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Förord 
Som kandidatarbete har vi gjort en produkt/webbplats åt restaurangen Gourmet Grön som är 
belägen på Campus Karlshamn. Vi valde att använda alla de medier vi jobbat med under 
utbildningen för att fördjupa oss i ämnena och få en bred och intressant webbplats. 
Webbplatsen inkluderar Flash1, 3D2, foto, ljud och video. 
 
Vi vill börja tacka Netport19 för hjälpen med företagskontakten och vår handledare Conny 
Högkvist för hans stöd under projektets gång. Ett stort tack till Peter Alm för all hjälp med 
actionscript3 och Emil Nygren för de ljud-/musikklipp som han gjort åt oss. Vi vill även tacka 
Daniella Froki för hennes insats i reklamfilmen och Electrolux Home för inspelningsplatsen.  
Sist men inte minst vill vi tacka Gourmet Grön för ett gott samarbete och en intressant insyn i 
restaurangbranschen.  
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Abstract 
Vårt mål med projektet var att göra en webbapplikation i form av reklam åt Gourmet Grön 
och deras nya produktserie. Applikationen innehåller information om produkterna och hur de 
används samt vilka fördelar dessa ger. 
 
Keywords: 3D Studio Max, Photoshop, Flash, Lätta smaker, Gourmet Grön, webbplats, 
Actionscript, HD-video, High Definition Video, reklam, reklamfilm, foto, ljud, musik, 
Combustion, produktpresentation, webbapplikation, HTML, CSS.   
 
 
English: 
The goal of our project was to make a web application in the purpose to advertise Gourmet 
Grön and their new products. The application contains information about the products and 
how they are used and what advantages they yield.  
 
Keywords: 3D2, Studio Max, Photoshop, Flash1, Lätta smaker, Gourmet Grön, webwebbplats, 
Actionscript, HD-video, High Definition Video, commercial, video commercial, photo, 
sound, music, Combustion, product presentation, web application, HTML, CSS.   
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Kap 1 - Arbetsbeskrivning 
 
På höstterminen 2006 så bestämde vi oss för att göra en webbplats som skulle innehålla en rad 
olika medier. Vi hade en önskan om att jobba mot en extern beställare, men problemet var att 
vi inte visste vilket företag som passade vårt mål med projektet. 
 
Efter mycket sökande så kom vi i kontakt med Gourmet Grön, med hjälp av Netport19. 
Gourmet Grön är en restaurang som är belägen i samma byggnad som högskolan, och därför 
underlättade detta vårt samarbete.  
 
Gourmet Grön ville ha en webbsida vars ändamål var att göra reklam för deras nya produkter 
och hur de ska användas. Det var en svår utmaning att greppa vad deras koncept var och hur 
vi skulle visa detta på webben, men efter några möten så fick vi bättre grepp om vad vi skulle 
göra. 
 
Vi bestämde oss för att dela upp webbsidan i fyra olika delar, för att visa produkternas 
mångfald och för att visa vår kunskap inom olika medier. Hela webbsidan är gjord i HTML4, 
Flash1, CSS5 med element av 3D2, video och ljud. 
 
Arbetsfördelningen har varit baserad på våra inriktningar, Johannes har arbetat med Flash1 
och Johan med 3D2. Det övriga arbetet har varit jämnt fördelat på båda då ingen av oss är 
kunnigare än den andra. 
 
De olika delarna: 
 
Intro 
Välkomnar besökaren till sidan på ett exklusivt sätt. 
(Teknik: 3D2, Flash1, Combustion6) 
 
Världens smaker/Interaktiv 
Denna del visar hur man kan få stor variation på sin mat med hjälp av produkterna. Besökaren 
hamnar i en interaktiv miljö, där han får åka mellan fyra olika restauranger. Varje restaurang 
representerar ett land och en maträtt, kopplad till en av Gourmet Gröns produkter. 
(Teknik: 3D2, Flash1, Ljud). 
 
Vad väljer du?/Reklamfilm 
Här visas skillnaden på hur mat kan bli med och utan de ”Lätta smakerna” på ett komiskt sätt. 
(Teknik: 3D2, Flash1, HD-video7, Final Cut Pro8, After Effects9). 
 
Ingredienser/Information 
I den sista delen står det om hur produkterna används och vad de innehåller. 
(Teknik: Flash1, foto). 
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Kap 2 - Projektplan 
 
Medietekniks kandidatprojekt är sista kursen på programmet och är på 20 poäng. Kursen är 
uppdelat i två delar, en produktionsfas och en reflektionsfas. Projektet ska vara 
kunskapsutvecklande och tillämpa kunskaper och färdigheter i projekt- och produktionsfaser 
inom ämnet Medieteknik i en gestaltande produktion.  
 
En handledare sätts på varje projekt och finns som resurs för gruppmedlemmarna. Under 
kursens gång sker regelbundna examinationer av idéarbete och produktionsresultat. Dessa 
examinationer ska utgå från projektgruppens projektplan och veckorapporter.  
 
Kandidatarbetet är uppdelat i tre delar: 
· Delexaminationer under våren beträffande kunskapsutvecklingen. 
· Examination av tillkomsthistoria och produktion vid offentlig examination med 
   opponent i vecka 16 (16-20/4). 
· Examination av slutreflektionen i vecka 21 (21-27/5). 

 
Vår projektplan finns bifogad som bilaga 1. 
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Kap 3 - Veckorapporter 
 
Idéarbete och testning 
Innan projektet startade så ägnade vi några dagar till att utveckla olika idéer. Eftersom vi ville 
få med så många medier som vi lärt oss under utbildningstiden, så valde vi att ta med 3D2, 
Flash1, foto, ljud och video. Under första veckan på projektet så fortsatte vi att utveckla våra 
idéer och i slutet av veckan så var idén till introduktionsdelen klar och idén för menyn började 
också bli färdig. De andra delarna la vi åt sidan för att först bygga upp en stomme till 
webbplatsen. 
 
För att bättre förklara våra idéer för vår beställare så gjorde vi enkla illustrationer, så han lätt 
kunde se och förstå våra tankegångar. Vi fick positiv respons och började testa olika sätt för 
att genomföra de olika delarna. 
 
För att vi skulle kunna jobba så effektivt och ostört som möjligt så bokade vi ett projektrum 
på högskolan. 
  
 
Intro och menyn 
Vår tanke med introduktionsdelen var att välkomna besökaren på ett exklusivt och trevligt 
sätt. Vi hade en idé om att ett par massiva dörrar som skulle öppnas, och besökaren skulle 
sedan åka genom dessa. Efter att vi arbetat med denna del ett par dagar så utvecklades idén 
genom att en ha en röd matta och premiärinhängningar likt galor i Hollywood för att 
välkomna besökaren. Renderingstiden10 för introduktionsdelen tog längre tid än beräknat och 
försenade projektet.  
 
Samtidigt arbetade vi med knapparna och växterna till menyn, något som tog väldigt lång tid 
och som har varit under utveckling under hela projektet. Eftersom utvecklingen av menyns 
olika element gick långsamt så la vi det åt sidan och påbörjade att göra en preloader11. Där 
dök idén upp om att använda mattan som preloader11 vilket resulterade i att mattan rullas ut 
när introduktionsdelen laddas. Eftersom vi ville få ner filstorleken på introduktionsdelen så 
mycket som möjligt så arbetade vi med att testa olika sätt för att komprimera. Både att 
använda bilder i olika kvalitet och använda en FLV12 i diverse kvalitéer.  
 
Efter dörranimationen skulle vi ha en passande text, som sedan blev ”Välkommen till 
matrevolutionen”. Denna text ville vi skulle komma upp snyggt med en maskning20, vilket vi 
sedan gjorde i Combustion6.  
 
Vi ville använda ljud i introduktionsdelen och eftersom vi inte hade den kunskapen så tog vi 
kontakt med Emil Nygren från Digital Ljudproduktion13. Han lyckades göra ett passande ljud 
som vi kunde använda.  
 
Veckan efter var introduktionsdelen utrenderad och klar.  
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Problem i planeringen 
Efter att ha granskat planeringen insåg vi att vi missat att ta med menyn. Vi upptäckte även att 
jämförelse och temabakgrundsdelen inte var färdigutvecklade. Vi trodde att vi låg bra till 
tidsmässigt, men nu låg vi plötsligt efter. Vi fick göra en ny planering och satte lite högre krav 
på oss och även vara mer produktiva.  
 
Temabakgrundsdelen  
Vi började med att utveckla temabakgrundsdelen där vi kom på idén att göra fyra olika rum i 
3D2. Varje rum skulle symbolisera ett lands restaurang som visade upp en typisk maträtt för 
landets matkultur. Arbetet med denna del sattes igång och de olika rummen började fyllas 
med färger och föremål. För att kunna testa idén i Flash1 renderade vi ut en simpel animation 
som sedan integrerades i Flash1 för testning. Tanken var att man skulle kunna navigera sig 
mellan de olika rummen, både åt höger och vänster, och därför tänkte vi att vi kunde spela 
upp animationen både framåt och baklänges för att få ner filstorleken. Det fungerade dock inte 
så bra att spela upp det baklänges i Flash1, vilket resulterade i att vi fick ha två animationer, 
en framåt och en bakåt.  
 
Arbetet med temabakgrunderna fortsatte och vi fick snyggare rum med tiden. Vi provade att 
lägga in musik i bakgrunden som skulle symbolisera landet, vilket höjde helhetskänslan. 
 
Vi stötte på tekniska problem i Flash1 med ljudet till temabakgrunderna. Vi ville ha en snygg 
ljudövergång mellan de olika klippen vilket krånglade en del. Vi kom då i kontakt med Peter 
Alm som hjälpte oss med problemen.  
 
Samtidigt som vi fortsatte arbetet med temabakgrunderna jobbade vi med menyn. Vi 
förknippade Gourmet Grön med det gröna och ville därför ha en växt som omslöt sig kring 
menyknapparna. Efter åtskilliga skisser kom vi fram till en växt och gjorde en frame-by-
frame14 maskning på den, vilket gör att det ser ut som om den växer fram.  
 
 
Paus med film och foto 
Vi la flera veckor på både menyn och temabakgrunderna och de började blir klara. Som en 
paus i det arbetet funderade vi över jämförelsedelen där idén dök upp om att göra en 
reklamfilm. Vi utvecklade idén om att jämföra hur det är att laga mat med och utan Gourmet 
Gröns Lätta smaker. En deprimerad person skulle sitta i ett tråkigt kök med en riktigt tråkig 
maträtt. Med en rökexplosion skulle omgivningen och personen förvandlas och maträtten 
skulle bytas ut mot en läcker maträtt, tillagad med Lätta smaker. Vi hittade inspelningsplats 
hos Electrolux Home i Karlshamn som ställde upp med att vi fick filma i deras uppställda 
kök.  
 
Efter att vi planerat inför inspelning och fått tag på en skådespelerska, Daniella Froki, så blev 
vi sjuka. En hel vecka försvann och vi var nu tvungna att pressa ihop tidsschemat för att hinna 
bli klara. Vi filmade reklamfilmen veckan efter på en eftermiddag och började redigera den på 
kvällen. Vi klippte och färgkorrigerade reklamfilmen och upptäckte då ett par misstag vi gjort, 
men som vi sedan kunde åtgärda. Det första misstaget vi gjorde var att vi tog för få tagningar 
på mattallrikarna. Det andra var att vi filmat lite snett, trots att kameran stod rätt enligt 
vattenpasset. Troligen var köket snett byggt vilket vi inte såg när vi filmade det. Bägge  
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misstagen åtgärdade vi i Photoshop och After Effects. Vår tanke med rökexplosionen var att 
ha en rökeffekt likt anden i Lottoreklamen. Denna effekt gjordes 3D Studio15 och efter några 
dagars arbete blev den klar.  
 
Till temabakgrunderna skulle vi ha fyra olika maträtter. Dessa fotade vi i flera vinklar för att 
ha flera att välja bland. När vi sedan tittade på bilderna insåg vi att vi missat att vitbalansera 
kameran, vilket gjorde att efterarbetet med dessa foton blev betydligt större än väntat. Efter att 
vi redigerat klart bilderna så la vi in dem i 3D Studio15. Denna del var nu klar och skulle bara 
renderas ut och integreras i Flash1 med diverse funktioner.  
 
Samtidigt som temabakgrunderna blev klara så blev även rökeffekten klar till reklamfilmen. 
Så även den exporterades till FLV12 och eftersom filstorleken blev ganska stor så valde vi att 
denna skulle streamas21 för besökaren.  
 
Menyknapparna gjordes om åtskilliga gånger men vid denna tidpunkt kom vi fram till vilka 
som skulle användas.  
 
Slutfasen 
I slutet av produktionsfasen så renderade vi ut hela temabakgrunderna i bilder, men vi stötte 
på en hel del problem. 3D Studio15 kraschade ständigt och vi fick bara ut ett par bilder i taget, 
av hundra stycken totalt. Efter mycket om och men så fick vi till slut ut alla bilder och kunde 
lägga in dem i After Effects9. Härifrån exporterade vi sedan ut det i FLV12-format och 
integrerade det i webbplatsen.  
 
Den del som nu återstod var faktadelen som vi började att arbeta med. Vi ville göra en ren och 
enkel informationssida med snygga bilder. Vi valde att ta foton på både de Lätta smakerna 
och Tendenskryddorna med havet som bakgrund. För att navigera mellan de olika 
produkterna gjorde vi en mjuk åkningseffekt.  
 
Slutfasen bestod mycket av att ordna små buggar och problem som vi inte åtgärdat tidigare. 
Ett av problemen var till exempel Active content16, som krånglade i vissa webbläsare. Efter 
felsökning insåg vi att transparent flashmaterial inte fungerade tillfredsställande i bland annat 
Opera17. Vi sökte på problemet och hittade fler som haft samma problem. Enda lösningen var 
att köra hela ytan i Flash och inte bara själva applikationen. Dock så kunde vi inte använda en 
bild som bakgrund då och vi bestämde att använda Active content då det endast blir problem 
för de få som använder Opera.  
 
Under projektets sista vecka kopplade vi ihop allting och fick allt att fungera. Gjorde 
toningsövergångar mellan de olika delarna för att slippa skarpa övergångar. Gjorde klart 
menyn och mouse-over18-funktion till temabakgrunderna. 
 
Projektet var så gott som klart och vi hade examination på det. 
  
 
 
 
 
 
 

 9 



 
Gourmetmat för alla!  Johan Herrström 

Johannes Grund 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Del 2 - Reflektion 
 
Samarbete med extern beställare  
Efter att vi bestämt att göra kandidatarbetet tillsammans så började vi att fundera på vad för 
typ av projekt vi vill göra. Det första som vi bestämde var att vi ville göra ett skarpt projekt 
med en extern beställare. Anledningen till att vi ville göra detta var för att vi ansåg att det 
skulle leda till ett seriöst, roligt och utvecklande arbete. Under kursen på höstterminen hade vi 
jobbet enskilt, vilket också var en faktor till att vi ville jobba med en extern beställare. Vi 
skrev upp alla tänkbara områden men fastnade för att göra en reklamkampanj eller 
produktvisualisering på webben. Vi började skriva upp intressanta företag och branscher som 
skulle kunna passa oss. Efter detta började vi att ringa runt och höra om det fanns möjlighet 
till ett projekt. Några av företagen vi kontaktade var: Ikea, ZTV, Kanal 5 och Brio. De enda 
som var lite intresserade var ZTV, som vi skulle kontakta via mail, men som senare inte 
svarade. Vid den här tidpunkten var det ganska stressigt, då det var juletider och ont om tid 
tills projektbeskrivningen skulle lämnas in.  
 
Vi pratade med Netport19 för att se om de hade företagskontakter som kunde intressera oss. 
Där fick vi några intresserade företag som vi kontaktade för mer information. Vi fastnade för 
Gourmet Grön som hade ett nytt och intressant koncept inom matbranschen. Vi gick på vårt 
första möte med Paul Bosse på Gourmet Grön som berättade om deras koncept. Det gick 
några möten innan vi förstod vad tanken var att vi skulle göra. Eftersom Paul inte var helt klar 
över vad han ville ha, så fick vi berätta om våra kunskapsområden. Vi fick i princip fria 
händer, vilket vi ansåg både kunna vara positivt och negativt. Positivt i det anseendet att vi 
fick utveckla våra egna idéer, negativt i den mån att vi inte hade någon grund att stå på. Vi 
bestämde därefter att göra en webbsida, likt en reklamkampanj. Vi ville få med så många 
medier som möjligt och Johannes ville arbeta med Flash1 och Johan med 3D2. Dessa två 
medier var de grundläggande i webbsidan men vi ville även ha med video, ljud och foto, då vi 
arbetat med detta under vår utbildning.  
 
Vårt samarbete med Gourmet Grön har fungerat bra under hela projekttiden. Eftersom 
Gourmet Gröns restaurang är belägen på skolan så har det inte varit några problem att boka 
möten och diskutera kring projektet. Vi har även haft en god mailkontakt med Paul där vi har 
bollat och visat idéer. Ett problem vi stött på under projektets gång är att vi inte alltid fått 
klara och raka svar på de frågor vi haft, vilket inneburit att vi ibland fått boka ytterligare 
möten. Något som vi saknade var konstruktiv kritik under projektet, då vi alltid fick positiv 
respons av Paul. Inte förrän examinationen så fick vi denna kritik vilket var lite sent för att 
göra större förändringar. I övrigt har samarbetet med Gourmet Grön fungerat väldigt bra och 
vi är nöjda med dem som extern beställare.  
 
Idéarbete och förproduktion 
Eftersom vi nu bestämt extern beställare så började vi spåna idéer och skriva projektplan. Vi 
lade cirka två veckor på idéutveckling, då idéerna var väldigt viktiga. Vi skrev upp alla idéer 
och funderade kring hur de olika medierna skulle kunna tillämpas. Eftersom vi inte hade en 
klar bild på vad vi skulle producera så var det svårt att utveckla idéer. Flera idéer visste vi inte 
om de överensstämde med Pauls vision om konceptet. Vi valde ut de vi tyckte var bäst och  
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började rita skisser för att senare kunna visa våra idéer visuellt för Paul. Dessa skisser var 
väldigt grundläggande, men tanken vara att föra fram våra idéer. Vi lyckades och idéerna 
mottogs väl och vi insåg då att vi förstått konceptet. Vi utvecklade sedan idéerna och gick in i 
produktionsfasen.   
 
Produktionsfasen 
För att kunna arbeta så effektivt och ostört med bra kommunikation så bokade vi ett 
projektrum. Vi fick tillgång till rummet några dagar efter projektets början. Det kändes väldigt 
bra att ha en fast arbetsplats att jobba i och slippa jobba hemifrån vilket ofta kan leda till 
sämre arbetsmoral och produktionseffektiviteten kan försämras. För att undvika att jobba 
övertid valde vi att ha fasta arbetstider från 9-17, likt ett vanligt arbete. I efterhand har vi 
insett att detta varit ett lyckat beslut, då vi inte jobbat övertid mer än i slutfasen. Efter någon 
vecka frågade Ted Herngren ifall det fanns plats för honom i vårt rum. Så länge vi kända att vi 
kunde fortsätta att jobba ostört så var han välkommen. Det positiva med att ha en utomstående 
nära till hands har varit att kunna få snabb feedback på våra idéer och vårt material.  
 
Vi har under hela projektet jobbat med en del i taget, oftast varsin del. Eftersom vi alltid 
jobbat i projektrummet så har vi kunnat få feedback från varandra. När den ena haft slut på 
idéer så har den andra kunnat hjälpa till och det har resulterat i välutvecklade idéer och färdig 
produkt. Stundtals har det varit svårt även om bägge hjälpts åt, men vi har alltid kommit fram 
till en lösning som vi känt oss nöjda med. Ett par gångar under projektet har vi fastnat och 
arbetsmoralen har varit låg. Det löste vi genom att jobba på en annan del i projektet och efter 
en paus så har vi tagit upp arbetet igen och då har vi oftast kommit på nya idéer. Något som 
hjälpt arbetsmoralen har varit att vi arbetat med flera olika medier, vilket skapat en varierande 
arbetsprocess. En viktig aspekt har varit att vi haft samma mål och engagemang genom hela 
projektet. Vi har bägge velat få en slutprodukt som ska kunna användas och se professionell 
ut, vilket vi känner att vi lyckats bra med.  
 
När vi har stött på problem så har vi i första hand hjälpt varandra för att hitta en lösning. När 
inte det hjälpt så har vi sökt på Internet efter om andra haft samma problem. Ibland har vi 
även skrivit problemen i forum där vi oftast fått svar. De forum vi fått mest hjälp i är Kirupas, 
Grafiskt Forum samt Cgtalk. 
 
Som vi lärt oss under utbildningen är förarbetet väldigt viktigt. Det märkte vi under de sista 
veckorna under projektet där vi insåg att vi gjort ett bra förarbete med idéer och skisser och 
där med följt vår tidsplan. Många idéer har utvecklats under produktionsfasen, då vi ofta 
insett att idéerna inte varit fullt utvecklade och testade.  
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Individuella reflektioner 
 
Johannes 
Innan projektet började så var jag osäker på vad jag ville göra. Jag var helt övertygad om att 
jag inte ville arbeta ensam och när jag frågade runt så var de flesta upptagna. Men efter några 
dagar pratade jag med Johan och han satt i samma situation. Vi hade inte tidigare arbetat ihop, 
så man visste inte riktigt hur vi skulle fungera ihop i ett så här stort projekt. Men när väl 
projektet startade så kände jag att det kommer fungera utmärkt. Vi satte igång med idéarbetet 
och jag kände att vi låg på samma ambitionsnivå. Innan vi kom i kontakt med Gourmet Grön 
så kände vi oss väldigt stressade. Vi visste vad vi ville göra, men vi hade inte fått tag på någon 
extern beställare. Efter att vi ringt runt så kändes det inte direkt bättre, då ingen av företagen 
lät jätteintresserade. Men när vi kom i kontakt med Netport så släppte det. Flera företag var 
intresserade och vi kunde välja bland några stycken företag, vilket kändes roligt.  
 
Efter vårt första möte med Paul på Gourmet Grön så tyckte vi att projektet lät roligt. Det 
verkade stort och samtidigt skulle vi kunna visa upp det för allmänheten. Däremot så 
greppade vi inte riktigt vad vi skulle producera, vilket Paul inte heller visste. Detta gav en lite 
orolig känsla och vi satte oss ner flera gånger och pratade om det. För att reda ut alla 
frågetecken hade vi flera möten med Paul och efterhand fick vi mer kläm på vad vi skulle 
göra.  
 
Under hela projektet har vi bägge jobbat och ingen har känt att den andra varit inaktiv. 
Stundtals har vi varit dåligt motiverade, men då har vi försökt peppa varandra. Vårt samarbete 
har fungerat väldigt bra och vi har kompletterat varandra så bra att vi aldrig tvivlat på att få 
projektet klart. Samarbetet med Gourmet Grön har också fungerat bra. Det har varit några 
saker som bromsat vårt arbete och det har bland annat varit att vi inte fått riktiga svar från 
Paul, men det har lösts genom att vi frågat ytterliggare.  
 
Vi har sällan arbetat på samma sak utan vi har gjort varsin del och rådfrågat den andra om 
kritik. Detta har gjort att den del man hållit på med har man varit väldigt insatt i, vilket jag 
tycker är bra. Det som möjligen saknats är att ha någon flashkunnig att fråga. Conny har varit 
väldigt upptagen och det har varit svårt att få hjälp genom honom. Den som hjälpt oss mest 
genom projektet är Peter Alm, som varit en klippa. Utan honom hade actionscripten blivit 
mycket krångligare och vi kanske inte hade varit där vi är idag.  
 
Mina ambitioner var att utveckla mina kunskaper inom media och främst Flash, vilket jag 
verkligen tycker att jag har gjort. Detta har varit det projekt som jag utvecklats mest på under 
hela utbildningsperioden. Samtidigt som jag känner att jag lärt mig mycket, så finns det så 
mycket mer att lära sig, det tar aldrig stopp. Det är det som är det roliga inom denna bransch, 
man kan alltid utvecklas och komma framåt, det blir aldrig tråkigt.  
 
 
 
 

 12 



 
Gourmetmat för alla!  Johan Herrström 

Johannes Grund 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Johan 
Jag hade en rätt så klar bild på vad jag vill göra som kandidatarbete. Trots att jag var den enda 
som gått 3D-inriktningen i klassen så vill jag ändå göra något som innehöll 3D. Min första idé 
var att göra en kortfilm, men detta var alldeles för mycket för en person så jag började fundera 
på vad jag kunde göra istället. Jag fick två idéer, den ena var att jag skulle vara Art Director åt 
ett par andra grupper då det är detta jag vill jobba som. Min andra idé var att jobba i en grupp 
som hade olika 3D-element. Den andra idén lät mest genomförlig så jag började höra mig om 
vad andra i klassen skulle göra och vilka som skulle jobba ihop. I detta skede insåg jag att det 
inte var så många som skulle ha 3D i sina projekt.  
 
Jag och Johannes började prata lite löst om att göra något tillsammans eftersom ingen av oss 
hade någon grupp och vi kände varandra rätt väl. Johannes ville göra något som innehöll 
Flash och jag något med 3D, så vi slog ihop våra mål och bildade en grupp. Vi började 
idéstorma om vad vi kunde/ville göra för sorts projekt. Vårt mål var att göra en professionell 
Flashapplikation med olika delar av 3D, så med detta som grund började vi göra en lista på 
vad man kunde göra med dessa medier. Detta var en väldigt stressig period, då vi hade andra 
projekt under tiden som vi skulle komma fram till det perfekta kandidatprojektet. Efter några 
dagars idéarbete hade vi en lista på potentiella företag som kunde passa. Vi ringde till alla 
företagen men det var ingen som var intresserad. Conny som var vår handledare tipsade om 
att Netport, som har kontakt med många lokala företag, kanske kunde hjälpa oss med vårt 
problem. Vi kontaktade dem och fick svar från flera företag, plötsligt vändes allt då vi inte 
visste vem vi skulle välja.  
 
Gourmet Grön, som var ett av de företagen som var intresserade, hade en annorlunda idé och 
vi tyckte att de lät intressant. Vi bokade några möten med Paul på Gourmet Grön innan vi 
bestämde oss för att göra vårt kandidatarbete åt dem. Vid denna tidpunkt lyftes en sten från 
mitt bröst då vi hade lyckat få tag i en extern beställare som jag var nöjd med. Jag såg flera 
delar av webbsidan som vi kunde implementera 3D i, vilket gjorde mig väldigt engagerad i 
idéarbetet som följde.  
 
Under idéarbetet kände jag att vi inte låg riktigt på samma våglängd. Det kändes som att 
Johannes hade en klar bild av hur han ville ha det men kunde inte få ut de på papper. Jag 
försökte göra så många förslag som möjligt så vi skulle komma någonstans i idéarbetet.  
 
Ett stort problem i idéstadiet och början av projektet var att vi inte helt hade förstått Pauls 
koncept, vilket innebar en del möten med vaga svar som vi sedan fick tolka själva. Resten av 
projektet har gått väldigt bra gällande kommunikation mellan mig och Johannes och kontakt 
med Paul. Arbetsmoralen har väl varit ett av de största hinder vi stött på under projekttiden, 
men vi har försökt att uppmuntra den andra så mycket som möjligt. Ett annat stort problem 
som jag har stött på har varit att min bärbara dator inte har varit tillräckligt snabb för att man 
ska kunna arbeta med 3D problemfritt.  
 
Nu när projektet är klart inser jag att mina mål blev uppfyllt och att mina kunskaper har 
utökats, inte bara inom 3D utan även Flash, idéutveckling, video och foto. Jag har lärt mig att 
ta emot kritik på ett helt annat sätt och även insett att det är en viktig del i alla projekt. 
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Kap 5 – Slutord 
Vi känner att vi uppnått de mål som vi satte upp i projektplanen. Vi har använt och utvecklat 
våra kunskaper och fått en slutgiltig produkt som vi känner oss nöjda med. Vi är också nöjda 
med att ha haft en extern beställare där vi känner att vår produkt kommer att användas. 
Eftersom vi haft fria händer från start så har vi inte varit säkra på om slutprodukten skulle bli 
efter deras vision, men efter att fått positivt utlåtande från Paul efter examinationen så känner 
vi att vi har lyckats. Vi har även fått mycket positiv respons från både lärare, klasskamrater 
och familj.  
 
Välkomna att titta på slutresultat! 
http://medieteknik.bth.se/gr04/gg/intro.html 
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Källförteckning 
 
 
Inspiration & felsökning 
 
Deviantart 
http://www.deviantart.com 

- Visuell inspiration. 
 
Cgtalk 
http://www.cgtalk.com 
- Hjälpforum för 3D2,. 
 
Sliding-tutorial: 
http://www.flashvista.com/ 
- Hjälpte oss till faktadelen 
 
Kirupa 
http://www.kirupa.com 
- Inspiration och hjälpforum inom Flash1.  
 
Grafiskt Forum 
http://www.grafisktforum.org  
- Inspiration och hjälpforum inom Flash1. 
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Ordlista 
 
1. Flash  
Vektorbaserat program för animation och webb. Tillverkat av Macromedia. 
 
2. 3D 
Datorgenererad verklighetsbaserad miljö. 
 
3. Actionscript 
Programspråk som används i Macromedia Flash. 
 
4. HTML 
HyperText Markup Language. Programspråk för hemsidor på Internet. 
 
5. CSS 
Cascading Style Sheets. Designmall som komplement till HTML. 
 
6. Combustion 
Efterarbetningsprogram för video. Tillverkat av Discreet. 
 
7. HD-video 
High Definition Video. Högupplöst video. 
 
8. Final Cut Pro 
Videoediteringsprogram för Macintosh. Tillverkat av Apple. 
 
9. After Effects 
Efterarbetningsprogram för video. Tillverkat av Adobe. 
 
10. Renderingstiden 
Tiden det tar för datorn att beräkna 3D-miljön till en bild. 
 
11. Preloader 
Kod i actionscript för att förladda en flashfil. 
 
12. FLV 
Flash Video. Macromedias egna filformat för video till Flash. 
 
13. Digital Ljudproduktion 
Utbildningsprogram på Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn. 
 
14. Frame-by-frame 
Animering där man animerar bild för bild.  
 
15. 3D Studio 
3D Studio Max. 3D-modelleringsprogram av Autodesk. 
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16. Active content 
Refererar innehållet på en webbplats som är interaktiv. 
 
17. Opera 
Webbläsare tillverkat av Opera software. 
 
18. mouse-over 
När man håller muspekaren över ett specifikt innehåll. 
 
19. Netport 
Företag i Karlshamn som samarbetar med bland annat Blekinge Tekniska Högskola. 
 
20. maskning 
En teknik för att gradvis visa ett visst innehåll med en vald form. 
 
21. streamas 
Videon laddas samtidigt som den spelas. 
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Bilaga 1 - Projektplan 
 
Projektplan för kandidatarbete 20p 
 
Gruppdeltagare: 
Johannes Grund, gr04@student.bth.se , Flash1/design 
Johan Herrström, johs04@student.bth.se , 3D2,/design 
 
 
Inledning 
Vår grundläggande idé var att skapa ett skarpt projekt mot ett företag i form utav en interaktiv 
flashwebbplats. Vi hade tankar på en produktlansering eller en mindre företagswebbplats för 
en bransch som är underrepresenterad på Internet.  
 
Vi kom i kontakt med restaurangen Gourmet Grön genom Netport19. Till en början lät 
projektet inte vidare intressant, men efter ett par möten med ägaren Paul Bosse så ändrades 
vår inställning. Det uppdraget gick ut på att vi skulle visualisera Gourmet Gröns 
smakbaskoncept. Tidigare har dessa smakbaser endast sålts till företag men skall nu komma 
ut till privatpersoner och det var där problemet låg för Paul. Han visste inte hur han skulle nå 
ut till denna marknad och det var där vi kom in i bilden. Vi fick fria händer, vilket var något 
vi strävat efter från allra första början.  
 
Konceptet går ut på att ersätta de flesta kryddor och smaksättare (ketchup mer flera) med ett 
fåtal smakbaser men att man ändå ska kunna laga varierande maträtter, på ett enkelt sätt.   
 
 
Mål 
Vår tanke med projektet är att använda vår nuvarande kunskap och även utveckla dessa i form 
utav en webbplats för Gourmet Gröns smakbaskoncept, som de själva anser är en 
smakrevolution. Genom denna webbplats ska vi övertyga konsumenten att det kommer att bli 
lättare och tidssparande att laga god mat med dessa smakbaser.  
 
Slutresultatet ska hålla så hög kvalitet att både vi och Gourmet Grön blir nöjda.  
 
 
Syfte 
Syftet med projektet är att övertyga konsumenten att det är lätt att laga god mat med hjälp av 
smakbaserna. För att göra det använder vi vår egen idéverksamhet för att skapa ett skarpt 
projekt där vi använder vår inriktning som grund, som i sin tur kommer att utvecklas under 
projektets gång.   
 
Johannes: Jag har tidigare inte arbetat med att integrera 3D2 i Flash1, vilket ska bli intressant 
att se utvecklingen på. Eftersom Flash1 och actionscript3 är något jag vill utveckla mina  
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kunskaper inom så känns detta projekt lämpligt. Att vi sedan får fria händer är också något 
som lyfter hela projektet.  
 
Johan: Jag avser att lära mig integrera 3D2 i Flash1 på ett effektivt och enkelt sätt. Jag vill 
även lära mig mer om Flash1 och actionscript3. Att få lära mig att kommunicera med en extern 
beställare är också en viktig punkt i arbetet.   
 
Projektmetod 
Eftersom vi endast är två personer i gruppen så kommer vi alltid att jobba tillsammans och en 
projektledare känns överflödigt. Vi kommer att arbeta med projektet i ett projektrum i skolan 
under regelbundna tider för att få hög arbetsprocess. För att vi hela tiden ska kunna komma 
framåt så kommer vi att ha regelbundna möten med Paul på Gourmet Grön, för att stämma av 
arbetsgången.  
 
För att vi inte ska fastna i arbetet kommer vi att dela upp projektet i olika delar, där vi arbetar 
med en del i taget. När väl en del är klar, kan vi fortsätta på nästa. Dessa delar kommer att 
delexamineras efter hand.  
 
De olika delarna som vi delat in projektet i är: 

• Grundläggande layout – med detta menar vi en stomme där vi laddar in de övriga 
delarna. 

• Introduktion – denna del är det första konsumenten kommer att se när de besöker 
webbplatsen. Den ska locka konsumenten att läsa vidare om smakbaserna och dess 
smakrevolution. 

• Temabakgrunder – denna delen ska visa att det är lätt att laga mat från många delar 
av världen med hjälp av smakbaserna.  

• Jämförelse – här ska användaren se skillnaden mellan mat lagad med och utan 
smakbaserna, i form utav både tidsskillnaden och med hjälp av färre medel.  

• Information – här beskrivs produkterna mer faktalikt.  
 
 
Ekonomi 
Vi kommer med största sannolikhet behöva musik och/eller ljudklipp, till vårt projekt. 
Eftersom vi inte har någon musikkunnig i vår grupp, behöver vi få tag på detta på något sätt. 
Om det går att lösa med ”royalty free” – musik vet vi i dagsläget inte, utan det kan behövas 
köpas in.   
 
 
Behov 
Handledningsmöten en gång per vecka.  
 
Vi kommer under projektets gång behöva använda oss av greenscreen och digital 
systemkamera. 
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För att kunna arbeta effektivt behöver vi ett eget projektrum. Vi har pratat med Silvio om 
detta, så förhoppningsvis löser det sig lagom till kursstart.  
 
 
Risker 
De risker som vi ser idag är att vi kan få tekniska problem med vår idé.  
 
Eftersom vi jobbar åt ett externt företag finns alltid risken att de inte gillar vår idé. Detta 
undviker vi genom att ha regelbundna möten med dem och diskuterar tills båda parter är 
nöjda.  
 
Tidsplan 
På grund av att vi inte vet exakt vad vi kommer att göra på respektive del så kan vi inte 
ingående specificera vad vi ska göra vecka för vecka.  
 
V. 3 
Första veckan av projektet kommer vi att använda till att utveckla våra idéer. Efter veckans 
slut ska vi ha en färdig idé med konceptskisser som godkänts av Gourmet Grön, som vi sedan 
kan arbeta utifrån.  
 
Johan & Johannes: Idéarbete, konceptskisser 
 
V. 4 
Vi kommer att arbeta med att få fram en grundläggande layout som vi sedan kan använda för 
att implementera de olika elementen i projektet.  
 
Johan & Johannes: Grundläggande layout 
 
V. 5 
Fortsätter på grundlayouten och börjar på introduktionsdelen.  
 
Johan & Johannes: Grundläggande layout och intro-delen. 
 
V. 6 
Vi fortsätter att arbeta på introduktionsdelen.  
 
Johan & Johannes: introduktionsdelen 
 
V. 7 
Vi färdigställer introduktionsdelen och examinerar den i slutet av veckan. Examinationen sker 
fredag 16/2.  
 
Johan & Johannes: introduktionsdelen 
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V. 8 
Börjar att arbeta med delen med temabakgrunder.  
 
Johannes: Flash1 
Johan: 3D2 / 2D 
 
V. 9 
Fortsätter att arbeta med delen med temabakgrunder. 
 
Johannes: Flash1 
Johan: 3D2 / 2D 
 
 
V. 10 
Fortsätter att arbeta med delen med temabakgrunder. 
 
Johannes: Flash1 
Johan: 3D2 / 2D 
V. 11 
Slutför delen med temabakgrunder och examinerar den i slutet av veckan. Examinationen sker 
fredag 16/3. 
  
Johannes: Flash1 
Johan: 3D2 / 2D 
 
V. 12 
Börjar på delen med jämförelsen. 
 
Johannes: Flash1 
Johan: 3D2 / 2D 
 
V. 13 
Fortsätter på delen med jämförelsen. 
 
Johannes: Flash1 
Johan: 3D2 / 2D 
 
V. 14 
Färdigställer delen med jämförelsen och examinerar den i slutet av veckan. Examinationen 
sker fredag 6/4.  
 
Johannes: Flash1 
Johan: 3D2 / 2D 
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V. 15 
Börjar på informationsdelen. 
 
V. 16 
Färdigställer på informationsdelen och examinerar den i slutet av veckan. Examinationen sker 
fredag 20/4.  
 
V. 17 
Examination av produktion med opponent.  
 
V. 18 – 20 
Reflektion – föreläsningar, seminarier, skrivande 
 
V. 21  
Examination av reflektioner med handledare 
 
V. 22 
Examensutställning 30-31 maj 
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