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1:1 Förord 
Kandidatarbetet som denna slutreflektion hör till är slutprodukten av tre års 
studier vid Blekinge Tekniska Högskola, och resultatet av tio veckors arbete. 
Arbetet motsvarar femton högskolepoäng och är gjort under våren 2005. 
 
Jag skulle vilja tacka följande människor: 
 
Åsa Jonsson, Andreas Nilsson, Andreas Lindgren, Mattias Schertell, Fredrik 
Frodlund, Mattias Frank, Helena Brolenius, Sten Lehto, Gun-Britt Lehto, 
Paradox Entertainment, Interflora, Sandra Hautkamp, Mia Persson och alla 
andra som funnits runt mig och stöttat mig under detta projekt. 
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1:2 Sammanfattning / Abstract 

Sammanfattning 
Det började faktiskt redan hösten 2004, när jag satt och arbetade med ett av 
de otaliga projekt man gör under sin skolgång. Projektet gick ut på att skapa 
en hemsida med en digital katalog, och voilá, där föddes idén. 
Sedan fortsatte jag att fundera, vända och vrida på idén, ett system för att 
skapa digitala kataloger och mindre presentationer som vemsomhelst skulle 
kunna använda. Just detta att inte exkludera de som inte kan ”Flash” från 
de som skall kunna redigera systemet har varit en av mina stora 
grundpelare, ett slags digital demokratitanke. 
 
För att skapa systemet har jag använt ”Macromedia Flash MX” och dess 
inbyggda programmeringsspråk ”ActionScript”. Programmeringsspråket är 
inte ursprungligen tänkt att användas för att göra system, men jag tycker 
personligen att jag lyckats bevisa att det fungerar även för det ändamålet. 
Jag har även använt 3d- modelleringsprogrammet ”Alias Wavefront Maya 
6.0” för att skapa viss grafik i en av systemets demonstratorer, detta för att 
visa på systemets potential. 
 
Under projektet har jag försökt att hela tiden tänka enkelt och utveckla ett 
stabilt system med stor potential. Slutprodukten har blivit mycket mer än 
bara ett system, det är lika mycket en vision om en framtid där fler kan 
använda sig av den digitala teknologin för att synas. 

Abstract 
It actually began already during the autumn of 2004, while i was working on 
one of the numerous projects i have been doing during my time in school. 
The project was about creating a website with a digital catalogue, and voilá 
the idea was born. After that i continued to think, twist, turn and scrutinize 
the idea, a system to create digital catalogues and smaller presentations that 
could be used by anyone. This very thought, not to exclude those who do not 
know ”Flash” from those who are to be able to edit the system has been one 
of my cornerstones, kind of a digital thought on democracy. 
  
To create the system i have been using ”Macromedia Flash MX” and it's built 
in programming language ”ActionScript”. The programming language was 
not originally intended to be used in system building, but i think i have 
proven that it actually works for that purpose too. I have also been using 
”Alias Wavefront Maya 6.0” to create certain graphical elements in one of the 
system demonstrators, merely to show the potential of the system. 
  
During the project i have constantly been trying to thing simple and develop 
a stable system with a large potential. The finished product however have 
turned out to be not just a system but also a vision of a future in which 
more people can use the digital technology to make themselves visible. 
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2:1 Introduktion 
Eftersom jag inriktat mig mycket på digital presentations och 
informationsdesign under min utbildning, kändes det naturligt att arbeta 
med detta under mitt Kandidatarbete. Att sedan skapa ett system som är 
lika mycket en demokratisk vision om en teknologiskt jämlikare framtid har 
varit en sak som hela tiden har drivit mig i rätt riktning och sporrat mig till 
nya och innovativa lösningar. 
 
Systemet har fått en layout baserad på spelvärldens menysystem. Jag har 
alltid tyckt att de menysystem som finns i spel är enkla och intuitiva att 
använda, plus att de fungerar precis som de lovar, klickar jag på en knapp 
ser jag redan innan vad som kommer att hända. 
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2:2 Syftet med projektet 
Kandidatarbetet på Applikationsutveckling och även dess systerprogram 
Medieteknik är tänkt att vara det projekt där man som student utnyttjar de 
kunskaper man tillförskansat sig under de två och ett halvt år man gått på 
utbildningen. Man ska även kunna reflektera och analysera hur man arbetar 
som person, och hur man utvecklas. Den djupare meningen med projektet 
är att utvecklas både som kreatör och person. 
 
Varje projekt har en tydligt formulerad projektplan med tidschema, budget, 
målbeskrivning, syfte och metod. Den skall också inkludera risker, 
frågeställningar och processer för arbetet. 
 
Varje projektgrupp har en handledare som främst är till för att vara en 
person som handleder gruppen i sitt utvecklings och reflektionsarbete, inte 
så mycket i det rent produktionsmässiga. Det är även till denna handledare 
man varje vecka skall lämna in en rapport om hur arbetet framskrider och 
hur man utvecklas. 
 
Därefter examineras man, både med en ren produktionsförevisning där man 
visar upp sin färdiga produktion, och en mer personlig examination där man 
förevisar sin utveckling och reflektion över arbetet. Sedan har man även ett 
ytterligare redovisningstillfälle, där man redovisar sin produktion för 
allmänheten, denna är dock mer av karaktären ”show” än ren redovisning. 
 
Som bilaga bifogas Projektplanen för Aurora. 
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2:3 Veckorapporter 

Research 
Under researchperioden i början av projektet arbetade jag fram en Layout 
och en grafisk profil för demonstratorerna. Jag lyckas dessutom med 
konststycket att komma före i mitt tidsschema under den här perioden, 
vilket medför stora fördelar senare i projektet. Jag försöker även hitta lite 
grafisk design som relaterar till området och som skulle kunna göra 
projektet betydligt mer proffsigt utformat. 

3D- Modellering 
Under den första riktiga hantverksdelen av projektet arbetade jag med att 
färdigställa sex 3D modeller för en av demonstratorerna, anledningen till att 
jag lade så pass mycket tid på detta är att jag tycker tekniken är en 
underbar metod att demonstrera systemets mångsidighet och fulla potential 
med. Modelleringsarbetet har främst utförts som referensmodellering med 
vissa inslag av frihandsmodellering då referensmaterialet inte varit nog 
detaljerat. Delvis har jag arbetat utifrån fotografier och delvis ifrån riktiga 
ritningar. Jag har lyckats få en högre standard och finish på mina modeller 
än jag förväntat mig, dock har jag haft enorma problem med att få 
mjukvaran för modellering stabil på mitt Windows system. Detta har 
medförde problem och systemkrascher som orsakade enormt mycket extra 
arbete, och därför var det tur att mitt researcharbete gick snabbare än 
planerat. Sedan upptäckte jag alldeles i slutet av 3D modelleringen att min 
texturering inte höll måttet och att denna då måste göras om. 

Systemkodning  
Under den andra halvan av projektet kodade jag själva systemet i 
ActionScript. Ett arbete som har flöt på exceptionellt bra och tog två veckor 
mindre tid än jag räknat med, jag hade lätt att hitta smidiga lösningar på 
svåra problem i systemet och utvecklade rätt många intressanta kodsnuttar. 
Under kodningsarbetet började tanken kring det här med hur man skulle 
göra systemet mer stabilt och mer användbart att utvecklas från bara en 
tanke till mer av en ledstjärna, och projektet började anta mer visionära än 
rent praktiska former. Då kodningen var färdig skulle jag egentligen inte 
göra mer. Men då tiden faktiskt tillät mer arbete utformade jag några extra 
ändringar i systemet och gjorde dessutom en demonstrator till. Allt för att 
återigen ge systemet en extra bredd och förevisa dess potential. 

Slutarbete 
Under den absolut sista veckan av produktionstiden gjorde jag mina sista 
små justeringar och arbetsmoment. Såsom designade en presentation för 
produktionspresentationen, ett CD-fodral till produkten och fler dylika 
smådetaljer. Det var även under denna vecka jag insåg hur enormt min 
produktion förändrats från dag 1 till dag 70. Från att ha varit en produkt till 
att ha blivit en vision. 
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3:1 Reflektion 
 

Produkten som gör visionen 

Aurora, det system för digitala kataloger som jag konstruerat under mitt 
kandidatarbete är det som ligger till grund för och inspirerar min vision om 
digital demokrati och mjukvara som är enklare och lättare att använda. 
Aurora är ett dynamiskt system helt uppbyggt i Flash med ActionScript. 
Systemet har en förutbestämd layout och ett förutbestämt antal bildrutor 
och textrutor som man kan fylla med information. 
 
 Aurora är helt fristående och behöver inte en webbläsare för att fungera 
trots att det är skapat i Flash. Däremot är det fullt möjligt att använda 
Aurora även på webben. Detta medför stora vinster i tid och arbetsinsats, 
man behöver inte skapa två olika kataloger, en fristående och en på webben, 
utan kan använda samma. 
 
 Med Aurora följer det en manualversion som enkelt sagt skall vara en hjälp 
när man redigerar systemet och fyller det med sina egna texter och bilder. 
Till manualversionen ingår det även en kortare skriven manual. Anledningen 
till att manualen är kortfattad är just principerna om enkelt användande, en 
stor manual innebär mycket som kan missförstås och göras fel. Sådant 
orsakar bara osäkerhet hos användaren. 
 
 Aurora har utvecklats stadigt under en längre tid än bara själva 
produktionstiden, vilket gör att det är ett utprovat system som inte enbart är 
sammansatt av en ren tillfällighet. 
  
 När det kommer till uppgraderingar av systemet är även dessa enkla att 
genomföra då man kan byta ut filer i filstrukturen utan att det behöver 
betyda ett arbete på flera veckor. 
  

Digital demokrati 
 
Jag tänkte här försöka föra en diskussion kring ämnet digital demokrati och 
vad det inneburit för mitt arbete och mitt förhållningssätt till detta.  
 
 När världen för ungefär 30 år sedan på allvar började komma in i en 
digitaliserad tidsålder var det ingen som ens hade funderingar på att 
samtliga i hela världen skulle kunna använda datorer, datorer var 
fortfarande förbehållet de som hade en ingenjörsutbildning i matematik eller 
något liknande. Bara 20 år senare hade Pc: n gjort sitt intåg och människor 
till höger och vänster skaffade sig egna datorer. Nu idag, tio år efter 
hemdatorernas intåg, har vi lagt ytterligare ett steg till den digitala 
revolutionen, nämligen Internet, som nu börjar bli var mans egendom.  
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 Vad som dock fortfarande inte är utvecklat eller ens nämnvärt berört av de 
stora multinationella företagen är mjukvaran. För även om hårdvaran, alltså 
datorer, Internet och allt som hör därtill, är sådant som var man använder, 
så är inte det fallet med mjukvaran. 
 
 De allra flesta datoranvändare kan hantera sin webbläsare, sitt 
mailprogram, kanske ett chatprogram och de grundläggande funktionerna i 
ett ordbehandlingsprogram, inte mer. Detta är synd, eftersom det i mina 
ögon är detta den digitala revolutionen hela tiden borde gå ut på, inte att ge 
folk e-post och surfmöjligheter, utan snarare ge alla möjlighet att med hjälp 
av datorernas enorma mångsidighet och förmåga att förenkla uppgifter, göra 
var man till en digital konstnär, webbutvecklare och designer. Man ska inte 
behöva spendera en livstid på att lära sig mjukvara för att kunna pyssla med 
enklare webbdesign eller simpel systemprogrammering. Så är fallet nu, att 
det finns yngre människor med goda kunskaper inom dessa områden är 
endast beroende av att de har suttit och lekt med datorer i åtminstone tio år 
i de flesta fall. 
 
 Därför har tanken om digital demokrati väckts någonstans i mitt bakhuvud, 
och därefter hur jag skall utnyttja denna tanke i mitt arbetssätt och 
förhållningssätt gentemot mitt projekt. Efter att ha ägnat tre år åt att försöka 
lära mig design av digitala artefakter enligt konstens alla principer, har jag 
slutligen insett att det inte spelar någon roll hur jag designar dem. Det är 
snarare så att det är artefakterna som designar människan som skall 
använda dem, vad jag skulle vilja kalla en digital diktatur. Systemdesignern 
som gör systemet så att det bara går att använda om man studerat länge och 
väl är definitivt en diktator på ett sätt, han utesluter alla intresserade som 
bara helt enkelt av något skäl inte studerat till Teknologie Magister. 
 
  Likaså är designern som fördömer alla amatörers arbete en diktator, för om 
ingen någonsin kan göra något utan att ha gått på Konstfack, var kommer 
då utvecklingen och de nya tankesätten ifrån. Vi behöver mer digital 
demokrati, vi behöver få en digital revolution som inte åsidosätter någon 
utan tar med alla och ser till att alla kan utnyttja de nya digitala verktygen 
till sin fulla potential. 
 
 Denna ledstjärna, om ett digitalt verktyg som skall kunna användas av alla 
har varit en stor inspiration i mitt arbete. Jag har inte riktigt kommit hela 
vägen, det är jag medveten om. Men visionen har skapats och taken har 
väckts, vilket är det viktiga i det här fallet. 
 
Under hela mitt arbete med mitt projekt har jag mer och mer försökt 
reducera svåra och besvärliga moment som skulle tvinga användaren att ha 
en högre kunskapsnivå än nödvändigt. Det har slutat med ett system som är 
långt ifrån färdigt men som med ytterligare arbete gott och väl skulle kunna 
användas av även den som inte studerat så pass länge som jag. 
 



AURORA ”Techonolgy made to make things easier” – Slutreflektion 
Tobias Lehto 

Från produkt till vision. 
 
I början på mitt arbete med detta projekt var mitt slutmål mer eller mindre 
en produkt som skulle visa på min egen professionalism och min egen 
kunskap och dess utveckling under tre år. Allt eftersom projektet fortskred 
förändrades dock min idé om var jag arbetade mot. Allt mer så insåg jag att 
jag inte riktigt uppfyllde mina egna krav om jag lämnade idén om digital 
demokrati vid en produkt, jag ville mer och mer ta idén och göra en produkt 
som visade på en vision om hur man skulle kunna utveckla system som var 
mer allmängiltiga och som vem som helst kunde använda. 
 
 När jag väl hade börjat få insikt i vad jag egentligen ville så var inte steget 
långt till att faktiskt börja tänka och reflektera över systemet mer som ett 
sätt att visa på ett demokratiskt tankesätt i den digitala utvecklingen 
snarare än en ren produkt som man säljer för 25$ på Internet. 
 
 När jag sedan slutligen började närma mig slutet på produktionen och satte 
mig för att kolla vad jag egentligen hade gjort och för att läsa igenom mina 
veckorapporter, insåg jag att jag egentligen mer och mer utvecklat produkten 
till en vision och ett försök till en framtidsutsikt där den digitala demokratin 
avspeglas i användarens möjlighet att bruka mjukvaran och inte en framtid 
där mjukvaran begränsar användaren. 
 
Att på det här sättet egentligen gå baklänges genom en utvecklingsprocess 
ser jag inte som något problem över huvud taget. Vanligen går man från 
vision till produkt, att jag råkat få en produkt att bli en del av en vision är 
enligt mig inget negativt utan snarare något som verkligen kan göra att man 
blir än mer inspirerad av arbetet. 
 

Stöd och hjälp 
 
Under hela mitt arbete har jag haft en handledare, vilken är tänkt att 
fungera som ett stöd och en hjälp i mitt kandidatarbete, mestadels på det 
utvecklingsmässiga planet, på det kunskapsmässiga planet har skolan den 
något förlegade uppfattningen att man är kunskapsmässigt färdig efter tre 
år.  
 
I alla fall, den handledare jag har haft har jag haft möte med ungefär en 
gång i veckan, på dessa möten har vi mestadels diskuterat utformningen av 
mina veckorapporter och hur jag skall skriva dem för att kunna ta hjälp av 
dem i min slutreflektion. 
  
 Förmodligen är det så med även den utvecklingsmässiga biten av ett 
kandidatarbete att man inte får någon egentlig hjälp, man skall klara allt 
själv, på ett sätt är kandidatarbetet tänkt som ett prov på att man kan klara 
sig själv helt utan hjälp utifrån, i alla fall så som jag har förstått det och det 
är även så jag har jobbat, helt utan att skolan har behövt gripa in med sina 
resurser och hjälpa mig med något. 
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 Det är faktiskt första gången någonsin som jag har gått i skola och fått vara 
min egen lärare, kursansvariga och arbeta helt utan skolans stöd. Det har 
varit mycket lärorikt och jag tror inte att man hade utvecklats alls lika 
mycket som person om man hade haft någon som drog upp riktlinjer hela 
tiden. Jag har haft mycket nytta av dels de kurser i projektmetodik som vi 
hade under hösten innan kandidatarbetet, dels har jag haft enorm nytta av 
att redan under hösten ha fått studera helt på egen hand utan skolans 
inblandning. Sammantaget kan man nog säga att man under ett 
kandidatarbete inte behöver stöd och hjälp, eller snarare, man skall inte få 
det. När man är så pass långt gången i sin utbildning att nästa steg är ett 
kandidatarbete så skall man ju faktiskt kunna stå delvis på egna ben. Alltså 
måste man ju kunna visa sin vilja till oberoende och egen initiativförmåga. 

Reflektion 
 
Så kommer vi då slutligen till reflektionen, vad jag har gjort, varför och delvis 
hur. Jag har alltid haft svårt att sätta fingret på exakt vad jag håller på med 
och varför. Inte längre, jag har aldrig haft så enkelt att hela tiden kunna 
reflektera över mitt arbete och varför jag har gjort det. Jag känner, inte utan 
lite stolthet, att jag faktiskt skulle kunna svara på vilken fråga som helst 
angående mitt projekt, både tekniskt och filosofiskt. 
 
 Jag har upptäckt under arbetet att en projektplan inte är något statiskt, 
den förändras hela tiden allt eftersom man inser nya saker som dyker upp i 
arbetsgången. Projektplanen är dock en enorm hjälp, om man någonsin 
tappar spåret så behöver man bara referera till den så har man en reell 
grund till varför man gör det man gör.  
 
Det enda som inte förändrats under tiden jag arbetat är tidplanen, den har 
varit min statiska grund som hållit mig kvar på spåren under hela mitt 
arbete. 
 
 Att jag dessutom utvecklade en egen projektmetod har naturligtvis medfört 
både enorma fördelar och vissa nackdelar för mig. Projektmetoden som i 
korthet gick ut på att jag inte grävde ner mig i problem som var stora och 
svårlösta utan försökte gå runt dem och istället fokusera på att lösa alla de 
mindre svårigheter man stöter på under ett projekt.  
 
Det främsta skälet till att jag ville använda denna projektmetod var 
förmodligen den enormt snäva tid vi hade till vårat förfogande för detta 
projekt, tio veckor från idé till färdigt projekt är inte mycket att arbeta på. 
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3:2 Slutord 
 
"1500 years ago, everybody knew that the Earth was the center of the 
Universe. 500 years ago, everybody knew that the Earth was flat. 15 minutes 
ago you knew we were alone on this planet. Imagine what you will know 
tomorrow."  - Kay, Men In Black. 

 
För tre år sedan började det, en resa genom en del av mitt liv som för alltid 
kommer att lämna djupa spår i mitt medvetande och mitt sätt att vara som 
människa. Nu når dessa tre år sinhöjdpunkt och samtidigt sitt slut. Jag har 
förmodligen aldrig ordentligt reflekterat över vad jag har lärt mig i min 
utbildning, inte förrän nu. 
 
 Rent praktiskt har jag lärt mig en enorm massa, allt från Java 
programmering till form och färgbalans. Men förutom allt detta, förutom all 
denna rent praktiska kunskap som kommer att glömmas bort och 
återihågkommas flera hundra gånger allt eftersom man använder olika delar 
av den, så har jag även lärt mig viktigare saker, saker som man aldrig 
glömmer bort, saker om mig själv. 
 
 Att göra ett kandidatarbete utan att någon gång titta upp från arbetet, se 
bakåt och reflektera över det man gör och vilken betydelse det har för en 
själv och den omvärld man ofrånkomligen lever i, anser jag vara en livsviktig 
handling. 
 
 Att samtidigt alltid inse att man aldrig egentligen är färdiglärd är också en 
sån livsviktig insikt, jag blir aldrig bäst på någonting, jag kan vara duktig, 
men aldrig bäst, jag kan alltid lära mig mer. Att ha denna ödmjuka 
inställning till sig själv tror jag ger betydligt mer på det personliga planet än 
att försöka inbilla sig själv att man är enormt duktig på någonting. Som jag 
ser det har vi nu gått tre år på högskola för att lära oss grunderna, vi är 
långt ifrån duktiga nog att kunna gå ut och stå på helt egna ben i 
omvärlden, vi behöver fortfarande lära oss mer. Vi kan aldrig någonsin ens 
drömma om att vi blir ”färdiga” med våran utbildning, den är livslång och 
innehåller fler kurser och examinationer än vi ens kan tänka oss. 
 
 Nu mer än någonsin har jag upptäckt min egen inneboende nyfikenhet och 
min personliga ådra för att försöka väcka visionära tankar i folks 
medvetanden. Mitt projekt har naturligtvis varit den avslutning jag ville ha, 
men samtidigt har det även varit startskottet i en utveckling som fortfarande 
pågår, en utveckling där jag slutligen börjar hitta mig själv och mina egna 
förmågor på ett sätt som jag aldrig fått möjlighet att göra förut. 
 
 Att utvecklas är en rättighet och en skyldighet som vi alla har, att stagnera 
är det största brottet mot och den största våldtäkten man kan utföra på sig 
själv. Nu går jag med stolta steg ut genom dörrarna på högskolan, ut i livet 
och ser framför mig en ljusnande framtid som inte existerade för tre år 
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sedan. Tack livet för den här enorma chansen, tack för att jag fick 
möjligheten. 

4:1 Källor 
 
Men In Black (1997.) Columbia Pictures Industries, Inc. ( video: DVD ) 
 
Hearts of Iron (2002.) Paradox Entertainment ( spel: CD ) 
 
NE Multimedia 2000 ( 2003 ) Nationalencyklopedin AB ( uppslagsbok: CD ) 
 
Armored Vehicles of WWII (senast uppdaterad 2003) Ritningar och bilder till 
modellering (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.onwar.com/tanks/ (2005-
05-25) 
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Produktbeskrivning 
 

Den produkt jag skall försöka skapa under kandidatarbetet är ett system för 
att kunna bygga interaktiva digitala uppslagsböcker. Jag kommer att skapa 
två demonstratorer för att visa teknologin, dels en över sex stridsvagnar från 
andra världskriget. Stridsvagnarna kommer att modelleras i Maya och det 
grafiska gränssnittet kommer att göras i helt i Flash, kodat i ActionScript. 
Den andra demonstratorn är en digital katalog för ett påhittat floristföretag. 
Denna form av media har gjorts förut, det nya är själva upplägget av det 
tekniska i presentationen. Basen är en enda flashfil som kodas så att den 
läser in bild och text från en särskilt ordnad mappstruktur som möjliggör att 
vilken bild eller text som helst kan bytas ut mot en annan utan att själva 
flashfilen behöver skrivas om. 
 
 Anledningen till att innehållet i uppslagsboken blev just stridsvagnar är att 
jag personligen har ett stort militärhistoriskt intresse, och att jag personligen 
tycker om att referensmodellera tekniska objekt i polygonform. Detta är en 
modelleringsform som utefter de erfarenheter jag tidigare har fått passar bra 
för integration med Flash. 
 
 Att sedan innehållet i den andra demonstratorn blev en floristkatalog var att 
jag med hjälp av lite kontrastverkan ville visa på mångsidigheten i systemet. 
 
Uppslagsboken och Katalogen, med katalogstruktur och basfilen kommer att 
placeras på en CD-skiva för att utrymmesproblem inte skall bli något att 
oroa sig för. 
 
Tekniken bakom uppslagsboken kan även användas för att skapa 
presentationer och även rent informationsmaterial. Tanken är att man skall 
kunna använda basfilen och katalogstrukturen till vilket presentativt 
material som helst utan att användaren behöver kunna mer än 
dimensionerna på bilderna, deras format och textformatet. 
 
För att i korthet beskriva hur uppslagsboken kommer att fungera kommer 
här en beskrivning av en användare som kör uppslagsboken: 
 
Användaren sätter in CD: n i sin CD läsare i sin dator. Flashfilen startas av 
en autorunfunktion som finns på CD: n. Väl i huvudmenyn där man kan 
välja vilken stridsvagn man vill titta närmare på väljer användaren att titta 
på den Sovjetiska T34-85 Model 1944. Användaren klickar på en knapp och 
programmet laddar informationssidan för denna stridsvagn. Väl på 
informationssidan kan användaren läsa tekniska specifikationer om 
stridsvagnen och lite historia. Användaren kan även välja att titta på 
intressanta konstruktionsdetaljer hos stridsvagnen. 
 



AURORA ”Techonolgy made to make things easier” – Slutreflektion 
Tobias Lehto 

I huvudmenyn kan användaren även välja att läsa lite om uppslagsboken i 
sig och dess teknologi. 
 
 

Projektmål 
 

Målet med projektet är att med hjälp av modern och nyskapande teknologi 
konstruera en presentationsmodell för digitala och interaktiva 
presentationer. Slutresultatet skall bli en presentation samlad på en CD, på 
grund av utrymmeskraven, av sex stridsvagnar från andra världskriget, 
innehållet är valt endast som en referens för att visa vad man till exempel 
kan fylla modellen med. Modellen och möjligheterna att integrera 3d-grafik 
och interaktiva grafiska gränssnitt är det intressanta, inte själva innehållet. 
En andra demonstrator skall även skapas, för att visa på mångsidigheten i 
systemet. 
 
Jag förväntar mig att så långt det är möjligt försöka uppnå en genomgående 
fungerande och väl designad produkt som har ett verkligt 
användningsområde. Jag förväntar mig även att slutprodukten skall vara så 
tekniskt felfri som det är möjligt samt grafiskt tilltalande och genomtänkt. 
Jag skall även försöka få innehållet så historiskt korrekt som det är möjligt, 
även om detta inte är huvudsyftet. 
 
Slutprodukten är som sagt en modell för digitala och interaktiva 
presentationer, främst inriktad mot presentation av fysiska produkter av det 
mer tekniska slaget. Även andra användningsområden kan förekomma. 
Huvuddragen är tredimensionell grafik kompletterat med användarvänliga 
grafiska gränssnitt. Grafiken behöver inte nödvändigtvis vara 
tredimensionell, men det är att inte använda modellens kapacitet fullt ut. 
Framtiden för denna typ av modeller för digitala presentationer tycks vara 
begränsad även om den finns. Inga företag eller organisationer verkar i 
dagsläget vara intresserade av modellen, men detta kan även bero på dålig 
marknadsföring från min sida. För den vanliga hemdatoranvändaren kan 
man också hitta användningsområden, då denna produkt passar ypperligt 
när det gäller att bygga mindre uppslagsverk med interaktivitet och grafiska 
gränssnitt. För att inte tala om inom den pedagogiska verksamheten där ett 
digitalt interaktivt läromedel i uppslagsform kan komma till stor nytta. 
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Projektsyfte 
 

Motiveringen till projektet är ett djupt intresse för digitala 
presentationsformer och utveckling av dessa. I dagens läge finns det färdiga 
verktyg för att själv göra digitala presentationer, till exempel Microsoft 
PowerPoint. Dessa verktyg är dock inget att rekommendera om man vill göra 
grafiskt avancerade presentationer. Det är där Flash och tredimensionell 
grafik kommer in. Dessa två verktyg är perfekta för att utföra digitala 
presentationer som håller en hög grafisk och innehållsmässig kvalitet, utan 
att vara enormt tekniskt avancerade. Min vilja är att visa på och utforska 
möjligheterna med dessa verktyg och kombinationen av dem i digitala 
presentationsformer. 
 
Min egen kunskapsutveckling och min egen vilja att försöka föra digital 
presentationsteknik till nya områden är de främsta personliga målen med 
projektet. Att innehållet sedan är något som intresserar mig och att jag 
personligen tycker det är väldigt intressant och tillfredsställande med 
referensmodellering är bara ett plus i kanten. Jag kommer alltså både att få 
göra det jag tycker om och arbeta med att försöka utveckla ett nytt system. 
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Projektmetod 

 
För att uppnå mål och syfte skall för det första en Arbetsmodell upprättas 
som innehåller både ett arbetsschema dag för dag samt ett sätt att mäta hur 
mycket av projektet som är färdigt. Projektstyrningen kommer att 
konkretiseras väldigt hårt för att minimera riskerna för underarbete. 
 
För att inte bara producera utan även utvecklas kunskapsmässigt kommer 
modelleringsarbetet att delas upp så att de mest avancerade modellerna 
sätts i slutet av modelleringsfasen, detta för att gradvis stegra 
svårighetsgraden och därmed stegvis öka kunskapsnivån som krävs för 
modelleringen. När det gäller det grafiska gränssnittet kommer jag att 
använda metoder för utveckling av gränssnitt som jag tidigare använt var för 
sig. Att sammanföra samtliga metoder för grafisk design och 
gränssnittsutveckling som jag lärt mig kommer att innebära en väsentlig 
ökning av kunskapsnivån inom det området. Slutligen kommer jag att vara 
tvungen att lära mig lite mer om filsystem och filorganisering, vilket jag 
aldrig studerat särskilt mycket. 
 
Jag kommer att arbeta med modellering och Texturering i Alias-Wavefront 
Maya 6.0 och det grafiska gränssnittet i Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 
och Macromedia Flash MX. Jag kommer att arbeta enligt ett arbetsschema 
som är uppsatt i förväg. Jag kommer mestadels att arbeta hemifrån då 
arbetet inte kommer att kräva att jag arbetar på skolan eller på annan fysisk 
plats. Eftersom projektets enda deltagare är jag själv kommer jag också att 
arbeta ensam. När det gäller bränningen av CD-skivan kommer jag 
förmodligen att använda en tillgänglig CD-brännare även detta hemifrån. 
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Tidplan 

 
Tidplanen är uppdelad efter produktionsveckor, där en produktionsvecka 
motsvarar en arbetsvecka om 40 timmar, fördelade på fem dagar, skulle 
övertidsarbete krävas kommer det att utföras under helger och kvällar. 
 
Vecka 01: Researcharbete när det gäller stridsvagnarna som valts ut samt 
faktagranskning och källkritiskt arbete. Övrig faktainsamling och 
upprättande av manuskript för samtlig text samt bildmanus för den grafiska 
presentationen. Skissarbete för det grafiska gränssnittet. 
 
Vecka 02: Modellering av stridsvagnar och texturering av dessa. En 
ungefärlig takt av 1.2 modeller i veckan skall försöka uppnås. 
 
Vecka 03: Fortsatt modellering av stridsvagnar och texturering av dessa. 
 
Vecka 04: Modellering av stridsvagnar och texturering av dessa. 
 
Vecka 05: Modellering av stridsvagnar och texturering av dessa. 
 
Vecka 06: Modellering av stridsvagnar och texturering av dessa. 
 
Vecka 07: Grafiskt designarbete och gränsnittsdesign, enkel animering av 
modellerna. 
 
Vecka 08: Grafiskt designarbete och gränsnittsdesign, enkel animering av 
modellerna. 
 
Vecka 09: Integration, modeller och grafiskt gränssnitt. Påbörja tester och 
buggfix. Grafikarbete till den andra demonstratorn. 
 
Vecka 10: Sluttest och slutlig buggfix. Bränning av DVD, design av DVD-
cover och framsida.  
 
Vecka 11: Slutexamination av produktion. 
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Arbetsplan 

 
Jag har dragit upp riktlinjerna för arbetet med hjälp av en arbetsplan för att 
kunna konkretisera mitt arbetssätt, nedan följer arbetsplanen: 
 
 
Veckoschema, Förmiddagsskift: 
 
Måndag:  09.00-13.00 Arbete  

13.00-14.00 Lunch 
14.00-18.00 Arbete. 

 
Tisdag:  09.00-13.00 Arbete  

13.00-14.00 Lunch  
14.00-18.00 Arbete. 

 
Onsdag:  09.00-13.00 Arbete  

13.00-14.00 Lunch  
14.00-18.00 Arbete. 

 
Torsdag:  09.00-13.00 Arbete  

13.00-14.00 Lunch  
14.00-18.00 Arbete. 

 
Fredag:  09.00-13.00 Arbete  

13.00-14.00 Lunch  
14.00-16.00 Arbete  
14.00-16.00 Veckorapportsskrivning 
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Veckoschema, Eftermiddagsskift: 
 
Måndag:  18.00-20.00 Arbete  

20.00-21.00 Rast  
21.00-01.00 Arbete  

 
Tisdag:  18.00-20.00 Arbete  

20.00-21.00 Rast  
21.00-01.00 Arbete  

 
Onsdag:  18.00-20.00 Arbete  

20.00-21.00 Rast  
21.00-01.00 Arbete  

 
Torsdag:  18.00-20.00 Arbete  

20.00-21.00 Rast  
21.00-01.00 Arbete  

 
Fredag:  18.00-20.00 Arbete  

20.00-21.00 Rast  
21.00-23.00 Arbete  
23.00-01.00 Veckorapportsskrivning 

 
För att kunna få överblick över den sammanlagda utförda arbetsinsatsen 
skall en Completion Percentile Gauge användas. 
 
Completion Percentile Gauge: 
 
Research: 0% (5% per timme) 
Modellering: 0% ( 10% per modell ) 
Texturering: 0% ( 10% per modell ) 
Grafiskt gränssnitt: 0% ( Bedömd procent av färdig produkt ) 
Sammanställning: 0% ( Bedömd procent till helt färdig ) 
Total procent: 0% ( Varje färdigt delmoment ger 20% ). 
 
Riskeliminering genom ”Problemkringgång”, det vill säga att om olösliga 
problem uppstår kringgår man problemet genom att lösa uppgiften på ett 
alternativt sätt istället för att försöka lösa det på det ursprungligen 
planerade sättet. 
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Downtime: Downtime, det vill säga tid då man på grund av olika skäl inte 
kan arbeta skall noteras och skrivas i en daglig downtimerapport för att 
kunna klargöra behovet av övertidsarbete i slutet på varje vecka. 
 
Downtimerapport, mall: 
 
Rapportnummer: 
 
Downtime i ungefärliga timmar enligt decimalsystem:  
Orsak till Downtime:  
 
Behov av extraarbete enligt skala nedan: 
 
1: Stort behov, downtime påverkade viktiga produktionssteg. 
2: Medelstort behov, downtime påverkade produktionssteg. 
3: Litet behov, downtime kommer inte att ha större inverkan på 
produktionen. 
 
I anslutning till downtimerapporteringen skall tidrapport föras. 
 
Tidrapport, mall: 
 
Arbetsdag enligt arbetsdagsindelning: 
 
Arbetat tid i timmar enligt decimalsystem: 
 
Sysselsättning: 
 
Downtime i timmar enligt decimalsystem, samt referens till 
downtimerapportnummer: 
 
Arbetsdagsindelning: 
 
Med början första måndagen första veckan, som arbetsdag 01, räknas 
systemet uppåt så att sista arbetsdagen sista veckan har nummer 50. 
 
Helgarbetsdagar benämns med början på den första arbetade helgdagen som 
+01. 
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Ekonomi 
 

Eventuella ekonomiska omkostnader kommer inte att uppgå i större 
summor och är därför inget som behöver medtagas i projektplanen. 
 

Behov 
 

Eventuellt kan behov av lite hjälp med modelleringen uppkomma, detta 
kommer i sådana fall att försöka lösas tillsammans med någon lärare i 
ämnet som finns på skolan. Likaså gäller om det uppstår problem med 
Flash. 
 

Risker 
 

Den enskilt största risken är tidsbrist, detta kommer att försöka undvikas 
genom att arbeta med ett mycket detaljerat schema och en detaljerad 
produktionsspecifikation som kommer att upprättas. En annan risk som 
föreligger är hårdvarufel på datorer, detta kan inte undvikas och det enda 
man kan göra för att förebygga problem är att be till datorgudarna. Någon 
möjlighet att göra backuper finns inte. Andra risker som finns är att det inte 
finns nog med referensmaterial, detta ser dock inte ut att vara en 
överhängande risk i dagsläget. Sjukdom är en annan stor risk, men eftersom 
arbetet kommer att utföras hemifrån är det endast allvarligare sjukdom som 
kommer att medföra problem. Skulle tidsbrist uppstå kommer jag att 
rationalisera antalet modeller och funktionerna i det grafiska gränssnittet för 
att så långt som möjligt uppnå en fungerande färdig produkt. Att jag är 
ensam om projektet är också en risk, detta kommer jag att försöka avhjälpa 
genom att ha en dialog med mina vänner och närstående för att bolla idéer 
och få feedback. Skulle jag få total idétorka kommer jag att förlita mig 
mycket på min egen kreativitet för att komma igång igen. 
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Bilaga II Ordlista 
 
3d-modell – Digital tredimensionell modell gjord i datorn. 
 
Demonstrator – Version av ett system som endast är till för att demonstrera 
hur systemet kan se ut och fungera. 
 
Flash – Macromedia Flash, ett program för att skapa dynamiska grafiska 
presentationer främst för webben. 
 
Maya  -  3d-modelleringsprogram för att skapa 3d-modeller för film, spel och 
animation. 
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