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Förord 
 
Dagens presentationer visas oftast upp med hjälp program som PowerPoint1. PowerPoint 
är ett kraftfullt program som är en standard i dag, tyvärr är det inte så många som kan 
använda programmets fulla kapacitet. Det resulterar ofta i långa, tråkiga och 
ointressanta presentationer som oftast bara läses upp för åhöraren.  
Vi tror att det går att göra mycket mer intressant genom att visa upp mer bilder, filmer, 
ljud för att fånga lyssnarens uppmärksamhet. Med mer interaktivitet2 skulle en 
presentation bli mer intressant och underhållande samt att den skulle stå ut från 
mängden presentationer. 
 
Vi ville med våra inriktningar inom webb3, flash4, 3d5, video och ljud göra just detta.  
I vårt samarbete med Abu Garcia6 har vi skapat en produkt presentation som både kan 
visas på mässor, direkt till kund och via deras hemsida. 
 
Arbetet har varit stundom krävande, men framförallt väldigt roligt och givande. Vi har 
utvecklats tekniskt inom våra inriktningar och fått en blick in i hur det skulle kunna vara 
att jobba mot ett företag i livet efter studierna på BTH. 
 
Vi vill tacka våran handledare Johan Claesson för att ha varit en hjälpande hand genom 
hela projektet. 
 
Vi vill även tacka Abu Garcia för att vi fick möjligheten att göra detta kandidatarbetet till 
dem.  
 
Tack till Karlshamns Byggnadsglas, AB Österberg för att vi fick möjlighet att bygga en 
säkerhetslins till en videokamera. 
 
Och slutligen ett stort tack till Henning Karlsson för en väldigt inspirerande rundtur på 
Abu Garcias museum i Svängsta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 PowerPoint: Visningsprogram 
2 Interaktivitet: När man har olika val. 
3 Webb: Internet är ett nät av datorer 
4 Flash: Programmering och designprogram 
5 3D: 3 dimensioner x,y,z som ger djup i bilden 
6 Abu Garcia: En av världens största fiskeredskapsföretag 
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Abstract  
Detta projekt har producerats i samarbete med Abu Garcia i Svängsta, Blekinge. 
Vårat projekt är en interaktiv produkt presentation gjord i flash med inslag av 3d, video 
och ljud. Våran tanke är att användaren ska kunna se hur en Ambassadeur Record7 
fiskerulle ser ut både på insidan och utsidan, hur den fungerar och vad som gör den så 
unik. 
 
Det finns också video filmer som beskriver tillverknings processen, och hur man som 
förstagångs användare använder en Ambassadeur rulle. 
Design och bakgrundsljud är anpassad så att den ska väcka en känsla av fiske och fridfull 
utomhus miljö. 
 
Nyckelord:  
 
3D, modellering, flash, actionscript, produktpresentation, webbapplikation, animering, 
ljud, musik, video, interaktion, post produktion, stop motion, fusion, adobe premiere, 
Abu Garcia. 
 
 
In english: 
 
This project has been produced in cooperation with Abu Garcia in Svängsta, Blekinge. 
Our project is an interactive presentation of a product made in Flash with 3D, video and 
sound. The idea is to show the user what an Ambassadeur Record looks like both on the 
inside and the outside, how it works and what makes it unique. 
 
There are also video footage which describes the production process and what a first 
time user should do when they buy an Ambassadeur fishing reel. 
The Design and the ambient sound are adjusted so that it gives a feeling of how it is to 
go out and fish in a peaceful environment. 
 
Keywords:  
 
3D, modelling, flash, action script, product presentation, web application, animating, 
sound, music, video, interaction, post production, stop motion, fusion, adobe premiere, 
Abu Garcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Ambassadeur Record: En modell på en fiskerulle 
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Kap 1 Arbetsbeskrivning 
 
Vi har skapat en produkt presentation/webbapplikation8 åt Abu Garcia i Svängsta, 
Blekinge. Abu Garcia ingår i en världsomfattande koncern9 Pure Fishing10 och är en av de 
största aktörerna inom fiske redskap branschen.  
Abu Garcia, eller som det hette från början, AB Urfabriken, har försett fiskare med 
fiskerullar, beten och spön sedan mer än 50 år tillbaka.  
All ytbehandling, montering och kvalitetskontroll sker på plats i Svängsta på fabriken.  
Samtliga komponenter till fiskerullen Ambassadeur som är viktiga för kvaliteten tillverkas 
på fabriken. 
 
Vårt mål var att få en produkt att sticka ut från mängden produktpressentationer på 
Internet. För att gestalta produkten så har vi använt oss av kunskaper inom våra 
inriktningar flash, 3d, video och ljud. 
Applikationen som vi gjort är en produktpresentation av deras senaste och hyllade 
fiskerulle Ambassadeur Record.  
 
Applikationen innehåller följande delar: 
 
Utforska Ambassadeur record 
 
Som användare kan du snurra på en 3d visualiserad11 Ambassadeur Record rulle för att 
se hur den ser ut både på insidan och på utsidan. Du kan även klicka på vissa detaljer för 
att få mer information om just den detaljen. Dessa delar är viktiga för funktionen av 
rullen. Här kan du också finna korta video filmer som beskriver hur du ska använda en 
Ambassadeur rulle. 
 
Produktion i Svängsta 
 
Eftersom Ambassadeur rullar är kända för sin kvalitet och känsla under fiske, det var 
viktigt att lyfta fram att tillverkningen sker i deras fabrik i Svängsta och 
kvalitetskontrollen görs av det mänskliga ögat. Vi har därför filmat i deras fabrik och 
redigerat ihop ett antal korta video filmer för att visa detta. 
 
Gå och fiska 
 
Denna del ska väcka intresset av att fiska. Här kan användaren snurra runt en fiskare 
360° ute vid havet. Det finns lite olika alternativ på vad man vill titta närmare på, ett 
exempel på det är att användaren kan klicka på fiskerullen för att få se en 3d film där 
man åker igenom rullen och får på så sätt se hur den arbetar när man vevar. 
 
Teknisk information 
 
Här har vi utgått från teknisk data som finns att beskåda i Abu Garcias tidning ”Napp och 
nytt”. Här hittar användaren textbaserad information om de olika modeller av Record 
som finns i handeln. Till exempel linkapacitet, kullager, utväxling med mera. 
 
 
 
 
 

8 Webbapplikation: En applikation, som gestaltas på webben 
9 Koncern:  Några företag, som går ihop, under ett varumärke 
10 Pure Fishing: Är koncern namnet   
11 3D visualiserad: En sak som är modellerad i 3d 
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Kap 2 Projektplan 
 
Kandidatarbete i medieteknik12 är ett examensprojekt som ska vara kunskap utvecklande 
och utveckla de färdigheter man har inom projekt och produktionsprocesser i ämnet 
medieteknik. Man tilldelas en handledare som man kan ta hjälp av när man behöver, 
man ska även skicka in veckoreflektioner och bestämma delexaminationer13 med 
handledaren för att stämma av hur arbetet fortlöper.  
Kandidatarbetet är uppdelat i två delar, en reflektionsdel och en produktionsdel. 
Produktionsdelen sträcker sig över tio veckor och är huvuddelen av kandidatarbetet. 
Reflektionsdelen består av projektplan, veckoreflektion och slutreflektion/C-uppsats. 
Examinationen består av en muntlig redovisning inför handledare och examinatorer där 
man visar upp produktionsdelen. På det följer inlämning av C-uppsats och en 
slutredovisning för allmänheten där vem som helst får komma och se på. 
 
Vår projektplan finns bifogad som bilaga 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Medieteknik: Högskoleutbildning 
13 Delexamination: Redovisning på olika tillfällen under projektet  
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Kap 3 Veckorapporter 
 
I sista sekunden fick vi tag i Abu Garcia och vi planerade in ett möte med dem på 
måndag morgon. Det var dagen då kandidatarbetet startade. Vi hade då tidigare försökt 
att få tag i dem via E-mail och telefon men bara med svar att vi skulle återkomma 
senare. De personer vi hade blivit kopplade till satt på viktigt möte eller var upptagna 
med annat. 
 
Vi hade redan innan vi kontaktade dem jobbat fram ett förslag till en ide som vi skulle 
presentera för dem, och de visade sig att Abu Garcia tyckte det var en häftig ide och gav 
oss klartecken att fortsätta jobba mot dem.  
Detta innebar att vi direkt kunde fortsätta att arbeta med den ide vi hade. Vi utvecklade 
iden och tog fram 2 ytterligare idéer, som vi skulle visa Abu Garcia under nästa möte 
som blev inplanerat veckan efter. Vi hoppas att vi då kunde spika en av våra idéer och 
börja producera på allvar. 

Andra mötet med Abu Garcia 
 
Innan mötet diskuterade vi tillsammans vad som var viktigt att ta upp och vi kände oss 
ganska förberedda på att genomföra ett väl fungerande möte.   
När vi väl kom dit till mötet och började prata med dem, så var det hela över ganska 
snabbt och vi kände att vi inte varit så förberedda som vi trott. Vi hade inte producerat 
så mycket utan vi hade mest spånat idéer, vilket gav ett intryck av att vi inte hade så 
mycket att visa upp och de hade nog lite svårt att förstå vad vi menade. 
 
Dock så tyckte de att våra idéer var spännande och att vi bara skulle jobba på som 
innan.  
Så sammanfattningsvis blev ingen ide spikad utan de tre olika idéer vi hade blev till ett 
stort projekt, vilket blev mycket större än vad vi hade planerat från början. 
Efter mötet fick vi en rundtur i fabriken som var väldigt givande då vi fick se hur 
tillverkningen går till. Först då förstod vi att det kommer att bli svårt att få en 
övergripande bild av hela Ambassadeur fiskerullen på film, vilket var tanken från början. 
Detta satte en del käppar i hjulen för fortsättningen, men vi arbetade vidare med våra 
idéer. 
 
När vi åkte hem den dagen kände vi att vi nog hade tagit på oss en lite för stor uppgift 
redan i det tidiga stadiet vi befann oss i, och vi hade inte heller hittat en röd tråd genom 
projektet utan hade mest lösryckta idéer. 

Lite smått kaos   
 
Nu var vi inne på tredje veckan, vi hade en massa idéer men visste inte riktigt var vi 
skulle börja. Vi kom också på att vi nu skulle behöva diverse saker av Abu Garcia, T.ex. 
logotyper, textinformation, fiskeutrustning och cad-ritningar14 för att kunna sätta igång. 
 
Då vi inte fått tag i dem har vi istället fortsatt att jobba med vår ide, framförallt 
bildmanus till den planerade filmningen i fabriken och strukturen i flash. Vi kände också 
att vi behövde bildmaterial och inspiration till vår introfilm som var det enda som skulle 
kunna knyta ihop vårt projekt till en mer genomtänkt ide. Därför åkte vi på roadtrip15 till 
Södra Hoka utanför Karlshamn för att leta efter bilder och få nya vinklar på idéer. Det 
slutade med ett blandat resultat då vi inte riktigt hittade vad vi sökte bildmässigt. Det 
dåliga vädret gjorde också att vi var oförmögna att ta några bra bilder utomhus. Detta 
var en stressande faktor som vi inte kunde göra någonting åt. 

14 Cad-Ritningar: Ritningar på en modell från ett program som heter Cad 
15 Roadtrip: Utflykt med bil 

                                                



Blekinge Tekniska Högskola - Examensarbetet 2006 - Slutreflektion 
Webapplikation/Produktpresentation Abu Garcia 
Kristoffer Edvardsson, Carl-Johan Nilsson, Conny Högkvist och Tobias Nilsson 
 
Ordning igen 
 
Vi fortsatte att leta efter en inspelningsplats samtidigt som vi planerade inför filmningen 
på fabriken. Efter ett kort avstämnings möte med Abu Garcia fick vi en guidad rundtur på 
deras museum. Rundturen gav oss mycket inspiration till bildmanus till vår introfilm som 
vi ska filma senare, men också en klarare inblick om Abu Garcias historia och hur de 
marknadsfört företaget förr i tiden. 
Under mötet fick vi också viktiga saker som cad-ritningar, logotyper, texter samt 
fiskeutrustning precis som vi hade kommit överens om. Vi utvecklade vår ide ytterligare 
genom att bolla iden med dem, så nu kändes det som om vi verkligen var på rätt väg. 
Senare under denna vecka filmade vi också i fabriken. Eftersom de inte ville att vi skulle 
ta övergripande bilder av produktionen fokuserade vi på hur tillverkningen går till på de 
viktigaste detaljerna i rullen. 
Efteråt kände vi att filmmaterialet blev över förväntan bra, men det är ju först efter en 
grovklippning som det verkligen visar sig om vi behöver komplettera eller inte. 

På känn av kreativitet 
 
Eftersom vi nu har fått alla saker i form av fiskeutrustning, information och ritningar från  
Abu Garcia, såg det ut att kunna bli en kreativ vecka. Vi satte igång med den grafiska 
designen i fotoform. Dock känner vi att det tog för lång tid att genomföra, och mycket 
annat som skulle ha gjorts sköts på framtiden.  
Det vi filmade i fabriken föregående vecka räcker inte till att göra det vi hade tänkt vad 
gäller interaktivitet under en egen länk. Vi lade mycket tid på att fundera på hur vi skulle 
lösa det men hittade inget som verkade fungera utan det fick vara olöst till senare när 
projektet fått ta form ordentligt. 
Nu såg vi också för första gången att det kommer att bli problem med filstorleken, vi 
märkte det när vi upp projektet på skolkontot och första gången var tvungen att ladda 
hem filerna från ett nätverk för att se projektet. Det var en alldeles för lång 
nedladdningstid! 
 
Vi var också ute på Kofsa naturreservat, en 1 mil utanför Karlshamn, för att göra ”Gå och 
fiska” stop motion16 tagningen. Vi gjorde några provtagningar och kände att vi hittat rätt 
miljö. Vi hade ju tidigare letat efter ”rätt” plats utan att ha varit nöjda. Solen sken och vi 
kände att detta skulle gå smidigt och fort, och förhoppningsvis bli bra också. Men det 
började såklart blåsa och regnet hängde i luften redan efter bara 10 minuter. Vi var 
tvungna att ändå försöka fokusera på att ta bra bilder, men slutresultatet blev av blandat 
resultat. Dock tror vi att vi kommer kunna använda oss av bilderna.  

De första testerna av applikationen 
 
Nu när vi kommit en bit på vägen vad gäller ide och produktion så var det dags att göra 
ett första användarvänlighets test. Det går ut på att man tar in en person som inte sett 
någonting av applikationen tidigare och låter denna person få klicka runt samtidigt som 
vi ser på och antecknar vad som händer. 
Resultatet efter tre tester med olika personer gav oss mycket viktig fakta om vad som 
behövde vara mer tydligt och vad som behövdes fixas till funktionalitets mässigt. 
Det är alltid bra att göra sådana här tester då allting som man själv tycker är självklart 
att klicka på inte alls behöver vara självklart för någon som inte är insatt i applikationen. 
 
Vi fick härmed en massa nya saker att göra för att göra det lättare för en användare att 
hitta och förstå. Eftersom vi fick ut så mycket av dessa tester kommer vi även i 
fortsättningen att göra fler tester. 

16 Stop Motion: Stillbilder, som tillsammans bildar en filmsekvens 
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Efter att ha rättat till de saker som framgick av våra användarvänlighetstester så 
jobbade vi alla var för sig och arbetetsmoralen och arbetstempot var högre nu än 
tidigare.  
Nu hade vi alla samma bild av hur projektet skulle se ut och vi hade det material som 
krävdes för att kunna arbeta. Vi hade också lite press på oss nu till nästkommande vecka 
då det var dags för ännu ett avstämnings möte med Abu Garcia. Denna gång ville vi 
verkligen visa att vi hade kommit en bra bit på vägen och vi kände även att det var hög 
tid att de fick se att deras engagemang inte var bortkastat.  
Tidigare har vi bara visat upp applikationen med tillfällig grafik, enkla lösningar i flash 
och test filmer för att visa hur det skulle kunna se ut. Nu var det dags att ge dem en 
teater17 på slutresultatet. 

Ännu ett avstämningsmöte 
 
Denna gång var vi väldigt mycket mer förberedda till mötet. Vi hade lyckats att få till 
applikationen så att den funkade och det mesta vad gäller bilder, texter, animationer, 3d 
och filmer hade bytts ut. Och eftersom vi hade så mycket att visa upp fick vi mycket 
feedback på vårt arbete och väldigt bra kritik. De hade synpunkter på det mesta men vi 
tog det som ett bra tecken då vi fortfarande har gott om tid att ändra det. 
 
Men fastän vi hade ett bra tempo i arbetet och alla hade mycket att göra så började vi 
känna oss mätta på uppgiften. Nu har vi ju arbetat med detta i mer än sex veckor och 
inspirationen och humöret i gruppen blir sämre var dag som går. Detta beror ju på att vi 
sitter så nära inpå varandra och stressen gör sig gällande då det bara är några veckor 
kvar till examinationen.  

Närmar oss slutfasen 
 
Vi satte oss ned och diskuterade vad som var kvar att göra och gjorde en lång lista på 
vår whiteboard. Listan blev väldigt lång och blev senare en stressande faktor då det hela 
tiden kom till nya saker att skriva upp. 
Men eftersom tiden gick så betade vi av det mesta, men om vi ser till våran projektplan 
så ligger vi fortfarande långt efter i planeringen. Problemet är också att släppa vissa 
saker och se det som klart. Vi överarbetade många småsaker och det tog mycket tid från 
till exempel bugg testningen. 
Vi visste ju i ett tidigt stadium att detta arbete skulle kräva mycket tid och jobb sent inpå 
kvällarna, men ändå går dagarna för fort och ibland kändes det som om vi inte kom 
någonstans. 

Sista mötet 
 
Trots att vi har känt oss väldigt stressade och trötta på uppgiften så har vi jobbat på bra 
och applikationen är väldigt nära det slutresultat som vi hade tänkt oss från början. Det 
som återstår att göra är lite småfix vad gäller design och vissa 3d detaljer är inte klara 
för att renderingen har dragit ut på tiden. Men dessa saker är lätta att fixa till innan 
slutredovisningen. 
 
 
 
Väl på vårat sista möte med Abu Garcia lät vi Olle Lidesjö själv testa applikationen nu när 
den nästintill är klar och fungerar förutom några mindre buggar. 
Olle tyckte att vi hade fått till den röda tråden genom applikationen och han tyckte även 
att slutresultatet var imponerande. 

17 Teaser: Snabb demonstration 
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Detta var en lättnad för oss då vi har haft svårt att avgöra när någonting är klart. Dock 
var det lite smådetaljer som skulle fixas till, mestadels texter. 
 
Kap 4 Reflektion 
 
Så var det dags att knyta ihop de kunskaper vi skaffat oss under tre år på medieteknik 
till ett examensprojekt. Vi tyckte att vi hade stora möjligheter att göra någonting riktigt 
bra med tanke på att vi fyra har olika inriktningar från dessa år och vi var alla överens 
om att jobba mot en extern beställare. 

Innan projektet startade 
 
Vi var ute i god tid och började med att kontakta Netport18 angående en extern 
uppdragsgivare. Men de hade inte något projekt som vi kände fyllde våra intressen och 
heller inte innefattade alla våra inriktningar. Vi ville inte splittra vår grupp utan började 
leta företag via Internet, både lokalt och rikstäckande, och efter att vi fått ihop en del 
intressanta företag skickade vi ut ett E-mail till dessa för att se om det fanns något 
intresse. 
Det gick två veckor och vi fick bara ett svar, ”nej tack”. Så vi diskuterade inom gruppen 
vilket företag som skulle vara mest intressant att jobba emot. Och eftersom Abu Garcia 
både ligger nära till hands avståndsmässigt, och att vi alla i gruppen har fiske varmt om 
hjärtat bestämde vi oss för att försöka få tag i dem via telefon. 
Vi hade ju tidigare försökt nå dem via E-mail men utan resultat. Det kändes som att 
företag idag inte ser E-mail kontakt som seriöst, kanske hade det varit bättre om vi 
försökt ringa företagen istället på en gång. Då får man svar direkt om det finns något 
intresse.  
 
Efter ytterligare en till två veckor fick vi tag i Olle Lidesjö på Abu Garcia, vi förklarade att 
vi sökte en extern uppdragsgivare och frågade om vi inte skulle kunna bestämma ett 
möte för att mer ingående prata om vad vi kunde göra för dem och vad vi hade för idéer. 
Vi som verkligen hade varit ute i god tid, nu var vi inne på veckan innan kursstart och vi 
hade ännu inte fått ett klartecken av en extern uppdragsgivare.  
Men Abu Garcia var intresserade av att träffa oss och vi fick till ett möte dagarna innan 
kursstart. 
 
Det var tur att Abu Garcia tyckte vår ide var intressant och att vi fick klartecken att 
arbeta emot dem. Vi hade i och för sig en eventuell uppdragsgivare som backup men där 
visste vi att kommunikationen var tvunget att bara ske på distans då företaget låg i 
Norge.  
Där visste vi heller inte ifall vi skulle kunna baka in alla våra inriktningar i ett eventuellt 
projekt. Så vi hade tur fastän vi var ute i god tid. Det vi borde ha gjort annorlunda vad 
gäller kontakten med företag var att invänta svar på E-mail istället för att försöka få tag i 
dem via telefon. 

Projekthantering 

Projektplanen 
 
Redan innan projektet startade skulle vi ha lämnat in en projektplan till vår handledare. 
Denna skulle innehålla en beskrivning av vårt projekt, tidsplanering, syftet med projektet 
och med vilka metoder vi skulle göra det. 
Framförallt tidsplanen är en viktig del då det är denna vi skulle försöka planera vårt 
arbete efter. Men vi kände det nästan omöjligt att skriva en tidsplan då vi inte visste hur 
projektet skulle ta form, och det visade sig att på den punkten hade vi rätt.  

18 Netport: Ett företag, med kontakter åt studenter 
                                                



Blekinge Tekniska Högskola - Examensarbetet 2006 - Slutreflektion 
Webapplikation/Produktpresentation Abu Garcia 
Kristoffer Edvardsson, Carl-Johan Nilsson, Conny Högkvist och Tobias Nilsson 
Det gick inte alls att följa tidsplanen utan den fick omarbetas efter projektets gång. 
 
 
Vi borde också ha presenterat en tidsplan för Abu Garcia så de kunnat följa vår 
arbetsgång och på så sätt skulle de varit mer insatta i projektet och vi hade tillsammans 
kunna planera saker bättre. 

Research  
 
Vi visste redan från början om att detta projekt inte var ett speciellt säkert kort, då vi 
endast hittat en handfull liknande applikationer och det var så pass nytt. Vi hade inte 
mycket förkunskaper utan vi fick försöka lära oss mycket själva, samt ta hjälp av vår 
handledare och diverse forum på Internet för att få en inblick i det senaste inom 
applikationerna som ligger ute på webben. När vi såg Lowe Teschs19 Saab reklam 
”Animal” blev vi helt sålda på deras ide, på den röda tråden i naturen och att Saab bilen 
är ett vilddjur bland andra vilda djur i skogen. 
Däremot ville vi inte ha en röd tråd, där man såg fiskar och liknande då detta skulle likna 
deras tråd för mycket. När vi senare snubblade över Kokokakas20 Volvo s40reklam ”story 
inside” där man börjar i en lägenhet och sedan tar hissen ut till bilen, och snurrar runt 
rullen, fick vi inspiration att man skulle sitta i en bod med alla fiskegrejer runt omkring 
och att rullen var i fokus och gick att snurra på. Vår ide sträckte sig vidare till att man 
skulle gå ut genom en dörr för att testa på att fiska och få den rätta känslan. 
Dock hade vi vid det här laget inte en blekaste aning om vi över huvudtaget skulle kunna 
få någonting att röra på sig i flash.  
Därför utarbetade vi en ”plan B” där vi utgick ifrån att använda oss av bildsekvenser för 
att snurra runt ett objekt i flash.  
Att vi hela tiden hade en plan B berodde på att vi ibland inte visste vad vi skulle klara av 
att genomföra och vi kände att vi hade större mod att prova oss fram om vi hade en 
backup plan som vi visste var genomförbar. 

Kontaktperson 
 
Varför vi valde att endast en person i gruppen skulle fungera som uteslutande 
kontaktperson, var för att vi inte skulle komma med dubbla budskap, och för att 
informationen alltid skulle gå samma väg. Denna test slog väl ut men hade personen i 
fråga blivit sjuk eller på annat sätt varit frånvarande under en längre tid, skulle nog 
kommunikationen komma att fallera.  
Arbetet skulle stanna upp tills det att gruppen ombildas och en ny kontaktperson skulle 
utses. Nu var fallet sådan att kontaktpersonen var frisk hela projektet. Kontaktpersonen 
har känt sig stundom splittrad, då han varit tvungen att gå från sitt arbete inom 
projektet vid datorn, för att jaga tag i information och människor som kunnat hjälpa till 
för att lösa problem i projektet.   

Kommunikationen 
 
Då vi till en början inte hade någon aning om hur vi skulle föra kommunikationen med 
Abu Garcia, så blev det till att testa sig fram. Att ha en telefonkontakt var något som vi 
kände till en början skulle vara tillräcklig för att komplettera mailkontakten.  
Men då vi sällan kom fram eller fick tag i vår kontaktperson på Abu Garcia per telefon så 
gick vi över till att endast ha mailkontakt, förutom de möten som vi hade under projektet 
i ett jämt intervall. 
 

19 Lowe Tesch: Webbapplikationsföretag på Internet 
20 Kokokaka: Webbapplikationsföretag på Internet 
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Att ha en kontakt via E-mail skapar en hel del problem och skapar desto mer 
missförstånd då en text kan tolkas på tusen olika sätt från person till person.  
Till en början hade vi väldigt kortfattade E-mail med en del facktermer som var 
vardagsmat för oss, men var helt obegripliga för motparten.  
Detta uppmärksammades på möte då Abu Garcia formligen brast ut. Stop, vi hänger inte 
med. Något generade insåg vi att detta var det en mycket bra väckarklocka för oss, då vi 
nu gått i tre år och pratat vårt eget tekniska språk och i fortsättningen strävade vi efter 
att hålla kommunikationen på alldaglig nivå.  
 
Att kommunicera idéer för någon som man aldrig pratat med var det absolut största 
hinder vi varit tvungna att passera under projektet och det har givit en inblick i hur svårt 
det är som nyföretagare på marknaden. Där nya idéer skall läggas fram på ett 
futuristiskt sätt och på ett sätt som inte avskräcker kunden. 

Idearetet 

Produktionsprocessen 
 
Att producera våra idéer är faktiskt det vi gjort minst av vår tid på utbildningen och detta 
resulterade i att vi stod något handfallna när vi så började på projektet.  
Bara för att vi varken hade någon tillit till vårt kunnande och att vi faktiskt skulle kunna 
förverkliga våra idéer.  
Detta för att vi inte gjort något liknande innan, men samtidigt för att det faktiskt inte 
gjorts mer en handfull liknande applikationer tidigare av andra och för att det är det 
senaste inom genren produktpresentation.  
Vårt sätt att producera har legat på en dag för dag basis, då vi haft en del punkter på 
tavlan som haft olika prioritet och som betats av per vecka.  
Det tidsmässiga perspektivet per punkt har varit en katastrof. En sak som till en början 
satts låg prioritet på har visat sig vara en byggsten som tagit mycket mer tid och varit 
avgörande för projektet. 
Att arbete så nära varandra har varit mycket bra för idéarbetet och för att få allt arbete 
att bindas samman. Men som med allt annat så finns det en baksida och det har varit att 
själva produktionen blivit lidande av att vi diskuterat varenda liten detalj om och om 
igen.  
Och detta gjorde att vi brutit ny mark hela tiden.  
 
Ser man tillbaka, så har vi strävat efter att jobba på så mycket som möjligt och det är 
bra att vi fått tio veckor på oss. Men samtidigt skulle vi varit mer förberedda på att 
producera, då vår oro för just detta tagit mycket energi från idéarbetet. 
 
Mjukvara 
 
De program vi använt oss av under projektet är följande: 
 

• Alias Maya 3D21 
 
• Macromedia Flash22 
 
• Adobe Premiere23 
 
• Sony Soundforge24 
 

21 Alias Maya 3D: 3Dmodelleringsprogram  
22 Macromedia Flash: Programmering och designprogram 
23 Adobe Premiere: Redigeringsprogram för video 
24 Sony Soundforge: Ljudredigerignsprogram 
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• Steinberg Cubase SX25 
 

• Sonic Foundry Vegas26 
 

Praktiska arbetet 
 
Till en början bokade vi ett projekt rum på skolan där vi alla kunde sitta och arbeta 
tillsammans. Projekt rummet var en väldigt viktig del i vårat arbetssätt då det gav en 
plats där vi alla kunde träffas och jobba ostört. Vi fixade alla varsin dator så att vi kunde 
sitta i skolan och jobba i samma rum. Vi satte upp tider då vi skulle vara i skolan för att 
hålla ett strukturerat arbetssätt. När vi väl kommit in i att komma till skolan på 
morgonen och gå hem på eftermiddagen så började det kännas mer seriöst. Vilket gav 
oss en kick som hjälpte oss att komma igång snabbt. Vi bestämde olika roller inom 
gruppen som Projektledare, Kontaktperson och Veckoreflektionsskrivare för att få ett 
bättre flyt i arbetet. Rollerna gav en känsla av struktur som underlättade arbetet genom 
projektet. Eftersom vi haft ett projektrum så har vi alltid kunnat vända oss till varandra 
och fråga hur de ser och tycker saker och ting. Så mycket av projektet har vi genomfört 
tillsammans. Dock har vi ju våra särskilda inriktningar som vi har använt oss av för att 
skapa detta projekt. Det har både varit fördelar och nackdelar med att ha ett projekt 
rum. Man har suttit i samma rum i tolv veckor med samma personer mellan 09:00 och 
17:00. Fördelen med det är att man kan hela tiden få respons på arbetet man håller på 
med. Det medför att gruppen blir tightare och jobbar bättre ihop. Nackdelen är då 
samma sak. Det blir lite för mycket av samma personer hela tiden vilket är påfrestande. 
T.ex. har en person en jobbig dag så kan det gå ut över hela gruppen, det medför att det 
kan vara svårt att koncentrera sig på just det jobbet man ska göra.  
I det stora hela så har det fungerat bra som grupparbete. Vi har nästan aldrig jobbat 
ensamma utan att fråga varandra om råd och åsikter. När Carl-Johan har jobbat med 
filmerna och specialeffekterna till applikationen så har han för det mesta vänt sig om och 
frågat oss hur färgerna ser ut och om det är hypat27 nog till våran ide. Vilket har varit 
bra för då har alla fått en blick av hur filmerna kommer att se ut när de är klara. 
Kristoffer jobbade lite mer enskilt med ljud och musik för att senare spela upp en bit för 
oss andra och få feedback28 på det. Tobias jobbade ungefär på samma sätt som 
Kristoffer med 3Dn, han hade fiskerullen framför sig och modellerade den i ett 3D 
program. Conny kopplade ihop allt i flash och har haft ett övergripande ansvar för 
designen.     
 
Carl-Johan: 
Har varit projektets kontaktperson som hållit i all extern kontakt utanför skolan och 
kontakten innanför skolan. Har ritat bildmanus till all filmning i fabriken. Har varit 
ansvarig för all video och dokumentation av projektet i rörlig bild. Har filmat och 
redigerat introsekvensen samt instruktionsvideor samt fabrikstillverkningen och lagt en 
övergripande design på filmerna. När jag började hade jag inte en aning om hur våra 
filmer skulle se ut eller hur vi skulle kunna förmedla någon intressant information i rörlig 
bild för den som tittar på applikationen. Då jag och resterande grupp pratat igen och 
kommit fram till att allt skulle vara så coolt som möjligt, började jag få upp bilder och 
satte igång med bildmanus. För att få en så cool och hypad look som möjligt så satte jag 
igång i ett tidigt skede för att testa mig fram med några sporadiska klipp med så mycket 
effekter som möjligt på. Tillslut fastnade jag för att lägga ihop två filmklipp, så att 
kontrasten höjdes på ett tilltalande sätt. Övergripande genom hela projektet har 
jagarbetat med *.tga-bildsekvenser29 och efterarbetat i Digital Fusion30 samt klippt ihop 

25 Steinberg Cubase SX: Ljud och musikredigeringsprogram 
26 Sonic Foundry Vegas: Ljud och videoredigeringsprogram 
27 Hypat: Något häftigt 
28 Feedback: När någon ger kritik 
29 *.tga-bildsekvenser: bildsekvens i formatet *.tga 
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allt i Premiere. För att lägga ihop allt till en sebar film, med ljud har jag använt mig av 
AfterEffects31. Har även testat fram den bästa komprimeringen av Windows media video, 
för att få så små, men ändå lätta filmer att förhandsgranska.  
  
Conny: 
I detta projekt var min uppgift att göra all grafisk design och all animation och kodning i 
flash 8. Till en början var det ju mest arbete med själva iden så jag kom inte igång med 
mitt arbete förens andra veckan, och då var det mer att testa saker i flash för att vara 
säker på att jag verkligen kunde göra det som vi i gruppen hade diskuterat fram.  
Jag hade inte riktigt de kunskaper i flash för att känna mig säker på att jag kunde 
genomföra allt då jag tidigare under min utbildning fokuserat på design biten. Men de 
problem som genast dök upp i flash vad gäller kodning fick jag tillräcklig med hjälp och 
support av gruppen och även handledare för att lösa det, så då stärktes självförtroendet 
rejält. 
Men stundtals kände jag att det var alldeles för mycket animering och kodning i 
actionscript32 och alldeles för lite design jobb. Det som framförallt skapade problem var 
att köra ett movieclip i flash baklänges, i projektet skulle vi nämligen snurra en rulle åt 
båda hållen. Det är det som har tagit mest tid under projektets gång. 
Vi hittade en lösning som fungerade, men som gör att den delen av applikationen blir seg 
att ladda ner och även under den första tiden som användaren kör applikationen känns 
den seg.  
Det känns som ett nederlag att jag inte lyckades få den delen att fungera bättre. 
Den sista delen av projektet gick all tid åt att implementera alla de filmer, ljud och 3d 
sekvenser på applikationen, ibland gick det smärtfritt men oftast inte då någonting blev 
galet med filen eller att ljud eller bild inte blev som förväntat efter att flash komprimerat 
ner filerna. 
 
Kristoffer: 
Har vart projektledare under detta projekt, försökt att ha koll på vad alla gör och så att 
dom har något att göra hela tiden. Har gjort allt ljud och all musik på applikationen. Har 
även hjälpt till med flash och postproduktion33. I början av projektet så blev det att jag 
väntade en del på att få något att göra musik eller ljudeffekter till. Så det blev att jag 
satt och gjorde en rad olika slags låtar i alla olika slags stilar, för att hoppas på att någon 
av dom skulle passa till materialet jag skulle få. Men eftersom vi suttit i projekt rummet 
så har man haft koll på vad alla sysslade med, så man fick en bild ungefär man skulle 
strukturera upp ljudeffekter och musiken. Men efter någon vecka så fick jag filmer av 
Carl-Johan att ljudlägga, så det va då det ”riktiga” arbetet kom igång. Hade en del 
problem med ett MIDI-tangentbord som strulade med ett musikprogram, det synkade 
inte med när man tryckte ner tangenten. Så det var svårt att skapa musiken just då. 
Men jag lyckades lösa problemet och det blev genast lättare att producera musiken. Sen 
när Conny började få färdigt lite animationer i Flash så fick jag mer och mer att 
ljudlägga. Men eftersom vi ändrade utseende på filmer och animationer hela tiden, så 
blev det mycket musik och ljud som jag fick producera på nytt. Jag har även 
färgkorrigerat bilderna i applikationen i Adobe photoshop34, för att variera lite i arbetet. 
 
Tobias: 
Har gjort all 3D i applikationen. Har även varit ett stöd i actionscript kodning i flash. 
Jag började direkt på första dagen med att göra rullen i Maya. Jag jobbade stenhårt i 
början med att försöka göra klart rullen så snabbt som möjligt genom att bara skruva i 
sönder rullen och kolla på delarna inuti och sen försöka modellera de i Maya så gott jag 
kunnat. Då jag senare fick reda på att jag kunde få ritningarna i 3D på rullen så saktades 

30 Digital Fusion: Efterarbetning/effektprogram för video 
31 AfterEffects: Efterarbetning/effektprogram för video 
32 Actionscript: programmeringsspråk i macromedia flash 
33 Postproduktion: Efterbearbetning av video/bild 
34 Adobe Photoshop: Bildredigeringsprogram 
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mitt arbete av lite och jag kunde börja koncentrera mig på Texturen (färgen på rullen). 
Då det tog ett tag att få ritningarna så blev det lite stopp för att texturer var något som 
jag inte hållit på med så mycket innan. Det var jätte svårt att få fram den blåa färg som 
rullen har eftersom den i vissa vinklar är lika blank som en kromad yta och i vissa vinklar 
är nästan helt blå. När jag väl fått ritningarna så kunde jag börja ändra på min 
originalrulle och få rullens dimensioner rätt. Det var ett krävande jobb eftersom jag då 
fick göra om rätt många saker för att jag inte hade fått rätt mått med ögonen bara. 
Rullen blev klar ganska snabbt efter att jag fått ritningarna eftersom då hade jag 
verkligen något som jag kunde gå efter storleksmässig och dimensionerna. När jag var 
klar med all 3D-modellering så var det dags att börja på texturen. Det var det svåraste i 
detta projekt. Den kromade ytan var ganska lätt att få fram det var bara att söka på 
Google35 så blev det bra nästan direkt. Den blåa färgen var av en svårare sort. Det 
jobbiga var att jag inte kunde få fram den blå färgen så att det såg bra ut när man 
tittade på den. Antingen blev det för blått eller så blev det alldeles för lite blått, så det 
var en svår balans för att få det att så bra ut.  

Kunskapsutvecklande 
 
Vi har utvecklads mycket inom våra egna inriktningar under detta projekt. Vår civila 
kompetens har utvecklats i och med att vi arbetat med en extern part. Att arbeta i grupp 
som vi gjort under projektet, har givit oss en insikt och berikat vårt kunnande på en bred 
bas. Då vi varit tvungna att sätta oss in i varandras program och hur de andra arbetat för 
att vi skall få ett så smidigt arbetssätt som möjligt. Vi har mer kunskaper inom 
kommunikation än vi haft tidigare och framförallt, så har vi utvecklats mycket inom 
grupparbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 Google: Sökmotor på Internet 
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Kap 5 Slutord 
 
Arbetet har varit stundom krävande, men framförallt väldigt roligt och givande. De 
frågeställningar som vi hade i början av detta projekt var följande: 
 

-Hur det är att arbeta mot en extern uppdragsgivare ? 
  

-Kommer vi klara av att slutföra våran produktpresentation så att både vi 
och uppdragsgivaren blir nöjda med slutresultatet ? 

  
-Hur kommer kommunikationen att fungera mellan den externa parten och 

oss? 

Hur det är att arbeta mot en extern uppdragsgivare ? 
 
Det kan stundtals vara mycket krävande då man inte får tag i kontaktpersonen på 
företaget och hela arbetet då stannar upp då man inte får de uppgifter eller klartecken 
man behöver för att fortsätta arbeta. För det mesta kan man gå vidare med att jobba 
men tillslut så kan det bli för många saker som är olösta.  
Det gäller att inte lägga ner för mycket tid på just en idé som man inte kollat av med 
företaget för om de inte godkänner den så har man slösat massa tid på det. Man måste 
dock lägga tid på en idé som man tycker lyfter projektet till en högre nivå.  
 
Slutligen kan vi säga att det varit väldigt givande och intressant att arbeta med en extern 
uppdragsgivare. Man har fått sig en titt in i den verkliga världen utanför skolans halvt 
stängda dörrar. Man har använt all den kunskap som man har för att kunna jobba mot en 
extern uppdragsgivare. Vi har lärt oss att pitcha36 våra idéer på skolan och det var det 
första vi fick göra när vi kom till Abu Garcia.  
Det var skoj men vi var inte tillräckligt förberedda och det var inte bra. Hade vi haft mer 
ritningar, nerskissade idéer, kanske en powerpoint presentation och lite exempel på vad 
vi kan göra så hade det gått smidigare på första mötet. En sak som förvånade oss var att 
de var så villiga att ge oss saker. Redan på första mötet fick vi en helt ny rulle i en låda 
från produktionen och två andra söndersågade rullar.  

Kommer vi klara av att slutföra våran produktpresentation så att både vi och 
uppdragsgivaren blir nöjda med slutresultatet ? 
 
Vi försökte hela tiden kolla av med Abu Garcia att vi fick deras samtycke på allt vi gjorde. 
Det vi presterat under dessa tio veckors tid, är vi som grupp nöjda med.  
Vissa av våra första idéer har fallit bort på grund av att dessa inte passat in i projektet. 
Dock har andra idéer kommit till under arbetets gång.  
Våra uppdragsgivare Abu Garcia blev nöjda över vad vi presterad som slutresultat. Vi var 
inte helt klara med applikationen det fanns några små buggar i den när vi visade upp den 
för Olle Lidesjö på Abu Garcia men det är bara buggar som vi som gjort applikationen 
märker. Om vi hade tagit betalt för detta så hade kanske inte applikationen sett ut som 
den gör idag.  
 
Abu Garcia hade då tagit mer kontroll över oss och inte låtit oss få så fria händer som vi 
fick. Antagligen hade applikationen inte varit så hypad som den är nu. Den hade nog 
varit lite mer  
 

36 Pitcha: Sälja in en ide  
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stel och mer rakt på, inte så många sidospår, vilket hade gjort hela projektet mycket 
tråkigare för oss. 

 
Hur kommer kommunikationen att fungera mellan den externa parten och oss? 
 
Vi fick varningar innan projektet startade av våran handledare om att externa parter kan 
vara väldigt svåra att hålla en öppen kommunikation med.  
Vi kom fort underfund med detta, då det var svårt att få tag på våran kontaktperson på 
Abu Garcia.  
Vi kom fram till att telefonkontakten var svår att uppehålla med dem, så mycket av 
kontakten skedde via E-mail. Vilket var väldigt jobbigt ibland, eftersom det kunde ta lång 
tid innan vi fick svar.  
Det hade nog varit bättre kontakt från Abu Garcias sida om vi hade tagit betalt för 
jobbet. Nu är det inte så viktigt för dom att hålla kontakten. De förlorar ju inget på att 
inte höra av sig till oss. Så nästa gång vi ska göra något sådanthära så ska vi ta bra 
betalt. 

Hur kommer vi hantera motgångar ? 
 
Allt under detta projekt har inte gått smärtfritt. Dels att man blivit smått irriterad på 
varandra i gruppen, på grund av att vi fyra suttit och jobbat med varandra i ett rum på 7 
kvm varje dag i tio veckor.  
För att undvika detta så har vi tagit utflykter med jämna mellanrum, där vi varit och 
tittat på platser som vi kan ha användning för inspelningar.  
Det är dock riktigt bra att sitta i ett så litet rum att jobba för att man kan alltid vända sig 
om och fråga vad de andra tycker och man gör ju aldrig något helt själv, det är alltid 
någon som har en åsikt om allt.  
Hade vi inte haft de här utflykterna då vi kommer iväg och får släppa allting och bara ha 
det skönt ute i naturen så hade vi nog inte klarat av detta så bra som vi gjort.  
Irritationen hade blivit för stor och det hade resulterat i att man hade tagit lediga dagar 
istället för att ta halvt jobbande dagar.  
Man ska aldrig bara sitta i ett rum och jobba. Man måste gå ut utanför rummet, sätta sig 
och bara prata igenom projektet och vad man behöver göra. 
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Bifogat 

Kandidatarbete Projektplan 
 
Vi är en grupp på 4 bestående av: 
Kristoffer Edvardsson kred03@student.bth.se - Ljud och musik 
Tobias Nilsson tona03@student.bth.se - 3D 
Conny Högkvist coho03@student.bth.se - Flash/design 
Carl-Johan Nilsson cjni03@student.bth.se - Video/post produktion 
 
Handledare:  
Johan Claesson 
 
Projektet görs i samarbete med:  
Abu Garcia 
 
Bakgrund 
Till en början hade vi en ide om att göra en produkt presentation, som är bättre och mer 
än en vanlig PowerPoint presentation. Vi började med att ta kontakt med massa företag 
för att se om det fanns något intresse i att arbeta med oss. Vi låg extra hårt på företaget 
Abu Garcia för att fiske är något som tilltalar oss alla i gruppen och att företaget ligger i 
Svängsta.  
Efter två veckors tid så kunde vi förhandla fram ett möte med dem. Och det visade sig 
att vår ide tilltalade dem, och vi kände att de gav oss relativt fria händer för att arbeta 
med vår ide. 
 
Mål: 
Vår tanke är att presentera en teknisk produkt, och sedan använda oss av våra 
kunskaper inom 3D, Macromedia flash, grafisk design, digital ljud, digital video och post 
produktion för att presentera produkten. Tanken är också att detta skulle ligga uppe på 
webben och vara interaktivt för användaren. 
Abu Garcia tillhandagav oss en av deras senaste rullar, en Record 60, som de vill att vi 
skulle arbeta med. De vill att vi skulle fokusera på rullen så mycket som möjligt, att man 
på webben ska kunna snurra på den och kunna titta på hur kugghjul och delar rör sig 
inuti rullen. 
Idén vi har är att vi ska ha tre delar på hemsidan. Den första, startsidan, befinner man 
sig i en  gammal bod, där man kommer kunna snurra och se på rullens yttre och inre 
delar.  
Olika delar på rullen kommer ”highlightas”37 så du ser vilka delar du kan få information 
om. Den andra delen är att man ska kunna gå in och titta på när rullen tillverkas med 
hjälp av filmklipp. Tredje delen är en ”Gå ut och fiska” del där vi med hjälp av 
stopmotion kommer att göra så att man kan röra sig runt en person som står och fiskar. 
Där man också kommer att kunna gå in i rullen och se hur den fungerar inuti, bl.a. 
kugghjulen. 
 
Vårt mål med att göra presentationen, är att ge en produkt bättre möjligheter att visas 
upp på marknaden, samt att vi själva skall lära oss mycket mer om att arbeta med en 
extern uppdragsgivare. Vårt mål är även att bättre kunna framföra våra idéer till 
uppdragsgivaren, så att vi säljer in den. Ett avlägset, men ändå viktigt mål med vårt 
projekt, är att få in en fot på marknaden, för att därigenom lägga en grund till ett 
framtida företag, inom interaktiva medier. 
 
 
 

37 Highlightas: När en knapp eller ett objekt lyser upp 
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Syfte: 
Vi valde att arbeta med detta projekt eftersom det var det som vi alla ville göra, dels att 
alla har sin del i projektet. 
 
 
 
Kristoffer: Mitt mål med detta projekt är att lära sig arbete i en grupp på ett bättre sätt, 
och arbeta mot video och webb och 3d. Men självklart är det största målet att lära sig 
saker under projektets gång som man kommer att dra nytta utav. Att arbeta mot just 
Abu Garcia känns väldigt seriöst, och en bra push för mig i arbetet att det känns just 
seriöst. 
 
Carl-Johan: Mitt mål med projektet är att bli bättre på kommunikation med externa 
parter. Att vidga mina idéer och få en möjlighet att visa för mig själv att jag kan något. 
Även arbetet i grupp är en bra lärdom och Syftet är att jag skall kunna slungas ut i 
arbetslivet med mina lärdomar o sätta en prägel. 
 
Conny: Jag tycker detta projekt är som klippt och skuret för mig. Jag får den del av 
grafisk design som jag vill ha, och jag kommer att få mer kunskap om stillbildskamera 
och foto i allmänhet eftersom det ligger mycket foto jobb i designmallen. Sen får jag 
utveckla mina kunskaper i flash 8. Det blir en utmaning att koppla ihop allas bitar i en 
flash fil som sedan kommer ligga på nätet. 
 
Tobias: Med detta projektarbetet vill jag göra något som känns mer seriöst än det jag 
hållit på med innan. Att jobba med Abu Garcia känns seriöst och det känns bra att ha fått 
tag på ett så stort företag. Jag hoppas jag lär mig mycket under projektet och om jag blir 
någorlunda klar med min 3D ska jag försöka lära mig flash. Ser fram emot detta och 
hoppas det leder till något i framtiden. 
 
Projektmetod: 
Vi började med att dela ut olika ansvar till var och en i gruppen. Kristoffer valdes till 
projektledare. Carl-Johan valdes till kontaktperson. Tobias och Conny fick ansvaret för 
veckorapporterna. Vi satte också upp strikta tider för när vi skulle vara i skolan och jobba 
för att få mer jobbkänsla i projektet. Vi skaffade ett av projektrummen i skolan och 
installerade oss i det med datorer och diverse materiel som skulle behövas. Eftersom vi 
har projektrum så kan vi lätt kolla på varandras saker och ge feedback hela tiden. 
 
Delmoment/Delexaminationer. 
Möte med Abu Garcia fredagen den 17/2 
Möte med Abu Garcia måndagen den 27/2  
Handlednings möte med Johan MINST 1 gång i veckan. 
Beräknat möte med Abu Garcia var 10:e dag. 
 
Eventuell ekonomi för projektet: 
Resersättning (Svängstad ABU GARCIA) 
 
Behov: 
Handlednings möte minst 1 gång i veckan. Finansiellt stöd för lån av bil. Tillgång till 
telefon.   
 
Risker med projektet: 
För höga krav på oss själva. Att vi behöver utrustning, som skolan inte har och inte 
någon kan betala. Att vi stagnerar i vårt tänkande, då vi sitter i ett sträck i 
projektrummet. Att vår ide spårar ur så att vi tekniskt inte kan genomföra det vi tänkt 
oss. Att vi tappar fokus på helheten, och bara snöar in på vår inriktning. 
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Bästa sättet att undvika dessa risker är att vi har koll på varandras arbeten och att vi tar 
tag i det direkt när problem dyker upp. 
 
V 8. 
Denna vecka ska vi arbeta med idéarbete. Ta fram ett antal förslag och skisser på hur 
applikationen ska se ut. Även ett manus utkast för att hitta en röd tråd genom projektet. 
Tobias: 3D Modellering av record rullen 
C-J: Bildmanus utkast 
Kristoffer: Ljud musik utkast 
Conny: Grafisk gränssnitt 
 
 
V 9. 
Fokus på att få iden så klar som möjligt så vi kan börja producera. Vi ska också testa 
olika saker för att vara på det säkra att det vi har tänk oss verkligen går att genomföra. 
Tobias: 3D Modellering av record rullen 
Kristoffer: bakgrundsmusik till flash applikation 
C-J: Fastställande av bild manus 
Conny: Stopmotion test i flash, test kodning i flash 
 
V 10.  
Denna vecka ska vi vara klara med iden, fortsätta att testa, mest vad gäller 
kodningsbiten i flash och filma de viktiga delarna under produktion i fabriken. 
Tobias: 3D Modellering/shaders 
Kristoffer: Ljud/Musik- fördjupning 
C-J: Testfilmning, filmning i fabrik  
Conny: Flash kodning 
 
V 11. 
Tills denna vecka ska vi ha testat klart och vara säkra på att vi klarar av att göra bl.a. 
stopmotion produktionerna. 
Tobias: 3d modellering/shaders 
C-J: Redigering av filmmaterial 
Kristoffer: Musik produktion 
Conny:  Flash kodning forts 
 
V12. 
Tobias: Eventuellt 3d modellering / shaders. Påbörjar lära sig lite flash. 
Kristoffer: Musik Produktion/ljudeffekter till fabriks filmerna 
C-J: Redigering av filmmaterial 
Conny / C-J: Videosekvenser in i Flash. 
Conny: Flash kodning/animering i flash 
 
V13. 
Tobias: 3D animation inne i rullen  
Kristoffer: Ljudläggning av video klippen. Evn ljudupptagning av ljudeffekter. 
C-J: Post och hopsättning av filmmaterial, samarbete med Kristoffer angående ljud. 
Conny: Flash kodning/animering 
 
 
V14. 
Kristoffer: Fortsättning av ljudläggning 
Tobias: Färdigställning av rullen / rendering 
Conny: Kodning i flash, läsa på om flv 
C-J: Fortsätter på postning och effekter på videoklippen. 
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V15. 
Conny: Design jobb, börja med att buggtesta applikationen 
Kristoffer: Färdigställa alla ljud och all musik. 
C-J: DVD produktion test 
Tobias:  Bli klar med alla 3d klipp och utrenderande. 
 
V16. 
Buggtestning av flash applikationen, alla färdiga filmer/ljud/3d ska läggas in på sajten. 
Eventuellt rendering av 3D animation. 
 
V17. 
Buggtestning, finslipning av projektet och avstämmningsmöte med Abu Garcia för att se 
vad som behöver fixas till. 
 
 


	Förord
	Abstract
	Kap 1 Arbetsbeskrivning
	Kap 2 Projektplan
	Kap 3 Veckorapporter
	Andra mötet med Abu Garcia
	Lite smått kaos
	Ordning igen
	På känn av kreativitet
	De första testerna av applikationen
	Ännu ett avstämningsmöte
	Närmar oss slutfasen
	Sista mötet

	Kap 4 Reflektion
	Innan projektet startade
	Projekthantering
	Projektplanen
	Research
	Kontaktperson
	Kommunikationen

	Idearetet
	Produktionsprocessen
	Praktiska arbetet
	Kunskapsutvecklande


	Kap 5 Slutord
	Hur det är att arbeta mot en extern uppdragsgivare ?
	Kommer vi klara av att slutföra våran produktpresentation så att både vi och uppdragsgivaren blir nöjda med slutresultatet ?
	Hur kommer kommunikationen att fungera mellan den externa parten och oss?
	Hur kommer vi hantera motgångar ?

	Referenser
	Källor:
	Inspiration:

	Bifogat
	Kandidatarbete Projektplan


