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Förord 
Under vår tid på programmet Medieteknik har vi studerat digitala medier i 
olika former. Från början väldigt ovetande om att vi skulle hamna där vi 
är idag. Vi har gemensamma inriktningar där bl.a. grafisk design, motion 
graphics1 och interaktiv design har varit våra huvudfördjupningsämnen. 
Med dessa inriktningar och inspiration från kampanjsidor som Ikeas 
drömkök, Ikea Stockholm och en del av Saabs sidor, ville vi i samarbete 
göra ett externt projekt liknande dessa. Detta arbete har inneburit många 
motgångar samtidigt som lärorika framgångar. Eftersom produktionen 
berör de flesta av områden vi kommit i kontakt med under vår 
utbildningstid blev det ett intressant arbete. 
 
V vill börja med att tacka företaget Avalon Enterprise och deras 
marknadschef Atle Andersen som har gett oss möjligheten till att kunna 
göra detta arbete. Andra inom företaget som har varit till stor hjälp med 
sin expertis är Fredrik Broman och Joel Månsson. 
 
Vi vill även tacka Avalons kund, Simply Quality som har varit beställaren 
av produkten och som gett oss ett vänligt bemötande och förtroende. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Conny Högkvist som har 
varit en utomordentligt bra handledare som hjälpt och stöttat oss och inte 
stressat ihjäl oss när vi haft mycket att göra. 
 
Abstract 

Cleanboxen som den kallas är en flashbaserad2 produktpresentation.  
Simply Quality är ett företag som gör analyser och mäter renhet hos olika 
föremål på partikelnivå.  
  
Ett exempel på detta kan vara att ett företag som tillverkar bildelar 
skickar en del efter produktion för att få en analys på hur mycket 
partiklar/smuts som sitter kvar efter tillverkning. 
  
Vårt arbete var att ta fram en produktpresentation för deras mobila labb 
som säljs till företag som vill kunna göra sina analyser på plats. Behovet 
var att på något sätt kunna presentera Cleanboxen visuellt för sina 
kunder. 
  
Keywords: 
Cleanbox, BTH, Blekinge Tekniska Högskola, Hemsida, Webbplats, 
Webbsida, Flash2, Actionscript4, After effects5, HDV, video, interaktivt, 
video 
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English 

Cleanbox is a product presentation which uses flash2 as an interface. 
 
Simply Quality is the company that has developed and manufactured 
Cleanbox. It is a mobile particle counting machine. 
 
An example of this can be a car manufacturer that would like to analyze 
how many particles or impurities there is left on their product after 
manufacturer. With Simply Qualitys Cleanbox they can do analysis on 
location and compile a diagnosis. 
 
Our part in this was to come up with a product presentation for Cleanbox. 
The requirement was in some how to present the Cleanbox visually for 
their clients. 
 
Keywords:  
Cleanbox, BTH, Blekinge Institute of Technology, Webpage, Webbsite, 
Flash2, Actionscript4, After effects5, HDV, video, interactivity, interactive, 
vide 
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Arbetsbeskrivning 
Något vi redan visste från början var att vi ville samarbeta med 
näringslivet. Att få göra en verklig produkt för något företag. Vi hade en 
del tankar och idéer på vad vi ville göra från början som vi presenterade 
för företagen vi träffade. Det företag som vi fick bäst kontakt med heter 
Avalon Enterprise och har sitt huvudkontor beläget i skolans byggnader på 
östra piren i Karlshamn. Avalon är ett företag som berör många områden 
och avdelningen där vi fick möjlighet att tillbringa våren heter Information 
Systems. Där arbetar man med design, webbutveckling, presentationer, 
animationer7 och e-learning14. En mängd med olika projekt och 
utmaningar i en kreativ miljö.  
 
Våra tankar och idéer kom från inspiration från olika webbsidor som Ikea 
Stockholm och en del av Saabs kampanjsidor. Dessa sidor är uppbyggda i 
verklighetstrogna 3D8 miljöer med kameraåkningar som man kan klicka 
sig fram med. Vi ville göra något liknande fast med riktiga kameror i en 
verklig miljö. Alltså någon form av produktpresentation där man som 
användare skulle kunna klicka sig fram i presentationen med effektfulla 
kameraåkningar. Det uppstod många oroväckande tankar i början då vi 
inte visste vad vi skulle tillämpa denna idé till, eller hur vi skulle göra. Det 
vi visste och som blev ett svårt problem att lösa var själva 
kameraåkningarna. Vi visste att vi behövde någon form av vagn som vi 
sedan efter mycket funderingar och tester fick bygga själva. 
 
När vi hade lagt fram vårt förslag på vad vi ville göra för Avalon fick vi bra 
respons och marknadschefen Atle började dra i sina trådar. Han 
presenterade en utav sina kunder för oss med en något udda 
marknadsinriktning.  
 
Simply Quality heter företaget som mäter renhet hos olika föremål på 
partikelnivå. Företaget är beläget i Kalmar där dom har sina lokaler med 
labbutrustning och verkstad. Efter vårt första möte kom vi fram till en 
mängd olika saker som behövdes eller där det behövde förbättras. Det 
dom huvudsakligen ville ha hjälp med var en webbaserad 
produktpresentation av deras nya mobila labb (Cleanbox som den även 
kallas) som dom tillverkar och säljer till kunder som vill ha möjligheten att 
kunna göra analyser på plats. Andra saker som behövdes var en ny 
webbsida, animation7 som skulle visualisera partikelprocessen, kort 
informationsfilm om hur det går till på deras arbetsplats och en ny 
logotyp. Tidsoptimistiska som vi är trodde vi att det skulle gå att hinna 
med allt detta.  
Efter ouppklarade affärer mellan Avalon och Simply Quality fick vi efter 
mycket arbete och förberedande reda på att samarbetet skulle upphöra 
helt. Som tur var lät dom oss göra klart arbetet med Cleanboxen vilket 
kom att bli mer än vad vi förväntat oss.  
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Under tiden hos Avalon har vi blivit indragna i en del mindre projekt där vi 
har hjälpt till. Detta har varit en spännande och lärorik tid då det har blivit 
som examensarbete i kombination med praktik. Vi har fått känna på hur 
det är att arbeta mot korta deadlines där flera människor har varit 
involverade med olika kompetenser. 
 
Programvaror vi använt i Cleanboxproduktionen är Adobe Premiere för 
intankning av material, Adobe After Effects5 för färgkorrigering och 
justering av kameraåkningar, Photoshop och Illustrator för Ikoner och 
annan grafik. Sen sattes alla bitar ihop i Flash2 där vi gjorde projektet 
interaktivt och möjligt för webben. Kameraåkningarna är filmade i HDV6 
vilket medförde en del problematik. 
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Projektplan 

Kandidatarbetet består av 20 veckor. Dessa veckor är indelade i två delar, 
först själva projektet som är på 15 veckor och sedan en 5 veckors 
reflektionsdel.  
 
De första 15 veckorna inleds med en projektplan där studenten ska 
beskriva vad som ska göras och när det ska vara klart.  
För att få påbörja projektet behövs ett godkännande av projektplanen från 
den tilldelade handledaren. 
Varje vecka lämnas veckoreflektioner och när det känns befogat så har 
man möten med sin handledare för att diskutera arbetets gång och för att 
se om projektplanen följs. Förändras projektplanen under tiden bör den 
skrivas om med argument för orsak till detta. Efter ett nytt godkännande 
kan arbetet fortsätta. Delexaminationer ska även göras med handledaren 
efter överenskommelse. 
 
I reflektionen ska studenten dela med sig av sina medgångar och 
motgångar och berätta hur man löst sina problem. Studenten ska berätta 
hur samarbetet har fungerat i gruppen och även samarbetet med externa 
parter. 
 
Dessa punkter ska uppfyllas för att få ett godkännande i 
kandidatarbete: 
• Inlämnad och godkänd projektplan innan kursstart 
• Inlämnade veckoreflektioner.  
• Kontinuerliga handledningssamtal 
• Delexaminationer, produktions- och reflektionsexamination 
 
(Se. Bilaga 1) 
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Veckorapporter 

Inflyttningen  
Den här veckan har vi flyttat in hos Avalon i deras lokaler. Det känns bra 
för oss båda två att vi får sitta hos dom då det nästan blir som praktik i 
kombination med examensarbete. Vi har haft lite möten med Atle och 
varit i Kalmar och haft ett möte med Simply Quality. Mötet var intressant 
och vi fick en klarare bild av hur deras arbete fungerar. Vi hade gjort 
logotyper som vi tog med oss som förslag på hur deras logga kunde 
förändras. Responsen var tvivelaktig men det kan man kanske förstå med 
tanke på hur känsligt det kan vara för ett företag att byta logotyp efter 
flera år.  
Vi har även fortsatt utvecklingen av projektplanen och lite planering av 
informationsfilmen som vi ska göra v.4 i Kalmar. Vi hämtade ut 
filmutrustning och ägnade en dag åt att lära oss HDV6 kameran. Vi fick 
även information om Joomla9 som vi ska använda som grund till 
webbsidan. Har vi tid nästa vecka eller veckan därpå ska vi lära oss hur 
det fungerar. 
 
Vi har redan fått fria händer då vår chef här på Avalon har åkt iväg på 
semester i två veckor. Under måndagen och tisdagen har vi har börjat 
planera inför informationsfilmen vi ska göra åt dom. Vi har testfilmat lite 
mer med kameran för att det inte ska bli några problem med den och 
efter kontakt med företaget vi arbetar åt bestämde vi oss för att onsdag 
skulle bli inspelningsdag.  
 
Informationsfilmen 
Eftersom företaget sysslar med komplicerade saker var vi ovetande innan 
om vad dom ville ha med i filmen. Detta gjorde det svårt för oss att skriva 
manus innan vi kom dit, men efter mötet på morgonen hade vi kommit 
fram till vad vi skulle filma under dagen och hur mycket. Vi satte oss ner 
en timme och gjorde en mer detaljerad plan och körde sedan igång. Det 
blev mycket improvisation ändå eftersom det var en trång miljö att arbeta 
i och många av föremålen var gjorda i rostfritt stål vilket gjorde det 
väldigt svårt att inte komma med själv i spegelbilden.  
Annars var medarbetarna där samarbetsvilliga även om dom var ovana 
inför kameran. Efter dagens slut var vi i alla fall nöjda med vad vi hade 
presterat och åkte hem. Under torsdagen började vi kolla igenom 
materialet vi filmat och märkte att mycket var bra men inte allt. Man luras 
lätt av den lilla Lcd skärmen där det ser ut att vara skärpa, men tyvärr var 
det några klipp som var i ofokus vilket kändes irriterande. Vi tror ändå att 
vi får ihop något och ifall det skulle fattas några bitar kan vi filma om dom 
när vi ska filma skåpet. 
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Redigering av informationsfilm 
Skolans uppdateringsystem för passerkorten fungerar ej som det ska och 
därför så måste vi hitta en lärare varje morgon som kan släppa in oss i 
redigeringsrummet. Men tyvärr så är det ofta så att dom    
inte har tid eller lust att låna ut sitt kort eller vill följa med och låsa upp 
rummet åt oss. Så det är lite frustrerande att man får vänta i timmar på 
morgonen när man ska in i redigeringsrummet innan man hittar någon 
lärare som vill följa med. 
 Bokningsystemet till redigeringsrummen kommer vi heller inte åt 
eftersom det bara finns lokalt på skolans nät och vi har våra datorer på 
Avalon. Men med hjälp av våra klasskompisar så har det löst sig då vi 
kunnat låna deras datorer. 
Förutom dessa problem så gick det bra att tanka in och kika på materialet 
vi filmat. 
Dock så märkte vi att det var fler klipp än vi från början anade som var i 
ofokus. 
Vi saknade även en hel del översiktsbilder och halvbilder, men närbilder 
hade vi i alla fall gott om. 
Det första vi klippte ihop var verkstan. Den blev estetiskt sätt väldigt 
snyggt klippt. 
Dagen därpå var det labbet och till sist programutvecklingen. Allting gick 
att få ihop, dock med vissa kompromisser. 
Sedan körde vi ut en pdf med klippet och mailade till Simply Quality. 
På fredagen började vi diskutera hur vi skulle göra med kameraåkningar 
under produktpresentationen.  
Vi hittade en lastvagn på skolan som man kunde placera ett stativ och en 
liten stol som kameramannnen kunde sitta på. Med vagnen riggad så åkte 
vi runt på skolan och filmade och provade olika tekniker för att gör 
svängda åkningar. Detta material ska vi sedan tanka in och granska 
noggrant. 
 
Korrigering av informationsfilm 
I början av vecka 6 fick vi feedback på informationsfilmen av Simply 
Quality och det var ganska mycket som dom ville ha förändrat. Dom var 
nöjda med klippningen och kvalitén på materialet men det var en del 
scener som inte fick vara med av olika orsaker som har med deras 
arbetssätt att göra. Saker dom inte ville att kunden ska se. Detta hade vi 
inte blivit informerade om innan så det var inget vi kunde hjälpa. Vi 
korrigerade i alla fall materialet och skickade tillbaka en ny version som 
dom blev nöjda med. Dom kom även på i efterhand att det var en del 
saker som dom ville tillägga i filmen. Detta filmar vi nästa gång vi åker 
upp till Kalmar när vi ska filma skåpet. 
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Åkvagnen 
Eftersom vi ska göra nästkommande sak med skåpet med 
kameraåkningar har vi funderat en del över hur vi ska lösa detta med 
vagn och det finns några alternativ. Det bästa hade såklart varit att hyra 
en professionell vagn men detta kostar väldigt mycket pengar och tar tid 
då företagen som hyr ut sånt bara finnas i större städer som Göteborg och 
Stockholm. Ett annat alternativ hade varit om skolan köpt in en vagn.  
Silvio känner en i branschen och kollade med honom och efter det fick vi 
reda på att en begagnad vagn kostar runt 25 000. 
Denna summa var lite mer än vad skolan vill lägga på ett enstaka 
examensprojekt. 
Vi gick då tillbaka till vagnen som vi provat med förra veckan. Det 
tråkigaste med den vagnen var att åkningarna blir väldigt begränsade i 
höjdled då vi bara har stativet att leka med. 
Efter lite funderande så kom vi på att vi kunde sätta jibben24 på vagnen 
och på så sätt röra kameran i både sidled och höjdled samtidigt som 
vagnen kan åka fram och tillbaka samt svänga. 
Efter att testat några dagar med både stopmotion11 och filmning så märkte 
vi att det blev rätt skakigt. Detta berodde till stor del på hjulen, som är 
solida gummihjul utan luftkammare. Vi fick tänka om igen och kikade på 
nätet på olika konstruktioner och bestämde oss till sist för att bygga en 
egen vagn. 
Hjul visade sig vara det svåraste att få tag på. Det fanns luftgummihjul 
med då hade de inga axlar och fästvinklar. Att få tillverkat en 
styranordning och fästvinklar hos en smed hade tagit för lång tid och varit 
för dyrt. Vi letade vidare och hittade till sist ett par hjul som verkade 
vettiga på biltema. Dessa hjul fanns med fasta vinklar och även med 
styrleder som på kundvagnar. Vi använde en lastpall som chassi och 
skruvade dit 7st hjul som vi köpt på biltema. 4st fasta där fram och tre 
svängbara där bak. Ett handtag för att styra skruvades dit och sedan så 
målades den svart. Det hoppade dock en del då hjulen inte var helt runda. 
Men efter att vi diskuterat problemet med kunniga människor så sa de att 
vi skulle ha mindre lufttryck i hjulen och lasta den med tyngder. 
Detta löste vi med stenblock som vägde 13kg vardera som fick plats inne i 
pallen. 
Projektet att bygga vagnen blev mer omfattande än vi hade tänkt oss men 
det var skoj med lite annorlunda arbete.  
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Filmningen av skåpet 
Vi ska åka till Kalmar om 2 dagar. Dock så har vi ett smärre problem med 
våra bilar. Roberts Mercedes står i Fjälkinge efter att ett hjullager skar. 
Och Bmwn har börjat rycka och dör på tomgång. Men detta har vi inte tid 
att oroa oss för nu. Istället åker vi runt och handlar utrustning som vi 
behöver i Kalmar till filmningen. Cola, silvertejp och svarta sopsäckar står 
högt på inköpslistan. Vi behöver även sten att tynga ner vagnen med. Vi 
hittade några stenplattor som vi fraktade med oss. Totalvikten på stenarna 
var runt 150 kg. Så med all packning, kameraväskor ljuskit och åkvagnen, 
så låg bilen rätt lågt på vägen. 
 
Klockan 07:00 beger vi oss iväg mot Kalmar. 3-4 första milen går bra men 
sen börjar bilmotorn uppföra sig oroväckande konstigt. Vi kom fram utan 
större problem och fick ställa oss på en parkering i kylan och byta 
tändstift. 
Vi jobbade från 9 på morgonen till 3 på natten i sträck och filmade skåpet 
med Sonykameran.  
Dock när vi skulle tanka in materialet på natten för och kika på det så 
märker vi att någon har lånat firewirekabeln10. Så vi får åka ner på stan 
och införskaffa en sådan.  
Vi spenderar natten på ett vandrarhem 1 km från Simpy Qualitys lokaler.  
Kl12 är vi tillbaka och filmar.  
När vi tankat in lite material i en laptop som vi hade med oss, så ser vi att 
det inte är lika skarpt som det borde vara. 
Det blev mycket arbete med att försöka förstå varför bilden inte hade den 
rätta skärpan, tillslut fick vi ge upp felsökandet och filma med den i dess 
befintliga skick. Den ser skarp ut i sökaren, men är lite suddig när man 
fått in den i datorn. Det verkar nästan som om det är något fel på 
kameran.  
Dag två så lägger vi ut plexiglas på golvet för att få det lite jämnare. 
Golvet består av betong och har en del sprickor och hack så med 
plexiglaset blev det helt perfekt.  
Vi får nu till helt klockrena åkningar som avslutas med 
stopmotionanimationer11 och hederlig gammal fiskelina.  
I bakhuvudet så har man dock tanken att allt kanske får slängas för att 
det verkar vara något fel på kameran.  
Torsdag natt sov vi i en städskrubb hos Simply Quality. Vi började få slut 
på pengar och 255 kr per person för ett vandrarhem kändes inte 
motiverat.  
Tillbaka hos Simply Quality så filmade vi lite saker som skulle läggas till på 
informationsfilmen. Det gick ganska smidigt förutom att vi var helt slut 
efter de två dagarnas filmande.  
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Genomgång av filmat material 
Den här veckan har vi ägnat oss åt intankning av det filmade materialet. 
Eftersom vi var oroliga och osäkra innan på hur materialet egentligen 
hade blivit så skulle vi med spänning äntligen få se det på en riktig 
referensmonitor. Tyvärr finns det bara en HDV6 station på skolan som har 
ASPECT12 HD pluginen som man behöver för att tanka in och köra ut 
materialet man filmat och eftersom det är ca fyra eller fler grupper på 
skolan som filmat med denna kamera blir det lätt dispyt om vem eller 
vilka som ska använda HDV6 stationen. Extra jobbigt var även att 
bokningen av redigeringsrummet inte heller var tidsbegränsat eller 
liknande. Vi kom i alla fall överens med den gruppen som hade bokat 
rummet i flera veckor fram att vi kunde få sitta där när dom inte var där 
på eftermiddagar och tidigt på morgonen. Till slut fick vi in materialet, 
både på skåpet och resten av infofilmen. Även på referensmonitorn var 
inte skärpan helt till belåtenhet vilket var störande. Som tur är fungerar 
det ändå eftersom det ska vara i en Flashfil2 i mindre upplösning. Simply 
Quality kontaktade även oss och ville ha sin informationsfilm klar ganska 
omgående samma vecka då dom behövde ha den rullande på ett par 
mässor dom skulle ha. 
 
Operation Stöten 
Eftersom samarbetet som berörde dom andra områdena med Simply 
Quality hade avslutats fick vi istället hjälpa till med andra uppgifter inom 
företaget Avalon. Det började med ett arbete på två veckor med en 
presentation för Avalon som skulle visas på en konferens i Stöten. Detta 
höll vi på med parallellt som vi arbetade med skåpmaterialet. Dock så gick 
den mesta av tiden åt till presentationen.  
Presentationen var inte riktigt lika tillfredsställande som arbetet med 
Cleanboxen. Dock så lärde man sig snabba lösningar som hur man t.ex. 
kunde göra ett bildspel i After effects5 på enklaste sätt. Importera bildfiler, 
keyframes13 i början och i slut, ändra opacitet och scale. Sedan keyframe 
assistant med overlapping så långt som faden är. Sen är det klart.  
Det var med andra ord mycket problemlösning som skulle lösas på kortast 
möjliga tid. Eftersom Avalon har flera kontor runt om i Sverige har varje 
kontor som tradition att inför den här årliga konferensen göra en kort 
humoristisk kontorsfilm på max 3 minuter. Efter många människors 
inblandande om hur det skulle bli så blev ett snabbt manus hopskrivet 
som vi fick agera kameramän och redigerare åt.  Det var ganska 
intressant då vi bara hade tid med ett klipp per tagning. Så hela filmen 
sköt vi på ca en dryg timme. Det blev lite hetsigt men slutresultatet blev 
helt ok med tanke på omständigheterna. I slutet av veckan fick vi åka 
med till stöten där vi hade hand om fotografering och riggning av 
utrustning inför konferensen. 
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Haemonetics 
På måndagen vecka 12 fick vi reda på att vi skulle bli involverade i ett 
viktigt insäljningsprojekt åt ett företag inom läkemedelsbranschen som 
heter Haemonetics.  
Det som skulle göras var en presentation om ett e-learningkoncept14 i 
form av en slideshow där en interaktiv figur skulle hålla en självgående 
presentation. Det blev planering med storyboard och vilka slides som 
skulle komma var och när och hela tiden en massa ändringar. 
Först funderade vi på att filma en människa i greenscreen15 som gör olika 
rörelser, t.ex. pekar och klickar på en dosa för att byta slide mm. Men 
efter en stunds funderande så kom vi på att det skulle vara smidigare att 
göra karaktären i 3d8 då den skulle bli mer återanvändbar och dynamisk 
så att man enkelt kunde lägga till rörelsemönster, egenskaper och andra 
ändringar i efterhand.  
 
Även detta projektet involverade fler människor. Vår del var att utveckla 
designen och efter att vi lämnat några förslag och fått feedback från andra 
fick vi ihop material som såg bra ut och kunde andvändas. Vi hade en kille 
som skötte biten med 3d8 karaktären som vi sedan fick importera in i After 
effects5 där vi satte ihop allt material. 
 
Haemonetics slutspurten 
Två dagar kvar till första utkastet och tre dagar kvar till deadline. 
Det var diskussioner och tester med olika sorters lösningar om vilket som 
skulle bli det smidigaste sättet att kunna göra ändringar i efterhand. 
Något som man vid det här laget lärt sig va att hur snyggt man själv 
tycker nåt är, så är det alltid något som ska ändras i efterhand. Att det 
ibland inte finns tid till finlir som ger det där lilla extra. Dagarna gick och 
vi arbetade många hårda timmar. Vid deadlinen för första utkastet  
renderade vi ut material från 3 datorer samtidigt för att det skulle bli så 
effektivt som möjligt. Efter väldigt god feedback från Haemonetics fick vi 
ändå göra en del mindre ändringar vilket gjorde att all renderingstid fick 
göras om innan den slutgiltiga deadlinen.  
 
Den första deadlinen firades på Ågatan12 vilket kändes mindre 
genomtänkt på torsdag morgon då man vaknade upp som ett vrak. Saken 
kändes inte bättre när man kom in till kontoret och fick ett par A4 sidor 
med nya ändringar från högre makter. Vi hade ett fåtal timmar på oss 
innan allt skulle vara färdigt, renderat och ivägskickat. Framåt 2-3 tiden 
på eftermiddagen började det ordna upp sig, Det var en härlig känsla, vi 
hade klarat det med väldigt snål marginal. Visst fanns det saker man 
skulle vilja ha ändrat eller fixat till för att få det snyggare och som tur var 
så var det nog bara sånt som vi själva såg för kunden märkte ingenting. 
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Vi hann t.ex. inte rendera ut någon skugga från karaktären då After 
Effects5 3d8 motor16 inte är den snabbaste. Företaget köpte i alla fall idén 
och har nu öppnat för ett större samarbete med Avalon. 
 
På fredagen började vi fokusera på Cleanboxen igen, trötta som vi va efter 
veckan blev det inte mycket gjort. Vår chef skrattade åt oss när vi gick 
hem och sa att vi bara jobbade halva dagar nu (8 timmar om dagen). 
 
För mycket att göra 
Med lätt att ta på sig för mycket arbete har vi fått göra klart för Avalon att 
vi inte kan ta på oss mer projekt för tillfället och att dom vi redan är 
inblandade i måste läggas åt sidan eller så att vi kan fokusera och slutföra 
cleanboxprojektet. Den här veckan har vi gått igenom ytterligare material 
och kameraåkningar, testat olika lösningar på hur korrigeringar kan göras 
bäst. Det finns en funktion i After Effects5 som heter time remapping17. 
Denna kan man styra hastigheten i åkningarna på olika ställen vilket 
visade sig bli ett ganska bra resultat. Det blev även också effektfullt om 
man gjorde åkningen lite snabbare i början och långsammare i slutet. Men 
ändå så har vi inte känt oss helt tillfredsställda med jämnheten i 
åkningarna. Vi testade att flytta varje bild frame by frame18, fullt 
medvetna om att detta skulle bli tidskrävande. Denna metod visade sig 
vara riktigt bra förutom att den inte riktigt stämde överens med time 
remappingen17. Om man först korrigerade frame by frame18 och sen la på 
time remapping17 blev det pannkaka av alltihopa. Det gäller på något sätt 
att hitta en bra lösning för varje åkning i kombination av att flytta bilder 
manuellt, time remapping17 och stabilze motion19. Att använda dessa 
metoder tillsammans eller utan varandra beroende på åkningarna. Vi 
testade även att köra ut några oklara versioner i flv som vi körde in i 
Flash2 för att se hur komprimering och känsla blev.  
Ett problem som vi upptäckte, eller egentligen inget problem men något vi 
hoppades kunna lösa var att när man exporterar ut till flv blir det 
komprimerat och detta svider lite när man kommer nära inpå i 
kameraåkningarna och vill ha det där krispiga skarpa i bilderna. Vi tänkte 
att om vi kör ut en stillbild där varje kameraåkning slutar och tonar ihop 
dessa kan det nog funka. 
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Reflektion 

Innan projektet startade 
Innan projektet startade gick vi omkring och grubblade redan i november 
på vad vi ville göra och hade inga direkta idéer. Det vi visste var att det 
skulle vara kul att göra något i samarbete med någon extern 
uppdragsgivare. Vi började se oss omkring efter intressanta företag i vår 
omgivning. Eftersom vi bor här i Karlshamn skulle det lättaste för oss vara 
att hitta ett samarbete här. Efter möten och telefonkontakt med lite olika 
företag kände vi att Avalon Enterprise som ligger här i skolans nya 
byggnader verkade intressant. Dom hade många idéer och var väldigt 
intresserade av oss och det vi arbetade med och efter att vi haft ett möte 
med Atle på Avalon så fastnade vi för en idé till ett projekt som han hade. 
Det var en produktpresentation där vi skulle få fria händer. Det passade 
oss perfekt för då kunde vi göra den som vi ville. 
Vi kom överens om samarbete och fick även möjligheten att tillbringa vår 
arbetstid i deras lokaler. Det var inte helt lätt att hitta ett bra företag som 
ville samarbeta, kanske för att vi inte var ute tillräckligt i god tid. Vi hade 
tur att Avalon fanns här och att dom var så samarbetsvilliga. 
 
Vi visste ungefär vad vi ville göra under examensarbetet. Vi ville göra 
något liknande som Ikea sthlm och Ikea drömkök. Det skulle vara 
interaktivt och så dynamiskt som möjligt. Vi hade flash2 i tankarna då det 
kan hantera video och kan läsa in externa filer med hjälp av xml så det 
blir lätt att uppdatera. 
Innan vi började prata med några företag så gjorde vi ett test med 
stopmotion11 mitt i natten där vi hade en  kamera med extern blixt, bara 
för att prova hur det kunde se ut. Det blev ganska annorlunda och häftigt. 
Dock så hade vi lite tidsbrist när vi gjorde det så det blev väldigt skakigt. 

Projektplanen 
Innan vi började med projektet skulle vi lämna in en projektplan för att få 
börja. Vi visste att den skulle komma att ändras många gånger under 
projektets gång eftersom vi aldrig hade gjort något liknande projekt 
innan. Därför visste vi inte hur lång tid de olika momenten skulle komma 
att ta. Innan vi började var vi omedvetna om att vi skulle ägna nästan tre 
veckor åt att bygga en åkvagn och prova hur den fungerade. Det var 
många smågrejer som tog längre tid än vad vi hade räknat med och det 
uppstod många oförutsedda problem. Vi hade även lite strul med våra 
bilar som inte alltid fungerade som de skulle. 

Research 
Eftersom vi verkligen hade tagit på oss en utmaning kände man ofta 
oroskänslan över hur projektet skulle resultera. Med inspiration från 
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webbsidor där budgeten har legat på flera hundra tusen kronor började 
man ibland fundera på vad man hade gett sig in i. Vår budget har i princip 
varit noll kronor. Dock så har skolan betalat milersättning och hjulen till 
kameraåkvagnen. Utöver detta så har vi själva fått stå för notan och 
försökt komma på billiga och ibland gratis lösningar som vi har hoppats på 
skulle fungera. Vi visste att vi antagligen inte skulle nå samma 
kvalitetsmässiga resultat men ville ändå försöka göra något i liknande stil.  
 
Den sidan som vi har kikat mest på, Ikea sthlm, som är gjord helt i 3d8. Vi 
ville göra något liknande fast analogt. Det vill säga att i stället för 3d8, så 
har vi filmat fysiska objekt och det har visat sig väldigt problematiskt med 
tanke på att det finns många aspekter att räkna med som vi från början 
inte hade en aning om. 
 
Det var många frågetecken i början om hur vi skulle lösa dom tekniska 
bitarna och ett av dom största problemen var hur vi skulle göra själva 
åkningarna. Vi satt och letade ritningar på Internet över hemmabyggen 
med vagnar på räls och vagnar med luftgummihjul. Vi kom ganska snabbt 
fram till att vagnar på räls inte skulle fungera för oss då rälsen hade 
kommit med i bild. Istället fick vi koncentrera oss på hur vi skulle fixa en 
vagn med svängbara hjul för ca 1000 kronor som var vår budget.  
 
En begagnad professionell vagn kostade runt 30000 kronor vilket vi 
verkligen inte hade råd med. Vi hittade en liten lastvagn i skolan som vi 
monterade jibben24 på, som vi testkörde med i olika rum med olika 
underlag. Det som inte fungerade så bra med den var att hjulen inte hade 
någon dämpande effekt. Hjulen var inte luftfyllda utan bara gjorda av 
gummi. Detta gjorde att alla vibrationer i vagnen leddes upp i jibben24 och 
ut till kameran vilket blev väldigt skakigt. Vi åkte runt och kollade i alla 
butiker som kunde tänkas ha luftgummihjul och hittade hjul men utan 
styrleder. Nu hade vi ett nytt problem som vi försökte hitta en lösning till. 
En smed skulle bli för dyrt och vi hittade ingenting på webben eller någon 
annanstans heller. Till slut hittade vi hjul på Biltema.  
Dessa hjul såg ut precis som kundvagnshjul fast luftfyllda och mycket 
större. Vi köpte 8st hjul som vi monterade på en lastpall vi snickrat om 
med styrhandtag och fästanordningar för jibben24 och tyngder. Detta 
resultat blev bättre men inte perfekt. Vi fick nöja oss med detta då andra 
alternativ var ekonomiskt omöjligt för oss. 
 
Efter mycket experimenterande med både stopmotion11 och film, kom vi 
fram till att film blir snyggast med tanke på äkta rörelseoskärpa som är 
nästintill omöjlig att få till med stopmotion11. Dock så är film mycket 
svårare eftersom man inte kan börja om mitt i en åkning utan hela 
åkningen måste bli perfekt från början.  
Det blev väldigt många omtagningar och tester där vi hade olika mycket 
vikter lastade på vagnen och olika sätt att märka upp startpunkter. 
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Kommunikationen 
Kommunikationen har vi delat upp mellan oss båda och det har ibland 
varit lite förvirrande men för det mesta har det fungerat bra. Dock så har 
Simply Quality alltid eller oftast varit väldigt sega på att svara när vi har 
hört av oss till dom. De har aldrig hört av sig och frågat hur det går och 
när det kommer att vara klart. När vi kände oss färdiga nog för att visa 
upp vad vi åstadkommit så har de inte skrivit något tillbaka.   

Praktiska arbetet 
Nästan direkt efter det första mötet med Atle så flyttade vi in våra datorer 
hos Avalon. Det gjorde att vi fick följa deras arbetstider och vara på plats 
nästan varje dag mellan klockan nio och fem. Det faktum att vi sitter på 
ett företag har gjort att man känt sig mer manad att komma upp i tid på 
morgonen och sätta igång med arbetet direkt. Speciellt om man jämför 
med höstterminen då vi varken hade lektioner, fasta arbetstider eller 
möten. Detta resulterade ofta i att man satt och jobbade sena nätter och 
sov för länge på morgnarna. En annan fördel med att vara i Avalons 
lokaler är att det har funnits gott om kunnigt folk som man kunnat fråga 
om hjälp och tips med allt från programmering till designarbete. Det blir 
mer jobb och mindre lek när man befinner sig på en arbetsplats med 
massa folk som jobbar än att sitta i ett projektrum på skolan där det 
skojas en hel del. Samarbetet mellan oss två har även blivit bättre då vi 
alltid suttit mitt emot varandra. Detta har underlättad eftersom vi har 
diskuterat det vi arbetat med och kunnat lämna synpunkter på olika saker 
som gjort att arbetet har blivit bättre. Uppdelningen av arbete har även 
blivit lättare då vi suttit med ihopkopplade datorer och delade mappar.  
Även om vi har samma inriktningar och intressen så är vi olika bra inom 
vissa arbetsområden 
 
Kunskapsutvecklande 
Vi har utvecklats mycket inom flera områden. Till att börja med fick vi 
sätta oss in i hur dom nya HDV6 kamerorna och deras redigeringsstationer 
fungerade. Vi tänkte innan att det kunde vara bra att filma högupplöst, 
men hade vi vetat hur mycket problem med efterarbetet det skulle bli 
hade vi nog aldrig använt dessa kameror. För att ens kunna exportera ut 
materialet man filmat med Sony kameran behövdes en speciell plugin som 
kostar 500$. Denna fanns bara installerad på en dator i skolan vilket 
gjorde allting väldigt problematiskt då vi var flera grupper som hade filmat 
med samma kamera. Vi lärde oss dock en hel del när vi försökte hitta 
något alternativ till pluginen. Man kände sig som en exporteringsexpert 
efter alla testar och olika försök vi gjorde utan bra resultat. Det är både 
dåligt och tråkigt att en programvara som Adobe premiere inte har 
inbyggt stöd för detta. Det verkar nästan som om att mjukvaran inte 
riktigt ligger i fas med utvecklingen av kamerorna. Andra problem med 
högupplöst material är att det krävs datorer med väldigt bra prestanda då 



Cleanbox - Flashbaserad Produktpresentation                     
Författare: Robert Rutherford & Oscar Johansson 

 
 

18  

det annars blir väldigt lång tid man får sitta och vänta på varje process 
som ska utföras när man gjort minsta ändring.  
 
Man lär sig nya saker i programvarorna varje gång man arbetar med 
något projekt och för det mesta i samband med problem. After effects5 är 
helt värdelöst när det gäller hantering av ljud och det känns väldigt 
osmidigt och prestandakrävande att sitta med After effects5 och Premiere 
igång samtidigt bara för att lägga på lite enkla ljudeffekter. Vi hade heller 
inte klarat oss utan After effects då detta program har varit ett måste för 
stabilisering av kameråkningarna och andra mindre detaljer. 
 
I Flash2 har vi breddat våra kunskaper inom actionscript4. Mycket tack 
vare att vi har suttit här hos Avalon med väldigt kompetenta 
actionscriptprogrammerare4 som har hjälpt oss med mindre saker som 
annars hade tagit oss själva dagar att lösa. Samarbetet i övrigt med 
Avalon har varit väldigt lärorikt då vi varit inblandade i andra små projekt 
med korta deadlines. Man har lärt sig att jobba effektivt vilket också kan 
kännas negativt då man inte alltid levererar saker som man själv känner 
är av toppkvalitet. Kunden ser ju inte resultatet med samma ögon som vi 
gör och verkar oftast vara nöjda med det dom får. Att arbeta i grupp här 
där flera berör olika områden på ett professionellt sätt går tyvärr inte att 
jämföra med grupparbetena i skolan. Här finns det inte plats för 
misslyckanden vilket gör att folk är motiverade på ett helt annat sätt. 
Ribban sätts högt från början och folk vet vilka roller som gäller. Bara att 
få ha suttit här under våren har varit väldigt givande. 
 
Programvaror vi använt oss av är: 
Adobe Illustrator27 
Adobe After Effects5 
Adobe Premiere28 
Adobe Photoshop26 
Adobe/Macromedia flash3 
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Individuellt 
 
Robert Rutherford  
Nu i efterhand när man börjar få lite perspektiv på vad man har gjort 
inser man att även om många kurser under dessa tre år kunde ha varit 
bättre så har man lärt sig väldigt mycket. Vår produktion berör alla 
områden vi har arbetat med under vår skoltid. Grafisk form, Video, 
Animering, Programmering och ljud. Tyvärr har ljudet inte legat i fokus 
lika mycket som vissa andra bitar, men har ändå funnits i tankarna. Det 
är ganska svårt att sätta fingret på vilka roller vi har haft och hur arbetet 
har varit uppdelat då vi har jobbat väldigt mycket med samma saker. Vi 
har haft en jämn fördelning och slitit lika mycket båda två. Uppdelningen 
kanske blev något tydligare i slutet då vi hade mycket att göra. Oscar fick 
fokusera en del mer på programmeringen samtidigt som jag försökte få till 
stabiliseringen av åkningarna i After effects5. Men även när det gäller 
dessa bitar så har jag gjort en hel del programmering samt Oscar 
korrigering. Vi har skickat filer fram och tillbaka mellan våra datorer och 
det har fungerat jättebra. Kommunikationen mellan oss personligen har 
varit väldigt bra och vi har inte haft några direkta dispyter om någonting 
viktigt som jag kan minnas.  
 
När jag ser produktionen idag ser jag själv flera brister framförallt i 
åkningarna som jag suttit och slitit med för att få så jämna som möjligt. 
Det är möjligt att det blir så när man har arbetat med samma sak i en 
längre period. Folk jag visat presentationen för ser tydligen inte det jag 
ser, så det känns positivt. Även flashprogrammeringen har varit lärorik då 
jag inte arbetat speciellt mycket med detta innan. Jag har kunnat 
grundläggande delar som jag har haft nytta av och samtidigt lärt mig 
väldigt mycket nytt. Sen kan man ju diskutera hur strukturerad kodningen 
är och det är säkert en hel del som man kunnat göra på bättre eller 
enklare sätt. Jag är i alla fall nöjd med att jag fått det jag gjort att fungera 
och att jag kommer att fortsätta försöka utveckla mina kunskaper inom 
Actionscript4.   
 
Med tanke på ambitionsnivån vi hade från början och slutresultatet så är 
jag nöjd med det vi har gjort. I vissa lägen kändes det inte som om det 
skulle bli någonting alls. Speciellt när vi var på plats och filmade och fick 
göra omtagning efter omtagning på grund av att utrustningen och 
underlaget inte riktigt höll måttet. Det känns i alla fall härligt att vi 
klarade av att slutföra vår idé med ett bra resultat. 
 
När jag började på den här utbildningen hade jag visserligen kunskap 
inom vissa programvaror och andra saker vilket har underlättat för mig 
och min utveckling. Med denna kunskap har jag kunnat fokusera mer 
inom andra områden vilket har gjort att jag kunnat hitta mina inriktningar 
som är inom design och motion graphics. Jag tror att även om man har en 
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bred kompetens och kan lite om allt möjligt är det fortfarande viktigast att 
man blir riktigt duktig inom ett visst område. Tyvärr känns det som om en 
del av dom kurser vi haft inte gett så mycket, nästan lite som 
utfyllnadskurser som varit i vägen för det man velat göra. Samtidigt har vi 
haft väldigt bra kurser där man verkligen har utvecklats och fått lära sig 
massa saker. Man kan samtidigt förstå att det nog är svårt att tillgodose 
allas behov.  
 
Oscar Johansson 
Uppdelningen av arbetet har fungerat som så att vi båda i princip har 
gjort samma saker hela tiden. Det har fungerat bra eftersom vi bara är 
två i gruppen. 
Det har dock varit väldigt uppdelat när vi gjort saker åt Avalon eftersom 
deras deadlines är lite kortare än vårt examensarbete. Men desto längre vi 
kom på vårt examensarbete så har det blivit lite mer uppdelat. Den mesta 
kodningen har jag gjort, medan Robert har hållit på mycket med frame by 
frame8 stabilisering av åkningarna. 
Det var faktiskt lite skoj att skriva kod fram mot slutet när man hade lärt 
sig lite. Det blev en del nödlösningar men till sist så fungerade allt som 
det skulle. Eftersom jag inte kodat så mycket förut så tog det ganska lång 
tid att få rätt på allt. Därför hade Robert en mer övergripande roll gällande 
design av knappar och menysystem. Så det gjordes i en separat fil. Sen 
när allt skulle läggas in i huvudfilen som jag hade på min dator så var vi 
lite rädda att det skulle bli massa problem att koppla ihop allt. Men det 
mesta löste sig rätt smidigt. På det stora hela har det varit ett kul projekt 
som har berört nästan alla ämnen som jag har haft under dessa tre åren. 
Film, foto, stopmotion1, animering, kodning, interaktivitet, ljud, mm.  Det 
känns mycket bra att vi inte låst oss inom ett område, utan att vi kunnat 
kombinera alla dessa tekniker. Det har även varit väldigt mycket 
problemlösning. Vi har hela tiden vetat vad vi ville göra, men vi hade 
ingen aning om hur det skulle göras. Alltifrån byggandet av åkvagnen, 
tejpbitar på ccd-sökaren och en massa fiskelina för att öppna luckor. 
Dock nu efteråt så känns det som att vissa saker kunde ha gjorts bättre. 
En riktig dolly hade varit det bästa, då hade vi antagligen fått nästintill 
skakfria åkningar. Men pengar är alltid en faktor. Speciellt i detta 
budgetlösa projekt. Hade vi haft en annan kamera så hade det blivit 
bättre. Sony kameran som vi använde ger inte helt knivskarp bild som Jvc 
kameran gör. Dock så har Jvcn inte autofokus vilket var ett måste när vi 
gör åkningar och bara är två personer. När man ser tillbaka på det så 
hade det kanske varit bra med en extra person i gruppen ibland, eftersom 
vi ofta hade behövt en hand till. Dock just i det här fallet med kameran så 
hade det inte hjälpt för det hade antagligen skakat ännu mer med fler 
händer på kameran. Men när det gäller fiskelina för att öppna luckorna 
och kodningen så hade det inte skadat med en person till. Men å andra 
sidan, nu har vi gjort det. Allt är klart och vi klarade det själva. Det känns 
faktiskt mycket bra.   
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Slutord 

Vi hade pratat lite under slutet av höstterminen om att vi kanske skulle 
göra examensarbetet tillsammans. Detta mest för att vi är intresserade av 
design för digitala medier, motion graphics och att vi båda arbetar när det 
väl gäller. Vi har dock inte arbetat tillsammans något tidigare och kände 
inte varandra speciellt bra. Men efter den här terminen så har vi träffats 
nästan varje dag och jobbat på mycket bra. Det vi pratade om i början av 
terminen och hade en suddig bild av i hjärnan. Det har vi nu gjort till en 
färdig produktion som vi är nöjda med. Det känns faktiskt väldigt bra att 
trots alla motgångar och problem så har vi lyckats. Självklart är det en del 
saker som vi hade önskat vore bättre, men det mesta är relaterat till en 
budget som vi inte hade. Åkningarna hade gått att få bättre med en riktig 
åkvagn, alternativt en bättre jibb24. 
 Även bandbredd25 sätter lite käppar i hjulet vad gäller kvalité på 
videoklippen som vi har i flashapplikationen2. Eftersom det är webbaserat 
så måste filstorleken hållas nere och därför måste allting komprimeras 
hårt. Men på det stora hela har det varit ett trevligt äventyr där vi fått 
sakerna gjorda utan att bråka hela tiden. 
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Källförteckning 

 
Flash2 inbyggda hjälpsidor 
http://www.kirupa.com  
http://www.google.se 
http://www.adobe.com 
http://www.actionscript.org 
Avalon Enterprise 
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Bilaga 1 – Projektplan 
 
Gruppmedlemmar 
Oscar Johansson 
Robert Rutherford 
 
Handledare 
Conny Högkvist 
 
Projektet görs i samarbete med 
Avalon Enterprise 
 
Inledning/Motivering 
Vi visste redan från början att vi ville göra något projekt i samarbete med 
näringslivet och började då se oss omkring efter olika alternativ. Eftersom 
vi båda två är inriktade mot samma saker som grafik, rörlig bild och 
interaktivitet kom vi fram till att en webblösning skulle vara något för oss 
där vi använde element som design, utformning grafiskt av webbsida, 
samt video/stopmotion11 och flash2 i kombination. Efter kontakt med olika 
företag här i Karlshamn och utanför bestämde vi oss för att Avalon 
Technology som har sin bas här på högskolan skulle bli vårt självklara 
alternativ.  
Vi blev inspirerade av bl.a. Ikeas och Saabs kampanjsidor som t.ex. 
drömkök. Vi tänkte därför presentera SQs produkter utplacerade i ett 
iscensatt rum med kameraåkningar gjorda i antingen stopmotion11 eller 
filmat material. Till detta behöver vi därför en del utrustning som dolly 
eller kameraräls. Vi har letat runt och hittade ett företag i Göteborg där 
man kan hyra all möjlig filmutrustning men till en ganska stor kostnad och 
därför har vi valt deras mest prisvärda alternativ som är en dolly. 
 
Metod/Arbetsuppgifter 
Vår kontaktperson Atle presenterade ett intressant alternativ som vi 
nappade på. Simply Quality heter företaget och är tidigare kund till 
Avalon. Deras verksamhet hyr ut och säljer mätinstrument som man 
använder för att mäta renhet på olika saker. I nuläget har SQ en webbsida 
www.simplyquality.com där deras tjänster och produkter marknadsförs. 
Det vi ska göra är en ny produktpresentation/helhetslösning. Alltså en 
stilren webbsida som samtidigt ska rikta sig mot rätt målgrupp som i 
huvudsak är fordonsindustrin. Det har pratats om att vi kanske ska 
använda open source kod till webbsidan och enbart fokusera på designen. 
Det ska också göras en informationsvideo som vi filmar i deras lokaler på 
plats. Den ska beskriva hur renhetsprocessen går till och den ska fungera 
både på webben och i presentationssammanhang. Vi ska även rigga ett 
rum med utrustning i deras lokaler där vi visar med video/stopmotion11 
och 3d8 hur utrustningen dom använder ser ut i detalj. När det gäller 3d8 
har vi en kille inom Avalon som ska göra det åt oss efter våra direktiv. 
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Dom behöver även ha en animation7 som pedagogiskt förklarar vad som 
kan ske med t.ex. en motor som inte är tillräckligt ren inuti efter 
produktion. Först hade dom idéer om att den skulle vara gjord i 3d8 men 
vi kom på att det skulle kunna gå att göra det i 2d också så den biten gör 
vi i After effects5. Detta är det vi vet än så länge gällande arbetsuppgifter 
men mer kan tillkomma om kunden känner att dom har behov.  
 
Mål/Syfte 
Vi ställer höga krav på oss själva dels för vår egen skull därför att vi har 
chansen att göra något roligt och riktigt bra som kommer att bli 
meriterande för oss i framtiden och dels för att det är ett skarpt projekt 
mot en kund som kommer att förvänta sig ett resultat. Vi kommer 
förhoppningsvis lära oss mycket under den här tiden både tekniskt och 
arbetsmiljömässigt då vi fått chansen att arbeta tillsammans med Avalon i 
deras lokaler. Eftersom ingen av oss haft praktik innan så är detta en 
kombination vilket känns väldigt bra för oss båda. En stor del av projektet 
handlar just om hur det fungerar i arbetslivet med kundkontakt och allt 
vad det innebär. Att uppfylla dessa mål kommer inte att bli en omöjlig 
utmaning.  
 
Delexaminationer 
Vi bloggar varje fredag på www.robertr.se/blogg . Där skriver vi 
sammanfattningsvis om vad vi gjort osv. Var 4e vecka hade vi tänkt oss 
handledarmöte. 
 
Tidsplan 
Denna del kommer att utvecklas/förändras i takt med kundmöten. 
Vi kommer även under dessa veckor att försöka vara med på 
föreläsningar inom flash2 och After effects5 i skolan för att underlätta vårt 
arbete  
 
v.03  
Planering inför möte med kund. Framtagning av ett par logotypexempel 
till kunden för att visa engagemang. Projektplanering. 
 
 
v.04  
Inlärning av konfiguration av open source som Avalon använder sig av. 
Planering av informationsfilmningen och motoranimationen7. 
 
v.05 
Planering och införskaffande av utrustning som t.ex. åkvagn 
 
v.06 
Riggning av studio och påbörjad filmning 
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v.07 
filmning 
 
v.08 
Filmning och/eller genomgång av material. Fungerar det med filmat 
material? Något som ska filmas om? 
 
v.09 
redigering 
 
v.10 
redigering 
 
v.11 
redigering 
 
v.12 
redigering 
 
v.13 
Implementering av webblösning 
 
v.14  
programmering 
 
v.15  
finputsning 
 
Ekonomi 
De kostnader vi vet om för tillfället är att vi behöver hyra en åkvagn 
(1300 sek/veckan) alternativt bygga en själva. Då tillkommer det 
materialkostnader.  Sen kommer även kostnader för transport av 
utrustning och bilresor t/r Kalmar. Denna kostnad kommer dock företaget 
som vi jobbar åt förhoppningsvis stå för. 
 
Behov 
Pengar!! Utrustning från skolan (kameror, ljuskitt etc.)  
Skulle vi behöva teknisk hjälp med redigering, kodning eller annat så har 
Avalons resurser. 
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Bilaga 2 – Ordlista 
1Motion graphics 
Rörlig grafik/animation 
 
2Flashbaserad 
Applikation som är gjord i programmet Flash 
 
3Flash 
Programvara för att bl.a. skapa interaktiva webbapplikationer  
 
4Actionscript 
Programmeringsspråk man använder sig av i programvaran Flash 
 
5After effects 
Programvara för animation och efterbearbetning av film/video 
  
6HDV (High Definition Video) 
Digitalt videoformat som man kan filma med över 3 gånger högre 
bildupplösning än dagens digitala (DV) kameror. 
 
7Animation 
Rörlig grafik  
 
83D 
Digitalt sätt att skapa en miljö, karaktär eller liknande. 
 
9Joomla 
Mall för webbsida 
 
10Firewirekabeln 
Kabel för överföring av data mellan olika medier. Tex. filmkamera till 
dator 
 
11Stopmotionanimationer 
Animation där man med en stillbildskamera tar bild för bild samtidigt som 
man t.ex. flyttar ett objekt. När man sen lägger bilderna efter varandra 
rör sig objektet. 
 
12ASPECT HD pluginen 
Programvara för intankning av film från Sony HDV kamera.  
 
13Keyframes 
Används för att sätta ut olika värden på text. ett objekt i en animation. 
 
14E-learningkoncept 
Internetbaserat utbildningsprogram 
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15Greenscreen 
En grön bakgrund man använder sig av när man spelar in film för att 
kunna ersätta med annan bakgrund. 
 
163d motor 
Mjukvara skriven för att rendera 3d 
 
17Time remapping 
Metod för att kunna ändra hastigheten på ett filmklipp vid olika ställen 
 
18frame by frame 
Uttryck som används när man ändrar bildruta för bildruta. Har man ett 
filmklipp där man vill få bort en detalj i bilden kan man göra detta frame 
by frame. Ofta väldigt tidskrävande. 
 
19Stabilize motion 
Att stabilisera en skakig kamerarörelse med hjälp av något datorprogram 
(t.ex. Adobe After Effects) 
 
24Jibb 
Fästanordning för kamera som man kan göra en kamerarörelse med. 
 
25Bandbredd 
Bandbredden är ett mått på hur snabbt det går att överföra digital 
information. Hastigheten anges i bitar per sekund, bit/s. Exempelvis har 
en anslutning via ett vanligt telefonmodem en maximal hastighet på cirka 
50 kilobit (50 000 bit) per sekund 
 
26Photoshop 
Bildredigeringsprogram 
 
27Illustrator 
Illustrationsprogram 
 
28Premiere 
Videoredigeringsprogram 
 


