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Förord
När jag funderade på kandidatarbetet som jag skulle göra inom Medieteknik på Blekinge 
Tekniska Högskola, så blev jag rätt snabbt medveten om att det skulle vara ett projekt som 
kunde och helst skulle appliceras i verkligheten. Många av dom uppgifter som görs inom 
skolans ramar blir inte så pass färdiga att dom är till 100 % användningsbara i det verkliga 
livet. Därför ville jag sätta den lilla extra pressen att det skulle vara ett skarpt projekt. 
Tillsammans med Mixi Print AB så kunde jag genomföra detta på ett bra, konstruktivt och 
läraktigt sätt. Jag vill därför tacka företaget Mixi Print AB och Sven-Erik Johansson som är 
VD/projektledare, och även min kontaktperson. Det känns bra att göra projekt med så öppna 
och trevliga människor. Jag vill även tacka Johan Claesson som varit min handledare under 
hela projektet. Han har också varit ett bollplank och en problem lösare, vilket jag uppskattat 
mycket. Tack också till andra kompisar, studenter och lärare som har kommit med 
kommentarer, inspiration och hjälp.

Abstract – Svenska
Detta projekt är en hemsida för Mixi Print AB. Den ska fungera som en framsida för företaget 
ur ett digitalt synsätt, en plats där det går att få fram information om företaget och dess 
produkter snabbt och enkelt. Jag har arbetat med programmet flash eftersom det ger möjlighet 
till bra och enkel men ändå fräsch design. Till detta så har jag kombinerat php och MySQL 
för att kunna koppla det till en databas. Som en del i projektet så har jag också reflekterat över 
grafiska bitar på Internet jämfört med hur det var innan.

Abstract – English
In this project I have built a homepage for the company Mixi Print AB. Its aim is to be a 
digital frontpage, a site where you can gather information about the corporation and its 
products quickly and effortlessly. I have used the program flash, because it gives an 
opportunity to make a simple yet very cool design. To make the site dynamic I have combined 
it with MySQL and php. As a part of the project I have also made a reflection about graphic 
parts on the Internet compared to how it used to be.

Nyckelord
Hemsida, Internet, Mixiprint, Mixi Print, Flash, PHP, Html, CSS, Inspiration, Webbdesign,
Tryckeri.

Keywords
Homepage, Internet, Mixiprint, Mixi Print, Flash, PHP, Html, CSS, Design, Webdesign, 
Printer.
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Arbetsbeskrivning
Redan när jag började fundera över kandidatarbetet i Medieteknik så var jag rätt säker över 
några delar. Dels så vill jag att det skulle vara ett projekt som kopplades till verkligheten. Att 
det skulle användas eller åtminstone skulle kunna användas i verkligheten. Jag ville arbeta 
igenom hela projektet så att när jag lämnar ifrån mig det så kan det inte bli mycket bättre. Det 
ska bli något som i sämsta fall enbart duger. En annan del som jag hade klart för mig var att 
huvuddelen av arbetet skulle göras med programmet flash (Macromedia Flash MX). Till detta 
så ville jag lägga till saker som grafisk design och PHP.

Genom en kompis till mig så fick jag kontakt med Mixi Print AB som är ett tryckeri som 
ligger i Olofström. Jag tyckte redan från början att det lät spännande och något som kunde 
passa mig och mitt synsätt på hemsidor och design. När jag sedan träffade Sven-Erik 
Johansson, som är vd och projektledare på Mixi Print, så kändes det dessutom riktigt bra. 
Dom var mycket trevliga och positivt inställda projektet. Dessutom så är det ett expansivt 
företag som ligger i täten vad det gäller utveckling och kvalité inom tryckeribranschen, vilket 
naturligtvis gjorde det hela ännu mer inspirerande.

Arbetet i sig så gick jag igenom hur olika tryckeriers hemsidor ser ut idag. Jag försökte se 
både bra och dåliga delar för att kunna använda det till att göra mitt projekt så bra som 
möjligt. Dom bra delarna använde jag i brainstormingen för att få fram många bra skisser. Jag 
ville verkligen hitta det som passade Mixi Print, något som var alldagligt, men ändå fräscht, 
något som hade det speciella för Mixi Print AB. Jag lade även ner mycket tid på navigeringen 
för att det ska vara enkelt att hitta. Kontaktinformationen till företaget var både jag och Sven-
Erik Johansson överens om att den skulle kunna nås direkt, så det kändes naturligt att lägga
den på en speciell plats som finns på alla sidor. Eftersom Mixi Print har en ny logga så ville 
jag exponera den på ett bra sätt. Så att den skulle hamna uppe till vänster, vilket är där vi 
västvärlden tittar först, var naturligt. Jag tog med mina skisser och utskrifter till Mixi Print 
och så resonerade vi oss fram till en bra design och funktion för den slutgiltiga sidan.

Hemsidan fortsatte utvecklas i flash, men jag gjorde även en html-del för dom som sitter med 
datorer som inte kan se flash. Jag ville absolut att även dom skulle kunna ta del av 
informationen på hemsidan. PHP-delen utvecklades så att kunderna skulle kunna logga in och 
skicka filer. Efter det så var det mer att få ihop alltihop till en helhet, där både funktion och 
design fungerade tillsammans med varandra och med företaget. En sak som kräver mer tid än 
många tror är redovisningar av olika slag. Det är en del av kandidatarbetet att visa upp och 
redovisa projektet på ett bra och professionellt sätt, vilket tar sin lilla tid. Men att få lite mer 
kritik (både bra och dålig) gör att det går att få projektet ännu bättre.

Projektplan
Kandidatarbetet är tänkt att vara en kunskapsutvecklande process inom medieteknik. Där vi 
(studenter) kan tillämpa dom kunskaper vi har i ett projekt inom någon gestaltande 
produktion. Det ska vara medvetet gjort och vi ska kunna reflektera över arbetet och förankra 
det i relevant data och litteratur. Det vi ska göra är ett större projekt inom våran profession i 
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någon form. Det ska vara utvecklande och på något sätt utveckla synen eller kunskaperna 
inom gestaltande produktioner

Hur vi vill arbeta och vad vi vill göra är mycket upp till oss själva. Vi får en handledare som 
hjälper oss att göra en godkänd projektplan. Projektplanen finns som bilaga till denna 
reflektion. I projektplanen ska det mesta som rör våra tankar inom projektet finnas med. Både 
hur vi vill och hur vi ska kunna genomföra det praktiskt. Projektet ska vara på en sådan nivå 
att det krävs mycket jobb samtidigt som det ska vara möjligt att genomföra det under den tid 
som vi har till projektet. Projektplanen ska vara ett styrinstrument för hur projektet ska gå, 
men kan naturligtvis revideras under färden, den ska också ligga till grund för examinationen.
Något som måste vara tydligt redan från början i projektet är vårat mål. Vad vill vi uppnå? 
Hur ska projektet se ut när det är klart och vilken kvalité ska det då ha. Men även vilka delar 
jag personligen (kunskapsaktigt) ska ha uppnått med det.

Men för att kunna nå fram till målet så måste vi också veta vägen, därför är det också en 
viktig del att vi har klart för oss vad vi behöver göra när. Det är bra att ha en utförlig och 
noggrann tidsplan för projektet. Det hjälper också handledarna att hela tiden lotsa oss rätt ifall 
dom ser att något blir fel. Naturligtvis så är det viktigt att förstå vilka risker som kan sätta 
käppar i hjulet, för det dyker alltid upp saker som tar längre tid än beräknat och saker som helt 
enkelt hindrar projektets utveckling. Ju fler utav dessa som vi är medvetna om desto lättare att 
komma förbi dom.

Den sista är redovisningarna då vi ska kunna redovisa att vi gjort det vi planerat med sådan 
kvalité som det krävs för ett kandidatarbete. Det ska också kunna visas att vi har dom 
kunskaper både praktiskt och teoretiskt för att få våran examen. Dessa redovisningar har en 
muntlig del samt en större skriftlig del, vilken är den du just nu läser.

Veckorapporter
För att vi hela tiden ska fundera igenom och reflektera över det vi gjort så skriver vi 
veckorapporter. Det är också ett sätt för handledaren att få insyn i vårat arbete för att dom ska 
kunna hjälpa oss på bästa sätt. Vi kan lätt jämföra med våra projekt- och tidsplaner för att se 
så att det fungerar och vi hinner med det vi ska. Vissa personer tycker säkert att det är svårt att 
uttrycka sig i ord och att dom har allt i huvudet, men jag tycker ändå att det hjälper. Det är bra 
att få skriva ner sina tankar, ofta hinner jag där igenom också reflektera över dom.

I Början
För mig så kändes det mycket bra att börja med kandidatarbetet och att arbeta med hemsidan 
för Mixi Print AB. Det var ett bra företag som det kändes tryggt att jobba med. Det tog dock 
några dagar i början innan jag var på det klara med om jag skulle göra en ftp eller jobba med 
deras grafiska profil. Eftersom dom hade ny logga och inte behövde något inom den grafiska 
profilen men däremot behövde en ftp via hemsidan så blev det bestämt att jag skulle jobba 
med det. Annars så bestod början mest av brainstorming, att surfa runt och se på bra och 
dåliga saker på olika hemsidor. Det gällde att komma fram till och klart förstå vad som skulle 
bli bra med mixiprints hemsida. Att komma på det är då inte alltid lätt, om man ser till andra 
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tryckeriers hemsidor. Det kan spreta mycket, någon har en avancerad flash sida medan någon 
har en gammal html sida med gifanimationer och länkar som inte fungerar. Där gäller det att 
få koll på vad som är bra och dåligt och ha det med sig när jag börjar skissa på hemsidan.
Annars kan det kännas som det står lite stilla när man är i funderingsfasen eftersom inget 
konkret händer, men det är oftast roligt samtidigt och än så länge så är man full av inspiration.
Jag skickade iväg e-post till ett antal tryckerier för att få lite inblick i deras kommunikation 
med kunderna, särskilt då den digitala. Tyvärr så fick jag bara svar från en fjärdedel av dom 
jag skickat till. Ofta har dom fullt upp och hinner inte ta tid till att svara på sådan e-post, 
särskilt om dom har någon av dom högre platserna i företaget. Lite synd men samtidigt förstår 
jag dom.

Efterhand
En stor bit hos mig när jag gör hemsidor är att jag skissar mycket o gärna. Detta var inget 
undantag. Så när jag väl kom in i tänkandet att skissa upp deras hemsida (det är alltid lite trögt 
i början) så gick det av bara farten. Den ena blyertsskissen efter den andra dök upp, mer eller 
mindre färdig. I alla skisser så försökte jag ta till vara på dom idéer jag fått efter att ha sett 
andra företags hemsidor. Ta inspiration från 
det bra och komma ihåg det dåliga för att inte 
själv göra samma misstag. I det här läget så 
arbetade jag också med att få ett enkelt och 
bra menysystem, vilket jag tycker är viktigt på 
en sida som den här. Det ska vara enkelt att 
hitta till den avdelning som besökaren söker.
Jag funderade också på olika sätt att få in 
kontaktinformation på sidan.

Grafiska tankar
När jag ägnar så mycket tid till att försöka 
skapa en grafisk bild till ett grafiskt företag 
samtidigt som jag precis surfat runt och försökt fylla mig med olika idéer som i grunden också 
är grafiska, då funderar jag över vad som är genuint av våra idéer? Inte bara mina utan 
generellt över Internet, vilka delar är original och vilka är kopior? Om jag tar en grafisk 
symbol och för första gången applicerar den på Internet, är den ett original då? Går det över 
huvud taget att tänka så? Det är delar som är intressant att fundera över och förstå för mig 
som digital visuell designer. Vi måste försöka förstå om vi lyckas förmedla vårat budskap till 
besökarna, eller om dom redan glömt det så fort dom tar ögonen från symbolen/bilden. Jag 
försöker fördjupa mig lite i det senare i reflektionen för att kunna förmedla lite tankar om hur 
det kan vara.

Grovmontering
Efter att ha fått fram olika delar som är bra, det behöver inte vara en fullständig skiss, så tog 
jag in det i illustrator för att kunna montera ihop hemsidan. Jag gör dom objekten som jag tror 
kan passa in i olika block, sedan kan jag enkelt flytta runt dom för att se vilket som passar bra 
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var. Det är också enkelt att ha flera olika menyer som jag bara jämför med för att se vilket 
som är bäst. Under denna fas så gör jag till en början inget tydligare utan alla delar ser ut som 
fula block, men det är en bra start för att få fram en bild i mitt huvud om hur en tänkbar sida 
kan se ut. Efter hand som jag anar en struktur på sidan så börjar göra den lite mer avancerad. 
Jag använder rätt färger, lägger på bilder och kanske gör olika delar lite transparenta. Allt 
detta gör att jag får fram exempel som även kunden kan titta på. Det är bra att och rent utav 
nödvändigt, att samtala och få respons av företaget du gör sidan till. Jag och Mixi Print kom 
rätt bra överens, vi hade mycket liknande idéer och det var mest småsaker som skiljde sig åt. 
Sådant är naturligtvis skönt då jag kan känna att jag arbetar åt rätt håll och att företaget 
förmodligen kommer att bli nöjt med slutprodukten.

Teknik i praktik
Många utav oss som mest arbetar med design har lite svårt för den tekniska biten. Vi lägger 
inte ner den tiden ofta som det behövs för att till fullo förstå det tekniska. Det är förmodligen 
likadant för webbtekniker när dom ser på design. För mig så kändes det lite tungt i början, 
även om jag löst lite PHP och MySQL innan, så var det ingen självklarhet på en gång hur det 
skulle lösas. Men efter att ha titta på lite gamla webbsidor och uppgifter som jag gjort så 
började det gå bra. Eftersom databasen skulle vara mycket liten så gick det bra bara jag 
startade. Att göra en enkel sida som hämtade ut det viktigaste var inte heller så svårt. Jag 
frågade ett par kompisar och fick lite tips, vilket löste det grundläggande. Att bygga in en ftp 
på sidan för att kunna ladda upp filer lämnade jag lite på framtiden, jag trodde det skulle vara 
svårare än det visade sig vara.

Avbrott
Något som kan vara både bra och dåligt i ett större projekt är avbrott. Jag tror det är viktigt att 
få hämta andan, att stanna upp och reflektera över det som man arbetat med. Kanske försöka 
se det ur andra synvinklar och fråga andra vad dom tycker. Till och med att lämna projektet 
kan vara bra. Detta hände mig. Eftersom påsken kom mitt i projektet så kan man ana att något 
händer. Jag blev dock uppbjuden till Stockholm för att hitta på något med familjen. Sådant är 
riktigt roligt, särskilt när det inte händer så ofta och när det blir lite överraskande som för mig. 
Det går ju dock över projektets planering, även om jag tog med dator för att jobba så hann jag 
inte med det så mycket. Om jag tittar ur en positiv synvinkel så fick jag ett rejält break och 
inspiration att fortsätta med det. Ett annat avbrott som var lite jobbigare var att min kontakt-
person blev sjuk när han hade jättemycket att göra. Detta innebar att jag blev mindre viktig 
och företaget inte hade riktigt tid med mig. Tråkigt men för dom så är det viktigare att 
leverera sina saker ön att jag ska få diskutera mina idéer. En sak som var ett lyft för mig var 
att vi gjorde i ordning designrummet. Vi fick dit en soffa och lite andra saker för att få en 
avslappningshörna. Detta gjorde att jag var mycket i skolan och trivdes att arbeta där.

Flash och framtidens Internet
Att flash är ”inne” nu och används flitigt på Internet har nog dom mesta märkt. Helt 
välförtjänt då det är ett roligt verktyg för att tillverka bra och intressanta hemsidor, spel mm. 
Men hur mycket står flash för framtiden? Vi ser nog att framtiden blir mer dynamisk och att 
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interaktivera besökaren är oerhört viktigt, men arbetar vi med framtidens bildspråk? Kanske 
ska man inte fundera för mycket på det utan nöja sig med att det är fullt fungerande idag, men 
det är nog inte oviktigt att vara medveten om hur länge ens projekt står sig. Ett program som 
jag gillar och det finns stora möjligheter med är flash. Det är lätt att fånga uppmärksamhet 
med det och det går att leda användaren till att ”tvingas” bli en del av sidan. Dessutom så vill 
jag utvecklas inom det programmet. Hemsidan för Mixi Print AB utvecklade jag således i 
flash. Jag använde dom två skisser som jag och Mixi Print hade kommit överens om och 
gjorde skalet till en hemsida. Jag gjorde även en vanlig html sida för jag ville inte stänga ute 
dom som inte har flash, plug-in eller helt enkelt en för gammal dator. På html sidan så la jag 
även inloggningen för kunderna. Att få till inloggningen och en ftp i php kändes som ett stort 
steg, men efter att ha tittat lite på Internet och pratat med några kompisar så visade sig inte 
vara så svårt. Jag använde mycket redan befintlig kod som fungerar riktigt bra och fick till en 
ftp med viktiga funktioner.

Sluttamp och redovisning
Ju närmare redovisningen kommer desto mer jobbar man. Det är nog så för dom flesta 
personer i dom flesta projekt. Det kan vara arbetsdagar som sträcker sig 14 timmar, vilket 
kanske inte ens är ovanligt. Men det blir mer och mer gjort och fler pusselbitar faller på plats.
Även om jag kände nästan panik, eller rättare sagt att man hade så mycket att göra utan panik, 
så löser sig allt. För mig så saknades dock texter och bilder från företaget vilket gjorde att jag 
inte hade med det på redovisningen. Tråkigt men sidan kommer att bli desto bättre när den är 
klar. Anledningen är väl en kombination av att jag är dålig på att hålla tidsplanen och att 
företaget inte har något större intresse av att skynda på det hela. Om jag bortser från det så 
blev redovisningen riktigt bra. Hade jag läst på det lite till så hade allt gått som ett rinnande 
vatten, nu gick det ”bara” riktigt bra.

Reflektion
Att göra ett riktigt arbete för ett företag är ganska likt ett skolprojekt men ändå väldigt olikt, 
för att säga emot mig själv. Det ger en dimension ytterligare. Visst har man deadlines och 
press på sig i skolan också, men när man jobbar gentemot ett företag så får pressen och kraven 
en dimension till. Det behöver inte nödvändigast bli svårare, men svårigheten ligger i att få en 
kvalité igenom hela produktionen. En stor del är också kommunikationen med företaget. Det 
är långt ifrån alltid som den är perfekt, och inte sällan så ändrar sig uppdragsgivare under 
själva produktionen. När det är som nu att de flesta av oss själva tagit kontakt med företag för 
att få göra projekten, så kan det vara svårt att få den information man behöver. Dom har sitt 
arbete och vill/kan inte lägga ner tid på att på att möta oss på våran nivå.

Från idé till arbete
Jag tyckte att det var viktigt att få kontakt med ett företag när jag planerade mitt 
kandidatarbete för att kunna ta mitt arbete utanför skolans väggar. Eftersom det är ”ut dit” 
som vi alla strävar och för att det är lätt att fastna innanför. Att bara behöva göra så mycket 
man känner för. Jag ville ut dit och möta verkligheten. Redan första gången som jag hörde om 
Mixi Print och möjligheten att göra ett jobb åt dom så tyckte jag det lät spännande och 
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intressant. Ett tryckeri har stora grafiska möjligheter och krav tänkte jag. Så jag gjorde en 
projektplan utefter mina tankar om vad jag ville göra och vad jag trodde att företaget behövde.
Efter att ha vänt på den lite med min handledare så kom vi fram till en slutgiltig version (se 
bilagan).

Efter det första besöket på Mixi Print så verkade allt vara frid o fröjd. Jag märkte att jag var 
lite ovan vid större projekt diskussioner med en vd men det gick ändå rätt bra. Sven-Erik 
Johansson som är vd är en person som det är lätt att ha att göra med. I början var jag lite 
fundersam över hur bra det skulle gå att göra en ftp i php då jag inte har så mycket webb-
programmeringsvana. Men jag började med att försöka få en gedigen bakgrund till arbetet. 
Det är något som jag tycker är viktigt. Hur kan du få fram det bästa och exklusiva från ett 
företag om du inte känner till företaget eller branschen. Eftersom det skulle synas att sidan var 
för ett företag (inte sticka ut för mycket) så var jag runt och tittade på en massa grafiska 
företags hemsidor, och i synnerhet då tryckerier. Jag slogs av tanken av hur många dåliga 
sidor det finns. Av företag som borde vara duktiga på att få grafiska element att fungera. Jag 
började då förstå att bara för att dom är kunniga med att handskas med grafiska komponenter 
så innebar inte det att dom var duktiga att handskas med grafiska delar på Internet. Har vi 
tagit med våra kunskaper om grafisk design till Internet eller är det så att det kanske inte 
fungerar där?

Det grafiska arbetet
Inom webbdesignen så är det ofta så att många uppfinner hjulet igen bara för att dom ska göra 
allt från scratch. Istället så kan man titta på hjulet och förbättra det till man får ett bra, snyggt, 
användbart hjul på alla sätt. Lite så är det att titta på andras hemsidor. Jag sparade och skrev 
ut många utav de sidor som jag var runt och tittade på. För att lätt kunna kladda på papperen 
och på så sätt se vad som var dåligt och bra med sidorna. Jag försökte även ta till mig dom 
dåliga bitarna för att inte göra samma misstag. Ut ur detta kom en lång lista av bra och dåliga 
saker som jag försökte ha i åtanke när jag tillverkade hemsidan för Mixi Print AB.

Jag började göra enkla blyertsskisser på dom idéer om hemsidan som jag fått. Allt möjligt 
som kan vara något är det bara att rita ner. I denna fas av arbetet så finns det inget bra eller 
dåligt utan bara delar utav utvecklingen. Dock så har man alltid vissa tankar som skisserna
formas efter, såvida man inte medvetet försöker att göra något helt annorlunda. Även alla bra 
och dåliga saker som jag gått igenom formar ju också skisserna men det är ju det som är 
meningen. Efter att ha spottat ut mig ett antal skisser så började jag koncentrera mig lite på 
hur menyn skulle se ut. Vilka länkar hade företaget behov av, vilka var viktiga och hur lång 
hierarki skulle jag ha, med andra ord hur mycket underlänkar? Detta är något som det bästa 
företag kan snubbla på. Dom vill ha mycket relevant information men klarar inte av att dela 
upp den eller att ta bort det som är mest oviktigt. Dom allra flesta hemsidesbesökare vill inte 
behöva fundera på vad dom ska gå någonstans, inte ens en hundradels sekund.

Vid det här laget så försökte jag även fundera på vad jag skulle lägga två andra element på 
sidan. Dels logotypen och dels var kontaktinformationen ska finnas. Logotypen är nygjord för 
företaget och ska naturligtvis ha en central punkt och synas tydligt. Därför var det naturligt att 
lägga den långt upp på en tydlig plats. Så på skisserna så ligger den alltid uppe till vänster 
eller uppe i mitten. Vad det gäller kontaktinformationen så används den mycket av företag 
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som vill ha kontakt med Mixi Print, så jag ville att den skulle finnas med på förstasidan.
Eftersom det är många som bara går in på hemsidan för att hitta telefonnumret eller e-post 
adressen så ska dom inte behöva trycka 2 eller 3 gånger för att hitta den, ja inte ens en gång.
Dessa olika tankar hade jag när jag skissade och därför har skisserna nästan alltid med dom 
elementen.

Den digitala grafiken
Nu började jag även att ta skisserna och försöka göra dom i Illustrator som är ett stort grafiskt 
arbetsverktyg. I det programmet är det lätt att forma olika delar, både små och stora. Eftersom 
jag inte ville låsa in mig i något hörn så började jag väldigt brett. Jag tog dom skisserna som 
var mest ”vettiga” och la in dom olika elementen i illustrator. Med det menar jag att jag ritar 
upp rutor som föreställer olika saker som huvudruta för informationen, bilder, logotyp, meny 
etc. Sedan tar jag och flyttar runt på sakerna för att se om det kan bli en bra struktur. I 
illustrator är detta mycket lätt, vill man sedan jämföra så duplicerar man bara så får man två 
varianter av samma sak. Det blir ganska många varianter av detta också, det är inte självklart 
att det ska bli på ena eller andra sättet. Men allt eftersom tiden går så ser man vad som kan bli 
bra och dessa försöker man utveckla ännu mer. Man lägger till riktiga element som till 
exempel logotyp och bilder. Som en del av arbetet i illustrator så försökte jag också att få till 
en fungerande meny. En meny som är tydlig och lättförstådd. Den ska inte ha för 
komplicerade undermenyer eller nivåsystem. Men den ska gärna ändå ha något som inte gör 
den för tråkig eller otydlig. En meny kan vara annorlunda men inte för annorlunda, för att fritt 
översätta Steve Krug, (Don’t make me think, sid 109). Eftersom Mixi Prints sida inte skulle 
vara så djup och omfattande så tyckte jag inte det var något behov av en djupare hierarki. Jag 
beslutade att det bara skulle finnas två nivåer, en huvudmeny och så en undermeny där detta 
behövdes. Allt väsentligt finns på första sidan eller har en länk på förstasidan.

Efter många skisser i illustrator så skrev jag ut dessa och gick iväg till företaget för att ta en 
diskussion. Jag började berätta lite om mitt arbete och mitt sätt att tänka och sedan gick vi 
igenom alla utskrifterna. De flesta avskrev vi på en gång, men dom vi ansåg vara bäst gick vi 
vidare med. Vi fick fram två liknande vinnare som i kombination blev hemsidan. Det är 
viktigt att på ett avslappnat sätt gå igenom dom skisser som finns, där båda sidor får och vågar 
säga vad dom tycker. Så det inte ligger missnöjda saker inunder som inte kommer fram förrän 
senare då det kanske är för sent att ändra på dom.

Mer teknik
Efter att ha kommit på rätt spår i utvecklingen av designen så började jag också att jobba med 
det som jag trodde skulle bli svårare, att göra den tekniska biten på hemsidan, inloggning och 
ftp i php. Php är ett sätt att göra/programmera webbsidor för att få dom mer dynamiska. Jag 
har läst php på BTH så jag kan lite grand, men jag har aldrig använt det såhär pass skarpt. 
Men med lite hjälp av böcker och gamla övningar så kom jag snabbt in i det. Vilket naturligt-
vis var skönt då jag oroat mig för detta en aning. Jag började med att göra ER-modell och 
fysisk modell på hur sidan skulle se ut. Att sedan göra en databas och hämta ut data ur den var 
inga problem. När jag däremot skulle göra inloggningen och hur php hanterar uppgifterna så 
blev det lite lurigare. Men med lite vägledning så löste sig det med. Sedan var frågan bara hur 
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det skulle fungera när jag la in detta på hemsidan. Lite fel att rätta till blir det alltid men det 
gick ändå rätt så problemfritt.

Något som däremot var lite lurigare var att få ftp:n att fungera, eller jag trodde nog det 
eftersom jag inte hade någon vana inom ftp-området. Dessutom så var det lite lurigt att göra 
det när jag tittat på det i php-hjälpen i början av kursen. Efter att ha stirrat lite ut i luften så 
gjorde jag det som fungerar oftast inom digitala områden. Jag gick ut på Internet för att söka 
efter hjälp. Det finns massor av hjälp till php i och med att det är open source. Efter att ha 
letat lite och funderat mycket så hittade jag en funktion, ett script, som var ungefär vad jag 
ville ha. Så jag använde det och skrev om dom bitar som behövdes ändras. Faktiskt så fick jag 
det att fungera. Jag blev mycket överraskad av att det gick så smidigt. Det berodde naturligt-
vis på att jag inte behövde skriva och komma på allt själv, återigen så kommer vi till hjulet 
och nyttan av att inte behöva uppfinna det på nytt.

Ett par detaljer som Mixi Print hade som önskemål var att varje företag skulle bara ha tillgång 
till sin egen mapp och att varje gång ett företag skickade en ny fil till servern så skulle Mixi 
Print få ett mail om detta. I början så var det lite problem med att få varje inloggningsnamn att 
kopplas till sin mapp. Men efter att ha slitit sitt hår ett tag så upptäckte jag dom små sakerna i 
koden som skulle ändras. Ofta är det så att små detaljer kan förstöra för även den bästa sidan.

Flash
Redan från början så var jag inställd på att sidan skulle göras i flash, det var ju ett av 
programmen som jag bestämt att jag ville jobba med. Men när jag pratade med företaget och 
funderade på vad som behövdes och vad som var bra för sidan, så var det inte alls en 
självklarhet att den skulle göras i flash. Sidan skulle vara enkel och lättförstådd, vi ville inte 
utesluta någon från att ta del av Mixi Print på Internet. Var det då nödvändigt eller ens bra att 
göra den i flash? Jag velade länge på hur jag skulle göra med detta. Om jag gjorde den i flash 
så skulle jag ändå behövt göra den i html också. Men efter att ha funderat mycket så bestämde 
jag mig. Jag ville lära mig och arbeta med flash, så det fick bli det även om det innebar lite 
extra mycket arbete.

Så jag tog helt enkelt och började arbeta 
på en sida efter dom skisser som vi hade 
bestämt när jag pratade med Mixi Print. 
När det mesta är klart utseendemässigt och 
vad man ska göra så blir det mycket 
enklare. Frågorna som då kommer är hur 
jag gör det på bästa sätt i flash. I flash så 
går det att göra mycket avancerade och 
rörliga, animerade detaljer. Men vi skulle 
ha en ganska enkel sida men ändå lite 
speciell. Så jag arbetade med menyn, att 
den skulle komma in snabbt men ändå inte 
statiskt. Så det blev en kort animation där alla linjer läggs på plats och menyn kommer in. På 
startsidan så läggs även logotypen i mitten till en början, detta för att den ska exponeras ännu 
mer. Den finns bara uppe till vänster, klart o tydligt, så fort man trycker på en knapp i menyn.
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I menyn så la jag till en liten ”släde” som följer musmarkören över menyn, som en indikation 
på var du är, men också ett sätt att få en lekfullare touch utan att det blir fånigt. Detta är en 
typisk sak som flash erbjuder jämfört med vanlig html kod.

Flash är ett roligt program att arbeta i och det går bra att kombinera med andra programspråk 
som php och asp. Dessutom så arbetar man med vektorgrafik vilket innebär att man kan 
förstora och förminska utan kvalitetsförlust. Men är flash framtiden, eller hur ser framtidens 
program ut? Naturligtvis är det helt omöjligt att svara på i dagsläget. Men det går nog att ana 
vissa saker. Idag så är flash inne. Det finns mycket möjligheter med programmet och dom 
flesta som vill spexa till det använder just detta program. Jag tror dessutom att det bara är i 
början av sin utveckling. Det kommer nog att bli ett större intåg av fil och 3d på Internet i 
framtiden och säkert kommer det nog att komma program som gör att en ”lekman” också kan 
använda dessa delar. Men det kommer inte att tränga undan flash, inte ännu i alla fall. Flash 
kommer att vara ett av de främsta programmen för att göra enkla och avancerade rörliga 
detaljer ett bra tag till. Framtiden kommer däremot att bli mer och mer dynamisk, besökarna 
kommer att integreras mer. Det är ingen film som vi tittar på utan delar som vi skapar 
tillsammans just nu, när vi besöker sidan. Så länge flash lätt kombineras med programspråk 
för webben så kommer det också att ha en stark ställning. Kanske kommer det att bli mer som 
Windows nya operativsystem (Longhorn) ryktas bli, att den finns i många varianter men 
formas efter var och ens behov. Naturligtvis finns det ännu kanske bara några olika varianter, 
men i framtiden så blir det kanske ännu mer personligt. Att alla dina program är format efter 
dina behov. Det som säkert kan sägas är att framtiden är dynamisk och ständigt i rörelse, och 
alltså omöjlig att med säkerhet se.

Den klara sidan
Sidan började så småningom se bra ut i flash. Så jag tog då och gjorde en sida i html också. 
Det hade jag bestämt att jag ville ha för att inte missa dom som inte kan se en flashsida. Det 
finns fortfarande dom som sitter på äldre datorer eller dom som inte har rätt plug-in så dom 
kan se flashapplikationen. Jag la även inloggningen på html sidan, detta för att det är lättare 
att prata med php via html än via flash. Jag fick då också en naturlig väg till att göra html 
sidan till en användbar sida med liknande struktur och design som flassidan. Företaget var till 
största delen nöjt med arbetet med sidan. Dom önskade vissa ändringar men det var mest 
detaljer. Tyvärr så var det svårt att få kontakt med företaget för att få respons då min 
kontaktperson var sjuk samt att dom hade mycket att göra. Detta har också gjort att jag inte 
fått rätt texter för att sätta in idag. Jag hoppas dock att dom kommer vilken dag som helst. För 
övrigt så ser det ut som båda sidor kommer att bli helt nöjda över projektet. Både jag och Mixi 
Print var annars nöjda vid presentationen, som gick mycket bra.

Grafik vs digital grafik
Jag märkte när jag började med detta arbete att bara för att en person är duktig i och med det 
grafiska så behöver personen inte kunna det grafiska för Internet. Förmodligen gäller även 
samma sak tvärt om. Internet har utvecklats otroligt snabbt och det har även kommit 
konventioner lika snabbt om hur saker bör eller ska vara på Internet. Men det verkar ju inte 
vara så att dom kommit från det analogt grafiska. Personligen så tror jag att dom ändå har sin 
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grund i det analogt grafiska annars så hade det inte kunnat utvecklas så snabbt med sådan 
kvalité. Självklart så går det bara att göra dom saker som det finns program för. Detta gäller 
både för Internet och för analog grafik. I början på Internet så fanns det inte så mycket 
möjligheter, vilket fick till följd att sidorna såg tråkiga och statiska ut. Men nu finns det 
enorma möjligheter men många sidor ser fortfarande lika tråkiga ut. Visst kan det vara så att 
det kostar tid och pengar att göra bra hemsidor men jag tror ändå inte att det är någon 
avgörande faktor. Däremot så kan det vara så att gamla designers inte har intresse och kraft att 
föra ut sina kunskaper i ett nytt medium, utan det blir dom unga som får ta hand om det och 
dom har många gånger inte samma erfarenhet eller kunskaper. Ofta är det bara unga 
människor med ett intresse för modern teknik och design.

Snabb, snabbare, snabbast
En tanke på varför det ändå skiljer rätt mycket på den analoga och den digitala designen är att 
vi kanske inte har kommit ikapp oss själva ännu. Den digitala utvecklingen går otroligt snabbt 
inom alla områden. Ofta är detta också riktigt bra, se till exempel på sjukvården eller utveck-
lingen inom säkerhetsutrustningar. Men kan det vara så att vi inte ger oss själva tid att hämta 
andan och reflektera över vad vi utvecklat.

Inom kommersiella sidor så ska det idag vara så enkelt som möjligt. Varje frågetecken kan för 
besökaren vara ett steg bort från din sida. Dina konkurrenter är trots allt bara ett klick, en 
adress bort. Vi har blivit vana vid att det ska serveras på silverfat på Internet. En hemsida ska 
nästan vara som en leksak till ett litet barn; lätt att förstå vad som är meningen, inga onödiga 
detaljer men ändå ska det ge oss information och kunskap. (Naturligtvis så finns det många 
undantag från det här och det gäller främst företag/organisationer/personer som vill synas och 
dela information på Internet.) En människa använder inte en webbsida om dom inte förstår 
den, men samtidigt så vill dom inte tänka för att förstå den. ”Don’t make me think” heter en 
bok av Steve Krug, som fångar precis det här med att vi inte vill använda hjärnan när vi 
kommer ut på Internet.

Vi har redan fått många konventioner på Internet också. Har vi på några år kommit på hur det 
ska vara där på sådant som tagit tiotals eller hundratals år att komma på i den analoga världen. 
De flesta konventioner har vi tagit från tidning/magasin och bara kopierat rakt av. 
Förmodligen för att vi testat och märkt att det fungerat även på webben. Det är ju fortfarande 
samma människor som tittar på hemsidor som tittade i tidningarna. Som exempel så har ju 
dom flesta tidningar samma utformning i alla länder. Det gör så att vi snabbt hittar och 
kommer in i dom överallt. Men det har ändå tagit lång tid innan dom har utformats. Dom små 
ikonerna på tv-kanalerna som kommit dom sista åren, det tog 50 år innan dom dök upp men 
nu har varje kanal en sådan. Det man kan luta sig tillbaka på är Steve Krugs ord: As a rule, 
conventions only become conventions if they work, vilket är tryggt då man kan lita på att det 
går åt rätt håll för Internets utveckling.

Kan det vara så att teknikens utveckling idag går så pass fort att vi inte riktigt hinner med. I 
våran naturliga utveckling behöver viss tid på sig för att vi ska acklimatisera oss. Kanske är 
det så att all snabb utveckling gör att vi behöver dra oss tillbaka till det enkla innan vi kan ta 
emot det som är mer avancerat. Det kan vara en anledning till att Internet ser så spretigt ut. Vi 
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söker oss mot början, det simpla samtidigt som vi vill ha det nya. Att utveckla webbsidor idag 
är en utmaning, en balansgång.

En annan tanke som till viss del talar för detta är den enorma utvecklingen av communitys 
och chatfunktioner. Idag har nästan varje område någon form av kontaktnät, ofta genom 
hemsidor, där människor delar med sig av sina erfarenheter. Detta är ju bra och gör att vi 
fortare kan höja standarden på Internet men även på oss själva. Gå in på vilken artist/grupp 
eller spels hemsida så finns där en community eller minst en gästbok. För att inte tala om 
dejtingsidor och managerspel som finns. Dessa ökar nästan fortare än en lavin. Men dessa är 
ofta enkla och har inte behov av avancerad grafik eller häftiga logotyper. Människor i sig har 
inte behov av det grafiska så länge det finns andra människor runt om. Är vi däremot 
ensamma så tittar vi mycket efter skyltarna som ropar till oss att just dom är bäst.

Tunnelseende knäppisar
De flesta av oss har ett tunnelseende när vi är ute på Internet. Vi kan vara bra på att leta upp
saker men vi ser bara det som vi ska se. Även om det står intressanta saker vid sidan av så ser 
vi ofta inte det när vi letar efter något speciellt. Det är ofta här som det blir mycket viktigt att 
ha en tanke med det grafiska på en hemsida. Om man är ute efter att få nya kunder eller 
besökare så måste man kunna fånga upp dom som kommer förbi av någon anledning. Detta är 
inte helt lätt heller eftersom vi inte tar hjärnan med oss ut på Internet (som jag sa innan). Det 
kan också vara detta som är av dom stora skillnaderna mellan analog grafik och digital grafik.
Innan så har vi bara kunnat fånga personer via tidningar, affischer, radio och tv. Då har dom 
dessutom behövt komma och mött oss i egen person, så är det inte längre. Nu ska vi slåss med 
tusentals företag över hela världen på samma yta. Det finns information överallt. Vi börjar 
hitta rätt i denna djungel och få ett mer strukturerat och dynamiskt Internet, men att bara 
applicera dom gamla grafiska konsterna fungerar inte här hur som helst.

Det är nog så att vi fortfarande håller på att bygga vårat Internet, att det är en ständig 
utveckling. Som framtiden så går det inte att se riktigt vart det är på väg. Det är lite som att 
bygga upp en modell som man inte är säker på hur den ser ut. Det är som om vi bygger på 
våra modeller av cyborg och coyoten som Donna Haraway skriver om (the Cyborg Manifesto) 
som vi lästa om i IT:s idéhistoria. Vi (den) tar och suger upp all vår information, kunskap och 
forskning för att sedan utvecklas till cyborgen eller i vårat fall Internet. Och vi vet inte var det 
kommer att sluta ännu.

Vi kommer nog att blanda oerhört tekniska lösningar med att inte använda hjärnan när vi 
surfar ett tag framöver. Men så småningom så kommer den stora massan att samlas i mitten, 
där dom flesta känner sig säkra och hittar vad dom söker. Då kommer också den analoga och 
den digitala grafiken gå mer hand i hand. Naturligtvis kommer det fortfarande att finnas 
sådana som ligger långt före och sådana som ligger långt efter, det är ju trots allt så som 
utvecklingen kommer till. Men den stora massan kommer att samlas i mitten i väntan på nästa 
smäll, på nästa ”Big Bang”.
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Slutord
Visst har man lärt sig en massa av ett sådant här projekt. Det har varit nyttigt att göra det, och 
att göra det till en extern uppdragsgivare dessutom. Exakt vilka saker som jag däremot lärt 
mig just under denna kurs är kanske lite svårare att peka på. Jag har läst 2,5 år på medieteknik 
innan kandidatkursen började och även gjort mycket mer innan. Så visst är det svårt att peka 
på detaljer. Men samtidigt så ser jag att jag vuxit mycket inom vissa områden.

Till att börja med så märker jag att jag fått mer erfarenhet vad det gäller att ta hand om projekt 
till en extern kund. Hur saker och ting ska behandlas, hur jag behöver tänka. Dels så har jag 
märkt att det är bra att vara säker på sig själv, det är jag som är expert inom mitt område. 
Möter man en vd eller annan högt uppsatt person så får man direkt en enorm respekt, vilket i 
sig inte behöver vara fel, men det gäller att vara säker på sina egne kunskaper och kunna ge 
respekt tillbaka. Det är jag som ska göra jobbet och jag vet vad jag kan och hur jobbet 
behöver göras, det är inte dom som ska bestämma allt. Naturligtvis får man se till vilka 
förutsättningar man har till att lära sig saker, vilka tekniska möjligheter man har osv. Därför är 
det mycket viktigt att planera, att komma fram till en projektplan där både mina och kundens 
önskemål kan rymmas inom. Det är enorm fördel att dessa saker klart för sig.

En annan sak som jag märker när jag jobbat själv är att det gäller att ha bra överblick, 
samtidigt som jag ska kunna fördjupa mig. Är man flera personer i ett projekt så går det alltid 
att lufta idéer fråga om råd och prata igenom frågetecken. Alla hjälper också till att försöka få 
allt klart i tid. Är man själv i ett projekt så blir det svårare med sådana saker, det är lättare att 
bli förblindad eller att missa detaljer här och var, det finns helt enkelt inget naturligt 
bollplank. Som ensam deltagare däremot så får man bättre ”split vision”, man lär sig att se 
olika behov samtidigt som nästan kan stå i kontrast till varandra. Det ska vara nytt och fräscht 
och dynamiskt men ändå enkelt och användbart. Man lär sig att ta tag i båda ändarna på ett 
projekt. Det finns också en fördel med att jobba ensam med ett projekt och det är att man 
slipper konflikter och meningsskiljaktigheter inom gruppen, vilket kan förstöra och försvåra 
arbetet om inte gruppdynamiken är mycket bra.

Naturligtvis så har jag lärt mig mycket inom programmet flash och inom webbproduktion. Jag 
har definitivt fått en bredare kunskapsbas av programmet flash även om jag inte gjort så 
mycket nya avancerade funktioner. Det har varit mycket utveckling av sådant jag gjort lite 
grand av innan, enklare actionscript för att få sidan mer dynamisk och funktionerna att 
fungera på ett bra sätt. Däremot så har jag inte utnyttjat flash fulla potential att arbeta med 
php, vilket jag gärna skulle vilja. Men jag insåg att det skulle ta mycket av min tid att lära mig 
det och få sidan att fungera på ett sådant sätt. I så fall skulle jag fått ge efter på andra 
områden, sådana områden som Mixi Print ville att jag skulle ha med vilket jag inte kunde 
göra. Men eftersom jag känner att jag har en bra och bred grund att stå på så kommer jag att 
kunna utveckla det i framtiden. Inom php arbetet så kände jag att jag fick mycket repetition av 
sådant vi gått igenom tidigare. Det har varit mycket bra då det snabbt glöms bort. Jag känner 
nu att det blir ännu lättare att ta fram php nästa gång jag vill använda det. I och med att jag 
använde en del befintlig kod så lär man sig inte allt från start, vilket ur inlärningssynpunkt 
hade varit bäst, men jag tycker att jag har fått lika mycket kunskap om hur koden fungerar 
ändå.
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Jag har också fått en helt annan syn på grafiska detaljer på hemsidor och på Internet. Eftersom 
jag tycker det är roligt och behövligt att lägga mycket tid för att förstå kunden så lär jag mig
också mycket om hur en sida byggs upp och hur tankarna är bakom en hemsida. Jag får en 
djupare insikt vad som grafiskt sett är viktigt på en sida, vilka delar som en utomstående kund 
är intresserad av. Det dom vill ha kan vara helt annat än det som en webbutvecklare/webb-
designer vill ha. Jag känner att det är jättenyttigt att ha fått den kompetensen, för det är 
mycket det som avgör jobbet, huruvida man gör ett bra jobb mer än bara tekniskt. Jag tror 
också att det är bra för framtida kontakter med företag.

Om man går tillbaka till mitt projekt och frågar mig om jag är nöjd och om projektet blivit 
lyckat så kan jag nog svara både jag och nej. Jag tror att det kommer att bli riktigt bra och att 
alla kommer att bli nöjde när sista detaljen på hemsidan är ordnad. Det är däremot svårt att få
respons från företagets sida, till exempel så saknar jag fortfarande texter till hemsidan, så 
därför kan jag ännu inte vara helt nöjd med allt. Men jag känner att jag fått sidan att bli som 
företaget vill, att jag lyckats få fram deras stil på strukturen och lagom mycket funktioner.
Sidan känns lite tryckeri men ändå är den rätt fräsch, den är enkel och elegant men ändå inte 
tråkig. Jag har även fått fram det som Mixi Print tyckte var viktigt och dom funktioner som 
skulle finnas med. Personligen så tycker man nog alltid att det finns saker att förbättra och 
detaljer som går att göra snyggare. Men för övrigt så får jag nog ändå se projektet som lyckat.
Så visst går det att kombinera enkla och tydliga sidor med en fräschare ”touch”. Däremot så 
har jag märkt att det går inte bara att kopiera analog grafik och design till Internet, utan det 
krävs mycket arbete för att förstå hur det passar ihop. Däremot så fungerar många 
konventioner från den analoga världen även på Internet så allt behöver man inte göra från 
start. Men det är en fördel om man får kunskap om arbetet så att ens förståelse om hur 
designen ska skötas går i symbios med uppdragsgivaren.
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Ordlista – Glossory
Flash
Program tillverkat av Macromedia. I utvecklingsprogrammet bygger man upp hemsidor eller 
presentationer med stora möjligheter. Flashstöd finns som plugin i de flesta webbläsare idag.

Actionscript
Ett kodspråk som används i Macromedia Flash. Används exempelvis för att skapa dynamiska 
effekter till hemsidan.

MySQL
En typ av databas som används flitigt tillsammans med språket PHP. Kommer ursprungligen 
från Sverige.

PHP
Kodspråk som används för att skapa avancerade och dynamiska hemsidor. Är serverbaserat 
vilket innebär att allt som koden gör görs på webbservern. Har väldigt bra inbyggt stöd för 
MySQL.

Plugin
Mindre program som kan läggas till i ett annat program.

CSS
En samling av kod som beskriver utseendet på en webbsida. Sparas ofta i en fil istället för att 
ha samma kod på varje htmlsida.

Ftp
Ett program som gör det lätt att föra över filer mellan olika datorer/servrar.

Illustrator
Ett program från Adobe med stora möjligheter där man gör grafiska komponenter.

ER-Modell och fysisk modell
Två sätt att beskriva en databas och dess innehåll, där man ritar/skriver upp modellen.

Bilaga 1

Projektplan

Mål:
Som kandidatarbete i medieteknik med inriktning mot digital visuell design kommer jag att 
göra en hemsida för Mixiprint. Mixiprint är ett tryckeri som ligger i Olofström. Dom trycker 
mycket interna tidningar och produktblad men även mindre saker som till exempel visitkort. 
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Deras kunder är både stora (Vodafone och Volvo) och små, (har inget exempel just nu). 
Mixiprint är inne i expansiv process då dom precis har investerat mycket i nya maskiner samt 
att dom bygger om inne i huset där företaget ligger. Dessutom så har dom nyligen gjort om 
logotypen för att få en modernare touch på sin grafiska profil.

Jag tycker det passar mycket bra att i samband med detta även göra deras hemsida till ett 
attraktiv och informativ plats för både kunder och besökare. Dagens hemsida fungerar mest 
till att få information om kontaktmöjligheterna till företaget.

Målet med projektet är att göra om deras hemsida till en enkel men naturlig och välkomnande 
sida för både kunder och besökare. Projektet är uppdelat i två delar. Den första delen är att det 
ska bli en harmonisk sida med nyttig information som alla ska kunna ta del av. Den ska bidra 
med att stärka intresset för Mixiprint hos besökarna samt att dom ska kunna ta del av dom 
senaste nyheterna via text på webben eller nedladdningsbara pdf-filer. Naturligtvis så ska det 
finns tydliga hänvisningar vilka kontaktmöjligheter det finns. Den andra delen är att kunderna 
ska kunna logga in på hemsidan för att enkelt kunna föra över filer till Mixiprint via en ftp. 
Detta för att kunderna bara ska kunna hantera sina egna filer. (Vore ju synd om något annat 
blev raderat/överskrivet.) När dom för över filerna så ska det gå ett e-mail till Mixiprint för att 
dom ska få reda på att det finns arbete som ligger och väntar.

Jag vill att Mixiprints hemsida ska kunna vara en del av deras ansikte utåt och med det 
medverka till att stärka företagets namn och status. Men även att det ska vara en 
informationskanal för både kunder, besökare och för företaget själv samt att det ska förenkla 
deras kommunikation och utveckling.

Projektmetod:
Efter första mötet med företaget så verkar projektet mycket lovande. Både jag och vd:n (Sven-
Eric Johansson) tycker att det ska bli roligt och spännande att få göra detta projektet. Det 
verkar vara enkla och bra människor på Mixiprint som det går bra att ha kontakt med. Vilket 
jag tror är viktigt för att få till ett bra samarbeta och en färdig produkt som alla är nöjda med.

Vi bestämde att vi skulle starta med att jag tittar runt på andra tryckeriers hemsidor för att få 
en inblick i den digitala delen av tryckeribranchen. Jag försöker sedan även komma fram till 
lite lösa idéer. Under tiden så tar Mixiprint reda på vilka delar dom vill fokusera på. Vad är 
dom extra bra på, vad gör dom speciella. Sedan träffas vi igen och går igenom dom tankar och 
idéer som vi har. Utifrån det så fortsätter jag sedan att arbeta. Här är det bra att ha ett första 
ordentliga möte med handledaren där jag redovisar dom olika tankebanorna och idéerna.
(Naturligtvis kommer jag ha mycket mer kontakt med min handledare men jag nämner det för 
att det ska bli en lite mer seriös genomgång av det som skett så långt.)

Därefter kommer arbetet att delas upp i två bitar; en grafisk och en teknisk. Den tekniska biten 
innebär att jag tänker igenom och designar upp hur databasen ska se ut samt vilka kopplingar 
som behövs. Här ska ER-modeller och fysiska modeller till databasen göras. I viss mån så kan 
även databasen börja konstrueras i datorn. (Eventuellt kan lite hjälp av utomstående person, 
ex Masse, behövas här.) Designbiten är vid den här biten mycket bestående av att brainstorma 
och komma på idéer till hemsidan. Det är bättre att tänka efter före, så jag vill inte skynda på 
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här bara för att få börja göra något konkret. Här kommer jag förhoppningsvis få fram lite 
skisser (på papper, photoshop, illustrator) för att visa upp för kunden. Detta för att dom ännu 
mera ska kunna visa vad dom vill ha. Eller så att jag förstår vad dom vill ha för typ av 
hemsida. Ytterligare en visning för handledaren.

Efter detta så gäller det att få fram en fungerande databas. Där det går att få fram den 
information som vi vill ha ut på ett enkelt och funktionellt sätt. Här kommer jag att behöva 
hjälp av extern handledning (ex Masse). Kanske gör vi här en exempelsida bara för att se att 
det fungerar och det inte blir en massa fel. Lite felhantering av php kommer också att ingå 
här.

Vid det här laget så har vi förhoppningsvis någorlunda koll på hur hemsidan ska se ut. Här 
kommer jag att börja jobba med den i html, flash (eller vilka program jag nu använder). Det 
kommer nog att ta flera försök och skrotade delar även om jag har bra koll, men det kommer i 
alla fall att mynna ut i en eller flera fungerande prototyper. Dessa kommer att diskuteras med 
både företaget, handledare och kanske utomstående relevanta personer för att hitta rätt. Det 
kommer också kontrolleras att det fungerar tillsammans med databasen (php-koden). Efter 
detta så kommer det gå bra att få fram en fungerande och slutgiltig hemsida.

Att göra användare för hemsidan där kunderna kan komma åt sin ftp är en väsentlig del i 
kundens önskemål. Där behövs det inte vara några avancerade grafiska delar utan en enkel 
inloggning med användarnamn och lösenord. Där ska kunden komma in till en ftp som den 
kan använda för att ladda upp sina uppdrag till Mixiprints server. Det är naturligtvis säkrare 
att var och en har ett speciellt konto så att dom inte av misstag (eller medvetet) raderar någon 
annans jobb. Med det här ska också Mixiprint få meddelande via e-mail när något jobb har 
blivit uppladdat till deras server. Det ger också hemsidan en funktion till. Eftersom jag inte 
har jättemycket kunskaper inom programmering så kommer jag till en början att göra en länk 
till nuvarande ftp och i mån av tid utveckla denna. Jag vågar inte lägga in mer i planeringen 
eftersom jag inte vet hur lång tid det tar. Däremot så kommer jag att jobba med detta den tid 
som jag får över.

Syfte:
Jag vill även gå lite djupare in på hur vi förmedlar oss inom den grafiska/design- området. 
Vad vi använder oss av för språk och symboler för att få fram vårat budskap, Inte bara i 
tryckta medier utan även på Internet? Vilka bitar har vi tagit med oss över till Internet från 
tidigare former av grafiskt uttrycksätt? Jag som själv dagligen (nästan) är uppe på Internet och 
surfar, vad jag tar åt mig för budskap? Köper jag det som erbjuds eller skakar jag bara på 
huvudet och hoppar vidare, eller missar jag det helt och hållet?

För att säga det kort; hur väljer vi att förmedla vårat budskap idag grafiskt och symbolmässigt 
sätt. Främst på Internet men även gentemot tidigare medier. Samt 1000-kronors frågan, lyckas 
vi eller är dagens grafiska budskap en bunt snurriga idéer utan logik?

Personligen så vill jag med det här kandidatarbetet utvecklas inom flera områden. Jag vill få 
mer insikt i hur grafiska delar används på Internet. Fungerar det bra eller kan det användas på 
något bättre sätt för att lättare få fram sitt budskap. Jag vill naturligtvis bli bättre på att arbeta 
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med programmen. (Flash, photoshop, illustrator, php etc.) Något som är viktigt att kunna för 
alla som arbetar med grafisk design/webbdesign är att kunna få fram helheten och kärnpunkt-
erna på en gång. Detta är något som tar tid och lära sig men jag känner att detta projekt 
kommer att utveckla mig inom det på ett bra sätt. En stor sak för mig med det här projektet är 
att det blir i skarpt läge. Det ska användas av ett företag som är levande och produktivt och 
dessutom behöver min produkt. Det gör det både roligt och spännande samtidigt som jag får 
lite press på mig.

Jag kommer inte att behöva hjälp av någon utanför skolan. Jag kanske använder folk för att få 
respons från någon extern person, för att få andra tankar och inryck, men jag behöver dom 
inte för att kunna göra projektet. Däremot så skulle jag behöva någon som är kunnig inom den 
webbtekniska biten (mySql och php) för att kunna fråga och få hjälp av. Exempelvis Masse, 
som jag har haft som lärare innan.

Risker:
Det finns naturligtvis några risker med projektet. Jag kan bli långtidssjuk/skadad men det får 
vi hoppas att jag slipper för då missar jag min examen. (Jag måste ändå göra om eller 
komplettera mycket då.) Det gäller att säkerhetskopiera hela tiden så att inget blir raderat vid 
datorkrasch. Då jag nyligen köpt en extra hårddisk så ska det nog gå bra. Annars så är den 
största faran att jag inte hinner med alltihop. Därför vågar jag inte fylla på min planering hur 
mycket som helst, utan vill gärna ha lite tid över för att fixa problem. Jag får också ha bra
kontakt med min handledare så att vi är överens om hur mycket som behövs göras på dom 
olika delarna. Däremot så måste jag slutföra arbetet till Mixiprint även om det innebär mer 
arbete efter att kandidatkursen är slut.

Tidsplan

Vecka 1 (vecka 9 enligt kalendern)
Arbeta med att se på andra tryckeriers hemsidor. Hur fungerar förhållandet mellan kund och 
företag där? Hur är det med kontaktmöjligheterna? Hur ser det ut grafiskt? Finns det något 
som är typiskt för tryckeribranchen, finns det några fällor att se upp för. Komma på några 
grundidéer för Mixiprints sida (ej så allvarliga).

Vecka 2 (10)
Få respons från företaget. Få input om deras syn på sig själva. Brainstorming.

Vecka 3 (11)
Mer brainstorming. Komma fram några idéer.
Redovisa för Johan om mina tankar, skisser och idéer.
Börja skissa på databasen. (Ev. kort träff med Masse)

Vecka 4 (12)
Skissa klart databasen och börja arbeta lite med mySql och php. Träff med Masse.
Skissa på hemsidan, kombinera det med deras grafiska profil.
Göra flera skisser infallsvinklar.
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Vecka 5 (13)
Göra databasen.
Vid tid över/pauser fortsätt skissa på hemsidan.

Vecka 6 (14)
Redovisa för Johan.
Kolla med Masse att databasen fungerar, gör skräpsida för att testa (vid behov).
Visa för företaget hur jag ligger till (framför allt om jag har några olika skisser).

Vecka 7 (15)
Arbeta med hemsidan.
Fundera (lite) på frågeställningarna.
Även lite arbete med användare/ftp om jag hinner.

Vecka 8 (16)
Arbeta med hemsidan.
Även lite arbete med användare/ftp om jag hinner.
Kolla med företaget att slutprodukten är på rätt spår.

Vecka 9 (17)
Genomgång med Johan. Se om något behövs ändras kompletteras.
Arbeta med kompletteringar.
Arbeta med frågeställningarna. Vilka delar av mitt arbete tar del av mina frågeställningar.
Visa för företaget slutprodukten (möjlighet finns för ändring)

Vecka 10. (18)
Arbeta med presentationen.
Göra produkten presentativ. (Ifall delar inte är färdiga)

Vecka 11 (19)
Redovisning med opponent.
Ev. arbete med ofärdiga delar.
Skriva slutreflektion.

Vecka 12 (20)
Ev. arbete med ofärdiga delar.
Skriva slutreflektion.

Vecka 13 (21)
Examination med handledare.
Skriva klart slutreflektionen.

Vecka 14 (22)
Examensutställning


