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Förord 
 
Det här är mitt kandidatexamensarbete som jag gjort under våren 
2004. Det har varit givande och intressant. Resultatet känns mer än 
väl användbart, och det gläder mig. Jag vill passa på att tacka Pia 
Nielsen som varit en utmärkt handledare under arbetets gång. 
Dessutom ska Anders Olsson på Kök.Ett ha en eloge för tips, idéer och 
insikter som fört resultatet högre än det annars skulle blivit. 
 
Abstract 
 
Jag har gjort en webbsajt åt företaget Kök.Ett i Älmhult. Kök.Ett är en 
köksbutik som bland annat ritar och säljer kök. Jag har byggt upp den 
allra största delen av hemsidan i Flash, och kompletterat med PHP och 
kopplat till en databas (MySQL). Sidan är komplett med ett eget 
administrationssystem. 
 
Sidan har en dynamisk känsla som inriktar sig på att inspirera 
besökaren, och föra besökaren/kunden ett steg närmare Kök.Ett och 
dess anställda. 
 
I’ve built a website for the company Kök.Ett in Älmhult, Sweden. 
Kök.Ett creates drawings and sells kitchens. I’ve built the site mostly 
in Flash, and used PHP where needed. MySQL is also used (database). 
The site is complete with its own administration system. 
 
Nyckelord/Keywords: Flash, PHP, MySQL, Admin, Användarvänlighet, 
Usability 
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Det här är själva arbetet 
 
Mitt projekt har varit att göra en hemsida åt Kök.Ett. Företaget arbetar med att 
rita kök, och har ett nära samarbete med Myresjökök. Kök.Ett finns i Älmhult, 
men har kunder över hela södra Sverige. Kök.Ett har haft en hemsida i olika 
versioner sen företaget startades upp i mitten av 90-talet. De närmaste åren har 
inneburit ökat intresse för företaget och hemsidan har fått en alltmer central roll i 
företagets marknadsföring och möjlighet för nya kunder. Tidigare hemsidor har 
fungerat tillfredsställande, men har saknat vissa delar som det här arbetet ska 
åtgärda. 
 
Jag valde att använda mig av Flash för att få fram en friare känsla till sidan. Det 
finns många fördelar, och givetvis även nackdelar, med Flash. För att lyfta fram 
fördelarna i det här projektet vill jag exempelvis nämna nyttan med att inte 
behöva ladda om sidan varje gång ny information ska visas. Det ger användaren 
en mer lugnare miljö att röra sig kring på hemsidan. Helheten får mer svängrum 
och låter de olika delarna på sidan smälta samman med mjuka och konsekventa 
övergångar. I och med att PHP och MySQL finns med och kompletterar upp sidan 
är det enkelt (tack vare adminsystemet) att ändra innehållet på sidan. 
 
Den enda egentliga nackdelen med att använda Flash är ett högre krav hos 
sidans besökare. Sidan väger tyngre i kilobyte räknat, och den tyngden får 
laddas redan från start av sidan. Men jag har minimerat och optimerat de flesta 
delarna på sidan, för att klara hålla sidan inom ramarna. Dessutom måste 
användaren av hemsidan ha Flash installerat, men det är så pass utbrett och i 
princip alla webbläsare som finns idag har Flash förinstallerat. 
 
Till sidan kopplade jag PHP och MySQL för att skapa en dynamisk och enkelt 
uppdaterad hemsida. Det är viktigt att en hemsida innehåller relevant och aktuell 
information. Texterna till hemsidan är lagrade i en databas som sedan 
presenteras på sidan. Jag har byggt upp ett enkelt och lättförståeligt 
administrationssystem för de anställda på Kök.Ett att använda. På så vis finns 
alla möjligheter för en bra hemsida, som knyter kunder till företaget. 
 
Ett av nyckelorden i produktionen har hela tiden varit ”användarvänlighet”. Det 
ska vara enkelt och lättförståeligt att navigera runt på sidan. Användaren ska 
hela tiden veta vart på sidan han eller hon är, och det ska även vara enkelt att 
hitta tillbaka till samma information vid ett senare tillfälle. En av de främsta 
anledningarna till att jag har valt att vara så noggrann med just 
användarvänligheten är att kunden ska känna sig säker på vart han eller hon har 
Kök.Ett.  
 
I inledningen av projektet försökte jag få fram innovativa idéer, som jag kunde 
applicera på projektet. Jag ville förmedla en trygghet i användandet av 

 4 



Kök.Ett i ettor och nollor  Oscar Olsson 

hemsidan, samtidigt som sidan i sig gärna fick vara annorlunda. Jag kom fram till 
några lösningar jag blev nöjd med, som jag tycker ger den effekten som behövs. 
En inverkan som det här ger hos besökaren är att namnet Kök.Ett sätter sig lite 
bättre i minnet, än om sidan skulle varit som precis alla andra… 
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Detta är medietekniks tanke på kandidatarbete 
 
Mitt kandidatarbete har till allra största delen gått ut på att skapa en färdig 
produkt, och inte en teori eller något som ryms på ett papper. Den vanligaste 
vägen att gå på andra universitet och högskolor i Sverige är just att skriva en 
akademisk avhandling om någonting mer eller mindre viktigt (i vissa fall 
intressant). Så resoneras det inte på Medieteknik (vid BTH). Här är det viktigare 
att kunna framställa en färdig produkt, som i sig själv går att använda och 
applicera direkt i verkligheten. För de som fortfarande önskar skriva akademiska 
avhandlingar finns det givetvis möjlighet att göra det, även på Medieteknik. 
 
Hela arbetet är värt femton högskolepoäng (15p), varav tolv poäng (12p) är 
fördelade på det praktiska arbetet, och de 3 resterande poängen (3p) ligger i 
den här slutreflektionen. Reflektionen går bland annat ut på att beskriva och 
förklara arbetet och dess process, men även lyfta fram slutsatser och lärorika 
insikter om och kring kandidatarbetet. 
 
Projektet startar i och med den färdiga projektplanen, som ligger till grund både 
för arbetet och för examinationen. Projektplanen ska bland annat innehålla ett 
mål som beskriver hur det färdiga resultatet ska gestalta sig och vad det kan ge 
för effekt på omvärlden. Det är även viktigt att lyfta fram syftet med arbetet, för 
att besvara vad projektet ger för behållningar, inte minst för studenten. 
Kandidatarbetet kan både vara ett soloprojekt (som mitt projekt har varit), men 
det går lika bra att arbeta i grupp där två eller fler samarbetar mot samma mål. 
Målet har gruppen tillsammans satt upp. Medieteknik uppmuntrar studenterna 
att göra examensarbetena i grupp (så upplevde jag det). Skolan har varit riktigt 
hjälpsam mot studenterna. Bland annat har skolan bistått med rum/grupprum 
som studenterna har kunnat använda och inreda till vad man kan kalla för 
projektrum. De här rummen har individuellt gått att låsa, så att bara de berörda 
eleverna har fått tillgång till rummen och dess innehåll. Varje vecka har 
projektets handledare fått en veckorapport som beskriver vad som hänt de 
senaste sju dagarna med projektet. Rapporten berör flertalet punkter, såsom 
Vad som gjorts, Varför det gjordes, Hur arbetet gick tillväga. Dessa frågor ger ett 
flöde och intryck av veckans arbetsprocess. I kombination med beskrivningar om 
veckans framgångar och motgångar ger veckorapporten en bra avstämning om 
kvaliteten på resultatet – både gällande delmoment och det kommande 
slutresultatet. Veckorapporterna har även gett utrymme för övriga tankar och 
funderingar, samt redogörelser kring vad som inte hunnits med, eller vad som 
ingått under veckan som egentligen inte var planerat.  
 
I och med den frihet som Medieteknik ger studenten under 
kandidatexamensarbetet går det att utöva arbetet på många olika vis, beroende 
på vilket som passar studenten eller studenterna i projektet bäst. Personligen har 
jag mest arbetat hemifrån, men ibland även på annan ort än Karlshamn. Det har 
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gjort att arbetet inte stannat upp bara för att jag valt att åka någon annanstans. 
Ungefär var andra/tredje vecka träffar studenten/studenterna handledaren till 
projektet för att stämma av läget. Under handledningsmötena tas 
veckorapporterna fram och diskuteras. Handledningsmötena har varit nyttiga för 
projektet, eftersom det ger ytterligare en uppföljning kring arbetets kvalitet, och 
huruvida projektet kommer hinna att genomföras inom tidsramen. Inte minst 
viktigt har handledaren kunna komma med nyttiga idéer och kommentarer som 
kan lyfta projektet ytterligare högre upp. 
 
Examinationen sker i flera steg. Dels ska man ha en projektplan, men även en 
komplett uppsättning med veckorapporter. Handledningssamtal är obligatoriska, 
liksom denna slutreflektion. Handledaren genomför första examinationen 
tillsammans med en opponent, efter det görs denna slutreflektion som kommer 
att ingå i den totala examinationen. Innan allt är avslutat arrangerar skolan en 
examensutställning där alla arbeten visas upp för alla intresserade. 
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Processen 
 
Från idé till konkret arbete 
Efter att grundidén till mitt kandidatarbete var färdig skrev jag en projektplan 
som ingående beskrev projektet. Tillsammans med min handledare, Pia Nielsen, 
fastslogs projektplanen och arbetet kunde påbörjas på allvar. De första stegen 
gick åt att bygga upp det grafiska till sidan. Jag hade i min tidplan gett generöst 
med utrymme åt den grafiska uppbyggnaden, eftersom den utgör det absolut 
största intrycket för användaren av den färdiga produkten. Det visade sig att det 
var ett bra beslut, eftersom jag gjorde justeringar och förbättringar i designen 
som jag anser var avgörande för arbetets utveckling och slutresultat. I början av 
uppbyggnaden av sidans slideshow uppkom tekniska problem, som gjorde att jag 
fick arbeta mycket med felsökningar och parallellt med det leta efter nya 
lösningar för att komplettera mina brister i flashfilmen. Jag lyckades till slut lösa 
mina problem, och allt fungerade felfritt utifrån de krav jag i förhand hade satt 
upp. Men jag var inte nöjd – något fattades. I detta skede rörde sig bilderna i 
samma hastighet i sidled vid användning av menyn. Jag byggde om hela 
funktionen (från scratch) och lade till acceleration och inbromsning av bilderna i 
slideshowen. Efter det var sidan mycket trevligare att använda, vilket gjorde mig 
mer än nöjd. 
 
Nästa steg var att bygga upp grunden till menyn. Det var ett av mina 
orosmoment inför arbetet, eftersom jag inte har så god erfarenhet av att 
animera bilder. Jag hade bestämt mig för att låta menyn få en mer dynamisk och 
lekfull känsla, och därmed kom de animerade bilderna in i idén. Jag överträffade 
mig själv och det sporrade mig till att förbättra menyn allt eftersom. En händelse 
värd att nämna är en kväll då jag jobbade på ”Erbjudande”-knappen. Jag gjorde 
en ”gubben-i-lådan”-effekt där Kök.Etts logga hoppade upp på en fjäder. Det var 
egentligen ett trött och aningens oseriöst framskridande, och jag var inställd på 
att skrota knappen och börja om från början. Jag insåg motsatsen – effekten var 
positiv för sidan. 
 
Start av det mer tekniska arbetet 
Så här långt har det mest varit uppbyggnad av den grafiska och synliga delen av 
hemsidan. Det har varit stora synliga framsteg. Det är dags för att gå över till det 
tekniska på sidan – och framöver görs det lika stora framsteg, men inte alls lika 
synliga utåt sett. Samtidigt som jag inför kod (ActionScript) till mitt arbete 
funderar jag kring optimeringen av databasen. Jag ställer mig frågor som ”Tillför 
det här sidan något?” och ”Kommer den här funktionen att användas?” (plus 
liknande frågor och resonemang). Reflekterandet gav effekten att databasen blev 
relativt enkelt uppbyggd, och lättanvänd. Det enda negativa kan ses i att det 
blev fler entiteter än jag först beräknat, men det är en liten bieffekt jag anser är 
marginell. Mitt i allt databastänkande blev det lite grafiskt arbete, i och med att 
jag byggde en liten infoflik som förklarar kort vad den aktuella bilden visar. Den 
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var mycket krångligare att tillverka än jag förväntade mig, och jag satt många 
timmar för att lösa de uppkomna problemen. De tidigaste problemen gick ut på 
att jag inte fick fram texten i fliken. Jag trodde det var fel på mina script och 
kopplingar gentemot databasen, men till slut kom jag fram till att det var en 
begränsning i Flash som skapat mitt huvudbry. Det går inte att maska dynamisk 
text på det viset jag hade gjort. Jag kom inte runt problemet på något bra vis, så 
jag beslutade mig för att tillverka min egen mask, som jag la ovanpå. Efter att ha 
löst problemet med infofliken uppstod nästa problem – preloader. Den är till för 
att visa besökaren hur lång tid det är kvar tills sidan har laddat färdigt (visas vid 
start). En alltför enkel preloader fungerar inte, eftersom jag har laddat in bilder 
externt, och den typen av preloader jag använt sen tidigare bryr sig inte om 
externt laddade bilder. Det här är inget problem som inte gick att lösa – utan 
efter mycket kodanalyserande rullade preloadern igång. 
 
Koncept på sidan 
Redan från start hade jag tanken att sidan ska vara både lättanvänd och 
innovativ. Det är två delar som egentligen inte motsätter varandra, men det är 
inte alls en självklar sak att dessa delar faktiskt går hand i hand. Alltför 
nydanande idéer för att få fram det innovativa kan i värsta fall skapa förvirring 
och osäkerhet. Användarvänligheten är viktigare än så. Därför fick jag noga 
tänka mig för innan jag använde mig av vad som helst. Ett koncept som jag 
tyckte kunde ge en god effekt använde jag till kontaktsidan. Där står de två 
anställda på Kök.Ett i ett av utställningsköken. Jag redigerade sen bilden så att 
bakgrunden (köket) är detsamma, men både Anders och Ulf (de anställda) finns 
med på två ställen vardera. På bilden ser det alltså ut som fyra personer, men i 
själva verket är det bara två. Tanken med det konceptet var att lyfta fram 
Kök.Etts mångsidighet, förmåga och kreativitet. 
 
Vad jag har lärt mig i arbetet 
När jag började på mitt kandidatarbete hade jag ungefär två och ett halvt års 
erfarenhet av att vara medietekniker. Givetvis måste även erfarenheterna innan 
jag kom till Karlshamn och Medieteknik räknas in, eftersom jag satt relativt 
mycket med att bygga upp enkla hemsidor redan då. Det var först på 
Medieteknik som jag gick steget längre och lärde mig att göra avancerade 
projekt. Jag har använt mig av de här erfarenheterna i mitt arbete, och det har 
lyft kvaliteten på projektet. Jag hade stora utrymmen att utveckla egna idéer 
som jag förde in i projektet. Bland annat använde jag konceptet jag beskrev i 
förra kapitlet. Det är ett resultat av annorlunda tänkande – att gå ett steg längre 
än vad som förväntas. Jag tycker samtidigt att jag fått en fördjupad förmåga att 
tänka simultant på flera viktiga punkter. Exempelvis att ha en dynamisk känsla 
över sidan samtidigt som sidan måste vara användarvänlig. Det här har varit ett 
enmansprojekt, och det är både till min fördel och nackdel. Det som jag har haft 
till min disfavör är att allt ansvar ligger på mig och min förmåga att prestera. 
Dessutom riktas alla förväntningar mot mig. Att vara ensam resulterar även i att 
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det naturliga bollplank som två (eller fler) skapar inte finns med i bilden. Det har 
gett mig möjligheten att utveckla mina egna idéer utifrån mina egna tankar och 
uppfattningar. Fördelen av att arbeta på egen hand är att jag har kontroll över 
varje del i det komplexa arbetet. Det blir lättare att ta tag i detaljer, eftersom jag 
vet vad delarna går ut på. 
 
Under hela tiden i arbetet har jag ställt mig frågor för att kontrollera att jag är på 
rätt spår. Dels har frågorna haft karaktären att se till så att det jag gjort än så 
länge håller en tillräcklig hög kvalitet. Dels har frågorna inneburit funderingar 
kring ifall den aktuella funktionen/delen är nödvändig eller överflödig. Allt måste 
vara väsentligt och motiverat. I stora drag har jag arbetat parallellt med idén 
”less is more”, där jag syftar till att hålla informationen koncis, och intrycket av 
högre betydelse. Dessutom har jag varit nitisk gällande användarvänligheten, för 
att ha en lättanvänd sida – på alla plan, rakt igenom. I hela processen har jag 
märkt betydelsen av att formgivningen är beroende av en väl fungerande teknik, 
samtidigt som tekniken inte skulle vara värt speciellt mycket utan en tilltalande 
form. Ingen av delarna är mindre värd än den andra, speciellt inte räknat i ett 
längre förlopp, då sidan behöver hålla hög kvalitet även om något år (skulle det 
här vara ett projekt som beställs inom näringslivet skulle det kosta mycket 
pengar, därmed är det en investering att skaffa en hemsida av den här storleken 
och betydelse). 
 
Jag har under hela arbetets gång lärt mycket många nya delar, men framför allt 
fördjupat och rotat mina tidigare kunskaper och förmågor. Det är i 
storleksordningen det största projektet jag varit med i, och det har varit 
stärkande att få fram ett så här pass bra resultat. Mina kunskaper har växt på 
bred front, inte enbart tekniskt sett. Den tekniska biten innebär nästan 
uteslutande att jag lär mig något nytt varje gång jag tar mig för att göra någon 
typ av sida eller funktion. Det är en viktig faktor för att fortsätta tycka det är 
spännande med den tekniska biten. En annan del som jag utvecklat mig inom i 
projektet är formgivningen. Jag har tidigare inte haft så bra självförtroende 
gällande att designa hemsidor, då jag efter högst två veckor tycker att designen 
är tråkig, stel och oprofessionell. Den här gången lyckades jag, och har fått god 
respons från dem som utvärderat sidan. Den utvärdering som väger tyngst är 
vad Anders på Kök.Ett tycker om sidan, eftersom det är han som står som 
beställare. Är Anders nöjd har jag lyckats med mitt arbete. Det finns ytterligare 
delar som varit kunskapsutvecklande för mig. Koncepten på sidan har gett mig 
mer fotfäste att utveckla idéer och skapa något nytt – något som ingen annan 
har tänkt på tidigare, eller lyckats använda. Det ska synas att arbetet är utfört av 
mig, jag vill skaffa mig en stil – precis som en musiker lämnar avtryck av sig i 
musiken. Jag är på god väg att nå fram till det. Jag har fått höra av vissa att de i 
sidan känner igen min stil, och det intresserar mig. Klart att jag även tar det som 
en fördel inför mitt fortsatta arbete inom genren webbdesign. 
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Eftersom det har funnit flera delar som jag inte kunnat lösa (främst i en teknisk 
aspekt) har jag behövt leta reda på lösningar och idéer. De flesta problemen har 
kretsat kring ActionScript som ingår i Flash. Jag valde i de allra flesta fallen att 
gå in på Google och söka mig fram till hur andra har löst liknande problem. Jag 
hade stor nytta av det här arbetssättet. Jag ville inte kopiera andras saker rakt 
av, utan valde ut delar som jag kunde ha nytta av och gick igenom de 
noggrannare för att anpassa funktionaliteten till vad jag behöver dem till. I 
slutändan ville jag ha full kontroll över vad varje del gjorde, för att kunna 
utveckla bättre funktioner nästa gång jag ska lösa ett liknande eller identiskt 
problem. Jag har begränsat resultaten i mina sökningar, och sorterat bort den 
typen av resultat jag inte förväntat mig haft något att tillföra mitt projekt. Att 
testa andra människors exempel är mer av en ”trial and error”-variant. Fungerar 
det, så fungerar det. Fungerar det inte finns det två alternativ – antingen bygga 
om funktionen så att den fyller mitt behov, eller skrota idén och leta andra 
lösningar. Skulle det bli så att det fungerar redan från ett tidigt stadium är det 
extra viktigt att gå igenom koden så att jag förstår och kontrollerar dess delar. 
Så har jag även gjort. Det här sättet att arbeta har även gett mig en förbättrad 
förmåga att inhämta ny kunskap och se ett bredare perspektiv på funktionalitet 
och teknik. 
 
Ett projekt kan värderas på många olika vis. Ute i arbetslivet finns det många 
och åter många projekt, och de blir fler i takt med att arbetsformen blir alltmer 
populär. Det här projektet jag har genomfört är lite olikt dem på flera punkter. 
Dels har jag varit ensam i projektet, och jag har beskrivit både fördelar och 
nackdelar tidigare. I projektsynpunkt (och ett steg utanför mig själv) ger det 
fördelarna att jag inte har några andra personer att skapa konflikter eller 
meningsskiljaktigheter med (drastiska ord, men de kan mycket väl finnas med 
även i ett bra samarbete). Det här projektet har varit immunt mot de faser som 
annars finns med i projektgrupper.  I projekthänseende finns det även en 
tyngdpunkt i resultatet, huruvida det är lyckat eller ej. Det finns de som anser att 
ett lyckat projekt innebär en färdig produkt (det eller de mål som sattes i början 
av projektet är uppnådda) som presenteras utan att spräcka tidsram eller 
budget. I och med att det inte finns praktiskt fakta som fungerar i alla lägen får 
detta betraktas som en teori – och på en teori finns det i princip alltid en 
motteori. En man vid namn Jesper Blomberg har skrivit en bok som han kallar för 
”Myter om projekt”. I den plockar han upp delar i vad andra anser om projekt, 
och bryter upp innebörden av dessa uppfattningar. Bland annat menar han att 
ett lyckat projekt mer innebär en utökning av både budget och tid. Ifall jag ska 
applicera de här uppfattningarna på mitt projekt menar jag att jag försökt gå 
efter ”den allmänna” uppfattningen om ett lyckat projekt. Jag kan i mångt och 
mycket hålla med Jesper Blomberg om vad som innefattas i ett lyckat projekt, 
men jag lyckades hålla mig inom både budget och tidsram utan att dra ner på 
ambitionen. Däremot, vad som styrker det som Jesper Blomberg har att säga, så 
kunde resultatet bli ännu bättre om både budget och tidsramar skulle ”sprängts”. 
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Jag anser dock att det är en väl så givande utmaning att hålla sig inom alla 
uppsatta ramar. 
 
Det finns även andra ramar – inte bara ekonomiska eller i tidsperspektiv. De 
ramarna innehåller riktlinjer, krav och begränsningar i hur och vad projektet ska 
göra. Med andra ord – vad jag som producent får lov att göra, och vad jag har 
som löfte att uppfylla. Normalt sett sätter beställaren upp sina krav och 
projektmedlemmen (/arna) har rätta sig efter dessa direktiv. I mitt fall har det 
varit väldigt få krav från min beställares sida. De flesta krav har jag själv satt 
upp, och jag antar att Kök.Ett insåg min höga ambition och lät mig få fria tyglar. 
Det egentliga enda konkreta kravet jag kände från Kök.Ett var att sidan skulle bli 
förbättrad jämfört med förra hemsidan. Det gör att jag inte har någon press mot 
mig från Kök.Etts sida att prestera alltför mycket. Att inte ha någon press på sig 
brukar i de flesta fallen ge stort utrymme till lägre ambition och mindre 
motivation att åstadkomma ett resultat. Så kunde det ha varit även i mitt fall – 
men i ”saknad” av krav och press upplevde jag ett stort förtroende från Kök.Ett 
riktat mot mig. Det sporrade mig och hjälpte mig hålla ambitionen på den rätta 
nivån. 
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Slutsatser 
 
En av de utmaningar jag ställde mig inför i och med det här projektet, i den här 
formen, var att på egen hand ta hand om en hel produktion. Hemsidan skulle bli 
komplett, och jag ville inte göra några kompromisser bara för att jag var själv i 
arbetet. Jag ställde mig själv frågan om det skulle gå att klara av en sådan 
utmanande handling!? Som sagt – kvaliteten fick inte ge vika. Jag förstod i ett 
tidigt stadium att det var viktigt att veta både begränsningar och möjligheter. 
Därmed lade jag extra vikt vid att skapa en bra projektplan. Jag gick igenom 
mina tankar med hemsidan och skrev ner de delarna jag såg framför mig, 
därefter uppskattade jag ungefär hur mycket tid som behövde läggas ner på 
varje del. Jag behövde även ett bra flöde under arbetets gång, så även vilken 
ordning arbetsstegen fick var av vikt. Jag valde medvetet att i tidplanen lägga in 
buffertzoner, där ett visst arbete uppskattades till att ta mindre tid än avsatt. 
Detta gjorde jag för att inte hamna efter i tidplanen, utan istället uppmuntra till 
att ligga före, som en sporre. Buffertzonerna skulle även fungera som ett 
skyddsnät ifall någon del tog längre tid än beräknat, eller ifall något skulle 
uppkomma som jag glömt eller inte sett i projektplaneringen. Så här i efterhand 
kan jag säga att jag har behövt buffertzonerna, och jag använde dem på ett bra 
sätt. De gav mig andrum och möjlighet att slappna av bättre i mitt arbete. Så – 
klarade jag av att göra en komplett hemsida som håller en hög kvalitativ 
standard? Ni får vara med och avgöra detta själva. Personligen är man alltid lite 
reserverad och försynt när det gäller att berömma sitt eget arbete, men jag 
anser att jag mer än väl mött upp de krav jag ställde på projektet. För egen del 
är det viktigt att känna mig nöjd med arbetet, men jag vill inte använda det som 
en måttstock för att kalla det lyckat eller ej. Jag pratade med min beställare som 
är Anders på Kök.Ett. Vi gick tillsammans igenom hemsidan innan vi tillsammans 
sjösatte sidan som den nya officiella hemsidan till Kök.Ett. Utifrån vad Anders 
hade att säga och tycka om sidan bedömer jag uppdraget som utfört, och bockar 
av den frågan som besvarad – JA, det gick att göra en komplett sida, på egen 
hand, utan att ha en sämre kvalitetsstandard. Som en parentes kan nämnas att 
jag pratade med en gammal klasskompis från tiden på gymnasiet. Han 
sommarjobbade på en webbyrå förra sommaren, och förklarade för mig att en 
sida som den jag gjort (sett till resultatet, inte ambitionen) skulle ligga i 
prisklassen 50 000 – 100 000 kronor. Det stärkte självförtroendet flera steg. 
Övrigt så har jag till största delen bara fått god respons på sidan, när jag visat 
resultatet för olika typer av människor, med olika bakgrund. 
 
En annan fråga som det här arbetet har visat svar på är ”Går det att göra en 
seriös och kommersiell sida med en lekfull/uppsluppen känsla?”. Det är inte 
något givet, och det var en fara med min ambition. Jag har aldrig riktigt trott på 
idén med enbart informativa och korrekta hemsidor – även om de fyller ett 
behov på ett relativt bra sätt även de. Jag ville gå ett steg längre och tillverka en 
sida som inte har mindre i förtroendeingivande aspekter, men som ger ett mer 
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lättsamt intryck hos besökaren. Till viss del förmedla en känsla, med andra ord. I 
den här situationen är det väldigt viktigt att designen till sidan fungerar från 
början till slut. Det finns inte mycket plats över för kompromisser. De delar jag 
lämnar halvfärdiga syns eller lyser igenom direkt. En fördel en tekniker har är att 
en slarvigt skriven kod kan döljas relativt enkelt för användaren av hemsidan 
(om bristen i funktionen inte blir för kraftig). Det är svårt att lägga upp en 
strategi för att göra en lättsam sida som ändå är seriös – i mitt fall blev det att 
börja rita förslag efter förslag och utveckla idéerna efterhand. Det hela är en 
balansgång där kvaliteterna i detaljerna blir mer betydelsefulla. Jag sparade de 
delar av skisserna som jag tyckte passade in, och byggde vidare, ersatte och 
förändrade. Till slut hade jag fått fram ett upplägg som verkade möta upp min 
ambition. Jag förändrade och förbättrade upplägget när jag började på att 
tillverka sidan rent grafiskt, och den sista stora delen jag arbetade med (i detta 
hänseende) var menyn som blev svårare att placera än jag förväntat mig. 
Fördelen jag kunde dra av situationen av att göra även menyn mer lekfull, och 
låta den bryta av lite mer än de övriga detaljerna. I sidan hade jag placerat flera 
fasta punkter som gav stabilitet för användaren. Jag testade min design och 
uppbyggnad på några av mina vänner och fick väldigt god respons. Det gjorde 
att jag fortsatte att arbeta på idén – och de jag har låtit utvärdera delarna på 
sidan har gett mig de svaren jag hoppades på. Så svaret på min fråga är; visst 
går det att göra en seriös hemsida som ändå har en lekfull framtoning. 
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Källförteckning 
 
Det här har varit ett annorlunda arbete jämfört med andra universitet/högskolors 
sätt att göra kandidatarbeten. Det gör även att källorna är annorlunda. 
 
Digitala källor – Internet 

- Google (www.google.com) 
Använde flertalet deras sökfunktion i grupper. Använde det först och 
främst när jag fastnat i något ActionScript i Flash. 

- Actionscript.org – (www.actionscripts.org) 
Använde det enstaka gånger då jag behövde få lite vägledning. 

- BestFlashAnimationSite (www.bestflashanimationsite.com) 
Använde det enstaka gånger för vägledning och inspiration. 

- PHP (www.php.net) 
Den officiella PHP-sidan. Där är jag ofta och hämtar kunskap om inbyggda 
funktioner i PHP. Det blev inte så ofta i det här arbetet, eftersom det inte 
innehöll så mycket PHP-kodande. 

 
Tryckta källor – böcker 
 

- Blomberg, Jesper, Myter om projekt, Nerenius & Santérus Förlag, 1998 
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Glossary – Ordlista 
 
ActionScript 
Ett kodspråk som används i Macromedia Flash. Används exempelvis för att skapa 
dynamiska effekter till hemsidan. Liknar och bygger på JavaScript. 
 
Adminsystem 
Förkortning för administrationssystem. Används för att administrera/redigera 
innehållet på hemsidan. Exempelvis lägga till ny text, redigera befintlig eller 
radera inaktuell information. 
 
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 (standard i nästan alla nya). 
 
JavaScript 
Ett kodspråk som används flitigt på hemsidor. Är klientbaserat, vilket innebär att 
allt koden gör sker på användarens dator. Är smidigt att använda till första 
stegets validering av formulär (exempelvis). 
 
Mask – att maska 
En mask är ett lager som låter kopplade underliggande lager lysa igenom 
innehållet på masklagret. Allt annat blir osynligt. Att använda en sådan mask 
kallas i dagligt tal för ”att maska”. 
 
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. 
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