöver dessa så behövdes det tas 
fram en teknisk grund i form av servrar och en infrastruktur för att kunna leverera 
videon. Få av webbutvecklarna i årskurs tre var tillgängliga för projektet så vi vände 
oss därför till årskurs två för att se om det fanns någon möjlighet att samarbeta med 
några av dem. Martin Alléus visade tidigt intresse för projektet och fungerade därför 
lite som kontaktperson till övriga i årskurs två. Kristoffer Ekerlund från årskurs tre blev 
även han tillfrågad om han ville vara med i projektgruppen. På det sista informations-
mötet, inför kandidatarbetet, så bestämde Ted och Kristoffer att de skulle göra webb-
tv, men det behövdes fler personer för att det skulle gå att genomföra projektet. 
Gruppen letade därför efter en person med Flash8/Actionscript-kompetenser, lärarna 
tipsade då om Mikael Gustafsson som hade jobbat med Flash8 under hela hösten 
och ville fortsätta med det under våren, så Mikael tackade därför ja till projektet.  

I detta skede bestod gruppen av Ted Herngren, som videoproducent av material till 
Mjällby AIF, och Kristoffer Ekerlund, som skulle se till att infrastrukturen med servrar 
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togs fram och han skulle även vara ansvarig för webbutvecklarna. I gruppen fanns 
dessutom Mikael Gustafsson som ansvarig för videospelaren. 
 
Efter lite om och men så svarade fyra stycken av webbutvecklarna ur årskurs två att 
de ville vara med i projektet om de hade möjlighet att få in det i en av sina kurser, och 
efter diskussioner med handledare och lärare löste sig det problemet. Gruppen hade 
nu webbutvecklarna som krävdes för att bygga den tekniska grunden för projektet. 
Slutligen så tillkom Mattias Söderlund och Hanna Strandberg. Mattias gick in som 
grafiker i projektet och Hanna tog rollen som videoproducent. Nu var gruppen så 
pass stor att en projektledare behövdes och det var därför Ted släppte rollen som 
video-producent till Hanna och tog på sig rollen som projektledare. 
 
Hela den stora konstellationen träffades för första gången och Ted presenterade 
återigen projektidén för allihop. Personerna i gruppen presenterades för varandra, 
vilka deras uppgifter i projektet skulle vara och vilka kompetenser de hade. Vi började 
diskutera vilka visioner det fanns inom gruppen. Viljan och kreativiteten att skapa 
något nytt och unikt genomsyrade hela gruppen vid denna tidpunkt. 
 
Efter att ha diskuterat fram idéer och förslag till hur vår produkt skulle fungera och se 
ut så satte sig gruppen ner för att börja skriva projektplaner och funktionsbeskriv-
ningar till plattformen och videospelaren. 
 
Det var vid denna tidpunkt som gruppen började delas upp och man började mer 
hålla sig till sin egen "grupp". Webbgruppen satt mycket för sig själva och skrev ner 
sina uppgifter på papper. Samma med videospelargruppen och videogruppen. Vid 
denna tidpunkt verkade det inte vara några problem med att dela upp gruppen på 
detta sätt. Det fanns också en stark uppdelning mellan årskurs tre-eleverna och 
eleverna från årskurs två. Detta berodde på att treorna hade ett större krav på 
dokumentation än vad tvåorna hade vilket gjorde att tvåorna direkt började arbeta för 
sig själva utan att treorna egentligen hade någon idé om vad tvåorna gjorde. När 
treorna var klara med sina projektdokument (tidsplan, projektplan) och fick påbörja 
produktionsdelen, hade tvåorna redan sin egen tidsplan och visste hur de ville 
arbeta. 
 

För att organisera upp gruppen bättre föreslog handledarna arbetssättet SCRUM7 för 
att få bättre överblick på arbetsprocessen. För att få igång organisationen av 
SCRUM7 skulle vi hålla det hemligt för tvåorna tills upplägget blev klart, detta resul-
terade i att arbetet blev ännu mer fördröjt, och massor tid lades på det nya arbets-
sättet som sedan aldrig kom till användning. Webbutvecklarna hade redan sitt eget 
arbets-sätt klart för sig, för att få detta att fungera skulle vi implementerat SCRUM 
tillsam-mans med tvåorna redan från starten av projektet. När vi insåg att SCRUM 
var svårt att börja med, eftersom vi redan börjat jobba med projektet till viss del, så 
beslöt vi oss för att inte använda oss av det. Dessutom hade vi problem med mjuk-
varan, vilket innebar att det tog mer tid att få igång SCRUM7 än vad det hjälpte oss 
att effektivisera arbetet. 

 
När vi inte använde SCRUM behövde vi ändå någon plattform där vi kunde orga-
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nisera och samla all projektdokumentation, vi provade till en början Google Groups 
men vi kände att det saknade för många funktioner som vi ville ha, tillexempel kunde 
vi inte organisera forumet och filer i underkategorier. Vi letade därför fram open-
source9 lösningen dotproject som är ett projekthanteringssystem med de funktioner vi 
ville ha.  

Vi var alla mycket sugna på att dra igång och arbeta med våra uppgifter på riktigt. 
Fram till nu hade det mest varit planering för många av oss men nu var det dags att 
börja arbeta på allvar.  

 

Morgonmöten och arbetsmoral  

Här redogör vi för hur det var tänkt att morgonmötena skulle fungera, och varför de 
inte gjorde det, och hur viktigt det är att gruppen arbetar emot ett gemensamt mål 
tillsammans. Vi skriver även om hur bristande disciplin och motivation påverkade 
arbetet negativt. 

När vi skulle starta produktionsdelen så bestämde vi tidigt att vi skulle ha morgon-
möten varje dag för att effektivt kunna uppdatera varandra om hur långt vi kommit 
samt vilka problem man eventuellt stött på och ifall man behövde hjälp med något. Vi 
var alla överens i gruppen om att detta var ett smidigt sätt att hålla oss uppdaterade 
på och alla visste att en nio man stor grupp skulle vara svårt att arbeta i om man inte 
kunde .synkronisera varandra arbetsuppgifter kontinuerligt 

Detta fungerade bra till en början men det gick rätt fort från bra till ointressant. Detta 
berodde nog till stor del på att vi var i uppstartsfasen av projektet och folk inte gjorde 
så stora framsteg så att man var i behov av att synkronisera sig med varandra fullt ut. 
Vi bestämde då att vi skulle skära ner på morgonmötena till tre gånger per vecka för 
att på måndagen planera veckans uppgifter, på onsdagen göra en avstämning av hur 
långt man hunnit, och ifall man var i behov av hjälp, och slutligen ett fredagsmöte för 
att stämma av veckan som varit samt delge varandra tankar och funderingar inför 
nästkommande vecka. Dessa möten avtog fort och det slutade med att vi inte hade 
några möten alls. 
 
Vad berodde detta då på? En förklaring vi har är att medlemmarna satte igång att 
arbeta direkt på morgonen och mötena blev ett avbrott vilket ledde till att man fort-
satte arbeta under mötet och det sänkte kvalitén när inte alla var närvarande mentalt. 
En annan förklaring till att disciplinen i gruppen inte fungerade, trots att vi hade satt 
upp 09.00-09.15 som en tid då man skulle vara i projektrummet, var att gruppmed-
lemmarnas ankomsttider varierade och morgonmötena saknade syfte ifall man inte 
kunde prata med varje del i gruppen. Den tredje och sista förklaringen är att under 
det första skedet i projektet så var alla så inriktade på att starta sin del och samarbe-
tet mellan inriktningarna behövdes inte i detta läge. Dessa skulle dock komma lite 
senare in i projektet då problem skulle börja lösas mellan de olika grupperna. 
 
Folk blev även sjuka under första skedet i produktionen vilket ledde till att man 
saknade personer under hela dagen och gruppen blev lite lidande av det. Detta för 
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att vissa delar var beroende av att andra skulle bli klara först och när de saknades 
och deras produktion drog ut på tiden så blev andra lidande av det. 
 
Vi hade tidigt satt upp en plan att vi skulle ha "Proof of Concept" klart så fort som 
möjligt. Eftersom Mjällby AIF visste att de ville ha webb-tv men inte hur webb-tvn 
skulle se ut så ansåg vi att det var viktigt att få med dem tidigt i utvecklingsproces-
sen. Tyvärr så försvann fokus på tidsplanen allteftersom morgonmötena upphörde. 
Trots att vi visste att "Proof of Concept" skulle bli klart inom bara några veckor så var 
det inte förrän på dagen då vi sagt att det skulle vara klart vi insåg att det var för 
optimistiskt planerat. Här började vi även inse att Mjällby AIF inte skulle vara till stor 
hjälp under utvecklandet för trots att vi bestämt veckan som de skulle få se på detta 
för första gången hörde de aldrig av sig för att bestämma tid och veckorna bara 
rullade iväg. 

Alla visste om att vi inte höll oss till planen vi haft från början men ingen satte ner 
foten. Ted som skulle vara projektledare smittades av ointresset från gruppen och vi 
hamnade i en svacka där alla jobbade individuellt, och inte som en grupp mot satta 
mål. En förklaring är att Mjällby AIF inte visade tillräckligt stort intresse och gruppen 
smittades av detta. 

Målet för gruppen var att vi skulle bilda ett företag och bygga en plattform som inte 
var specialgjord för Mjällby AIF och detta gjorde att gruppen fortsatte producera. Det 
negativa var att vi inte arbetade mot detta gemensamma mål utan de individuella 
målen som resulterade i att produktionstempot var lågt. 

Hade vi fått ändra något i efterhand så hade vi valt att sätta ihop en testgrupp istället 
för en kontaktperson på Mjällby AIF, hade det varit en grupp i varierande åldrar och 
med olika synsätt på vad webb-tv är för något hade intresset i gruppen inte sjunkit 
utan vi alla hade kunnat lära oss av hur folk vill använda webb-tv. Vi hade vår syn på 
hur webb-tv skulle vara men utan någon kommentar från utomstående så arbetade 
gruppen med egna värderingar och funktioner utifrån de mål vi satte upp i början. 

Första handledarmötet under produktionen  

I detta stycke tar vi upp när vi för första gången höll möte med våra handledare under 
produktionen och vilka lärdomar vi fick med oss. 
 
Handledarna var fram till denna punkt ganska frånvarande och satte upp ett möte 
med gruppen där framstegen skulle stämmas av. På mötet saknades viktiga 
personer och de som var närvarande hade svårt att redovisa för hur långt vi hade 
kommit gemensamt. Olika små delar visades upp och det visade sig att gruppmed-
lemmarna inte hade koll på varandras arbete. Handledarna var inte imponerade av 
vår redovisning, därför bestämdes ett nytt möte följande vecka där vi skulle ha koll på 
hur långt alla kommit och vart vi låg i projektet. Vi insåg nu att strukturen i gruppen 
hade stora brister. Tack vare placeringarna i rummet hade vi dålig kommunikation 
och personer som behövde samarbeta satt långt ifrån varandra, och tog inte heller 
initiativ till att flytta oss till mer strategiska platser. 
 
Inför det andra handledarmötet avbröt vi produktionen och började prata igenom hur 
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vi skulle förbättra situationen och gick genom statusen för dem olika delarna i 
gruppen. Nu insåg vi att det behövdes en stor förändring i projektet för att vi skulle få 
ihop en slutprodukt. Vi började med att förändra arbetsmiljön, istället för att dela in 
oss i två grupper så placerade vi oss tillsammans kring ett stort bord där alla hade 
ögonkontakt med varandra. Vi placerade oss också strategiskt beroende på vilka 
inriktningar som behövde jobba tillsammans och översikten för projektet blev nu 
tydligare och arbetsflödet förbättrades.  

Vi började inse vilka som hade behövt prata med varandra och äntligen så skedde 
dessa samtal. Placeringen var inte bestämd så gruppmedlemmar flyttade runt allt 
eftersom dem insåg att kommunikationen var viktig för att komma vidare. Problem 
som gruppen hade haft under en längre tid löstes snabbt och effektivt.  

Trots den ökade kommunikationen och samarbetet inom gruppen var det svårt för 
oss att vara tillräckligt motiverade att hålla deadlinen till "Proof of Concept", eftersom 
kraven från uppdragsgivaren var mycket små.  

 

Gemensamma Plattformen  

I detta stycke tar vi upp när vi började använda den gemensamma plattformen. 
Tidigare hade varje webbutvecklare haft sin egen version som de utvecklat moduler 
ur. Vi tar även upp hur Mjällby AIF regerade när de fick se sidan för första gången i 
klickbar version.   

Det var nu dags för det som hade behövt varit klart flera veckor tillbaka, nämligen att 
samtliga arbetade mot samma slutprodukt. Tidigare satt alla mot sina egna versioner 
av plattformen och designen var inte implementerad. Detta medförde att grafikern 
inte kunde förbättra den designen han hade gjort eller testa den skarpt mot 
plattformen. Övriga i gruppen kunde inte heller se slutprodukten vilket varit lite av ett 
handikapp. När vi slog ihop allas arbete till en plattform och såg slutresultatet så 
ökade motivationen i gruppen. 

 
I detta skede så bjöd vi även in Mjällby AIF att titta på plattformen i hopp om att dem 
skulle ge oss mycket feedback. Tyvärr så skedde inte detta utan de var bara glada 
över att se något och vi fortsatte som tidigare med att utveckla plattformen så som 
gruppen ville ha den för att kunna ha den som en showreel för framtida kunder. 
Ett problem vi hade under projektet var att webbprogrammeraren som skrev själva 
systemet bakom plattformen inte kunde ge klara direktiv om hur långt utvecklandet 
hade kommit. Vid detta skede var hans jobb helt klart men vi hade nog behövt haft 
en halvfärdig version uppe tidigare som förbättrades under projektets gång. Hela 
webbdelen har lidit utav att inget som inte varit helt klart har lanserats utan att allt 
hela tiden dragit ut på tiden för att få det helt färdigt. 
Men vid detta läge, när sidan tog form, kunde vi äntligen arbeta emot ett gemensamt 
och slutgiltigt mål som Mjällby AIF kunde följa, dock fyra veckor efter tidsschemat. 
När alla delar började användas på samma plattform så fick vi genast ett tydligt 
problem och det var att flashspelaren inte alls fungerade att köra i en webbläsare. 
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Någonting som tog mycket tid för många i gruppen var överblivet arbete. Det var 
många i gruppen som arbetade med olika funktioner till sidan men som aldrig kom 
med på grund av olika anledningar. Om kommunikationen fungerat bättre inom 
gruppen hade vi kunnat vara effektivare i arbetet och förvaltat tiden bättre. Det var 
många funktioner som var beroende av andra inriktningar för att fungera. Detta 
gjorde att vissa funktioner uteblev trots att koden för dem var helt klar i ena änden, 
och det skedde när kommunikationen mellan de olika gruppmedlemmarna 
misslyckades. Det var mest i början av projektet som detta var ett problem och det 
var svårt att ta igen detta arbete även efter att vi möblerat om och vissa av dess 
funktioner gick om intet. Vi hade behövt fem veckor till för att få alla småfunktioner att 
fungera som de skulle. men hade nog mycket tur eftersom några av dessa saker inte 
var nödvändiga för projektet. Hade de varit det så hade de prioriterats men har man 
inte arbetat ihop från början så är det väldigt svårt att få skilda kodstycken att fungera 
ihop. 

Vi bestämde redan i början av projektet att vi ville ha en så dynamisk grafik som 
möjligt. Vill kunden byta färgschema på videospelaren så ska detta gå genom att 
bara byta ett par rader kod i en fil.  

Det gjordes tidiga experiment med att spela HD-video i Flash, testerna var 
förvånansvärt positiva. Tyvärr beror förmågan att spela HD på hur bra dator 
användaren har, på en lite äldre dator hackar det gärna. Det blev sällan så allvarligt 
att spelaren hängde sig, men det blev väldigt irriterande efter ett tag därför valde vi 
att inte använda HD. En annan anledning att gruppen valde bort HD var att 
skillnaden ner till vår näst högsta kvalité var så liten så den märktes inte om man inte 
spelade klippen på en stor datorskärm i fullskärm. 

Prioriteringar   

I detta stycke redogör vi för hur vi var tvungna att göra olika prioriteringar på 
funktionalitet för att hinna lansera MAIF-TV innan säsongsstarten och hur mycket 
arbete det krävdes sista veckan för att få ihop projektet. 
 
Lanseringen var från början planerad till helgen eftersom Superettan drog igång den 
trettonde april och inför detta bestämde vi oss för att prioritera och ordna arbetet för 
att få en fungerande grund. Prioriteringen hade inte gjorts tidigt nog och det var för 
kort tid för att bli klara med allt i tid. Vi började skriva en lista på vad som skulle vara 
klart till lanseringen och saker som flera olika videokvalitéer skrotades för tillfället och 
vi valde att enbart använda en kvalité. Inom webbdelen så satte vi upp en lista på 
vilken ordning modulerna skulle färdigställas, grundfunktionalitet gick före 
specialanpassade moduler. När den gemensamma plattformen började användas 
använde vi oss av gråa fält för att visa var modulerna skulle placeras och en viktig del 
var att se till att modulerna för dessa fält började arbetas av inför lanseringen. Även 
flashspelaren fick denna typ av prioriteringar för att standardfunktionaliteten skulle bli 
klar i tid. 
 
Administrationssystemet som behövdes för att hantera plattformens olika moduler 
hade stora förseningar. Dels för att det lades mycket tid på detaljer som var 
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överflödiga i detta skede och att systemet ansågs behöva fungera felfritt för att kunna 
bygga sidorna som sedan skulle visa innehållet på sidan. Detta gjorde att vi fick 
problem längre ner i systemstrukturen och arbetet med modulerna försvårades. 
Slutligen så var administrationssystemet klart och det var då vi kunde bygga upp hela 
webbplatsen, småsaker som ingen tänkt på tidigare kom vi på att vi var tvungna att 
utveckla. 
 
Gruppen arbetade hårt hela lanseringsveckan för att få upp sidan. I slutet av 
arbetsveckan konstaterade vi att det även behövde jobba under helgen, men 
uppslutningen var dålig och på grund av detta faktum var det svårt att prioritera och 
få någonting gjort under helgen. När följande vecka kom så var allt helt plötsligt 
tillbaka till det vanliga tempot. Antagligen så tappade gruppmedlemmarna 
motivationen eftersom en deadline var missad och ingen verkade bry sig, varken i 
gruppen eller från Mjällby AIFs sida. Här hade det behövts en stark ledare som gått 
in och sagt ifrån på skarpen så att gruppen hade kunnat styras upp i rätt riktning 
igen.  
 
Trots att vi missade deadline och ingen större reaktion kom från vår eller Mjällby AIFs 
håll så slutade vi inte jobba mot lansering utan vi ”pushade” fortfarande på för att få 
klart funktionaliteten i den ordning vi fastslog tidigare. I brist på en stark gruppledare 
återtog Ted rollen som samordnare och försökte få de övriga i gruppen att jobba mot 
det gemensamma målet som var att lansera webb-tvn så snart det var möjligt. 
 
Operation Rädda Flash  

I detta stycke beskriver vi problemen som fanns med videospelaren och hur vi gick 
tillväga för att lösa dem.    

Cirka tio veckor in i projektet insåg vi att videospelaren inte var bra. Vi visste inte vad 
det var eller hur det kom sig. Vi bestämde oss för att programmeraren till spelaren 
behöver hjälp, därför fick ytterligare en person i gruppen i uppgift att lösa problemen. 
De började med att gå igenom all kod till spelaren och diskutera igenom vad som 
skulle göras. De tyckte att det var viktigt att ha det dokumenterat vad som var bra och 
vad som behövde bytas. När detta nu var klart var det dags att göra om 
videospelaren. Det planerades upp en klasstruktur. Den visar hur strukturen i 
spelaren ska se ut, vilka funktioner som ska vara med och vart de ska vara. 
En dryg vecka efter att det gemensamma projektet drog gång var det nu dags att 
göra alla ändringar. Det var lika bra att göra om det nästan från början. Det var bara 
basfunktionerna och grafiken som blev kvar i det här läget. Alla funktioner som hör till 
grafiken så som att ändra volym eller att söka i tidslinjen eller titta på filmen i 
fullskärm3 gjordes om. De lade undan alla klasser som har med de funktionerna att 
göra och skrev om dem för att de skulle passa bättre ihop och fungera på ett annat 
sätt än de gjort tidigare.  

När detta nu var klart gick vi vidare till extrafunktionerna, så som att man ska kunna 
klicka på filmen för Play eller Paus. Man ska kunna bestämma hur stor spelaren ska 
vara, loggor lades in, den stora play-knappen som ligger mitt å filmen och liknande 
saker. Efter att detta började fungera hade det gått cirka tre veckor. Nu ansågs det 
att spelaren fungerade tillräckligt bra för att lägga upp på hemsidan.  
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Nu var det dags att gå in på grafiken. Istället för att lägga all grafik på samma ställe 
delade vi upp grafiken i tre delar. Dels hade vi ”topgrafiken”, allt som låg över filmen, 
topbaren, Fullskärm-knappen och playlist-knappen. Den sistnämnda blev vi tvungna 
att ta bort på grund av extärna faktorer.  

Sedan gjorde vi ”mellangrafiken” som innehöll själva filmen, loggan, play-knappar 
och det svarta området bakom filmen.  

Sist och störst gjorde vi ”bottengrafiken”, där fanns det mesta av grafiken: allt som låg 
under filmen. Tidslinje, ljudreglage, play-kapp, tidsvisaren med mera. All grafik var 
redan programmerad så optimalt som det kunde bli, så det enda vi behövde göra var 
att flytta koden och lägg den där den skulle vara. Efter detta och med en vecka kvar 
av produktionen ansåg vi att krisen var över och vi gick åt varsitt håll för att jobba 
med olika delar av sidan för att lösa de sista buggarna  

Gruppen möter Mjällby AIF  

I detta stycke ska vi berätta om när hela gruppen för för första gången träffade 
Mjällby AIF och vad vi drog för slutsatser av detta. 

Sent under processen kom en representant från Mjällby AIF till högskolan och tittade 
på vad vi hade åstadkommit, responsen var bra vilket var tur eftersom det var för 
sent att göra några större ändringar i det läget. Diskussionen kring arbetet hade sett 
annorlunda ut om fler representanter från Mjällby AIF hade medverkat och givit sina 
åsikter och sin syn på arbetet. Mötet hade dessutom gjort större nytta om det kommit 
tidigare i projektet, det var först nu det kändes som att ett ökande intresse fanns från 
Mjällby AIFs sida. 
En del som väckte stort intresse från Mjällby AIF var annonsvisnings-systemet. Att de 
själva kunde välja vilken sponsor som kunde visas på en specifik plats och även med 
vilken frekvens den ska visas. Detta öppnade ögonen hos Mjällby AIF för ett helt nytt 
sätt att sälja och få betalt för annonser. Med hjälp av vårat annonssystem skulle det 
tillexempel vara möjligt för Mjällby AIF att sälja annonser enligt en aktionsmodell, 
desto mer sponsorn bjuder, desto större chans har de att visas på en plats.  

Slutet  

I detta stycke kommer vi att berätta om den sista tiden av produktionstiden. Vad vi 
fick prioritera och vad för problem vi stötte på under denna sista kritiska tiden.  

Eftersom det tänkta lanseringsdatumet sköts fram på obestämd tid blev det mycket 
kvar att göra sista produktionsveckan då det hela var tvunget att bli klart och fungera 
innan produktionskursen tog slut. Sidan lades ut relativt tidigt under veckan för att 
den sedan skulle kunna felsökas av fler än bara oss i gruppen med våra 
konfigurationer av datorer. I gruppen hade vi tillgång till de tre vanligaste 
operativsystemen Windows4, Linux5 samt MacOSX6. Detta gav oss möjlighet att ha 
en bred felsökningsbas redan under utvecklingstiden men även här var det ett 
problem att den gemensamma plattformen skapades så sent. Om plattformen 
kommit tidigare hade vi haft längre tid att lösa de små men vitala problemen. 
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Vi hade fortfarande tekniska problem med videospelaren men det var endast 
begränsat till statistiken. Man kunde också se variationer i designen i olika 
webbläsare, detta berodde på hur de tolkade designkoden. De mer synliga felen 
korrigerades medan de mindre variationerna lämnades. Videogruppen arbetade nu 
med att färdigställa färskt material att lägga upp på sidan. Intervjuer, reportage och 
presskonferens filmades i samband med en match. 
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Slutord  

Efter mycket arbete och research konstaterade vi att det går att leverera video av hög 
kvalité på internet. Dock kom vi också fram till att det finns vissa begränsningar som 
datorprestanda och internetuppkoppling i nuläget som gjorde att vi var tvungna att 
sänka våra kvalitetskrav en del.  
 
Motivationen och gruppgemenskapen har varit varierande under projektets gång men 
vi har ändå lyckats åstadkomma det vi ville, att skapa en skalbar plattform att visa 
webb-tv från. Tyvärr så har planerna som funnits om att skapa ett företag med 
plattformen som utgångspunkt ännu inte sett dagens ljus.  

Efter 15 veckors arbete så är vi nöjda med gruppens arbete, vi har fått upp en sida 
med ett antal videoklipp för Mjällbys supportrar att titta på och med möjligheter för 
Mjällby AIF att själva fylla på med nya klipp allt eftersom de lär sig tekniken. 

Genom projektets karaktär där flera olika kompetenser samlades under samma tak 
har det givit oss en kunskapsutveckling, som enligt oss själva, är av högsta klass. 
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Ordlista  

1. Moduler - En modul kan jämföras med en byggkloss, många delar bygger 
tillsammans ihop en helhet med flera individuella funktioner.   
 

2. Projektblues - Kan kortfattat beskrivas som en typ av depression som kan 
drabba ett projekt.  
 

3. Fullskärm - Video som spelas på hela skärmen. 
 

4. Windows - Det vanligaste operativsystemet för normalanvändaren. 
 

5. Linux - Ett alternativt operativsystem för PC datorer. 
 

6. MacOSX - Ett operativsystem byggt för Apple datorer. 
 

7. SCRUM - Ett planerings och arbetssätt utvecklat av Microsoft. 
 

8. Flash - Ett program som skapar så kallade ria-filer, Ritch Internet Application, 
de är små och lätta men mycket avanserade och passar sig yttest bra på 
internet. 
 

9. Open-source - Program som är gratis att använda och helt fritt att 
programmera om eller lägga till egna funktioner om man skulle vilja det. 
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Bilaga 1 – Personliga reflektioner 
 

Hanna Strandberg 

Det var väl inte riktigt tänkt från början att jag skulle vara med i projektet utan jag kom 
med precis innan det hela drog igång. och blev tillfrågad någon vecka innan ifall jag 
ville vara med, men fick lite beslutsångest. Jag hade en resa mitt under projektets 
gång inbokad vilket gjorde beslutet svårt att fatta. Men tillsist så bestämde jag mig för 
att stanna kvar på hemmafronten och göra kandidatarbetet. Som tur är så känns det 
som att jag valde rätt.  

Uppstart av projektet  

I projektets början var det lite rörigt med vem som skulle göra vad och vi hade även 
en del pappersarbeten att färdigställa eftersom alla projekttdokument inte var helt 
klara, det var tidsplanerna som mest behövde ses över, vilket gjordes första veckan. 

Vi åkte även ganska tidigt bort till Strandvallen för att ha ett möte med bland annat 
PR-avdelningen i Mjällby AIF för att se vilka förväntningar som fanns. Det kändes 
ganska tydligt att det inte fanns så mycket vettigt att göra inom videodelen av 
projektet till att börja med vilket var lite dumt för min del eftersom jag hade blivit den 
som var videoansvarig i gruppen. Eftersom det inte fanns något konkret att filma 
innan säsongen började närma sig så ägnades mycket tid i början åt idéarbete. Även 
en del test filmningar gjordes i början därför att vi ville se hur olika typer av videoklipp 
såg ut på webben.  

Jag spenderade även mycket tid på Mjällby AIFs hemsida i början av projektet för att 
få inblick i klubben, vilka som spelade, när det hände saker på Strandvallen, 
klubbens historia och allt annat som har med Mjällby AIF att göra. 

Arbetets gång 

Den första idén som började jobbas på var ”hemma hos” inslag. Vår idé var att göra 
lite som tv-programmet MTV Cribs där de åker hem till kändisar som får visa lite hur 
de bor och berätta lite små roliga historier. Vi valde att göra denna typ av inslag 
därför att vi ville på ett kul sätt visa upp hur spelarna har det i vardagen.  

För att få tag på spelare att göra reportagen hos skickade jag ut ett mail med idén 
och annan information till alla i seniorlaget och väntade på att svar skulle börja ramla 
in. Men det var bara tre som svarade varav en inte ville vara med. Men vi hade i alla 
fall två inslag att filma, det första hemma hos Johan Svensson och det andra hemma 
hos Jacob Lennartsson. Det samordnades så att båda kunde filmas samma dag.  
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Samma vecka hade vi även ett litet möte med handledarna där hela gruppen skulle 
presentera vad som hänt i projektet. Det blev ju inte så värst lyckat och när video 
diskuterades så insåg jag att jag skulle bli tvungen att ringa runt till hela laget för att vi 
skulle lyckas få tag i några fler spelare att filma hemma hos. Det tog ett tag för mig att 
våga ta tag i ringandet eftersom jag i hela mitt liv har haft mer eller mindre 
telefonskräck. Den som man först ringer hem till är ju såklart Mattias Asper och efter 
det får reda på att han spelat i landslaget med mera, tur att man inte visste det innan 
man ringde. Ringandet tog ganska mycket tid i anspråk eftersom många inte svarade 
när man försökte så därför varvade jag redigerande och ringande ett tag. Det lite 
halvt misslyckade med ringandet var att det bara var två till som kunde tänka sig att 
vara med, lite dålig uppslutning alltså. 

Annat arbete som har gjorts är bland annat digitalisering av gammalt VHS material, vi 
fick en hel kasse med gamla grejor som det har tagit en hel del tid att få in i datorn. 
Men man kan ju tänka sig att de supportrar som har varit med ett tag kan uppskatta 
att se lite gamla inslag från 1970- och 80-talet.  

Eftersom en del av inslagen var från Sveriges Television så tyckte vi att det var 
säkrast att höra av oss till den juridiskt ansvarige hos dem innan vi lade upp inslagen 
på webb-tvn. Vi fick ungefär det svaret vi förväntade oss, att vi inte fick lägga ut 
materialet och om vi ville ha det så skulle vi kontakta SVT:s säljavdelning för att 
komma åt det den vägen.  

När lanseringsdatumet började närma sig så kunde man ta tag i delen att göra lite 
intervjuer, som Är mest intressanta när de är lite mer aktuella så därför begav jag mig 
till Strandvallen ett par gånger innan lanseringen och fick hjälp med att intervjua 
spelare och tränare om sådant som tittarna skulle kunna tycka vara intressant.  

Sista veckan hade gruppen även ett möte med Björn från Mjällby AIF:s PR-avdelning 
där gruppen visade upp hur hemsidan skulle se ut och efter det så hjälpte han även 
till att ordna lite inslag man kunde göra den veckan så det kunde bli lite mer 
intressant på hemsidan för besökarna att titta på.  

Reflektion 

För min del tycker jag att detta projekt har varit givande. I början visste man inte alls 
vad man höll på med och det kan ju ha berott på olika saker, dels att man kanske 
hade lite andra förväntningar på arbetsuppgiften än vad det visade sig vara.  

Trodde inte att jag skulle behöva jaga spelarna så mycket som jag gjorde utan trodde 
väl lite att någon från Mjällby AIF skulle vara delaktig i jagandet. Men det var ju på 
sätt och vis bra att jag blev tvingad att ta tag i det själv, för det har botat delar av min 
telefonskräck som jag levt med väldigt länge så det var ett steg i rätt riktning rent 
personligt för mig. 
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Jag är en ganska osäker människa och vill gärna inte åka iväg och filma själv, för jag 
är rädd att allt ska bli fel och framförallt så vill jag inte vara den som går fram till folk 
och berättar vem jag är och vad jag gör där. Men jag har utvecklats även lite i detta 
fall. Jag har ju varit tvungen att åka iväg och filma utan Ted ett par gånger och fått 
göra allt sådant jobbigt själv. Så jag har även lärt mig att jag kan om jag måste.  

Dem stora delarna i projektet har varit att filma och redigera MAIF Cribs och en 
massa tid har även lagts på VHS banden och Målkavalkads DVD:er från tidigare år. 
Produktionen av intervjuer med mera kom igång väldigt sent, mycket beroende på att 
det inte var fotbollssäsong tidigare. Det är synd att Mjällby AIF inte var lite mer med 
från början med idéer om vilka inslag som kunde göras, för man skulle nog ha kunnat 
hitta lite mer intressanta grejor att göra bara man hade haft lite mer koll på 
verksamheten. Vi fick ju lite mer hjälp med det nu mot slutet av projektet vilket var 
bra, synd att vi inte kom igång med det samarbetet lite tidigare för då hade det säkert 
kunnat bli hur många bra inslag som helst.
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Mattias Söderlund   

Inför kandidatarbetet 
 
Till en början hade jag inget projekt som jag kände att jag ville jobba med. Tiden bör-
jade rinna ut och jag kände större press att hitta något projekt som jag ville lägga de 
tjugo sista veckorna på. Jag ville hitta ett projekt som för mig var intressant och där 
jag både kunde utvecklas och bidra med mina kunskaper.    

Webb-tv 
 
Jag hittade till slut ett projekt som skulle passa mig väldigt bra. Jag blev en del av 
webb-tv projektet i ledning av Ted Herngren som var projektledare för projektet. Vid 
första mötet med gruppen diskuterade vi vilka kompetenser gruppen besatt och vem 
som skulle göra vad.    

Min roll i projektet 
 
Jag har tidigare under min utbildning gjort flera grafiska arbeten och uppgifter, både 
rörlig och statisk grafik. Det tilltalar mig väldigt mycket och det är något som jag 
skulle kunna tänka mig att arbeta med i framtiden. Så när ansvarsområden och roll-
indelningen gjordes för projektet kändes det väl motiverade för mig att ta på mig den 
grafiska delen av projektet. Med i gruppen var också Nebosja från årskurs två.    

Uppstarten 
 
Projektet drog igång och projektrummet blev ganska snart fullt med folk och datorer. 
Nästan hela den första produktionsveckan jobbade jag inte med designen utan 
istället lades koncentrationen på att få klart projektplanen och tidsplanen för projek-
tet. Egentligen skulle dessa dokument redan varit klara veckan innan projektet 
startade men jag med flera var väldigt ivriga att starta själva produktionen och det 
gjorde att gruppen splittrades en del och skrivandet blev lidande. Min motivation var 
väldigt nedsatt i detta skede och det ända jag hade i tankarna var att planera de-
signen för plattformen.    

Jag hade tidigare ingen erfarenhet av att jobba i en så stor grupp och allt som det 
innebar med planering och organisering. Den grafiska gruppen bestod endast av två 
personer och jag som ansvarig ansåg att jag utan problem skulle kunna planera och 
organisera för arbetet och hade nu en fysisk tidplan, denna kom jag senare att lägga 
åt sidan för en annan planering som jag höll i huvudet.    

Vad skulle produceras  
 
För mig bestod projektet av ett par olika delar. Webbsidan som besökaren skulle se 
var en del. Arbetet med webbsidan omfattade allt som man grafiskt kunde se som 
tillexempel designen för sidan, sidhuvud, knappar, videospelaren, ikoner och inne-
hållet på sidan. Vi ville också skapa ett eget konceptnamn till kunden och projektet 
som vi kom att kalla Maif tv. Maif tv behövde en grafisk profil och det var mitt jobb 
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som grafiker att ta fram profilen som skulle bestå av färger, typsnitt och logotyp. Det 
skulle också producera vinjetter och annan grafik till videomaterialet som skulle 
utgöra innehållet på webbsidan.   

Produktionen 
 
Nu var produktionen väl igång och jag började med att göra research på liknande 
webb-tv-lösningar. Jag granskade layouten och designen för sidorna och försökte att 
ta åt mig det jag själv tyckte var grafiskt tilltalande och lösningar som var väl funge-
rande. Även negativa delar noterades. Jag gjorde en sammanställning av sidorna 
som jag presenterade för gruppen för att få igång en diskussion om ämnet och få 
flera åsikter om hur gruppen uppfattade en grafiskt tilltalande lösning. I detta läge 
hade det behövts mera åsikter från en större publik med större kunskaps och ålders-
spektra för att kunna få mer realistisk feedback.  

Det första som började ta form var en skiss på hur sidans design skulle se ut. Det 
som var viktigt att tänka på vid utformningen av sidan var att sidan skulle utan större 
ansträngningar kunna anpassas och skalas efter behov. Detta utan problem för 
sidans utseende. Uppbyggnaden skulle som tidigare bestämt bestå av moduler där 
varje modul skulle innehålla sin egen funktionalitet och design. För att kunna få ihop 
alla moduler och presentera dessa krävdes ett skal som var tillräckligt dynamiskt. 
Grafikgruppen arbetade tillsammans för att få fram skalet och samarbetade också en 
del med webbgruppen. Kommunikationen inom och mellan grupperna fungerade 
tillfredställande under detta utvecklingsstadium och det fattades väl genomarbetade 
beslut och grafikgruppen gjorde framgång. Jag utvecklade skissen som jag och 
Nebojsa tagit fram från en statisk bild till en fungerande webbsida.  

Ett par veckor in i projektet hade grafikgruppen tappat en medlem, Nebojsa. Det 
fanns två anledningar till detta, det fanns inte tillräckligt med arbete och jag kände att 
jag mer eller mindre tvingades lägga över arbete till honom som jag egentligen skulle 
kunna utföra själv. Till följd av detta påbörjade Nebojsa sitt eget projekt och föll ur 
grafikarbetet helt. För tillfället förändrades inte situationen märkbart förutom att jag nu 
gjorde allt arbete själv. Längre fram i projektet hade en extra gruppmedlem med stor 
säkerhet haft betydelse för mig och projektets utveckling. Som ansvarig för grafik-
gruppen hade jag kunnat delegera arbetsuppgifter och fått fler delar klara och 
snabbare. Tidspressen för mig och gruppen hade på så sätt minskat.  

Den grafiska profilen till vårt egna företag påbörjades, men efter en mindre tids 
arbetande insåg jag och projektledaren att det krävdes för mycket tid av mig och 
gruppen för att slutföra arbetet. De övriga gruppmedlemmarna var väldigt fokuserade 
på sina egna arbetsuppgifter och hade därför inte tid att hjälpa mig så därför 
stoppades arbetet med företaget. 
 
Mina skilda arbetsuppgifter i projektet gjorde att jag inte tröttnade och för det mesta 
kunde hålla motivationen uppe ända till slutet. Det fanns dock perioder när jag 
jobbade med vinjetterna då kreativiteten helt hade avstannat och jag producerade 
ingenting. En anledning till detta var med all säkerhet den ökade pressen som 
uppstod på mig när arbetsuppgifterna blev flera och tiden för projektet började ta slut. 
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Kunskapsutveckling 
 
Under projektet har jag fördjupat mina kunskaper om webbdesign, motion graphics 
och grafisk design. Till en början hade jag ingen vetskap om att all webbdesign skulle 
kodas av grafikgruppen utan var mer inställd på att ta fram konceptbilder som 
webbutvecklarna skulle använda som mallar. För att koda webbsidans utseende 
krävdes det mer än de grundläggande kunskaperna som jag besatt och det gjorde att 
jag under hela projektet tvingades lära mig mer avancerade lösningar genom 
research och kunskapsutbyte inom gruppen. Jag har tidigare gjort flera motion-
graphics animationer under min utbildning, men de två vinjetterna som jag gjorde 
under detta projektet är de jag är mest nöjd med. Förutom att jag tillämpat mina 
tidigare kunskaper i mitt skapande har jag lärt mig flera nya verktyg som finns att 
tillgå i programvaran.  
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Kristofer Ekerlund 

Inför 

Innan projektet startade blev jag tillfrågad av Ted Herngren om jag var intresserad av 
att göra en webb-tv plattformen med honom. Jag visade inte direkt något intresse för 
detta. Jag vill fortfarande komma på en egen unik idé eller höra mig runt efter 
alternativ.  

Men när det inte uppstod några idéer ifrån min egen sida, eller något annat projekt 
som ens verkade intressant, nappade jag på Teds idé och vi började diskuterar vilka 
människor och kunskaper vi behövde ha med oss i projektet. 

Uppstarten 

I början av projektet hade jag rollen som infrastrukturansvarig och gruppledare för 
webbutvecklarna inom gruppen. De första två veckorna gick till stor del åt att skriva 
papper och försöka bygga ihop en infrastruktur som skulle ge en stabil tillgång till 
Internet för vår grupp. 

Rollen som gruppledare för webbutvecklarna tyckte jag då verkade intressant och jag 
skrev ner på papper vad jag tyckte vi skulle ha för mål och gav medlemmarna i min 
grupp ett stort eget ansvar att planera upp sitt arbete. Detta allt enligt planen att vi 
skulle börja arbeta efter SCRUM. Dock på grund av dålig programvara till SCRUM, 
och till viss del en dålig inställning inom gruppen att bryta sina gamla vanor att arbeta 
ledde till att vi helt skrotade idén med att arbeta efter SCRUM. Detta tyckte jag var 
väldigt synd eftersom jag nu i efterhand kan se fördelarna med att arbete efter denna 
metod.  

Personerna i min grupp var redan så vana vid att arbeta inom sin grupp, de hade ju 
trots allt arbete ihop i nästan ett år. Och detta gjorde att min roll som gruppledare för 
dem spelades ut efter en kort tid och jag fick istället fokusera på att utveckla en 
fungerande serverstruktur. 

Min egen projektplan vid denna tidpunkt innehöll en hel del saker att undersöka och 
se om vi faktiskt kunde använda detta inom vårt projekt. Så som planen såg ut just 
då var min del i projektet en stor utmaning i att förbättra mina kunskaper inom server-
världen. 

Bra exempel på vad jag hade tänkt att ha med i projektet är till exempel virutal-
servers som kort kan förklaras som en dator i en dator. Alltså de existerar inte fysiskt 
utan bara som programvara på en dator.  

Ett annat exempel är ”Round Rubin Dns”. Detta kan man förklara som en lista över 
olika servrar som slumpmässigt skickar exakt samma data, eller om man så vill säga, 
samma hemsida. Detta för att kunna behandla fler besökare på samma tid. Även 
kallat lastbalansering. 

 

The big blues 
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Halvvägs in i projektet började jag mer och mer känna av vad som brukar kallas 
”projectblues”. Jag tyckte mig inte se målet med vårt projekt. Jag hittade inte min 
plats i gruppen och kände mig till stor del utanför vad som egentligen gjordes och jag 
tappade helt enkelt greppet om projektet och trodde mer eller mindre att nu var det 
kört. Det blir inget färdigt projekt. Så jag gjorde som man brukar göra när man är 
nere. Sover dåligt, äter dåligt och är allmänt otrevlig.  

Vad som hände för att vända min negativa trend kom ifrån våra handledare. Efter ett 
möte med dem insåg jag ganska fort att hela gruppen behöver få ett grepp om 
projektet annars kommer det bara rinna ut i sanden.  

Så efter lite samtal inom gruppen beslutade vi möblera om i rummet för att försöka 
skapa en bättre arbetsmiljö. Vi beslutade också att sätta människor som arbetade 
med samma typ av problem vid varandra och bli mer flexibla med att byta plats för att 
på så sätt lättare kunna hjälpa varandra utan att höja ljudnivån i rummet som ändå 
vid många tillfällen var alldeles för hög.  

Att vi gjorde om möbleringen tog mig ur ”projectbluesen” och jag hittade mitt fokus 
igen. Jag och Ted började arbeta tillsammans med att lösa vilka upplösningar och 
kvalitéer vi ville ha på våra filmer, och detta resulterade ett bra material för webben.   

Avslutningen 

Under de sista veckorna av projektet byggde jag funktioner för att få mitt arbete att 
vara osynligt för en webbanvändare. Det som skapades då var en funktion för att 
välja bilder ifrån en redan konverterad film och spara dessa som en thumbnail till 
filmen. Även en funktion för att ha en enklare övervakning av funktioner som var 
osynliga skapades.  

Absolut sista tiden av projektet blev ganska lugnt för mig. Det handlade mest om att 
leta fel i andra personers kod och konfigurera om serverar inför lanseringen av vårt 
projekt. Dessutom hände det mycket utanför skolan under denna tid och det passade 
perfekt in med den låga arbetsbördan jag hade under den sista tiden i projektet. 

Slutsats 

En enkel slutsats är aldrig lätt att dra ifrån ett stort projekt. Men klart är att jag aldrig 
riktigt hittade min roll i gruppen. Jag fick inte riktigt praktisera min tänkta roll som 
gruppledare. Jag planerade in för många saker och hade satt ribban för högt. Dock 
fick jag med mig många kunskaper som aldrig användes men som ändå var 
planerade. Självklart känner jag en stor stolthet över vad vi faktiskt lyckades 
producerar till sist. En fungerande och relativt enkel webb-tv lösning. 
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Mikael Gustafsson 

Förord 

En stor anledning till att jag valde det här projektet var dess storlek. Jag har aldrig 
gjort någonting i den här storleken förut och jag har aldrig blandat mina kunskaper så 
som jag gjort under det här projektet. Jag tog detta som ett test på det jag lärt mig 
under de senaste åren, att sammanställa mina kunskaper i ett projekt och se vart det 
leder.  

Sammanfattning 

Det var viktigt för mig, såväl som för gruppen, att spelaren blev så dynamisk som 
möjligt. Det var viktigt att kunna ställa in spelaren, såsom storlek, film, om det ska 
vara reklam och så vidare, utan att behöva gå in i koden och ändra så det skulle vara 
lätt att lägga in en embed på en annan sida om det skulle önskas. 

Arbetsbeskrivning 

Spelaren skulle kunna spela MP4-filer, men den ska inte alltid spela reklam eller 
intro. Den ska vara en standardstorlek men måste kunna bli en valfri storlek som 
användaren själv ska kunna bestämma. Det var viktigt att grafiken var så dynamisk 
som möjligt så att det lätt skulle gå att ändra färger och liknande. 

Metod 

Metoden för att få allt detta att fungera är dynamiskt kopplade filer som inte bara är 
Flashs eget språk utan också andra språk så som XML och PHP. Någonting som var 
väldigt viktigt för mig  var kunskapsutbytet som jag räknade med att få under 
projektets gång. Att samarbeta med webb och med server, att skriva till och läsa från 
andra språk än de jag kan. Allt detta var riktigt spännande att ge sig på. 

Veckorapporter 

I början av projektet var jag riktigt taggad. Jag var väldigt sugen på att dra igång 
projektet så jag började redan veckan innan. När projektet väl drog igång så hade jag 
en fungerande grundspelare. Den kunde spela film med basfunktioner så som play, 
paus och mute. Under de första veckorna ägnade jag mycket tid till research. Detta 
för att det gav mig mycket information och många idéer om vad som skulle kunna 
behövas för funktionalitet och hur det skulle kunna se ut. Jag ställde mig följande 
frågor: Vilka lösningar tycker jag är bra? Vika lösningar är dåliga? Hur skulle man 
kunna förbättra dåliga lösningar så att de gick att använda?  

När mina frågor nu var besvarade så kunde jag gå vidare med att planera hur 
spelaren skulle vara och vilka funktioner som skulle vara med. Detta tillsammans 
med att jag nu hade en fungerande bas i spelaren gjorde att jag kunde gå vidare. 
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Nästa steg var att koppla upp spelaren till servern. Vi tyckte att det var lika bra att 
koppla upp spelaren med en gång innan man gick in för långt i projektet. Det kändes 
bara onödigt att jobba mot någonting annat än det vi senare skulle jobba mot. Risken 
fanns alltid där att om vi nu började jobba mot lokala filer så kanske spelaren av 
misstag blev felprogrammerad.  

Jag insåg inte problemen i vårt arbetssätt förrän det kom på tal inom gruppen. Jag 
trivdes ganska bra där jag satt och pulade. Tyvärr jobbade jag inte så effektivt som 
jag borde gjort. Efter ommöbleringen började jag genast jobba mycket bättre och 
arbetet flög fram.  

Tyvärr missade jag datumet för Proof-of-Concept med råge vilket gjorde att vi inte 
kunde visa upp vad vi gjort för MAIF. Jag var visserligen inte ensam om att missa 
deadline, men jag var ändå delaktig i misslyckandet. Anledningen till att jag missade 
PoC var att jag hade problem med videouppspelningen. I början av projektet 
arbetade jag med FLV filer, FLV är Flash´s  eget filmformat. Det är det formatet de 
flesta videosidor använder. Ett par veckor innan PoC bestämdes det att vi skulle 
använda MP4 istället. Tekniken att spela MP4 i Flash var då bara någon vecka 
gammal. Tyvärr var det inte helt lätt att byta filmformat. I grunden är de samma men 
det finns en del funktioner som ser lite annorlunda ut, beroende på vilket format man 
använder. I och med att tekniken var så ny så fanns det inte så mycket 
dokumentation uppe på Internet heller vilket gjorde att det tog tid att hitta rätt 
information. 

Ett par veckor senare gick jag samman med en gruppkamrat eftersom vi nu hade 
insett att det var någonting i spelaren som inte stämmer. Jag hade nu i någon vecka 
suttit med ett antal problem som jag inte tycktes kunna reda ut. Därför gick jag och en 
annan gruppkamrat samman för att se vad det var som var fel och hur det kunde 
åtgärdas. 

Det slutade med att vi skrev om hela spelaren. Eller rättare sagt han gjorde det 
medan jag satt med funktioner som behövdes för att vi skulle få spelaren att fungera 
över huvudtaget. Under de närmaste tre veckorna jobbade vi nära varandra för att 
hinna få spelaren att fungera.  

När det nu var en vecka kvar innan produktionen var slut hade vi fortfarande en del 
kvar att göra innan spelaren fungerade som vi ville. Efter att den veckan var slut hade 
vi en fungerande spelare, de få saker som fortfarande inte fungerade hade ingen 
inverkan på slutanvändarens upplevelse. 

 

Reflektion  
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Det här projektet har varit mycket lärorikt för mig. Jag känner nu i efterhand att jag 
inte riktigt hade den kunskap som krävdes för det här projektet. Å andra sidan så har 
jag det idag. Jag har lärt mig så mycket under de senaste femton veckorna att jag 
antagligen har glömt bort hälften. Jag har bland annat lärt mig mycket om design-
patterns, ett designpattern är en återanvändningsbar lösning på vanligen 
förekommande problem inom programmering. Dels så har jag lärt mig nyttan och 
fördelen med att använda dem och har dessutom lärt mig många designpatterns som 
jag kommer mycket nytta av framöver.  

Jag har lärt mig mycket bakomliggande arbete, till exempel så har jag lärt mig att 
strukturera upp mitt arbete på ett annat sätt än vad jag gjorde i början av det här 
arbetet och har lärt mig att planera på ett annat sätt och att bygga min applikation.  

Jag kände det inte i början, utan först en dryg tredjedel in i projektet, att det var 
någonting som inte stämde. Det tog ytterligare ett tag innan jag insåg vad det var. 
Det var då jag insåg att jag hade startat hela det här projektet fel och hade 
strukturerat upp min kod på helt fel sätt. Detta gjorde att spelaren inte fungerade som 
den skulle och den tog längre tid på sig att ladda än vad den borde ha gjort. Detta 
skedde i samband med att vi började planera om hela vårt arbetssätt och flytta om. 
Mina personliga tankar om detta är att allt blev så mycket lättare. Rummet blev 
mycket luftigare och det blev lättare att andas. Det blev lättare att tänka och framför 
allt blev det lättare att kommunicera med kamraterna i gruppen.  

Slutord 

Jag vill tacka gruppen för det enorma arbete de gjorde i det här projektet och för allt 
de lärde mig under projektets gång. 

Detta var ett enormt mastigt arbete för mig och jag lärde så enormt mycket. Jag blev 
kanske inte helt nöjd med resultatet men med tanke på hur mycket jag lärde mig så 
var detta helt oslagbart. 
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Bilaga 2 – Projektplan 

Webb-TV 
GRUPP OGTRTA 
one group to rule them all 

Kristofer Ekerlund 
mobil: 0735-106756 
email: boffe@ektv.nu 
msn: boffe@ektv.nu 

Ted Herngren 
mobil: 0739-460427 
email: ted@lightbox-produktion.se 

msn: ted@tranceport.se 
 
Mikael Gustavsson 
mobil: 0702-623994 
e-mail: devilprincefantasy@hotmail.com 

msn: devilprincefantasy@hotmail.com 
 

Martin Alléus 
mobil: 0707-237894 
e-mail: martin@1g.se 

msn: martin.alleus@telia.com 
 

Magnus Johansson 
mobil: 0736-493821 
e-mail: magnus@msson.se 

msn: m_jo@telia.com 
 
Andreas Nilsson 
mobil: 0702-589526 
e-mail: andreas.lars.nilsson@gmail.com 

msn: pr0nandy@bredband.net 
 
Daniel Björkander 
mobil: 0709-895454 
e-mail: dabj06@student.bth.se 

msn: demonen99@hotmail.com 
 

Hanna Strandberg 
mobil: 0733-805663 
e-mail: hasa04@student.bth.se 

msn: hannastrandberg@hotmail.com 
 
Mattias Söderlund 
mobil: 0733-299396 
e-mail: mattias_soderlund@hotmail.com 

msn: mattias_soderlund@hotmail.com 
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Vad handlar projektet om? 

Idén med att göra webb-tv där samtliga inriktningar är inblandade är för att vi vill skapa webb-tv från 
grunden som visar sig på slutresultatet. 

Projektets har två olika slogans med samma innebörd: Från produktion till distribution samt Från 
rec till play 

De nuvarande lösningarna som finns idag bygger oftast på själva distributionen och lämnar 
produktionen åt kunden. Att sända live kräver stora resurser men för mellan och budgetsegmentet 
med on demand som inte kräver lika mycket är kvalitén på tjänsterna dåligt. Då produktionen 
utelämnas så blir materialet dåligt producerat eller producerat på ett sätt som inte passar för webbens 
krav och upplevelser.  

De stora aktörerna som använder webb-tv använder oftast färdigproducerat material. Vårt mål är att 
skapa en webb-tv-plattform som innehåller alla moderna sätt att distribuera video på webben och där 
kunskapen om att producera video för webben ingår i samma koncept. 

 

Inriktningarna i projektet och dess syfte 

Webb 
Webbens del i projektet blir att skapa en plattform som försöker tänka i nya banor. Produkter som 
finns på marknaden i dagsläget är antingen helt anpassade för webbplatsen eller ”massproducerade” 
med få funktioner åt kunden. Vår idé är att vår plattform ska vara skalbar och genom uppbyggnad med 
moduler ska kunden själv kunna välja och vraka mellan funktioner på sidan. Vi ska göra det enkelt för 
oss i framtiden genom att minimera tiden som behövs för anpassning åt kund och lägga tidsåtgången 
vi sparar då till utvecklandet för att göra det så enkelt. 
 

Att skapa en plattform som både klarar av att vara enkel, utan massa funktioner men samtidigt klarar 
av att förse den avancerade kunden med allt de kan tänkas behöva, är målet för plattformen 
 
Video 
Förr har man filmat för att det ska kunna visas upp på tv och storbildsskärmar.Då har lagringsmediet 
kunnat ge en viss kvalité på en viss längd som har varit accepterat av gemene man. På webben är det 
annorlunda, här finns inga begränsningar på bästa eller sämsta kvalitet utan allt handlar om att 
tillfredställa användaren med en så behaglig upplevelse vi kan mot de förväntningar han har. 
Skillnaden mellan traditionsenlig och webbfilmad video är hur man ser på den. Webben har oftast 
lägre upplösning samt kvalitet, än vad vi är vana vid. För att kunna ge ett så bra resultat som möjligt 
måste man ha begränsningarna klara för sig när man filmar. Stora vida bilder över små detaljerade 
saker kan helt tappa sitt syfte då webbens komprimering inte kan visa detta på ett sätt som skaparen 
tänkt sig. Även snabba rörelser kan få resultatet att den komprimerade videon blir blockig och ser 
”dålig” ut. 

 
Därför ska video vara med i projektet för vi ska bli bäst på att producera video som är helt anpassat till 
att visas på webben, vi ska kunna leverera en slutprodukt till kunden som innehåller både video som 
ser så bra ut det bara kan samt en plattform som lockar besökare att se allt producerat material på 
webbplatsen. 
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Projektets 4 
Delar

 
 

Fördjupningar av delarna 
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Målet med projektet 
Det ska vara en moduluppbyggd webb-tv-plattform som ska kunna anpassas till kundens behov. 
Produkten ska vara genomtänkt från materialet som skapas till distributionen, vi ska stå för hela ledet. 
Vi ska ha en fungerande webb-tv-plats med material för Mjällby AIF. 
 
Plattformen och materialet ska vara klart jämförbar med, om inte bättre än, likvärdiga produkter som 
finns på marknaden idag. 
 
Video 
Vi ska producera en högkvalitativ  ”tv” med ett enda mål, att se så bra ut på webben som möjligt.  
Genom ett nära samarbete med de andra delarna i produktionen tar vi fram QoS (Quality of Service) 
riktlinjer för video på webben via våran plattform. 
 
Webb 
Den ska vara så skalbar att den klarar av allt emellan 10 – 10 000 besökare. Besökare ska enkelt hitta 
det material de är ute efter, både genom att sidan tipsar om relaterade videoklipp och att sidan i sig 
ska vara lättnavigerad. Sidan ska vara lättadministrerad så att det är lätt hantera innehållet på sidan. 
En hög säkerhetsnivå ska hållas från början av produktionen då plattformen finns tillgänglig hos flera 
kunder. 
 
Spelaren 
Vi ska skapa en enkel och konkurrenskraftig spelare som står sig på marknaden. Den ska innehålla 
alla tänkbara funktioner som kunden kan tänkas efterfråga. Den ska vara tillgänglig på alla plattformar 
och webbläsare som stödjer Flash. Den ska inte låsa ute folk med datorer som har låg prestanda. 
 
Servern 
Serverns prestanda och bandbredd ska användas maximalt. Säkerheten ska hållas i åtanke redan 
från första början. Även stabilitet och driftsäkerhet ska prioriteras.  
 
Syftet med projektet 
Skapa ett projekt med målet att göra en kommersiell produkt på mediemarknaden och få förståelse för 
alla steg i att skapa video för webben, från att man trycker på rec tills att besökaren trycker på play. 
 
Video 
Få ökad förståelse för hur video fungerar på webben. Vi vill även lära oss alla steg i processen för att 
skapa webb-tv. Genom att jobba nära med de andra delarna kommer vi alla att utbyta kunskap inom 
våra respektive specialistområden. 
 
Webb 
Få större erfarenhet av att producera en kommersiell produkt från grunden och jobba mot extern kund. 
Även lära oss så mycket som möjligt under processens gång av de andra projektdelarna. Erhålla 
kunskap i hur plattformerna kommunicerar med varandra (flashspelare, playlist, webbsida, server). 
 
Spelaren 
Få bättre kunskap i att kommunicera mellan Flash och server. Att fördjupa kunskaperna i fFlashs 
medieegenskaper och externa scriptspråk. 
 
 
Server 
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Tillämpa och utveckla Flash- och serverkunskaper inom rörlig video. Utöka sina kunskaper om 
klusterisering och lastbalansering. Underhålla och utnyttja servrar till max. 
 
Projektmetod 
Vi ska skapa styrdokument med klara mål om vad som ska vara klart inom en viss tid. Vi ska med 
dagliga morgonmöten kolla upp vad som gjorts under gårdagen och vad som händer under dagen. På 
våra veckomöten varje fredag kommer vi skriva gemensam veckorapport för att alla ska vara 
medvetna om vad som gjorts. Vi kommer även planera upp nästkommande veckan. 
Vi kommer under dom 5 första veckorna jobba mot att ha en Proof-of-Concept klar för att sedan 
utveckla den mot den slutgiltiga versionen. 
 
Tidplan för projektet 
Separata bilagor levereras under vecka 4. 
 
Vecka 4 
Uppstart av projekt med skrivande av styrdokument och planering 
Möte med Mjällby på tisdagen 
Gör grunderna till flashspelaren 
 
Vecka 5 
Projektet går igång ”på riktigt” 
Flashspelaren ska kunna spela video, research om server-flash-koppling påbörjas 
Skapar test filmer för servergruppen för encoding 
Grafisk profil/webbdesign (skal till layout) 
Webbfolket börjar researcha hur deras grejor kan lösas 
Sätta upp utvecklings servrar 
Serverfolket börjar installera servrar och researchar streamingtekniken 
 
Vecka 6 
Arbetsfördelning och uppstart av programmering inom webbgruppen 
Grafisk profil/webbdesign (skal till layout) 
Flashspelaren ska kunna kommunicera med servern 
Idéarbete till inslagen 
Lastbalansering och fördelning av material 
 
Vecka 7  
Grafisk profil till spelaren tas fram och tillämpas 
Filma material till inslagen 
Lastbalansering och fördelning av material 
 
Vecka 8 
Grafisk profil tillämpas på hemsidan 
Lastbalansering och fördelning av material 
Redigering av material till inslag. 
 
 
Vecka 9 
PROOF OF CONCEPT – Delexamination 
Design: förbättingar / ändringar till uppvisande för kund. 
Lastbalansering och fördelning av material (försöka vara klar) 
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Research om studiomiljö. 
 
Vecka 10 
Visa för Mjällby 
Design: börja med rörlig grafik. 
 
Vecka 17 
27e April ska webb-tvn lanseras åt Mjällby aif 
 
Eventuell ekonomi för projektet 
Reseersättning till dom olika pilotkunderna 
Serverhyra/kostnad 
 
Behov 
Hjälp av en jurist för att skriva avtal om ett flertal olika saker. Bl.a. rättigheter för video och avtal inom 
gruppen. Vi kommer även behöva hjälp med att tyda GPL-licensen eftersom vi kommer använda oss 
utav open source mjukvara och vill inte släppa hela våran plattform som open source. 
 
 
Risker med projektet 
Tidsplanen håller ej. 
För optimistisk idé som ej blir genomförbar 
Olika individer i gruppen har olika slutmål för slutresultatet 
För stor grupp skapar bara oreda istället för styrka 
Mjällby AIF backar ur. 
Någon i gruppen kan inte delta av diverse anledningar. 
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Bilaga 3 – Tidsplan Server 
Beskrivningsdelen. 

Syfte/Mål. 

Målet med server delen av projektet är att bygga ett stabilt , driftsäkert och leveranskraftigt 
nätverk av server, Dessa server kommer stå för sändning av bild och ljud till playern. Detta 
kommer ske genom att utnyttja teknik som idag finns på marknaden för att just genomföra 
sändning av video. 

Målet är att en ”huvud”-server ska stå för konvertering från valfritt format till flash video för 
att senare skicka vidare denna filen till sina ”syster” serverar som kommer stå för 
leveransen.  

Detta kommer ske så att huvud servern kommer fråga sina systrar hur mycket dom har att 
göra . Och skicka uppgiften till den syster som har minst att göra. Allt detta ska ske på ett 
säkert och effektivt sätt, och självklart ska inte användaren märka något. 

Hela system ska så långt som möjligt byggas på licens fri programvara.  

Problem. 

Det stora problemet är som vanligt att vi inte kommer utveckla in en skarp miljön. Vi 
kommer inte kunna förutse hur vårt system kommer fungera ute på stora internet. Och det 
går hellre inte att testa detta lokalt på ett bra sätt. Vi har helt enkelt inte tillräckligt med 
datorer för att göra ett kraftfullt stabilitets test. 

Tidsplan. 

vecka 0-5. 

Under veckorna 0-5 i projektet är målet att uppnå att huvudservern kan ta emot filer , 
Konvertera dessa göra de databas anslutningar som behövs och lägga filen på rätt plats och 
samtidigt agera sin egen syster.  

vecka 5-10 

Under dessa veckor ska en lösning för spridning av filer till systrarna hittas och 
implementeras och har kan en del problem uppstå. Och kunskaperna finns inte riktigt med 
oss, Så uppskattningen efter vecka 10 är ganska vag. 

vecka 10-15 
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Under de sista 5 veckorna, ska systemet testas på alla sätt som bara är möjliga. Stress-testa, 
frivilligt ”ta sönder en server”, alltså stänga av den och se hur systemet då regerar. Allting 
och gå fel i ett sådant här stort projekt och därför lämnas det god tid till denna del. 
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Bilaga 4 – Tidsplan Grafik 
 

Vecka 4 

Researcha 

Ta fram färgprofiler 

Testa layout för sidan 

 

Vecka 5 

Producera en konceptbild 

(Påbörja flashdesign) 

 

Vecka 6 

Implementera koncept till prototyp 

(Påbörja flashdesign) 

 

Vecka 7 

Utveckla prototypdesign 

 

Vecka 8 

Grafik/intro till spelarporträtt 

 

Vecka 9 

Fortsätta prototypdesign 

Fortsätta grafik/intro till spelarporträtt 
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Vecka 10 

Avsluta flashdesign 

Vecka 11 

Ta fram slutgiltig grafiskprofil för video 

Vecka 12 

Påbörja grafisk profil till vårt företag, ta fram en konceptbild till företagets webbplats 

Vecka 13 

Tillämpa konceptet på webbsidan 

Vecka 15 

Producera/finputsa grafik till Mjällby inför lansering 

48 
 



MAIF  TV - Webb-tv för Mjällby AIF 
Författare:  Ted Herngren, Hanna Strandberg, Mattias Söderlund, 

Kristofer Ekerlund och Mikael Gustafsson 
 

Bilaga 5 – Tidsplan video 
Vecka 4 

Uppstart av projekt, möte med MAIF på tisdagen 

Möte med lärarna på fredagen med projektplaner och dylikt. 

 

Vecka 5 

Göra testfilmer för att se vad som funkar på webben, snabbhet i panoreringar m.m. 

Planera för filmning av inslag i Mjällby 

 

Vecka 6 

Komplettering av testfilm 

Skissa på ett MAIF intro och reklam/sponsorintron 

 

Vecka 7  

Producera spelarporträtt 

 

Vecka 8  
Producera spelarporträtt 

 

Vecka 9  

Producera spelarporträtt 

 

Vecka 10 

Förbereder/producerar inslag om strålkastare 
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Vecka 11 

Påbörjar sammanfattning från föregående år 

15 mars – MAIF-dag ska filmas 

 

Vecka 12 

Redigera MAIF-dagen 

Digitalisering av gammalt material 

 

Vecka 13 

Producera sammanfattning från föregående år 

 

Vecka 14 

Förbereda och spela in eventuell Sponsorträff 

Förbereda inslag om supporterna (Sillastrybarna) 

 

Vecka 15 

Producera inslag om supportrarna 

Eventuellt filma sista träningsmatchen innan Superettan börjar 

Superettans första match är på söndagen då lanseras sidan  

 

Vecka 16 

Redigerar materialet från första matchen 

 

Vecka 17 

Producera informationsfilm om Webb-tv för framtida kunder 
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Vecka 18 

Avluta produktionsdelen 
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Bilaga 6 – Tidsplan Flash 
Målet 

Vi ska skapa en enkel och konkurrenskraftig spelare som står sig på marknaden. Den 
ska innehålla alla tänkbara funktioner som kunden kan tänkas efterfråga. Den ska 
vara tillgänglig på alla plattformar och webbläsare som stödjer Flash. Den ska inte 
låsa ute folk med datorer som har låg prestanda. 

Syfte 

Det finns många bra spelare ute på marknaden idag och det finns väldigt mycket bra 
funktioner i dessa spelare. Tyvärr finns ånga av dessa funktioner i olika spelare. Vi vill 
skapa en spelare som innehåller alla dessa bra funktioner och en hel hög till. Vi vill 
samla allt bra som går att göra i en Flashspelare och lägga det i samma spelare 
kombinerat med en underbar design. 

Projektmetod 

Skapa många olika klasser med OOP för att det lätt ska vara att ta bort eller lägga till 
om det skulle vara någon kund som vill ha spelaren på något sätt.  

*************************** 

CYKEL I 

*************************** 

Basic spelfunktioner 

De allra viktigaste funktionerna som får spelaren att fungera. 

Tasks: 

Ladda in och visa filmen    

Filmen laddas in i spelaren och pausas 

Play                           

För att spela klippet. 

 

Paus                           

För att pausa och spela klippet igen. 
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Stop                           

För att stoppa filmen och flytta spelhuvudet tillbaka till starten av tidslinjen. 

------------------------------------------------------------- 

Timeline 

Alla tidslinjens funktioner som kommer används i spelaren 

Tasks: 

PlayerHead playing                         

När spelhuvudet visar vart man är I filmen när man ser på den 

PlayerHead tracking                         

Att dra spelhuvudet och bestämma vart I filmen man vill titta 

Chapters                                                                                             

Att dela upp tidslinjen i olika kapitel så att användaren kan hoppa dit på en gång. 

------------------------------------------------------------ 

Till Server 

Att koppla upp till servern och hämta den information man behöver för att kunna 
spela upp film. 

Server:         

Att koppla upp till servern                                                                  

 

Get          

Att hämta det man behöver för att spela upp filmen, att spela upp den. 

Streama:           

Kolla vad som krävs för streamingen och utföra det. 

 

****************************** 

CYKEL II 
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****************************** 

Bredbandstest 

Bredbandstestet testar vilken kvalitet på filmen som kommer visas automatiskt. En 
liten bild kommer laddas ner och utifrån tiden det tar att ladda ner den bestäms 
vilken kvalitet som kommer att användas. 

 

Tasks: 

Ladda bilden 

Bilden laddas in för nedladdning 

 

Starta timern 

När nedladdningen börjar startar 

 

Stanna timern 

När  Complete-handlern körs stannar timern. 

 

Räkna ut hastigheten 

I Completen tas tiden och hastigheten på uppkopplingen.  

------------------------------------------------------------- 

 

Playlist 

Läsa in XML som ger info om vilka filmer som kommer spelas i Continous Play. Hålla 
koll på vilken film jag är på. Liknande. 

 

Tasks: 

XML 
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Läsa XML  

 

Info 

Ta hand om infon.från XMLen 

 

Continous Play 

Variabel som kollar om användaren automatiskt vill se nästa klipp när det aktuella 
klippet är slut. Om denne vill det ska spelaren kolla vad nästa klipp är och ladda in 
det. 

----------------------------------------------------------------- 

 

Tips  

Visa klipp i spelaren när filmen är slut om man inte har CP på. 

 

Tasks: 

Tagläsning 

Läsa av tagarna till andra klipp och se vilka filmer som skulle kunna vara lik denna. 

 

Visa 

Visa de 5 mest sannolika klippen i spelaren. 

 

Click 

Lägga clickevents på dem så att man kan ta sig till dem.  

****************************** 

CYKEL III  

****************************** 
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Focead kvalité 

Användaren ska kunna välja en högre kvalitet än vad Flash räknar ut är optimalt för 
dennes hastighet. 

 

Tasks: 

Ladda in en annan kvalitet 

Kolla en variabel, om en annan kvalitet önskas byt URL. 

------------------------------------------------------------- 

 

Reklam 

I den externa embedade spelaren måste vi få in reklam också samtidigt som vi även 
tar med Tips.  

 

Tasks: 

Display 

Att visa reklamen i eller runt spelaren. 

 

ClickEvent 

Det ska hända någonting när man trycker på en reklambanner. Antingen att man 
kommer till annonsörens hemsida eller någonting annat. 

------------------------------------------------------------ 

 

Tidsvisning 

Att visa tiden till filmen, här har vi planerat in lite olika sätt. 
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Tasks 

1. Visa allt i samma. 

Att det i samma ruta visar hur lång tid som har gått och hur långt klippet är, e.g 
20:39 / 13:67. 

 

2. Visa en åt gången. 

Att visa hur lång tid det är kvar av filmen och genom att klicka på tiden så byter det 
till hur lång tid det har gått och så kan man byta tillbaka igen. 

 

2.1 ClickEvent, När man klickar på klickar på tiden byter den till motsvarande 
”displayState” eller vad vi nu kan kalla det. 

 

3 Båda på olika sidor. 

Att visa tiden för hur långt in i klippet man är på vänster sida av tidslinjen och hur 
lång tid det är kvar på höger sida. 

 

Som det är tänkt nu kommer vi ha med alla och att huvudkunden själv kan 
bestämma hur de vill att deras spelare ska vara. 

-------------------------------------------------------------- 

 

Fullscreen 

Att kunna spela filmen i fullscreen. 

 

Tasks: 

To 

Att visa filmen i Fullscreen. 
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From 

Att gå tillbaka till normalläget igen. 

 

Controlls: 

Att göra kontrollmenyn när man är i fullläge 

 

(Icon) 

Eventuellt kommer en ikon visas i centrum av filmen när man är i fullscreen och har 
filmen pausad. 

 

****************************** 

CYKEL IV 

****************************** 

 

 

Sensitive Movie 

Att man ska kunna klicka på själva filmen för att nå vissa effekter. 

 

Single: 

Tanken är att man ska kunna enkelklicka på filmen för Paus/Play. 

Dubble 

Samtidigt ska man kunna dubbelklicka på filmen för att ta sig till och från fullscreen. 
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Detta måste testas utifall att de krockar med varandra. Risken finns att istället för att 
ta sig till fillscreen när man dubbelklickar så pausar man och playar igen på en gång. 
Det borde inte bli så, men risken finns i alla fall. 

------------------------------------------------------------------- 

 

16:9 / 4:2 

Möjligheten att spela både 4:3 och 16:9 material med automatisk anpassning av 
spelaren. 

 

Tasks: 

Check: 

Kollar vilket format den är. 

 

Adjust    K 

Automatisk anpassning av spelaren, att spelaren följer med filmen när den flyttas 
upp vid 16:9 och när den flyttas ner vid 4:3. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Kortkommandon 

Att inte behöva använda kontrollerna om snabbt skulle behöva pausa eller höja/säka 
volymen kommer vara en fördel för oss.  

 

 Tasks: 

Commands. 

Att kolla vilka tangenter filmen kommer att reagera på. 
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Att utföra de perationer som ska genomföras när man trycker på en särskild tangent. 

------------------------------------------------------------------ 

 

Represent 

Kundadministratören ska kunna spola i filmen när han lägger upp den och ta en 
dump på en frame som denne vill ha som representationsbild. Den bild som kommer 
visas på sidan när man har listor eller tips eller någonting i den stilen. 

 

Tasks: 

Pic: 

Att kunna ta bilden. 

 

Save: 

Att kunna spara bilden så att den alltid kommer upp när den ska. 

----------------------------------------------------------------- 

 

HD 

Att kunna visa och streama video i HD-kvalitet 

 

 

****************************** 

CYKEL V 

****************************** 

 

Grafik 

Att programmera in grafiken så att det bli lätt att göra småändringar.  
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 Tasks: 

Top 

 

Middle 

 

Bottom 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Statistik 

Att skicka värden till statistikklasserna för att tala om för användaren all statistik. 

 

Tasks: 

Koppla till annan klass 

 

Skicka värden 

 

Ta emot svaret  

****************************** 

CYKEL VI 

****************************** 

Från HTML 

Att hämta information från den HTML-sida som spelaren är embedad på. 
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Tasks: 

Skapa ett objekt som läser från HTML. 

 

Förvara den information man får från HTML och skicka informationen dit den ska 
vara. 

 

Använda informationen till vad den nu ska användas till.  

 

Klart 

Spelaren ska vara klar att läggas ut på nätet. 

 

****************************** 

CYKEL VII 

****************************** 

 

Buggtest 

Göra de sista testerna innan projektet är helt klart. 

 

------------------------------------------------------------------ 

Liveperiod 

Att lägga ut spelaren och låta användarna testa den och rapportera de buggar de 
stötte på. 
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