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Förord 
 
Ett stort tack till Boman Communication AB (www.bomanco.com) och Carl Totti 
(projektledare), Malin Andersson (systemutvecklare), Jonas Bergvall (systemutvecklare) och 
Markus Ojanperä (webbdesign). Speciellt tack till Malin som reste från Stockholm till 
Karlshamn för att delta på examinationen. Sedan vill vi också tacka Johan Claesson 
(handledare BTH) för bra handledning och tips. 
 
Vi kommer i vår reflektion att skriva Boman för Boman Communication, SBU för Statens 
beredning för medicinsk utvärdering och EBM för Evidence Based Medicine. 
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Sammanfattning 
 
Vi har gjort vårt kandidatarbete på en webbyrå i Stockholm som heter Boman 
Communication. Där har vi gjort en databasdriven webbplats i flash och asp. Webbplatsen är 
ett komplement till en kurs som heter EBM. Kursen EBM hålls av myndigheten SBU som i 
sin tur är en kund till Boman. Målgruppen för EBM och därmed också webbplatsens 
målgrupp är bland annat professorer och läkare inom medicin och vård. På kursen tar man 
upp riktlinjer för hur man botar olika sjukdomar eller skador.  
 
Webbplatsen innehåller information om och till kursen. Den är uppdelad i tre delar: Allmän, 
Före kursen och Efter kursen. Den allmänna delen är till för att väcka ett intresse för kursen 
hos besökaren. Denna del kommer alla åt. De två övriga delarna kräver inloggning och är bara 
till för dem som anmält sig på kursen. Inloggningen är datumstyrd vilket innebär att när 
kursen inte har varit ännu kommer man till delen före kursen och när kursen har varit kommer 
man till delen efter kursen. Före kursen hittar man information på webbplatsen som man bör 
ta del av för att förereda sig till kursen, man kan även finna information om föreläsarna och 
övriga kursdeltagare. Efter kursen är webbplatsen uppdaterad med en sida för dokumentation 
som föreläsarna har rekommenderat, här finns även en utvärdering som kursdeltagarna 
uppmanas att fylla i.  
 
Vi har framförallt använt oss av programmen Macromedia Flash MX 2004 och Macromedia 
Dreamweaver MX 2004 men även program som Adobe Photoshop CS, Adobe Illustrator CS. 
 
 
Nyckelord 
EBM, SBU, Boman Communication, Flashapplikation, Flash, ASP, Flash kombinerat med 
ASP 
 
 
Abstract 
 
We have done our candidate exam on a Webb office in Stockholm by the name Boman 
Communication. There we have done a database driven Webb place in Flash and ASP. The 
Webb place is a complement to a course whit name EBM (Evidence Based Medicine). The 
Course EBM are held by the government SBU (The States committee for medicine evaluate). 
SBU are a customer to Boman Communication. The target group for EBM and the Webb 
place are for example professors and doctors within medicine and care. On the course they 
bring up outline for how to cure different diseases and injures. 
 
The Webb place contains information about the course. It is divided into three parts: General, 
before and after the course. The General part is there for making a interests by the visitor. 
This part anyone can reach. The Two other parts demands a login and are just for them how  
 
have reported themselves on the course. The login are date controlled that means that when 
the course date haven’t taking place you come to the part before the course else when the 
course date have been you come to after the course. Before the course you find information on 
the Webb place that you should take part of to feel prepared before the course, you can also 
find information about the teachers and other course participant. After the course the Webb 
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place is updated whit one page for the documentation that the teachers have recommended, 
here is also an evaluate as the course participant requests to fill in.  
 
We have used program as Macromedia Flash MX 2004 and Macromedia Dreamweaver MX 
2004 but also program as Adobe Photoshop CS, Adobe Illustrator CS. 
 
 
Keywords 
EBM, SBU, Boman Communication, Flashapplication, Flash, ASP, Flash combine with ASP. 
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Kap 1 - Arbetsbeskrivning 
 
Vi började med att söka efter ett företag i Stockholm i och med att vi befann oss där som 
distans studenter. Ett företag som vi fastnade för var Boman Communication AB, här arbetade 
man med att ta fram webbplatser och kampanjsajter. Vi blev erbjudna att skapa en webbplats 
åt en kund till Boman. Kunden var SBU som håller i en kurs årligen som heter EBM. Denna 
kurs är för professorer och läkare inom medicin och vård. Det är en väldigt dyr kurs och då 
vill man ge sina kursdeltagare så bra information som möjligt. På kursen tar man upp 
riktlinjer för hur man t ex botar en sjukdom eller läker ett benbrott. Denna information ska 
sedan föras vidare till landets alla sjukhus. Webbplatsen är uppdelad i tre delar: Allmän, Före 
kursen och Efter kursen. Som kursdeltagare får man ett lösenord och då tillgång till Före 
kursen eller Efter kursen beroende på om kursen har varit eller inte. Webbplatsen är skapad i 
Flash med koppling till ASP och Access. Det finns även ett admin-verktyg så innehållet lätt 
kan ändras till nästa kurstillfälle. 
 
 
Kap 2 - Projektplan 
 
Det finns en fast struktur hur examensprojekten ska skrivas på Medieteknikprogrammet. 
Det ska först skrivas en projektplan där de olika momenten gås igenom så som, mål, syfte, 
metod, tidsplan, behov, risker och budget om någon sådan finns. Det ska framgå vem som är 
handledare i projektet. Sist ska en slutrapport skrivas som en utvärdering av projektet. 
 
Vi började skriva en projektplan för vårt projekt EBM. Projektplanen omarbetades några 
gånger tills den godkändes av vår handledare. I projektplanen redovisade vi en tidsplan för 
hela projektet som vi försökte följa. Därefter startade vi vårt projekt hos Boman.  
 
Vi diskuterade strukturen på webbplatsen och planerade design med hjälp av handgjorda 
skisser. När dessa blivit godkända överförde vi skisserna till grafikprogrammen i datorn. Vi 
tejpade upp skisserna på väggen för att få en bättre överblick över webbplatsen. Denna vägg 
hade vi stor nytta av under hela vårt projekttid.  
 
På vår webbplats ingick det att vi skulle fotografera människors rörelsemönster för att sedan 
överföra dessa till flera animationer i Flash. Denna process tog lång tid eftersom varje bild 
skulle genomgå många moment för att till slut bli en animation i Flash. När figurerna var 
animerade återstod det att programmera dessa så att de rörde sig i ett intervall.  
 
Vi delade sedan upp arbetet mellan oss för att vara effektivare samtidigt som vi hela tiden 
samarbetade och diskuterade fram bästa lösningarna. Vi satte igång och göra en databas till 
webbplatsen där datan skulle hämtas dynamiskt.  
 
Hela tiden under projektets gång stämde vi av med tidsplanen så att vi låg rätt i fas. Några 
gånger låg vi efter i vår planering vilket gjorde att vi fick anpassa lösningarna efter hur 
mycket tid vi hade kvar.  
 
I projektets slutfas ”sydde” vi ihop alla delar till en fungerande webbplats. När vi var så här 
långt hade vi genomgått många problem som vi löst.  
 
Ett av våra mål som vi uppfyllde var att deltaga i ett skarpt projekt på en webbyrå för att se 
hur det fungerar. 
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Projektplanen finns som bilaga II.  
 
 
Kap 3 - Veckorapporter 
 
Kursstart 
Veckan började med att Boman inte riktigt hade tid med oss, de hade en deadline att följa upp 
och vårt tänkta arbetsrum var upptaget av andra. Så vi fick ingen information om vad det var 
kunden ville ha och kunde därför inte starta vårt arbete. Vi blev guidade runt i lokalerna och 
hälsades välkomna av alla på företaget. Vi fick var sin e-postadress för företaget och 
uppkopplingen fick vi att fungera. 
  
Vi hade möte med Carl, det vi fick veta var att SBU är lite struliga att få tag på, men Carl 
menade att det inte skulle bli några problem med att projektet inte blev av eller så. Vi 
diskuterade också vad vi skulle göra de sista veckorna efter deadline och vi kom fram till att 
ett admin-verktyg var en bra lösning. Tanken var att vi ska jobba med Flash och PHP. 
 
Carl tyckte att vi skulle bekanta oss med hur det var på Boman och sedan gå hem och hämta 
nya krafter och komma tillbaka veckan därpå. Vi tyckte det var synd att vi inte kunde få 
tillräckligt med information så att vi kunde starta igång med projektet. Resten av veckan 
surfade vi runt på olika kampanjsajter för att få inspiration och idéer på vad man kan hitta på 
åt EBM. Vi surfade även runt och såg om vi kunde hitta PHP- och flashkoppling. 
  
Denna vecka var som att stå vid en startlinje utan att någon hade avfyrat startskottet. Lite 
frustrerande, då vi ville komma igång. 
 
EBM projektet startar 
Vi träffade först Malin och gick igenom den skiss som Markus gjort sedan tidigare på 
webbplatsen. Vi pratade om innehållet under varje länk och hur webbplatsen skulle vara 
uppbyggd. Efter det kunde vi börja på skisserna som vi gjorde för hand på papper. När vi fått 
klartecken från Malin att våra skisser såg bra ut lade vi över det i Photoshop och Illustrator. 
Vi installerade även Wamp5 så att man kunde köra PHP med databas lokalt på datorn och 
kontrollerade att databasen fungerade. När skisserna var klara digitalt skrev vi ut dem och 
satte upp på väggen i vårt arbetsrum. Därefter hade vi ett möte med Markus. Efter bra 
diskussioner om upplägget och navigationen fick vi grönt ljus att fortsätta med produktionen. 
 
Fotografering 
Veckan började med att vi fick delta på Bomans rutinmässiga måndagsmöte. Efter mötet hade 
vi möte med Malin och Markus. Nu fick även Malin se vad vi hade gjort och hon berömde oss 
för ett bra arbete. Sedan fortsatte vi planera hur vi skulle få våra figurer att röra sig, vår tanke 
var att göra jobbet i Shape tween. Men det blev inte lyckat, så lösningen fick bli att 
fotografera en person 30-40 bilder med rörelser efter varandra och sedan lägga in detta som en 
animation i Flash. Vår jakt efter frivilliga personer att fotografera påbörjades och till slut hade 
vi fått tag i nästan ett tiotal. Dessa gjorde rörelser till våra blivande animerade figurer. 
 
Det blev ett omfattande arbete med att frilägga alla figurbilderna i photoshop och sedan lägga 
in det i flash med en linje runt. Vi kom fram till att figurerna ska bli i olika färger beroende på 
om du är på den ”allmänna sidan”, ”före” eller ”efter kursen” och att det kommer bli en 
fadning ut och en fadning in då man går mellan sidorna. 
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Malin kom på att SBU:s webbplats låg på en Windows-server och där går det inte att köra 
PHP. Vi hade alltså inget val: vi var tvungna att bygga funktionerna bakom webbplatsen i 
ASP. Det fanns en bra guide som vi kunde börja läsa igenom på www.idg.se. 
 
ASP, Databas 
Det kändes som vi ligger en aning efter i arbetet, men vi hade pratat om det med Malin och 
hon var medveten om hur vi låg till. Vi diskuterade den logiska modellen med Malin så vi 
fick igång databasen, Access, med lite testdata i. Vi hade också fått rätt på asp:n, alltså vi fick 
kontakt med databasen och fick ut data ur den och kunde presentera den på ett snyggt sätt. 
Men det var än så länge bara i XHTML, inte i Flash så det skulle vi fortsätta med veckan 
därpå.  
  
Vi hade nästan slutfört allt arbete med alla figurernas animation. Sedan skulle figurerna få en 
intervall funktion.  
 
Det kändes lite som att vårt projekt kunde rinna ut i sanden. Det verkade inte som att någon på 
Boman ville ta tag i det och ringa kunden och pusha på. Vi hade pratat med Malin om att få 
information och material från kunden ett par gånger. Men utan resultat så vi fick vänta och se. 
 
ASP, Databas, Flash 
Vi jobbade med att få en intervall funktion att fungera på figurerna. Resultatet blev ett 20 
sekunders intervall mellan figurernas olika rörelser. Sedan fick vi databas, asp, flash och 
XHTML att prata med varandra vilket krävde mycket jobb med mycket experimenterande.  
 
Bubblorna fylldes sakta men säkert med information. Men hela tiden uppstod det små 
problem som fick lösas, såsom t ex när man klickade vidare var det ju inte meningen att den 
gamla texten skulle vara kvar i nästkommande bubbla. 
 
Webbplatsen sys ihop 
Vi började veckan med att diskutera med Markus hur vi skulle göra när vi sydde ihop .swf 
filerna från Flash. Vi fick en del tips som vi sedan testade. Det blev ytterligare möten med 
Markus, till slut fick vi en del av sidorna att samarbeta, men vi hade svårt att förstå nivåerna. 
Vi hade lite svårt att se framför oss hur strukturen kom att se ut i sammansytt läge. Både 
preloader, fadning in och fadning ut skulle vara mellan alla .swf filerna. Vi letade efter svar på 
webforum efter diskussioner om våra svar med Markus så förstod vi sammankopplingen. 
Veckan slutade med att länkningen fungerade mellan sidorna. 
 
Malin hade försökt att få tag på SBU utan resultat, och hon menade nu att om SBU hade velat 
ha detta projekt så hade de varit mer på hugget. Det var synd, det hade ju varit roligt om det 
hade kommit till användning.  
 
Problemvecka 
Denna vecka var en tung vecka, med många problem. Vi började veckan med att försöka få 
styr på figurernas intervall. Ju fler gånger man gick in på sidan ju mer rörde sig figurerna. 
Förmodligen var det så att flera intervall sattes igång men avslutades aldrig fastän vi hade 
använt oss av clearInterval(). Vi sökte lösningar på forum, på Boman och vår handledare 
Johan. Mailfunktionerna ville inte i heller fungera som vi ville. 
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Malin och Carl skulle på möte med SBU och behövde de senaste skisserna och sedan ville de 
ha några meningar om vad som fanns med på var och en av sidorna plus lite skisser på admin. 
Mötet på måndagen som skulle komma var avgörande för om det skulle bli något eller inte. 
Det de tidigare sagt: ”Kunden ringer när det börjar närma sig, inga problem!”, inträffade 
aldrig. Nu gjorde de en offert istället som de skulle ta med sig till kunden och försöka sälja in. 
Om de sa ja skulle vi få sätta fart eftersom deadline inte var många dagar fram. Vi ville 
självklart att de skulle säga ja så att det blev på riktigt och det innebar ju också att sidan kom 
att ligga uppe.  
 
Avbocknings-sytem 
Veckan var överlag bra och vi började lösa en del problem som vi haft tidigare. Vi började 
med ett avbockings-system på de sidor som vi kände att vi var färdiga med, vilket 
underlättade för oss och våran översikt på det hela. 
 
Fast om vi såg till början av veckan så började den inte så där jättebra. Vi fick reda på att det 
inte blev något med kunden, SBU. De ville inte ha vårt projekt pga. att de tyckte att det blev 
för stressigt att fatta beslut. Det var verkligen synd men Boman lovade att de skulle försöka 
sälja in projektet till nästa omgång då det är kurstillfälle. 
  
Flash verkade ha problem med att förstå actionscripten GET eller POST i e-postfunktionen 
vilket orsakade oss problem. Den ville vara GET hur vi än gjorde så lösningen fick bli att inte 
använda någon utan ha det hela öppet för båda. 
 
Agendan gjorde vi klar statisk. 
 
Vi ville ha med bilder i Möt föreläsarna från databasen som var klickbara i flash, detta var ett 
stort problem som vi försökte lösa, men vi fick ge upp så lösningen fick bli att ha länkade 
textnamn istället.  
 
Admin påbörjas 
Överlag kände vi oss lite stressade denna vecka. Vi hade jobbat på för att lösa alla 
småproblem, det gick framåt, men hela tiden dök det upp nya småproblem som var tvungna 
att lösas i flash. Vi fick e-postadressen att fungera på alla ställen, och sedan löste det sig också 
med att när man klickade på texten på Möt föreläsarna sidan så kom alla bilder upp med 
tillhörande text. Vi fick tips ifrån Johan om hur vi kunde lösa problemet med våra figurer som 
rörde sig i snabb takt. Det tog ytterligare tid att göra om figurernas tidsintervall, men det blev 
bra till slut. 
  
Admin-verktyget började få riktig form till det yttre, nu var det bara innehållet till att kunna 
ändra som vi skulle få struktur på. 
 
Vi bestämde oss för att agendan skulle göras om från statisk till dynamisk text, vilket 
medförde en del mer jobb som vi inte hade planerat. 
 
Vi hade hela tiden en lista som vi fyllde i och strök allteftersom problem dök upp eller 
försvann. 
 
Inloggning 
Denna vecka hade mycket gått upp och ner med projektet. Det började med att vi fick reda på 
att Malin skulle komma ner på våran examinations redovisning i Karlshamn, vilket vi blev 
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väldigt glada över. Under tiden som vi strök i vår ”problem att lösa”-lista så blev den bara 
längre och längre. Problem som löstes för en vecka sedan hade plötsligt slutat att fungera, i 
flera fall hade vi suttit och testat problemen om och om igen och till slut hade det fungerat 
men då är lösningen den som vi hade från början. Vi konstaterade att flash är ett lite underligt 
program, med än så länge för lite stöd till kompletta flash webbplatser. Det hade varit bra om 
Flash hade bättre stöd för XHTML. 
  
Admin verktyget hade börjat få en fin struktur, och saker och ting började falla på sin plats. Vi 
hade haft jätteproblem med att få inloggningen till Flash att fungera, många timmar hade gått 
åt till att försöka lokalisera och testa var problemet kunde vara. Problemet visade sig vara att 
vi hade döpt våran funktion till SkickaVidare() istället för att bara skriva function(). 
 
Slutspurten 
Denna vecka fortsatte med problemlösning på sådant som tidigare fungerat. Texten inför 
redovisningen förbereddes. Sedan var vi på ett möte med Malin på Boman där vi förberedde 
henne på hur våran examination skulle gå till. Därefter så satte vi oss och jobbade med 
programmeringen, och fick svar på några frågor som vi tidigare inte lyckats lösa. Mera övning 
gjordes på redovisningen, vi övade många gånger på att få redovisningen att hamna mellan 
30-40 min. Vi skrev ut hela Power point-presentationen så att vi kunde ha den att öva på, på 
bussen ner till Karlshamn. 
  
Denna vecka slutade med redovisningsexamination. Malin kom ner från Stockholm vilket vi 
var väldigt glada över. 
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Kap 4 - Reflektion 
 
Vi kom i kontakt med webbyrån Boman Communication som hade ett lagom stort projekt 
som var lämpligt för oss att göra som kandidatarbete. Kunden var SBU som höll en kurs som 
heter EBM. EBM behövde en egen webbplats som skulle fungera som ett komplement till 
kursen. På webbplatsen skulle det ligga information om kursen, föreläsarna, kursdeltagarna, 
mm.  
 
Vårt researcharbete var inte så omfattande i och med att vi fick en färdig design över hur 
webbplatsen skulle se ut. Designen var gjord av Bomans designer Markus. Vi tyckte det var 
tråkigt att vi inte fick göra designen själv eftersom det är en rolig del i ett projekt och en 
intressant process som man går igenom från första skiss till slutlig design. Men vi gillade 
designen som var bestämd vilket underlättade vårt arbete med webbplatsen. Hade vi själva 
fått göra designen så hade projektet i sig tagit längre tid, men vi hade å andra sidan kommit in 
i projektet på ett annat sätt. Designen hade nog inte sett ut så som den gör idag. Vi hade lagt 
ner mer tid på research på vad som är bra och dåligt. Målet är att designen skulle passa 
målgruppen, vilket vi tyckte att designen gjorde på det som föreslogs. 
 
Vi skissade upp hur varje sida som var med på webbplatsen skulle se ut. Vi tejpade sedan upp 
alla sidor på väggen i vårt rum där vi satt för att få en klar överblick över hur webbplatsen var 
uppbyggd och vad varje sida innehöll. Den väggen hade vi mycket nytta av genom hela 
projektet. Vid varje konversation angående en sida slog vi bara en blick på vår vägg för att 
lättare beskriva vad vi menade. Även när vi hade möte med personer på Boman hade vi stor 
hjälp av våra upptejpade webbsidor för att lättare förklara hur vi ville ha slutresultatet. Det är 
alltid lättare att prata kring en bild än att bara beskriva i ord hur bilden ska se ut och hur vi 
ville ha den. Att tejpa upp bilder på väggen är något som vi gjort i viss mån tidigare, men det 
är inte förrän nu som vi nyttjat det till fullo och förstått hur bra det är. 
 
När det har uppstått problem så har vi aldrig tappat humöret, för att vi har erfarenhet sedan 
tidigare projekt att det uppstår problem och det kommer att lösa sig om man inte ger upp. Vi 
var trygga med varandra, och det blir mycket roligare att arbeta om man kämpar mot ett 
problem tillsammans i stället för att sura över det. Genom att vi har stött på så många problem 
har vi gjort tekniska framsteg. Till nästa projekt så stöter vi förhoppningsvis inte på samma 
problem i och med att vi har lärt oss hur man gör. Vi har lärt oss att tolka programmeringsfel i 
ASP och Flash. 
 
Under nästan hela projektets gång jobbade vi under förutsättningarna att vi inte visste om 
SBU ville köpa webbplatsen eller inte. Projektet var en idé från Boman från början, 
merförsäljning. Boman visade upp några skisser på den tänkta webbplatsen för SBU några 
veckor innan förra kurstillfället, i december månad. SBU tyckte då att det lät som en bra idé 
och tyckte också att skisserna såg bra ut. Men inget kontrakt skrevs vid det tillfället och tiden 
gick utan att något bestämdes. När vi började vårt arbete på Boman pressade vi på för att få 
besked om det blev något eller inte. Dessutom ville vi få material: bilder, texter, mm från 
SBU angående EBM för att kunna arbeta smidigare med webbplatsen. SBU hade mycket 
annat för sig och var svåra att nå. En vecka innan kurstillfället fick Boman eld i baken och 
satte ihop en offert och bestämde möte med ansvarig på SBU. Mötet blev tyvärr inställt och 
Boman fick skicka offerten via e-post. Svaret blev ett nej. Det tyckte vi såklart var mycket 
tråkigt, vi hade gärna sett att vår webbplats låg uppe på Internet och användes men så blev det 
alltså inte. Beskedet var däremot inget som påverkade vårt kandidatarbete, vi jobbade på ändå 
och vi fick trots det en färdig webbplats att resovisa. Vi tyckte till en början av projektet att 
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det var jobbigt att arbeta under dessa förhållanden men efter några veckor bestämde vi oss för 
att strunta i det. Vi gjorde vårt projekt i vilket fall som helst, vårt kandidatarbete kommer inte 
att bli lidande om det blir ett nej och det kändes bra när vi kom på det. Så här i efterhand 
tycker vi också det var synd att vi missade kundkontakten eftersom SBU inte köpte 
webbplatsen. Vi hade kanske inte fått ha direkt kontakt med kunden i vilket fall men om SBU 
hade velat ha projektet från början tror vi att vårt projekt hade sett något annorlunda ut. Då 
hade vi varit tvungna att ta hänsyn till kundens önskemål och synpunkter under projektets 
gång vilket är en nyttig lärdom. Om projektet hade varit godkänt ifrån kunden redan från 
början så hade Boman förmodligen agerat annorlunda, vi tror att Boman hade varit mer 
angelägna om hur det gick för oss, de hade engagerat sig mer. Vi hade säkert i så fall haft fler 
möten och en ständig dialog. 
 
En av sidorna på webbplatsen var agendan för kursen. Den agendan bestämde vi från början 
att den skulle vara dynamisk, alltså att texten skulle hämtas från databasen och att den skulle 
kunna ändras i admin-verktyget. När vi närmade oss kursdatum och offerten skickades iväg 
var inte agendan påbörjad vilket resulterade i att Boman bestämde att den skulle vara statisk 
till denna version av webbplatsen. När vi sedan fick reda på att SBU inte köpte webbplatsen 
ändrade vi oss vad gällde att agendan skulle vara dynamisk eller inte. Vi funderade hit och dit 
och beslutade efter lång överläggning att göra agendan helt dynamisk.  
 
I slutet av projektet, när vi trodde att vi bara hade lite kvar att göra skrev vi upp en lista på vad 
vi hade kvar att göra. Detta gjorde att vi fick en klarare bild över vad det är kvar att göra och 
att vi minimerade risken att glömma göra något på webbplatsen. Listan fungerade bra, det var 
bara det att för varje sak vi strök så fick vi skriva dit ”fem” nya grejer att göra. Vår 
flashapplikation verkade ostabil: det som ena dagen fungerade, fungerade inte en annan dag. 
Vi kastades mellan hopp och förtvivlan. Vi satte också igång med ett avbockningssystem för 
de sidor på webbplatsen som var helt klara. Vi hade ju alla sidor upptejpade på väggen så att 
vi hela tiden hade en klar översikt över hela webbplatsen. När en sida var helt klar satte vi en 
stor grön bock på den sidan. Det kändes skönt att få gå fram till väggen och bocka av 
samtidigt som vi fick en klar bild över vad det var som var klart och vad som var kvar att 
göra. Ville vi se i detalj vad som var kvar att göra var det bara att läsa på listorna som vi 
skrivit. 
 
Detta projekt har givit oss en bra insikt om hur det är att jobba på ett företag som håller på 
med att producera webbplatser och designmallar. Synd var att vi inte fick vara med och bolla 
tankar och idéer med kunden SBU. Men vi hade i alla fall möten med Boman om hur 
projektet skulle se ut, och de konversationerna kändes seriösa på högsta nivå, vilket vi ville. 
Fast även om SBU hade köpt projektet redan från början är det inte säkert att vi hade haft 
kundkontakt i alla fall. Kontakten hade nog gått genom Boman. Men vi hade trots det 
förmodligen fått erfarenhet av att en kund har en egen vilja och kommer med ändringar när 
man minst anar det. Den erfarenheten är nyttig men den fick vi tyvärr inte i detta projekt. 
Överlag tycker vi att tiden på Boman har givit oss allt utom kundkontakt. Vi har uppnått våra 
mål, om att bland annat jobba med ett skarpt projekt. Vi hade blivit väldigt glada om SBU vill 
köpa webbplatsen för då hade den legat uppe på Internet och blivit använd. Boman har lovat 
att försöka sälja in det till nästa kurstillfälle av EBM som SBU håller. Vi har fått jobba på ett 
företag och vi har lärt oss ASP och utvecklat våra kunskaper i Flash. 
 
Vi har förstått att i denna bransch måste man vara på kunden i alla lägen för att t ex få 
material eller information som ska finnas med på webbplatsen, även om det är viktigt för 
kunden att få sin leverans måste man vara aktiv med att uppdatera kunden för att få 
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information. Vilket är synd, men så fungerar det i denna bransch. Nyckeln tror vi är att sätta 
deadlines för både utvecklaren och kunden. ”Vi kan leverera den 1/8 om vi får allt material 
enligt överenskommelse senast 10/7.” Kunden behöver också ha deadlines att hålla för att 
arbetet med webbplatsen ska gå så smidigt som möjligt för utvecklarna.  
 
Av denna erfarenhet tar vi med oss att det är bra att skissa upp allt på papper till en början 
därefter skriva ut allt och sätta upp på väggen. Följa planeringen så att man inte missar 
deadline. Helst ligga steget före även om det inte är så i praktiken. En annan erfarenhet som vi 
också kommer att ta med oss till nästa projekt är att skriva ett kontrakt på vad som ska ingå, 
och sedan följa detta. Vi hade kanske inte i just detta fall kunnat skriva ett kontrakt eftersom 
det inte var vår idé och inte heller vår kund men tanken på att skriva kontrakt är bra att ha i 
bakhuvudet oavsett.  
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Kap 5 – Slutord 
 
Som distansstudenter när vi gjorde vårat examensarbete så är vi mycket nöjda. Vi ville bl. a. 
ta reda på hur det fungerar i verkliga livet på en webbyrå. I och med att vi fick kontakt med 
Boman Communication så fick vi denna möjlighet att sitta och arbeta på deras arbetsplats. Nu 
vet vi hur det både kan var lugnt och väldigt stressande att ha deadline till kunderna eller att 
något går fel med t ex programmeringen. Vi fick deltaga på deras måndags möten. Här 
berättade var och en vad de höll på med och vad de skulle fortsätta med veckan som kom. En 
slags uppdatering av en tidsplanering. 
 
Vårt mål var också att få kopplingen mellan Flash och ASP att fungera då vi hämtade 
information ifrån databasens tabeller. Det fanns ingen på Boman som hade den kunskapen 
sedan tidigare utan en kille var bra på flash och en annan var bra på ASP, så vi blev länken 
där emellan då vi fått det att fungera. Det var inte lätt att få det att fungera då vi aldrig har 
programmerat i ASP tidigare utan i PHP. Vi kom fram till att ASP i slutändan var ett enklare 
och lättare språk att lära sig än PHP. Engelskan är mer logisk i ASP.  
 
Vi gjorde en webbplats helt i Flash vilket inte alltid var det enklaste då programmet har en del 
buggar lite här och där. Vissa funktioner som fungerade för en vecka sedan slutade plötsligt 
att fungera och när man sedan ändrat lite och i slutändan ändrade tillbaka som det var ifrån 
början så fungerade det hela igen. Så på så vis har vi också kommit fram till att visa 
actionscripts delar i Flash är lite instabila. Vi hade önskat att Flash hade varit lite mer 
utvecklat åt webb plats håller, men troligen så är det på väg i och med att Flash redan har 
grafiska funktioner så som scroller, radiknappar, menysystem osv. 
 
Med våran fotografering av personer i olika rörelser kom vi fram till att det inte är så lätt att 
bara fråga en människa om hon vill ställa sig och göra olika rörelser i en följd. Det fanns en 
del personanimationer som vi fick utesluta för att det blev för hakiga rörelser. Vi var tvungna 
att komma på till personen hur denna skulle stå och hur hon/han skulle röra sig. Ibland var det 
för stort steg mellan Tex. en armrörelse till en annan, då fick vi själva gå in i photoshop och 
tillverka mellan steget så det blev en mer naturlig rörelse i animationen. 
 
Under hela vår projekt tid har vi lärt oss att kompromissa mellan olika lösningar i flash. 
 
Det som vi har lärt oss under dessa tre åren på Medieteknik har självklart varit till stor nytta 
för oss då vi gjort detta projekt, men det kommer alltid upp nya problem som man ställs inför 
för tekniken går framåt i ett rasande tempo. Många program och datorer har hunnit förändra 
sig många gånger sedan vi började på skolan i Karlshamn. Överlag så är vi mycket nöjda med 
utbildningen och det hela är ju vad man gör det till. 
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Ordlista 
 
Admin-verktyg Förkortning för administrationsverktyg. Detta är en hjälp till kunden 

som fått webbplatsen, här kan han/hon enkelt och lätt uppdatera sin 
sida med bilder och texter. 

Access Ett program där man skapar databas tabeller. 
Actionscript Ett kodspråk som används i Macromedia Flash. Används för att ex 

skapa dynamiska texter till webbplatsen. 
Animation  Ett antal bildsekvenser läggs efter varandra så att det skapas en film. 
ASP Active Server Pages. Det är ett skriptspråk där man använder kod från 

antingen VBScript eller Jscript.  
Bubblor Designen på webbplatsen EBM är gjord i stora och små pratbubblor. 
Databas Här samlas informationen i tabeller som sedan kan uppdatera en 

webbplats om den är dynamisk. 
Deadline  Betyder slutdatum på svenska, och innebär att T ex projektet ska vara 

klart. 
Dreamweaver Program tillverkat av Macromedia. Här kan man i ett och samma 

program skapa webbsidor, utforma JavaScript och klickbara kartor mm, 
som man sedan kan publicera med en inbyggd ftp funktion. 

Dynamisk Innebär att man enkelt kan uppdatera Tex. text eller bild med hjälp av 
information som ligger i en databas. Ordet dynamisk kan man bla hitta i 
Flash. 

EBM Evidence Based Medicine, Evidens baserad medicin eller vård.  
Fadning En skapad övergångsbild. 
Flash  Program tillverkat av Macromedia. I utvecklingsprogrammet bygger 

man upp webbplatser eller presentationer med stora möjligheter.  
GET  En metod man använder då man vill skicka data, synligt för användaren 

i en browser.  
Illustrator.  Det är ett vektorgrafikbaserat program från Adobe där man kan göra ex 

logotyper. 
Intervall funktion.  Ett actionscript i flash som kan starta en rörelse med setInterval() i ett x 

antal millisekunder och stoppa det med clearInterval(). 
Kampanjsajt  En webbplats på Internet som marknadsför en produkt eller ett 

budskap, reklamsyfte. 
Login Används när man vill ge användaren ett unikt lösenord så bara ett vist 

antal besökare kan komma åt ett antal andra sidor.  
Photoshop Det är ett redigeringsprogram för photobilder från Adobe.  
PHP Kodspråk som används för att skapa avancerade och dynamiska 

webbplatser. Är serverbaserat vilket innebär att allt som koden gör görs 
på webbservern. 

Pixelgrafik Ett digitalt foto är uppbyggt av pixlar. Varje pixel kan anta en färg 
bland 16.7 miljoner. Inte alla färger ögat kan se går att återge på skärm 
eller tryck. 
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Png  (uttal: ''ping'') är en förkortning för grafikformatet Portable Network 
Graphics. PNG är ett grafikformat tänkt att ersätta Compuserve GIF 
eftersom GIF har patentproblem och endast klarar 256 färger utan 
någon alfakanal.  
PNG klarar 24-bitars färg, har alfakanal, skyddas inte av några patent 
och komprimerar oftast bättre än GIF. PNG saknar animeringar vilket 
GIF har. PNG använder en icke-förstörande komprimering för att göra 
filen mindre än den annars skulle vara. PNG är en Internetstandard.  

Preloader  En funktion som läser av hur stor .swf filen är som ska laddas in, detta 
brukar oftast visas i % för besökaren innan han/hon kommer till den 
aktuella flash sidan. 

POST En metod man använder då man vill skicka data, osynligt för 
användaren, exempelvis i form av ett formulär.  

Power point Ett presentations program från Microsoft. 
Research Ett grund arbete man gör i början av ett projekt. 
SBU  Statens beredning för medicinsk utvärdering 
Shape tween Används i flash, man får ett objekt att förvandlas till ett annat objekt 

med en fin övergång. 
Statisk Text som man bara kan ändra i Flash programmet.  
Surfa Innebär att man tittar på olika sidor på Internet. 
Systemutvecklare  Det är en person som har till yrke att utveckla system och programvara. 
.swf filer Är en komprimerad version av .fla-filen.(Flash fil) 
Toturial Lektions hjälp. 
Uppkopplingen Man är uppkopplad när man kan titta på Internets olika webbplatser.  
Wamp5 Det är ett paket som består av PHP5, Apache, SQL, MySQL och 
  PHPmyAdmin.  
Vektorgrafik Vektorgrafik går ut på att man ritar upp en bild med hjälp av 

matematiska uttryck, så kallade vektorer, där varje vektor representerar 
en linje eller en kant på en polygon. 

Webbplats Detta är t ex en plats där företaget valt att lägga sin webbsida. 
Webbyrå Ett företag som gör Webbplatser och kampanjsaijter. 
Webforum En Internet sida där man kan diskutera webbfrågor med likasinnade. 
Windows-Server En datamaskin som agerar server och kör operativsystemet Windows. 
XHTML Det är en akrionym för Extensible HyperText Markup Language, och är 

ett standardformat för webbsidor som specificerats av W3C. 
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Mål 
 
Vi ska göra en webbplats åt SBU (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering). De i sin tur 
håller i ett seminarium som heter EBM (Evidences Based Medicine) och det är här vi kommer 
in i bilden. Detta seminarium går ut på att utbilda läkare och de högre uppsatta inom medicin 
och vården. De ska efter denna kurs kunna förmedla sin kunskap vidare till landets alla 
sjukhus. Det hela går ut på att det finns framforskade metoder för att bota en vis typ av 
sjukdom eller fraktur som t ex ett benbrott eller ett hjärtproblem. Dessa metoder bör sedan 
användas av samtliga sjukhus för att inte utsätta patienten för risk. EBM är en resurs som 
läkare kan ta hjälp av vid behov. I och med att kursen är väldigt dyr vill SBU att de 20-30 
deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt deltagande. På denna webbplats ska 
deltagarna kunna bli pålästa om EBM redan innan seminariet. Här kommer de att finnas 
information om vad EBM kommer att ta upp på seminariet. När sedan seminariet har varit ska 
deltagarna åter igen kunna gå in på webbplatsen och följa upp vad som sagt och se vad 
nästkommande seminarium kommer att handla om.  
 
Webbplatsen ska vara skapad i Macromedia Flash: ett animations program där man kan skapa 
allt från film till webbplatser, HTML en slags kodning för att få en webbplats att fungera och 
ASP som är ett kraftfullt scriptspråk för funktioner i huvudsak för webben. Webbplatsen ska 
vara driven av en databas, det är ASP som sköter kontakten med databasen. Ändamålet är 
också att webbplatsen ska få en tilltalande design för mottagaren, den ska passa målgruppen 
ifråga. 
 
Webbplatsen som vi ska göra för EBM ska finnas utlagd för deltagaren på Internet. Denna i 
sin tur kommer att få hemskickat ett lösenord där hon/han sedan kan logga in på webbplatsen 
för att ta del av information innan kursen har börjat och sedan efter kursen kunna följa upp det 
som man gick igenom på seminariet. Information som kommer att ligga på webbplatsen kan   
t ex vara artiklar, intervjuer av professorer i form av filmer, flash-animationer som 
demonstrerar olika ämnen från seminariet, mm. Deltagaren ska genom denna webbplats få ut 
mer av seminariet. Kunskapen ligger ständigt kvar på Internet och deltagaren kan gå tillbaka 
till webbplatsen och informationen om seminariet vid senare tillfälle för att friska upp minnet. 
 
Vi är två som kommer att jobba med detta projekt: My Olsson och Christin Ivander, 
tillsammans med en webbyrå som heter Boman Communication (http://www.bomanco.com) 
som finns i Stockholm. Vi vill ha en lättanvänd webbplats där användaren känner sig hemma 
och motiverad att gå in mer än bara en gång. Webbplatsen ska fungera väl och vara stabil så 
att användaren återvänder dit igen. Vi styr inte över innehållet på webbplatsen och efter 
leverans kommer SBU själva att administrera denna. Detta innebär att vi inte kan säkerställa 
att användaren blir tillfredställd och motiverad att gå in på webbplatsen ofta för att få ny 
information. Men vi kommer göra vårt bästa för att webbplatsen ska få en tilltalande design. 
 
My är inriktad på Flash, design och HTML. Christin är inriktad på HTML, databas och Flash, 
men vi kommer att samarbeta hela projektet igenom för att nå bästa resultat. ASP kommer 
Malin Andersson på Boman Communication att hjälpa oss med eftersom ingen av oss har 
jobbat med det tidigare.  
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Syfte 
 
Intentionen är att få en djupare förståelse för databasdrivna webbplatser som är skapade med 
Macromedia Flash, HTML och ASP. Vi vill också skaffa oss en uppfattning om hur det är att 
jobba på en webbyrå. Vi kommer att jobba i projekt vilket gör att man måste lära sig att hålla 
kunden uppdaterad under projektets gång så att även kunden känner att denna är med och styr 
med idéer, dessutom är samarbetet viktigt att det fungerar i en projektgrupp. Interaktion på 
hemsidan är en viktig bit inom detta projekt, som team kommer vi att diskutera, sidans 
funktion för användarna och mycket noga gå igenom dess navigering. Webbplatsen som vi 
skapar ska vara anpassad för målgruppen som bl. a är läkare. Sidan ska vara enkel, 
lättförstålig, tydlig med bra navigering. Designen ska kännas fräsch och modern och såklart 
passa målgruppen. Det ska bli lärorikt att arbeta med två externa parter (Boman 
Communication och SBU), vi vill i slutändan kunna sammanfatta hur det är att jobba vid 
sidan om i ett företag till ett annat. Hur goda kommer kontakterna att bli oss mellan? Kommer 
samarbetet i projektet med Boman Communication att flytta på bra? Hur kommer vi att 
uppfylla kraven på oss själva om att detta kommer att bli en lättnavigerad och fräsch 
webbplats?  
 
 
Metod 
 
Vi kommer att sitta och jobba på Boman Communications kontor med våra egna bärbara 
datorer. Texter till webbplatsen kommer vi att få färdigt från kunden SBU, sedan är det upp 
till oss att se till att designen och utformningen blir bra.  
 
Vi ska börja med en projektuppstart i en dag, sedan specifikationsarbete och graffiska skisser 
en vecka, därefter godkännande från kund samt justeringar en vecka, system- webbutveckling 
och tester 2-3 veckor, godkännande från kund samt justeringar tre dagar, 
installation/driftsättning och leverans två dagar. Leverans ska med all sannolikhet ske 6 april. 
 
My kommer att jobba med designen och funktionerna i Flash och Christin också jobba med 
funktionerna i Flash men också med det som är databas drivet i samarbete med Flash. Vi 
kommer att samarbeta under hela projektet och ständigt hjälpa varandra med utvecklingen av 
webbplatsen så att vi kan uppnå våra mål på bästa sätt. ASP kommer Malin på Boman 
Communication att hjälpa oss med. Vi kommer att söka kunskap genom Internet, böcker och 
forum. Vi kommer att ta hjälp av personal från Boman Communication, bland annat Malin 
som är bra på ASP och Marcus som är bra på Macromedia Flash. Vi har också en handledare i 
Karlshamn som vi kommer att ha tät e-postkontakt med vad gäller hela projektet som även 
han kan hjälpa oss med Flash.  
 
Vi kommer att förutom rent tekniskt även att söka information om hur andra liknande sidor 
ser ut idag och vi ska fördjupa oss i vården och läkarnas design. Vad vi vet nu så är det väldigt 
viktigt att den medicinska symbolen av en människa som staty ska återkomma på något sätt. 
Målgruppen ska känna sig bekväm med sidan och det ska kännas enkelt att få fram den 
information man söker. 
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Tidsplan 
 
Vecka 9 
Projektet startar. Vi har möte med medarbetare från Boman Communication som ska ingå i 
projektet för att starta projektet. Specifikationsarbete och grafiska skisser skapas. Testar 
koppla Flash till en databas. 
 
Vecka 10 
Specifikationsarbete och skisser avslutas. Kundmöte och justeringar efter kundens önskemål 
samt godkännande från kund. Testar koppla Flash till en databas. Börjar på att skapa 
gränssnittet i Flash. 
 
Vecka 11 
System- webbutveckling och tester. Här jobbar vi i flash, databas och ASP.   
 
Vecka 12 
System- webbutveckling och tester. Här jobbar vi i flash, databas och ASP.   
 
Vecka 13 
System- webbutveckling och tester. Här jobbar vi i flash, databas och ASP.   
 
Vecka 14 
System- webbutveckling och tester. Här jobbar vi i flash, databas och ASP 
 
Vecka 15 
Godkännande från kund samt justeringar efter önskemål.  
Installation/driftsättning och leverans den 13 april med reservation. 
 
Vecka 16 
Administrationsverktyg till webbplatsen. 
 
Vecka 17 
Administrationsverktyg till webbplatsen. Testning och ändringar. 
 
Vecka 18 
Testning och ändringar. 
 
Vecka 19 
Examination av produkt med opponent. 
Skriva på slutrapporten. 
 
Vecka 20 
Skriva på slutrapporten. 
 
Vecka 21 
Processexamination med handledare. Slutrapporten lämnas in och examineras. 
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Vecka 22 
Offentlig presentation 1-2 juni. Examensutställning. 
 
 
Behov 
 
Vid behov av mer hjälp med Macromedia Flash än vad Boman Communication kan hjälpa oss 
med så kontaktar vi vår handledare Johan Claesson. 
 
 
Risker 
 
Eftersom vi jobbar med ett skarpt projekt finns alltid risken att kunden strular och drar ut på 
projekttiden vilket inte är bra eftersom vi har ett visst antal veckor på oss för att göra vårt 
kandidatarbete. Kunden har satt deadline 4 veckor innan vi har deadline från skolan vilket är 
både bra och dåligt, vi kan nog alltid få någon dag extra om något hänger sig, det dåliga är att 
det är 4 veckor för tidigt, men då gör vi något som passar det tema som vårt webbjobb har. 
Projekttiden har förkortats av någon anledning och det finns alltid en risk att vi inte hinner 
klart. Men vi kommer att kämpa och lägga ner våra själar för att klara projektet. 
 
Övrig risk är att råka radera något viktigt innan det är upplagt på ftp:n, eller att 
kommunikations problem kan uppstå, då man laddar upp olika saker på ftp:n i olika versioner. 
Men vi ska göra allt för att sådana problem inte uppstår och vi tror också att Boman 
Communication har inarbetade rutiner för uppladdning av filer mm. 
 
Vi kan få problem om våra program som t ex. Macromedia Flash börjar strula. Boman 
Communication har säkert program som vi kan få installera på våra datorer ifall vår version 
inte skulle fungerar som den ska.  
  
Problem kan vi få ifall vårt samarbete med Boman Communication inte fungerar. Företaget 
kan t ex köra över oss för att vi kanske inte jobbar tillräckligt snabbt eller på annat sätt inte 
tillfredställer dem. I så fall får vi försöka att diskutera problemen med dem i tid så att det inte 
påverkar vårt kandidatarbete. Carl Totti som är VD och vår kontaktperson på Boman 
Communication har sagt vid flera tillfällen att de är vana vid samarbete med studenter av 
olika slag, de har ofta praktiserande studenter på deras företag så de har stor erfarenhet av 
denna typ av arbete. Han har också påpekat att vi är där för att lära oss och något som de gör 
på en halvtimme kanske tar oss en hel dag att göra, och det gör inget. 
 


