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Förord
Östersjöfestivalen tog mer än 15 veckor att skapa. Det här projektet är ett resultat av 3 års studier på 

Blekinges  Tekniska  Högskola  Campus  Karlshamn.   Projektet  är  vår  kronjuvel,  vårt  svett  och  blod,  vår 

ädelsten men mest av allt är det här projektet vi. Men projektet är mer än så, projektet är även Karlshamn 

och alla som besöker Karlshamn vecka 29 varje år, det är i alla fall vårt mål med Östersjöfestivalen. 

Det är nu vi tackar alla som varit en del av projektet, men vi vill tacka fler folk än så. Vi vill tacka alla som 

påverkat oss under våra 3 år här på BTH Campus Karlshamn. Tack till er som känner er berörda, tack till er 

som inte läser det här men ändå haft en del i vårt liv under dessa 3 år. Tack till alla affärer som försett oss 

med kaffe, godis, energidryck, pizza, kebab och mycket mycket mer. Fast vi tackat alla och lite till vill vi ändå 

utmärka vissa personer för deras engagemang i det här projektet.

David Olsson, tack för att du till slut ändrade storleken på den gula menyn.

Palle Carlsson, tack för handledningen och pressen till att skapa något mer än bara en vanlig webbsida.

Conny Högqvist och Simon Gustafsson, tack till er för alla idéer ni klämt ut från oss.

Peter Alm, tack för att du fungerat som vår teknisk support när det gäller Flash och PHP.

Conny  Nilsson,  Roger  Karlsson,  Eric  Sandström,  tack  till  möjligheten  till  att  få  arbeta  med  er  och 

Östersjöfestivalen.

Pirjo Elovaara, tack för att du kom ur ångesten du fick under första mötet. 

Och till slut vill vi såklart tacka varandra för att ha lyckats skapa något stort och för att vi lyckats överleva 

varandra i 20 veckors tid, om inte mer.

2



Danish Rehman MT06
Daniel Spandel Slutreflektion

Abstrakt 
I  denna  slutreflektion  beskriver  vi  tillvägagångssättet  för  att  skapa  en  grafisk  profil  och  webbplats  för 

Östersjöfestivalen i Karlshamn. Målet var att skapa en profil som passade en bred målgrupp och förmedlade 

den  känslan  Östersjöfestivalen  ger  till  besökarna.  Vi  presenterar  hur  det  har  varit  att  arbeta  med  en 

kommun  som  klient,  hur  det  har  varit  att  skapa  en  interaktiv  webbapplikation  med  funktioner  som 

sammanfogar en karta med en gästbok, samt hur det har varit att producera något som kommer synas av en 

stor publik. Utöver detta reflekterar vi över denna process och ger våra tankar och åsikter om projektets 

gång.

Nyckelord: Festival, Karlshamn, Flash, web 2.0, grafisk profil, ActionScript 3.0, webbdesign

In  this  final  project  essay  we will  describe  the procedure for  making  a  graphic  profile  and website  to 

Östersjöfestivalen in Karlshamn. The goal was to create a profile that fitted a wide target audience and 

transmitted the feeling Östersjöfestivalen gives to its visitors. We explain how it has been to work with a 

municipality as a client, how it has been to create an interactive web application with functions that merges 

a map with a guestbook, and also how it has been to produce something that will be seen by a very large 

audience. In addition to this we reflect over the working process and give our thoughts and opinions about 

the whole project.

Keywords: Festival, Karlshamn, Flash, web 2.0, graphic profile, ActionScript 3.0, webdesign
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1 Arbetsbeskrivning 
Vi har skapat en webbplats och grafisk profil till Östersjöfestivalen i Karlshamn. Den ursprungliga idéen var 

att  skapa  både  analog  och  digital  media  men  efter  kommunens  önskemål  så  ligger  fokus  mest  på 

webbplatsen.

När vi tittade på Östersjöfestivalens dåvarande hemsida såg vi ett stort behov av modernisering och kunde 

inte se att det fanns någon tydlig grafisk profil.  Samtidigt kände vi att det vore roligt att arbeta mot en 

såpass stor klient som en kommun ändå är. Därför bestämde vi oss för att ta kontakt med kommunen och 

försöka genomföra detta som vårt kandidatarbete. 

Vi har försökt anpassa webbplatsen så att den passar både vana webbanvändare och ovana.  Vi  ville även 

ha någon slags interaktion med användarna, och därför har vi  skapat en interaktiv  karta som man kan 

placera ut kommentarer på. Den fungerar alltså som en sorts klotterplank där besökaren kan lämna fotspår 

på en specifik plats på kartan.

Det största problemet, rent grafiskt, har varit att skapa något som passar en bred åldergrupp, allt från yngre 

till äldre. Vi anser att vi har kunnat formge en webbplats som fungerar för en sådan grupp. Rent tekniskt har 

användarvänligheten för kommunen varit ett stort problem; att deras redaktörer och webbutvecklare ska 

kunna använda sig av och administrera hemsidan på ett enkelt sätt.

2 Projektplan

I följande text presenterar vi vår projektplan som vi skapade innan projektet startade.

Gruppmedlemmar

• Danish Rehman, darb06

• Daniel Spandel, dasp06

Extern gruppmedlem

• David Olsson, 

Målet

• Målet är att uppdatera Östersjöfestivalens profil så att den ser modernare och fräschare ut,

samt ge den en personlighet.

• Kvaliteten ska vara professionell då vi jobbar för en kund samt att slutprodukten ska visas
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för en stor publik.

Syftet

• Syftet är att få erfarenhet av att jobba mot en kund, samt att det innefattar de områden vi vill

jobba med i framtiden. Det vill säga grafisk formgivning för företag och reklam.

Projektmetod

• Genom  idéarbete,  skisser  och  dialog  med  kunden  kommer  vi  skapa  en  grafisk  profil  åt 

Östersjöfestivalen '09. Till den grafiska profilen räknar vi även in en hemsida, eventuellt

reklamfilm, posters och dylikt. Dessa komponenter kommer skapas med hjälp av Adobe

paketet.

• Det kommer finnas tre delexaminationer som kommer ske vecka 8, 12 och 16.

Tidplan

• Period 1

• Vecka 1

• Förberedelser, dvs. se till att alla verktyg finns och fungerar som de ska

• Researcha om tillvägagångssätt, t.ex. Joomla

• Idéarbete för att göra produkten mer interaktivt

• Vecka 2 - 4

• Möten med kunden

• Utveckla alla idéer

• Skissa grafik

• Skissa animationer till reklamfilmerna

• Period 2

• Vecka 5 - 8

• Börja utveckla hemsidan

• Påbörja interaktiva delen av hemsidan

• Utforma grafiken

• Animera/skapa reklamfilmerna

• Period 3

• Vecka 9 - 12

• Färdigställa grafiken

• Färdigställa hemsidan

• Färdigställa interaktiva hemsidan
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• Färdigställa reklamfilmerna

• Period 4

• Vecka 13-15

• Finslipa allt

• Avsluta kandidatarbetet

Ekonomi

• Vi kommer behöva kredits till att skriva ut färgutskrifter för att kunna presentera förslag till

kunden på ett smidigt sätt då det är enklare att se förslagen utskriven. Alternativet är att

skolan tillhandahåller en skrivare, med papper och färg, som vi kan ha i projektrummet.

Behov

• Vi kommer inte behöva några extern handledare eller hjälp då vi främst kommer

• kommunicera med kunden samt vår handledare.

Risker

• Onöjd kund

• Ingen entusiastisk kund, dvs. dålig feedback

• Teknisk okunnighet

• Tappa motivationen

• För lite tid

3 Bakgrund

Östersjöfestivalen är en gratisfestival  belägen i  centrala Karlshamn med allt  från konserter och tivoli  till  

karnevaltåg och VM för blekingsekor. Det är en av Sveriges största gratisfestivaler med närmare en kvarts 

miljon besökare under veckan i Juli – alltid vecka 29. Här finns Baltic Song Contest, som är en tävling med 

stora artister från olika länder runt om i världen, men främst från länderna runt Östersjön. Det finns även en 

veteranbilsutställning där entusiaster visar upp sina gamla, men välskötta och vackra, bilar. För en del är 

serveringstälten och stämningen det som lockar mest. Festivalen är lika mångsidig som dess besökare, här 

finns något för alla, och den lockar också människor med alla möjliga sorters intressen, i alla möjliga åldrar.

Östersjöfestivalen har redan en logotyp, men i övrigt har de ingen grafisk profil alls. De har en webbsida, 

men  den  är  snarare  en  del  av  Karlshamns  kommuns  webbsida,  än  en  egen  fristående  sida.  Nu  ville 

Östersjöfestivalen uppdatera sitt utseende grafiskt och har därför låtit oss utföra det här.
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4 Processbeskrivning 

4.1 Grundidé och inspiration

I följande text presenterar vi hur projektet började och vad som inspirerade oss till att fatta de beslut som  

formade projektet. 

I början var vår idé att arbeta inom Adobe After Effects (AE)1, ett program för att arbeta med rörlig grafik 

och  visuella  effekter,  då  den  dåvarande  gruppen,  bestående  av  Danish  Rehman,  Daniel  Spandel  och 

Alexander Preutz, hade kunskap och intresse för det programmet. Vi ville arbeta mycket med rörlig grafik 

och skapa en rörlig hemsida där vi skulle koppla ihop AE med Flash2, ett animeringsprogram som använder 

programmeringsspråket ActionScript3. Dock hade vi ingen aning om vad hemsidan skulle fyllas ut med eller 

vem som skulle se hemsidan. Alla var enade om att vi inte ville skapa något ”fejk” utan arbeta mot en klient. 

Det var nu projektet började rulla framåt och idéfasen började. 

Med projektet rullande framåt började vi spåna idéer om eventuella klienter. Vi hade tänkt ut en målgrupp 

som vi ansåg oss själva passa in med, street- och skatekulturen (fig. 1, fig. 2). Vi tre hade redan en grafisk stil 

som passade in just inom det området och kände att det skulle vara en rätt väg in för oss för att skapa något 

snyggt, stort och häftigt. Vi började fundera på idéer som att arbeta  mot JC, klädkedja, eller UFO M, en 

skateaffär i Karlskrona, där vi skulle skapa en hemsida som skulle fungera som en onlineaffär. Men vi ville 

inte stänga in oss just på de idéerna utan fortsatte fundera på andra idéer samtidigt som vi skissade idéer 

om hur vi kunde utföra en annorlunda onlineaffär. 

1. http://www.adobe.com/se/products/aftereffects/?promoid=BPCGQ
2. http://www.adobe.com/uk/products/flash/
3. http://www.adobe.com/devnet/actionscript/
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En idé som Danish nämnde var att skapa Östersjöfestivalens4 profil, det vill säga skapa en grafisk kännedom 

till  festivalen.  Han  hade  praktiserat  hos  Martin  Sandström,  en  art  director  som var  med och  skapade 

Malmöfestivalens5 profil 2008, och var därför intresserad av att göra något liknande. Vi började fundera på 

vad det innebar att göra en profil åt Östersjöfestivalen, vad vi kunde erbjuda och märkte snabbt att det 

kunde bli allt från analogt; affischer, pass, visitkort, till digitalt; webbplats och onlinereklam. Någonstans i 

brainstormen försvann idéerna om en onlineaffär och vi började kretsa mer och mer runt Östersjöfestivalen. 

Vi tog kontakt med NetPort6, som är en samarbetspartner till festivalen, och fick kontaktuppgifter till Conny 

Nilsson, festivalamiral. Vi bokade ett möte och nu var projektet igång.

4.2 Första mötet med kommunen

Första  mötet  gick  enbart  ut  på  att  vi  presenterade  oss  och  förklarade  vår  idé  om  att  arbeta  med 

Östersjöfestivalens profil.  Conny Nilsson tyckte att det lät som en intressant idé och ville att vi skulle ha 

möte med kommunens webbansvarig, Roger Karlsson, samt informationsansvarig, Erik Sandström. Conny 

Nilsson bokade in oss till ett nytt möte där Roger Karlsson och Erik Sandström.

4.3 Research och förberedelser inför andra mötet

De kommande veckorna gick åt att hitta inspiration samt komma på argument till varför kommunen skulle 

låta oss göra om Östersjöfestivalens hemsida. Vi hittade inspiration genom att titta hur andra kommunala 

festivaler såg ut rent grafiskt och byggde våra argument på att Östersjöfestivalen behövde utveckla sig inom 

det grafiska området. Dock hoppade Alexander Preutz av projektet under den här tiden på grund av att han 

kände att han inte skulle  få ut det han ville.  Med en man mindre fortsatte Danish Rehman och Daniel 

Spandel att researcha och förbereda pitchen, ett möte där vi argumentera om varför vi skulle få arbeta med 

Östersjöfestivalen. Danish hade lärt sig från praktiken att enklaste vägen till att pitcha en idé som handlar 

om grafisk formgivning är argumentera om varför man vill/borde uppdatera deras profil samt visa exempel 

på liknande profiler inom samma område. Vi ansåg att hemsidan (fig. 3) inte förmedlade den glada och 

somriga känsla som Östersjöfestivalen har. Hemsidan kändes byråkratisk, det vill säga den riktade sig inte till  

någon specifik målgrupp utan gav informationen ”svart på vitt”. Våra argument förstärkte vi genom att visa 

4. http://karlshamn.se/Festival/
5. http://www.malmofestivalen.se/index.php?id=29
6. http://www.netport.se/
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andra  kommunala  festivalers  profiler,  så  som  Malmöfestivalen,  Kristianstadsdagarna7 och  Stockholms 

Ung08. Även mindre städer som Olofström hade en specifik hemsida för sin festival, Holjemarknad8. Genom 

att  uppdatera  Östersjöfestivalens  profil  skulle  Karlshamn,  enligt  oss,  få  mer  medieuppmärksamhet  och 

festivalen skulle kännas mer i tiden.

4.4 Andra mötet 

Under andra mötet gick vi  igenom alla våra argument och presenterade vad vi kommit fram till  genom 

researcharbetet, samt berättade vad vi ville göra och varför. Kommunen nappade på idén om att få mer 

medieuppmärksamhet då detta var något de redan strävade efter. De kände att det var svårt för dem att 

själva lyckas få den uppmärksamheten på grund av att de inte hade tillräckligt med kunskaper om den nya 

digitala världen. De tyckte det var positivt att unga människor med kunskaper om hur man arbetar med ett 

nyskapade tankesätt inom digitala medier ville arbeta med dem.

Nästa steg blev att ta reda på vad de ville ha, och visa vad vi ville göra åt dem. Vi hade en öppen diskussion  

där vi berättade vad vi kunde tänka oss göra; hemsidan, affischer, visitkort, passerkort, spelschema samt 

reklamfilmer,  och  frågade  dem  vad  de  ville  ha.  Det  vi  betonade  mest  på  var  reklamfilmerna,  då  vi 

fortfarande gärna ville ägna oss åt rörlig grafik inom AE. Vi nämnde även att alla element i profilen skulle 

hålla samma grafiska stil. De var osäkra på vissa punkter då de redan hade externa företag som tog hand om 

bland annat reklamfilmer, affischer och spelschemat. Däremot var de positiva till att uppdatera hemsidan 

men hade ett  krav,  att  det  skulle  vara  enkelt  att  administrera  och enkelt  för  redaktörer  att  uppdatera 

hemsidan  med  nya  artiklar.  Då  varken  Daniel  eller  Danish  var  tillräckligt  insatta  i  den  typen  av 

webbprogrammering som behövs för detta (kunskaper om databaser, samt djupare css och xhtml), insåg de 

snabbt att de behövde ta in en tredje person i projektet för att projektet skulle kunna genomföras. 

7. http://www.kristianstadsdagarna.nu/
8. http://www.holjemarknad.com/
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4.5 Tredje gruppmedlem hittas

Danish visste att en andraårsstudent i medieteknik, David Olsson, saknade projekt för vårterminen och tog 

därför  kontakt  med  honom.  David  kände  att  det  här  var  ett  utmärkt  tillfälle  att  utvecklas  inom 

webbutveckling och att få arbeta med en extern klient. Med David som gruppmedlem hade vi nu lagt en 

grund för att projektet skulle kunna gå att genomföra.

4.6 Grafisk formgivning

I följande text presenterar vi den grafiska delen av projektet. Varifrån inspirationen kom och hur valet om  

grafiken gick till.

Att skapa själva profilen var en av de större punkterna i projektet. Vi hade en tanke om att profilen skulle 

skapas med hjälp av festivalbesökarnas berättelse och minnen. Det vill säga att illustrationerna på hemsidan 

skulle berätta en berättelse, eller att en text skulle fungera som en grafisk enhet, något som kompletterar 

gränssnittdesignen. Vi visste också att vi ville på något sätt använda oss av handskriven typografi för att 

skapa en lättsammare miljö och att det skulle vara många färger och se rent ut. Men vi var även tvungna att 

hålla gränssnittdesignen till en nivå att alla olika åldersgrupper kände sig lockade.

Med  det  som  grund  började  vi  leta  inspiration  för  att  skapa  en  illustration  som  skulle  fungera  som 

utgångspunkten i profilen. Vi använde oss främst av webben för att hitta inspiration då vi tittade hur andra 

kommuner hade arbetat fram sina festivalers profiler. Malmöfestivalen(fig. 4), Kristianstaddagarna, Ung08 

(fig. 5) var några sidor som vi hämtade mycket inspiration från. En annan hemsida som användes flitigt var 

FFFFound.com9 men även tidningen Cap&Design10. Vi försökte hitta något som var färgglatt, rörigt men ändå 

hade ordning, somrigt och tilltalande en bred publik. För att enkelt sortera all inspiration skapade vi olika 

moodboards, bildkollage som representerar en känsla,  för olika idéer. På så sätt fick vi mer ordning på alla 

100 tals bilder vi sparat och kunde sortera de utifrån vilken känsla vi ansåg att de representerade. 

9. http://ffffound.com/
10.http://capdesign.idg.se/
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Med moodboarden klar började vi rita fram olika illustrationer som skulle bli själva grunden till profilen. Vi 

hade ett par förslag som vi ville ta vidare till nästa steg. Bland dessa fanns en med abstrakta former och 

starka  färger,  en   som  byggde  på  Karlshamns  silhuett  och  en  som  använde  sig  mycket  av  festivalens 

befintliga logotyp(fig. 6). Dessa tre förslag började vi implementera i webb och tryck för att se ifall vi hade 

hittat något användbart. Vi hade mer eller mindre bestämt själva layouten till hemsidan, en rätt enkel och 

vanlig  layout;  banner  längst  upp,  schemaruta  under  och  längst  ner  en  högerjusterad  meny  med 

innehållsrutan  bredvid(fig.  7).  Vi  testade  att  implementera  de  olika  grafiska  förslagen  men  fick  inget 

fungerande  resultat  utan  enbart  halvdana  oprofessionella  hemsidor.  De  var  stökiga,  hade  ingen  tanke 

bakom och de olika elementen bildade ingen riktig helhet med varandra. Trots att vi inte var nöjda med våra 

förslag presenterade vi dem till kommunen i hopp om att få feedback. De tyckte att vi var på rätt spår och 

därför fortsatte vi men kom alltid till ett stopp. Vi började fundera på ifall det var layouten som fick oss att 

stanna  till  och  började  leta  efter  en  alternativ  layout.  Danish  bestämde  sig  för  att  gå  vidare  med 

formgivandet själv så att Daniel kunde börja arbeta med andra delar av projektet.

Danish ansåg att enklaste sättet att komma vidare var att börja om från början och kasta alla gamla idéer. 

Han sållade bort vissa moodboards och bestämde sig för några få och utgick från dem. För att hemsidan 

skulle utvecklas började han researcha igen och tittade på flera andra webbsidor, inte enbart kommunala, 

och  inte  enbart  för  festivaler.  Två  hemsidor  som  fastnade  var  AvalonEnterprise11 (fig.  8)  och 

Roskildefestivalen12 (fig. 9). Det som var intressant med AvalaonEnterprise hemsidan var menyraden längst 

ner.  Den  fanns  alltid  där  oavsett  hur  lång  sidan  blev,  den  var  absolutpositionerad  längst  ner. 

Roskildefestivalen hade en menyrad längst uppe som lyckades få med ett tiotal knappar utan att det såg 

rörigt ut. Dessa två sidor blev utgångspunkten för den nya layouten. En absolutpositionerad menyrad längst 

ner  med  innehållsrutan  ovanför.  Längst  upp  skulle  programschemat  ligga  och  de  två  menyerna  skulle 

11. http://www.avalonenterprise.com/
12. http://www.roskilde-festival.dk/
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fungera  som  en  inramning  för  innehållsrutan.  Men  det  kändes  ändå  som  att  det  saknades  något,  en 

genomgående grafisk enhet som fungerade som en övergång eller inramning för bilder, text och menyer. 

Danish hade en tanke om att illustrera vatten på ett annorlunda sätt, och att den grafiken skulle användas 

för övergångar eller inramningar. Denna idé var inspirerad från Malmöfestivalens hemsida där de använder 

sig av moln på liknande sätt. Efter flera försök lyckades han få ut en form som han var nöjd med (fig. 10).  

Den användes i layouten men fungerade ändå inte, det blev bara för rörigt (fig. 11). 

Danish ansåg att ifall grafiken skulle passa en bred målgrupp behövdes något rent med inte allt för många 

färger. Han återgick till  Östersjöfestivalens logotyp och valde ut de fem färgerna; röd, gul, blå, lila, grön. 

Färgerna behövdes dock korrigeras för att kunna fungera bättre ihop och inte skära sig med varandra. Med 

hjälp av kuler.adobe.com13 hittades en alternativa nyanser som fungerade bättre ihop med varandra. Danish 

tyckte också att han behövde arbeta med något enklare grafik, enklare former, men ändå framhäva att 

grafken representerade Karlshamn. Med dessa tankar skapades en logotyp(fig. 12) som hade alla element i 

sig;  den var ren, använde sig av en stadssilhuett  och hade enkla former. Danish skapade även ett  eget 

13. http://kuler.adobe.com/
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typsnitt, en redigerad version av typsnittet Haettenschweiler, som blev huvudtypsnittet till logotypen. Nästa 

steg blev att implementera logotypen vilket gick förvånansvärt lätt då elementen i logotypen var enkla att 

arbeta med. Logotypens olika delar; stadssilhuetten, färger,  former,  var som gjorda för att användas till 

andra element på webbsidan. Det kändes verkligen att projektet gick vidare med stora steg, både inom 

webbdelen och tryckdelen. Förslaget presenterades till kommunen och de var positiva till vårt förslag. De 

ansåg att det var fräscht och glatt, men det behövdes städas upp då den var lite för rörig.

Efter flera veckors arbete med den nya designen började Danish bli osäker på grafiken. Han tyckte att det 

trots  allt  var  allt  för  barnsligt  och rörigt.  Det  fanns för  mycket  luft  överallt  och de grafiska  elementen 

fungerade inte ihop bra. Han återgick till  Roskildefestivalens hemsida och blev sugen på att göra något 

mörkare, även Kristianstaddagarna och Malmöfestivalen använde sig av lite mörkare nyanser kompletterade 

med starka färger. Danish ritade upp skisser med mörkare nyanser och presenterade förslaget till Daniel och 

David  men även andra  insatta  inom grafisk  formgivning utanför  projektet  så  att  gruppen fick  feedback 

utifrån. Daniel var lite skeptisk men ville att Danish skulle göra klar en version innan han bestämde sig, 
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medan resterande var positiva till det nya förslaget(fig. 14). De ansåg att den var fräschare och modernare 

men ändå behövde arbetas vidare på. Skissen presenterades till kommunen och även de ansåg att den var 

fräschare, ungdomligare och modernare än förgående förslag.

Med layouten och delar av grafiken klar var det dags att arbeta med typografin. Daniel och Danish var redan 

inne  på  att  använda  sig  av  ett  handskrivet  typsnitt  och fortsatte  i  den  riktningen.  Anledningen till  att 

använda sig av ett handskrivet typsnitt var att det skapade en lättsammare atmosfär än ett rakt och strikt 

typsnitt. Danish använde sig av dafonts.com och letade efter något som var lättsamt och roligt men ändå 

lättläst. Typsnittet skulle även vara royalty free, gratisvara, för att projektet var ett ideellt arbete, det vill 

säga vi hade inga ekonomiska resurser som kunde betala för typsnittet. Efter flera olika förslag bestämde vi 

oss för ett  typsnitt  vid namnet Greg's  Hand (fig.  15) då den var rolig  men ändå lättläst.  Det typsnittet 

användes till alla knappar för att få knapparna sticka ut mer på webbsidan. Till artiklarna och resterande 

text använde Danish ett av standardtypsnitten, Verdana (fig. 16), för att det ska vara lättläst och fungera på 

olika datorer med olika webbläsare och typsnittsbibliotek. Med typsnitten valda var webbsidans gränssnitt 

klar. Dock återstod det fortfarande att fylla in all information och skapa vår Flash-applikation.

Greg's Hand Verdana
Fig. 15 Fig. 16
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4.7 Flash-applikation

I följande text presenterar vi idéarbetet bakom och skapandet av en interaktiv applikation till  

Östersjöfestivalens webbsida. 

Vi tänkte redan från början av projektet att vi inte bara ville ha en traditionell webbsida med enbart statisk 

information, vi  ville skapa något mer interaktivt och spännande. Vi ville  förstås helst att vår sida skulle 

kunna kallas för Web 2.014, ett samlingsbegrepp för nästa generation av webbtjänster och affärsmodeller på 

webben.  Det  innebär  bland annat  att  användaren själv  ska  kunna  vara  med och  bidra  till  webbsidans 

innehåll, att användaren ska kunna ha kontroll över informationen, och att designen ska vara interaktiv och 

användbar. Ett utmärkt sätt att göra detta snyggt och enkelt är med hjälp av ett verktyg som heter Flash. 

Från början övervägde vi att göra hela sidan i Flash för att kunna få den maximalt rörlig och spännande, men 

vi insåg snart att detta inte var möjligt. En anledning till detta var att vi använde oss av ett CMS(Content 

Management System) vid namn Joomla15, för att sidan skulle vara så enkel som möjligt för redaktörer och 

administratörer att kontrollera och uppdatera sidan. Om man bygger upp en hel webbsida i Flash blir det 

väldigt svårt att sedan utveckla så att det går att enkelt kontrollera all information med Joomla. Ytterligare 

anledning var att målgruppens bredd skulle omfatta alla åldrar och kategorier av människor, därför behövde 

sidan även vara väldigt lättförståelig och inte alltför komplicerad. Dock ville vi fortfarande utforma något 

interaktivt och rörligt i Flash, för att webbsidan inte skulle bli alltför statisk och ointressant, och kom på 

idéen att skapa en applikation i form av en karta över festivalområdet. 

I vår applikation skulle det även finnas möjlighet att hitta information om olika attraktioner, var det det finns 

parkeringsplatser,  toaletter  samt  serveringstält.  Tanken  var  att  samla  all  information  om  var  allt  är 

positionerat, så att man lätt ska kunna hitta vad man än söker som har med festivalen att göra. Genom en 

funktion som skulle låta användaren välja vilka element som ska vara synliga på kartan, har vi därmed sett 

till att användaren har kontroll över sin information. 

Vi  funderade  på  att  inkludera  någon  form  av  klotterplank  i  webbsidan  för  att  förstärka  användarens 

delaktighet  och därmed låta användaren bidra till  webbsidans innehåll.  Vidare utvecklades idén till  att 

kombinera  klotterplanket  med  vår  redan  påbörjade  applikation  med  kartan,  och  därmed  få  en  större 

applikation som skulle likna Web 2.0. 

14. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
15. http://www.joomla.org/
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Slutidén blev att man ska kunna markera en position på kartan och att det sedan ska kunna lämnas en 

kommentar som hör ihop med den positionen. 

Kartan ritades upp med en mängd screenshots, stillbilder tagna direkt från datorskärmen, från Eniro.se16 

och Hitta.se17 som utgångspunkt. Olika screenshots lades samman för att bilda en helhet som fungerade bra 

till vårt ändamål. Sedan användes detta som mall när kartan illustrerades i Adobe Illustrator CS418, som är 

ett program för illustrationer och grafiska element. Vi valde ut vilka detaljer som var intressanta, nödvändiga 

för att besökaren skulle  kunna orientera sig på kartan, och ritade ut  dem, och de som kanske inte var 

nödvändiga att ta med på vår karta struntade vi helt enkelt i. 

Det  grafiska  utseendet  på  applikationen ändrades ett  par  gånger  under  arbetsgången,  då  den grafiska 

helheten på webbsidan ändrades. Allt från färger och layout till form beroende av funktionalitet ändrade 

men till slut kunde även den fastställas. Färgerna i applikationen hämtades dels från vår webbsida och dess 

logotyp, men vi lade även till ett par kompletteringsfärger för att förtydliga vad som föreställde mark och 

vatten, på kartan. När grafiken och layouten till slut var fastställd kom programmeringen igång ordentligt(fig. 

17).

Applikationen  kodades  av  Daniel  med  programmeringsspråket  Actionscript  3.0.  Detta  är  den  senaste 

versionen av Actionscript och Daniel valde den, dels för att det är den han kan bäst, men också för att den 

är mest optimerad och utvecklad av de versioner som finns i dagsläget. Den grafiska utformningen, precis 

som programmeringen, skedde i programmet Adobe Flash CS4 som även är den senaste versionen av Adobe 

Flash. 

16. http://kartor.eniro.se/
17. http://hitta.se/LargeMap.aspx?ShowSatellite=false&SearchType=4
18. http://www.adobe.com/se/products/illustrator/
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För att underlätta för ovana datoranvändare skapades en hjälpruta med noggrann information över hur 

applikationen fungerar. Denna ruta visas direkt när applikationen körs men kan även visas igen genom att 

klicka på informationsknappen applikationens övre, vänstra hörna. 

På  grund  av  kommentarsystemet  behövdes  en  databaskoppling.  Den  kopplingen  mellan  Flash  och 

databasen gjordes med hjälp av  skriptspråket  PHP19.  David  Olsson hjälpte till  med det här,  då han har 

kunskap  inom  databaser  och  PHP.  Kommunen  hade  önskemål  om  att  kunna  godkänna  och  neka 

kommentarerna som kommer in, innan de publiceras för andra, och därför gjorde vi även ett sådant system. 

Det systemet står dock utanför själva applikationen.

4.8 Avslutning

Med  webbsidan  och  applikationen  näst  intill  färdigställda  återstod  endast  att  finslipa  vår  produkt  till 

perfektion, för att sedan sälja in det färdiga resultatet till Karlshamns kommun. Till slut hade vi ett möte 

med kommunen där de personer, som slutgiltigt bestämmer om produkten kommer användas, medverkade. 

Vi presenterade vår produkt för dem och argumenterade för varför de skulle använda sig av webbsidan. Vi 

nämnde att det var ett steg i rätt riktning för dem att få mer medieuppmärksamhet och förklarade för dem 

att Flash-applikationen skulle göra webbsidan mer unik och skapa ett större intresse för besökarna. Flash-

applikationen skulle även fungera som reklam för festivalen eftersom användarna kan lämna spår av sina 

minnen på webbsidan och därmed berätta för andra användare hur roligt man kan ha på Östersjöfestivalen. 

När  mötet  avslutades  fick  vi  mestadels  positiv  respons  men  kommunen  diskuterar  fortfarande  om 

webbsidan ska användas eller inte. Dock har de nämnt att de strävar efter att använda sig av vår produkt 

redan i år.

5 Reflektion

5.1 Gruppreflektion

Det här var inte första gången vi, Danish och Daniel, arbetat ihop. Under våra tre år här har vi ett flertal  

gånger valt att arbeta tillsammans i de större projekt som varit. Anledningen till det är att vi tänker i samma 

19. http://www.w3schools.com/php/default.asp
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banor när det gäller grafisk formgivning och kompletterar varandra på ett bra sätt inom det området. Vi har 

även kunskaper inom liknande program, till exempel Adobe Photoshop och Adobe Illustrator, och har oftast 

samma vision när det gäller hur slutresultatet ska se ut. Dessa var anledningarna till att vi ville arbeta ihop 

på vårt kandidatarbete då vi visste om våra svagheter och styrkor. Vi visste att vi fungerade bra ihop och att 

vi kunde producera något vi båda kunde vara stolta över.

Dock fanns det vissa förutsättningar för att det här projektet skulle kunna gå igenom. Även om vi hade 

kunskap  om  grafisk  formgivning  och  kompletterade  varandra,  saknades  det  djupare  kunskap  om 

webbprogrammering. Vi båda kan skapa enklare webbplatser baserade på XHTML20 och CSS21 men till detta 

projekt  behövdes  ytterligare  kunskaper  om  MySQL22 samt  PHP.  Det  var  huvudanledningen  till  att  vi 

bestämde oss för att ta in en extern gruppmedlem, David Olsson.  David var den saknade pusselbiten i 

projektet och medförde den kunskap vi behövde för att kunna sätta ihop projektets olika delar. Han var även 

lätt att jobba med då han och vi hade samma mentalitet när det gällde produktionsresultat och arbetsflöde.

Arbetsflödet och miljön har varit en stor del av hur slutprodukten blivit. Vi har alltid hållit en lättsam och 

avslappnad miljö i gruppen och i projektrummet för att inte stressa upp oss för mycket. Vi ville arbeta i en 

färgglad miljö för att få inspiration till att skapa något glatt och ”festivaligt”. Vi har även motiverat varandra 

att fortsätta arbeta och hållit varandras humör uppe då humöret har en stor påverkan ifall man arbetar med 

en profil. Vi har även fungerat som varandras skyddsnät och bollplank då vår kund, i detta fallet Karlshamns 

kommun, inte alltid haft tiden till att bolla idéer. 

Även fast vi inte träffat kommunen mycket rent tidsmässigt så har vi ändå arbetat mycket med dem. Det i sig 

har varit bland den största erfarenheten vi fått i det här projektet, att arbeta mot en riktig klient. Vi anser 

att vi fått uppleva både de positiva och negativa aspekterna av det riktiga arbetslivet och omfamnar all 

kunskap. De positiva aspekterna har varit det kontaktnätet vi skapat och fått en försmak om hur det är att 

arbeta med en deadline samt arbeta med större företag. De negativa aspekterna har varit lärdomen av att 

ha en chef eller uppdragsgivare som inte besitter lika mycket kunskap som vi om den digitala världen. 

Med tanke på vilken nivå vi låg på, rent kunskapsmässigt, när vi började projektet så har vi växt en del. Vi 

anser att vi har lyckats skapa något vi är stolta över och vi har lärt oss mer av arbetslivet. Att jobba ihop i 15 

20. http://www.w3schools.com/xhtml/default.asp
21. http://www.w3schools.com/css/default.asp
22. http://www.mysql.com/why-mysql/white-papers/mysql_wp_queryanalyzer.php?gclid=CO-
aspDi35oCFQsJ3wodYmXfzg
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veckor med enbart ett projekt leder lätt till att motivationen försvinner och att produktionen får lida. Ändå 

har vi alltid motiverat varandra till att fortsätta producera och det märks på slutprodukten. Enligt vår åsikt 

har vi skapat en webbsida som fungerar för den breda publiken som Östersjöfestivalen har och skapat en 

funktionalitet som passar alla.

5.2 Reflektion – Danish Rehman

I följande text kommer ni kunna läsa Danish Rehmans reflektion. Den kommer till stor del handla om hur det  

var att arbeta mot kommunen samt svårigheterna med att skapa profilen. 

Nu när projektet är över och jag har haft tid till att tänka igenom allt vi gjort och hur allt har gått så finns det 

väl en del saker som jag anser att både vi, och jag, kunde ha gjort bättre. Men sånt är alltid enklare att se på 

efterhand men det är även enkelt att skylla ifrån sig. Det jag vill komma till är att de problem som dök upp 

under projektet har både varit vårt, men även kontakten med kommunens, fel. Nu när jag har fått det sagt  

kan jag börja reflektera över det största problemet med projektet, formgivandet.

Varför förekom det ett flertal problem med formgivandet? Jag tror att problemet redan uppstod innan jag 

och Daniel visste om att det fanns ett problem. Både jag och Daniel är praktiska personer, vi jobbar inte så 

bra teoretiskt.  När  vi  fick vår godkännande från kommunen så ville,  i  alla  fall  jag,  bara hoppa in i  det 

praktiska direkt och börja skapa. Jag var så entusiastisk att jag bara försökte springa ifrån research arbetet. 

”Grundprincipen för att skapa en företagsprofil  är att återge speciella  formelement som  

hela  tiden upprepas.  Därmed skapas  en  bred spridning av  budskapet.  Profilen  ska  vara  

konsekvent och sätta sin prägel på hela företaget och därmed skapa en helhetsbild.  Det  

krävs ingående studier och kunskaper om företaget för att finna ett formspråk som passar  

företaget.” Emelie Sandén, 04, 1.3

Precis som Emelie skriver krävs det ingående studier och kunskaper om företaget så att man hittar rätt 

grafiska profil åt dem. Vi antog att vi hade researcharbetet klart och hoppade rakt in i att skapa speciella 

formelement som representerar profilen, det vill säga färger, former och dylikt. Visst, då kändes det som att 

vi gjort tillräckligt med research men det enda vi faktiskt hade gjort var att ha tittat in några hemsidor och 

sparat  ner  en  stor  mängd  inspirationsbilder.  Jag  borde  ha  fördjupat  mina  kunskaper  ytterligare  inom 
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formgivning, färglära, typografi och layout men även haft en bättre diskussion med kommunen om vad de 

ville ha, vilka idéer de hade och vad de antog att deras besökare ville ha. 

”Utvecklandet av en grafisk profil är nästan uteslutande beroende av researcharbete om  

företagets  identitet,  kunder,  marknad  och  konkurrenter.  Under  researcharbetet  

rekommenderas minst ett besök på företaget, för att få en inblick i företagskulturen och för  

att  kunna prata  med anställda.  I  den här  fasen jämförs också företaget  med de övriga  

aktörerna på marknaden och marknaden analyseras.” (Sandén, 2004, s. 12)

Till en viss del gjordes detta. Vi gick igenom marknaden och konkurrenterna för att se hur de hade formgivit  

sina  profiler  till  respektive  kommunalfestival.  Vi  hade  besökt  kommunen  och  träffat  dem  ansikte  mot 

ansikte  för  att  prata  om  profilen.  Men  det  svåra  var  att  kommunen  inte  hade  någon  profil  till 

Östersjöfestivalen. Det kan tyckas att det är skoj och skönt att arbeta med en kund som ger en helt fria 

händer till att formge det vi anser passar bäst för dem men enligt mig är det bland det svåraste uppgifterna 

jag kan få. Jag behöver ramar, jag behöver ledas till en väg. Vi frågade kommunen vilken målgrupp vi skulle 

formge åt och deras svar var ”alla”. Vi frågade kommunen vilka tankar och idéer de hade och de sa ”gör det 

ni är bäst på”. Bara genom dessa svar försvann en stor del av researcharbetet då vi inte fick ut några vettiga 

svar.  För  att  kunna formge måste  man veta  vilken  känsla  ens  kund vill  förmedla.  Om kunden inte  vet 

försöker man leda fram kunden till en känsla som de tänkt på men inte kunnat berätta. I det här fallet gick 

det inte. Även fast vår research inte var så bra som den borde ha varit, försvårade kommunens brist på 

motivation, formgivandet ytterligare ännu mer. 

”I  denna fas  används  fakta  från research-  och  analysarbetet  till  att  formge ett  grafiskt  

profilprogram.  Det  är  mycket  betydelsefullt  att  ha  en  bra  kontakt  med  kunden  och  att  

arbeta nära den för att nå resultat och mål på bästa sätt. Företagsidentiteten blir mycket  

starkare om medarbetarna känner sig delaktiga.”

(Sandén, 2004, s. 13)

Vi strävade hela tiden efter att skapa en kommunikation mellan oss och kommunen. Men det var svårt att få 

något användbart från våra möten på grund av att vi inte fick någon feedback från dem. Samtidigt förstår jag 

dem då vi inte alltid hade något visuellt att visa upp, vilket berodde på att vi inte fick någon feedback. Vi 

hamnade helt enkelt i en ond cirkel där det var dålig kommunikation från bådas håll. Det här ledde till att 

processen till att skapa den grafiska profilen tog mer tid än vad det behövde. Jag arbetade med cirka 10-15 
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idéer och började hela tiden om. Det enda sättet för oss att komma ut ur cirkeln var att vi skapade något vi 

var nöjda med, något som var vår personliga smak, och presenterade det. Sen så fick vi helt enkelt pressa 

dem med massa frågor så att vi fick ut den informationen vi behövde för att fortsätta. 

Detta ledde till att projektet tog stora kliv framåt åt rätt riktning. Sista mötet med kommunen var det mest 

givande mötet då de sa vad de tyckte om, vad de ansåg vi borde arbeta mer på och vad de ogillade. Att gå 

på magkänsla och sedan utforma idén inom formgivningsreglerna blev den rätta vägen för mig. Den här 

stunden i projektet blev min huvudpunkt då jag lärde mig något stort om mig själv. Jag lärde mig helt enkelt 

att lita på min intuition och bara göra klart skissen till något som liknar slutprodukten. 

För att summera min reflektion av det här projektet i  ett stycke blir det följande. Läs på mer och fråga 

kunden, även om de blir smått irriterade, vad de tycker om. Lita alltid på dig själv och din magkänsla och 

skapa, även om du inte är nöjd med de första skisserna kan de leda till något underbart. Jag lärde mig detta  

genom en längre period av frustration och irritation, men nu i efterhand känner jag att jag har tagit ett stort 

steg inom grafisk formgivning. 

5.3 Reflektion – Daniel Spandel

I följande text kommer ni kunna läsa Daniel Spandels reflektion. Den kommer bland annat handla om hur  

det har varit att skapa en interaktiv applikation till en webbplats som tillhör Karlshamns kommun.

Det här projektet som trots allt inte bara är ett jobb åt Karlshamns kommun, utan också mitt sista projekt i  

min  utbildning  på  Blekinge  Tekniska  Högskola,  har  varit  allt  från  roligt,  spännande  och  lärorikt  till 

ångestladdat, problematiskt och svårt. Det har funnits dagar då vi inte fått någonting gjort alls då allt kändes 

väldigt svårt och ostimulerande. Men också dagar som har varit väldigt produktiva och intressanta. 

Min  största  roll  i  projektet  har  varit  att  skapa  en  applikation  till  webbplatsen  vi  tagit  fram,  för 

Östersjöfestivalen. Applikationen är gjord i Flash och det är något jag tycker är väldigt roligt att arbeta med. 

Däremot har detta inte varit min enda roll, då både Danish och jag arbetade mycket länge med idéarbete 

och skisser innan vi kom fram till hur den grafiska helheten skulle se ut, och vi fattade också alla de stora 

besluten i projektet tillsammans. 

22



Danish Rehman MT06
Daniel Spandel Slutreflektion

Under den första, och troligen större, delen av projektet ägnade vi oss mest åt idéarbete, att komma på hur 

allting skulle se ut och fungera. Jag ville förstås komma igång ordentligt med applikationen så fort som 

möjligt eftersom det var min uppgift, men först behövde vi bestämma oss för vad vi ville göra, och vilken 

känsla det skulle ha. Jag började dock programmera applikationen ganska tidigt, långt innan det grafiska 

utseendet bestämdes. Problemet var att det var oinspirerande att arbeta med att skapa något utan att 

kunna ge det ett särskilt utseende. Vi visste i detta läget inte ens säkert vilka funktioner vi skulle ha eller hur 

layouten skulle se ut. Just då kändes det som att t.ex. bygga en bil utan att alls veta om det ska bli en kombi 

eller en lastbil. Detta gjorde att jag hade svårt att få något gjort innan vi hade fått klart för oss ungefär hur 

webbsidan  skulle  se  ut.  Men  när  vi  till  slut  tog  fram  en  illustrerad  karta  med  hjälp  av  andra,  redan 

existerande kartor och ett första utkast till den slutgiltiga grafiken, var det som att en tyngd släppte och nu 

kunde jag arbeta vidare mycket enklare och fick plötsligt mycket mer gjort. 

Att vi valde att enbart göra en applikation så som vi gjorde var ingen slump. Vi hade en mängd idéer om 

olika typer av applikationer för att låta användaren kontrollera så mycket som möjligt av innehållet på sidan. 

Bland annat hade vi en idé om att bildstreamen på webbsidan istället skulle vara en strömning av bilder från 

webbsidan Flickr23. Flickr är ett slags bild-community där vem som helst kan skapa sig ett konto och ladda 

upp  bilder.  Vår  tanke  var  att  bildstreamen  skulle  hämta  bilder  från  Flickr  som  var  taggade  med  t.ex 

”Östersjöfestivalen” eller ”Karlshamn”. 

Vi ville också ha en möjlighet för användaren att få RSS-flöde24 från Östersjöfestivalens nya webbplats. Med 

ett  RSS-flöde kan användaren prenumerera på t.ex.  nya artiklar  på nyhetssidan, eller  nya bokningar på 

spelschemat,  osv. Artiklarna kommer sedan att kunna visas helt utanför den officiella webbplatsen och 

istället  visas  helt  avskalat  t.ex.  direkt  i  användarens webbläsare  eller  i  någon annan typ av  RSS-läsare, 

tillsammans med övriga RSS-flöden som användaren prenumererar på. För några år sedan var detta något 

nytt och häftigt, men inte så vanligt. Idag är det däremot väldigt vanligt och inte längre något nytt. Därför 

kan det ses som en självklar sak att använda sig av ett RSS-flöde för att sidan inte ska kännas gammalmodig,  

speciellt på en sån här typ av sida, som uppdateras relativt ofta. 

Olika typer av sociala medier används mer och mer för kampanjer och marknadsföring. Exempel på detta är 

Barack Obamas kampanj inför presidentvalet, där han flitigt använde olika sociala medier på ett smart sätt 

23. http://www.flickr.com/
24. http://www.w3schools.com/rss/default.asp
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för att komma närmre väljarna och få dem att själva sprida vidare goda ord om presidentkandidaten. Nu 

försöker även svenska politiker utnyttja samma princip till sina valkampanjer.

”De  flesta  politiker  har  moderniserat  sitt  kampanjarbete,  tydligt  inspirerat  av  Barack  

Obamas framgångar i USA , och använder sig av sociala medier i större utsträckning än det  

senaste riksdagsvalet 2006. Politikerkåren är överens om att Obama visat hur framtiden för 

politiska kampanjer ska ledas.” (Sidea, 2009, sid. 18)

Twitter25 är ett av de sociala verktygen som Obama på olika sätt använt sig av och vi hade även en tanke om 

att använda detta.  Twitter är ett relativt nytt fenomen som slagit igenom ordentligt det senaste året. Det är 

en så kallad mikroblogg, vilket innebär att man får skriva max 140 tecken i varje inlägg. Sedan kan man likt 

RSS prenumerera på olika användares inlägg och få dem samlade i ett och samma flöde. Vi funderade över 

om det fanns möjlighet att skapa ett Twitter-konto för Östersjöfestivalen, som i så fall någon på kommunen, 

eller någon skribent för festivalen skulle använda och skriva inlägg i när något nytt händer. Vi funderade 

också över möjligheter för att kontot automatiskt skulle hämta t.ex. rubriker på nya artiklar på webbsidan, 

eller att ha ett flöde på webbsidan där användarnas inlägg som t.ex. är taggade med ”Östersjöfestivalen” 

skulle dyka upp.

Det här var ett urval av de idéer vi hade och som vi även presenterade för Karlshamns kommun, allt för att 

försöka få deras webbsida att kännas mer aktuell, både grafiskt och tekniskt. Men istället för denna stora 

uppdatering fick vi nöja oss med att enbart göra den applikation vi gjorde, samt att förstås uppdatera allting 

grafiskt. Problemet var att kommunen av olika anledningar inte var speciellt intresserad av denna typ av 

samspel  med  användarna.  Som  kommun  är  de  rädda  att  de  ska  få  problem,  på  grund  av  att  någon 

användare t.ex. laddar upp en bild, eller skriver ett inlägg, som är olämpligt. De vill helst ha full kontroll över  

informationen som kan hittas på deras webbsida, även om sidan inte(som den var tidigare) är en del av 

deras vanliga kommunhemsida. De är inte heller de som ska behöva ansvara över vad som publiceras i det 

här fallet, då det i själva verket inte är de som publicerar det, och det ligger inte på deras servrar. 

Det är något som gör att offentliga instanser ofta inte är så framåtsträvande som t.ex ett privatägt företag. 

Ofta  är de mer rädda för  vissa  former av ny teknik,  än de är  intresserade av att  använda den för att  

utvecklas. Anledningar till detta kan vara att de förstås vill se seriösa och allvarliga ut, snarare än roliga och 

snygga. Om de ser ut att lägga allt för mycket tid på att marknadsföring och grafisk form, kan folk tro att de 

25. http://twitter.com/
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nedprioriterar andra viktiga frågor. Givetvis vill de också ha funktionalitet som passar alla åldersgrupper. De 

får inte visa någon tydlig politisk riktning, eller på något annat sätt inrikta sig så att de tilltalar en specifik 

grupp av människor.  De vill  kunna locka alla typer av människor.  Dock gäller det här själva kommunens 

helhet och i vårt fall handlade det inte om det, det handlade om en festival. En festival som dock arrangeras 

av en kommun, men som ändå är en folkfest som ska sprida glädje, spänning, intresse och samhörighet. 

Därför  tycker  jag  det  är  tråkigt  att  offentliga  instanser  tenderar  att  agera  på  det  här  sättet  i  liknande 

situationer. Jag tycker att ny teknik är ett utmärkt sätt för att verkligen stärka just dessa känslor och att det 

ibland helt enkelt är nödvändigt att utvecklas för att inte kännas gammal och tråkig. 

”Man kan inte  annat  än imponeras  av Obamas kampanj.  Tack  vare Gensemer [Thomas  

Gensemer, PR-expert, Blue State Digital] fick de direktkontakt med var fjärde amerikansk  

väljare.  Det  är  makalöst!”. [Socialdemokraternas  kampanjchef  Carina  Persson  på  en  

presskonferens i April 2009.] (Sidea, 2009, sid. 18)
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