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Abstract
In 2011, I and fellow student at Gotland University created a multimedia game. To fit
the time constraints a “vertical slice” was created. This means a small sample of the
game is taken which allows the user to understand how the game works, and at the
same time, get a visual demonstration of how the game is designed. The goal of the
project was to create a narrative for stadium games in which the backstory is told as
players interact with their surroundings. Stadium games which takes place on one
map with two teams fighting each other in a fantasy environment. Every step of the
creation has been carefully documented throughout the entire project, which is the
content of this report which takes you through the production of online games. The
purpose of this report was to look over the design method that the group has been
using to create the finishing product from an idea. It describes how they proceed with
the idea, what thoughts the group members had under the process and also explains
why they made the choices they did to continue developing the project. The result
was a team-based online game called “Bane” which was designed to be played on a
PC. The project wasn’t just about getting a depth of study in design and
programming, but also to give the group the challenge to represent and sell their
product and create a public involvement in their idea. The team has also been
working on leadership and to divide all roles between them. They’ve also learned to
work under a time limit and because of this been taking responsibility in which ideas
that they would be able to developing and which ideas not to.

Sammanfattning
På Högskola på Gotland skapade jag och studiekamrater ett multimedia spel. För att
hinna med tidsbegränsningen för kursen designerades en så kallad ”vertical slice”
vilket innebär att man gör en mindre version vilket ger användaren förståelse för hur
det fungerar samt en visuell uppfattning av spelet. Målet med projektet var att skapa
ett narrativ för arenaspel där historien berättas när spelaren interagerar med
omgivningen. Ett arenaspel som spelas på en karta där två lag spelar mot varrandra i
en fantasivärld. Under projektets gång har varje steg i skapandet noggrant beskrivits
och dokumenterats vilket resulterat i denna rapport som beskriver produktionen av
onlinespelet. Syftet med rapporten är att beskriva den designprocess som
projektgruppen har använt sig av, från idé till färdig produkt. Den beskriver hur man
gick till väga och vilka tankar gruppens medlemmar hade under processen samt
varför man gjorde de val man gjorde för att föra arbetet vidare. Resultatet blev online
spelet Bane som är ett lagbaserat spel för PC. Projektet gav inte enbart en
fördjupning i design och programmering utan projektgruppen har även fått arbeta
med att presentera eller sälja sin produkt och skapa ett intresse för sin spelidé.
Dessutom har teamet tränat på ledarskap och rollfördelning samt att arbeta inom en
viss tidsram och därmed behövt ta ansvar för vilka idéer som skulle förverkligas och
vilka som inte skulle implementeras.

Förord
Jag vill tacka alla som deltagit att skapa spelet Bane.
Ett stort tack vill jag ge Nathalie Edholm, Sabine Edholm och Catharina Kjösnes som
hjälpt mig med korrekturläsning och gett värdefulla synpunkter.
För god handledning, stöd och uppmuntring vill jag tacka Johan C. Ericsson och
Steven Bachelder.
Juni 2012
Joakim Edholm
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1. Inledning
Under våren 2011 har ett antal studenter under tio veckor arbetat med ett projekt på
Högskolan på Gotland. Projektet innebär att designa ett multimedia spel. Deltagarna
har studerat ”Speldesign” i termin fem samt termin sex.
Utvecklingen av spelet har dokumenterats dagligen vilket beskrivs i denna rapport.
Rapporten går igenom produktionen av onlinespelet Bane som är ett intensivt
lagbaserat spel som bjuder in till olika strategier för att förmedla en berättelse till
spelaren.
Vidare beskriver rapporten designprocessen som använts för att skapa narrativ. Med
narrativ menas här att man framställer händelser i ett verkligt eller påhittat förlopp i
tidsordning (Adams & Rollings 2004:187f).

1.1 Definition av begrepp
RTS/ Realtids strategi - Realtidsstrategi, förkortat RTS (Adams & Rollings 2004:298
& 470). Inom RTS är användning av tiden viktigt, annars hinner fiendens styrkor
mobilisera sig och spelets läge förändras.
Gameplay – betyder bland annat intressant val, användning av strategi (Adams &
Rollings 2004:12).
Elektroniska sport - spel som spelas över datorer eller konsoler och som är
konkurrenskraftigt på amatörnivå, semiprofessionell och professionella nivå (E-Sport
2011-11-17).
Power up - är i datorspel och TV-spel ett extra objekt som gör karaktärer i spelet
starkare, eller ger dem en annan fördel (Power up 2011-11-17).

2. Projektet
I kursen ”Examensarbete för Speldesign” arbetar studenterna med ett större projekt.
Kursens mål är att studenter med olika kompetenser såsom programmering och
grafisk design tillsammans skapar ett spel som inte är en färdig produkt utan en så
kallat ”vertical slice”. Detta innebär att man gör en mindre version så att användaren
får en förståelse för hur spelet fungerar samt får en visuell uppfattning hur spelet ser
ut. Spelet skulle presenteras ett givet datum på Gotlands Game Conference 2011
där alla projektgrupper ställer ut sina spel för allmänheten och en expert jury.
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3. Inspiration
Projektgruppen har hämtat inspiration inom de olika spelgenrer som presenteras
nedan. Målet för projektgruppen har varit att göra spelprojektet intressant både ur ett
åskådarperspektiv och som användare, samt att skapa en trovärdig miljö där narrativ
tar plats.

3.1 DOTA/MOBA
Dota står för Defense of the Ancients. Detta är i sin tur en modifikation på spelet
”Warcraft 3 Frozen Throne” som är utvecklat av spelföretaget Blizzard (Blizzard
Entertainment 2004). DOTA står för intensivt spelande, tävling på hög nivå där man
måste samarbeta för att nå ett gemensamt mål, samtidigt krävs det skicklighet och
koncentration under spelets gång.
Genren MOBA står för ”Multiplayer Online Battle Arena” vilket innebär att ett spel i
MOBA genren är ett online-baserat arenaspel för flera spelare. Genren erbjuder även
en begränsad speltid. Användaren kastas rakt in i en intensiv och rolig miljö och man
kan välja mellan att spela en match i taget eller spela flera matcher i rad.

3.2 World of Warcraft
Användaren har i detta online spel tillgång till många arenor och spelar tillsammans
med fler än vad vanliga arenaspel erbjuder. Här spelar man på stora fält med upp
emot 120 personer. På grund av fältens storlek kan spelaren använda terrängen och
mekaniker på arenan till sin fördel.

3.3 Starcraft
Starcraft är ett realtidsstrategispel och ett av dem främsta spel inom e-sport. Spelet
släpptes 1998 och har sedan dess sålt 9,5 miljoner kopior, 4,5 av dessa i Syd Korea.
Detta gör spelet till det tredje bäst sålda spelet genom tiderna.
Uppföljaren Starcraft 2: Wings of Liberty som släpptes år 2010 har haft en snabb
tillväxt av användare och är i toppen av alla e-sports spel ute på marknaden. Spelet
möjliggör åskådare att följa när proffsspelare spelar, samtidigt som inhyrda
kommentatorer berättar vad som händer.
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4. Syfte
4.1 Speldesignens syfte
Målet och syftet med projektet, att designa ett multimediaspel är att skapa ett narrativ
för arenaspel. Spelarna ska kunna se mönster i spelet och genom det användaren
ser och hör skapa en egen historia. De artefakter som projektgruppen har skapat ska
bidra till att användaren får en rikare spelupplevelse.

4.2 Projektrapportens syfte
Syftet med rapporten är att beskriva den designprocess som projektgruppen har
använt sig av för att skapa ett narrativ till ett multiplayer online battle arena koncept.

5. Designprocessen
5.1 Berättarteknik
Metoden som projektgruppen har använt sig av är en berättarteknik. Under projektets
gång har varje steg i skapandet noggrant dokumenterats och beskrivits. Detta
underlättade för projektgruppen att synkronisera de personliga uppdragen som ligger
på varje gruppmedlem för att slutligen får en färdig produkt som fungerar speltekniskt
och att skapa ett narrativ.

5.2 Projektgruppens sammansättning
Projektgruppen bestod av fyra programmerare och fem grafiker. Inom speldesign
fanns studenter som specialiserat sig på tvådimensionell grafik där man arbetar med
höjd och bredd och studenter som specialiserat sig på tredimensionell grafik där man
även arbetar med djup.
Projektgruppen utsåg en producent som hade en övergripande funktion och som höll
i morgonmötena där man diskuterade spelets utveckling, lyfte problem och
strukturerade upp arbetsdagen. På programmerarnas sida utsågs en leadprogrammer som ledde deras arbete. En lead art, en person som se till att alla i
projektet håller den grafiska stilen, valdes. För att kunna förmedla en berättelse är
det viktigt att arbeta med en grafisk enhetlig linje genom hela projektet. Detta gäller
alla objekt som man placerar ut i själva spelet samt alla objekt som ramar in spelet
t.ex. menyfönster och muspekar-markörer.

5.3 Narrativ
Vikten lades på att förmedla ett narrativ till användaren genom ett aktivt deltagande,
där spelaren själv ska kunna styra innehållet på ett personligt sätt och där design,
ljud och strategi ska bidra till en stark upplevelse.
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5.4 Programvara
Gruppen arbetade med Unity som är den motorn som användes för att bygga upp
spelvärlden, och där alla programmerings koder och alla grafiska objekt lagrades. I
programmet Photoshop skapades alla 2D bilder och i programmet 3D Studio Max
utvecklades alla 3D modeller samt animationer. Gruppens programmerare använde
programmet C++.

6. Från idé till färdig produkt
6.1 Spelidé
Projektteamet utgick från en enkel idé om en energi, som tar form i en kristall med
övernaturliga krafter, som skulle vidareutvecklas. Idén utgår ifrån i att två lag kämpar
mot varandra för att ta över tre olika stationer i form av gigantiska borrar för att få tag
av kristallens krafter och därmed fördelar i spelet. Lagen har enbart en viss tid på sig
och övertaget av en borr genererar i poäng så länge man har den i sin ägo. Fokus
ligger på att förstöra för motståndaren och använda terrängen till sin fördel för att få
ett övertag. Inkluderat i spelets design förkommer alternativa vägar, utrymmen man
kan gömma sig på etc. Det lag som först samlat in tillräckligt många resurspoäng
kommer att vinna matchen. Namnet på spelet blev Bane som betyder undergång.

6.2 Skapa en värld
Projektgruppen kom överens att man behöver skapa en spelvärld som allt utspelar
sig i. Spelvärlden skulle bestå av olika arenor. Den första arenan designades i
tempelmiljö i en överväxt och glömd djungel.
En simpel skiss ritades som visar hur arenan har förändrats över tid, se fig. 1. Till en
början har en stor djungel växt upp, sedan har civilisationen gjort intrång och gjort
sina avtryck genom bebyggelse och målningar. Civilisationen dog ut igen. Till sist
kom mekaniken för att ta kristallens energi genom att hitta de stationerna där den är
som mest verksam. Mekaniken är utrustad med tunga mekaniska maskiner. Målet
var att användaren kommer i kontakt med de olika tidsepokerna under spelets gång.

Fig. 1: Illustration som visar arenas förändring över tid (Edholm 2011).
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Projektgruppen arbetade utifrån den första arenan genom att definiera de tre
huvudområden djungel, arkitektur samt mekanik med olika adjektiv. Teamet
förespråkade stor variation i både utseende och form för att skapa en trovärdig
historia. Så kallade moodboard, bilder som representerade huvudområdena, sattes
ihop till stora ark. Moodboard har som uppgift att beskriva känslan i respektive
område och är mer som en inspirationskälla till kommande arbete. Nedan följer en
lista över de moodboards som projektgruppen skapade (Fig2- Fig 4).

Djungel







Varm
Harmonisk
Mjuk
Organisk
Dynamisk
Asymmetrisk

Arkitektur




Uråldrig
Stenig
Sliten
Fig. 2: visar moodboard 1 (Pauni 2011)

Abzolium







Varm
Blålila
Utstrålande
Mäktig
Mystisk
Statiskt

Fig. 3 visar moodboard 2 (Pauni 2011)
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Mekanik







Kallt
Ondskefullt
Hårt
Nytt
Metall
Statiskt

Fig. 4 visar moodboard 3 (Pauni 2011)

Former för varje område valdes ut som var väldigt enkla för att skapa en tydlighet.
Runda former valdes till djungeln då den skulle kännas mer livlig och organisk. All
arkitektur fick fyrkantiga former med avrundade hörn då de skulle kännas slitna men
stabila. Maskineriet och all mekanik blev väldigt trekantigt och spetsigt vilket skulle
förmedla aggressivitet, se fig.5.

Fig 5: Illustrerar de tre former projektgruppen arbetade med (Pauni, 2011).
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6.3 Lager
Projektgruppen ansåg att en viktig aspekt i skapandet var att definiera storlek i spelet
på de objekten som inte rör sig. Teamet valde att arbeta med tre olika lager, se fig.6.
Lager 1 rymde mindre föremål som skulle finnas på marken och fylla ut arenan.
Objekt som tilldelades den kategorin var bland annat gräs, växtlighet mm. Lager 2
rymde alla objekt som var i samma höjd som karaktärerna såsom träd som utgör
djungeln samt många av mekanikens statiska objekt, t.ex. torn som skyddar
strategiska punkter. I lager 3 placerade man stora objekt som fanns i utkanten av
arenan där de inte stör framkomligheten för spelarna.

Fig 6: Illustrerar lager 1-3 (Pauni 2011).

Fig 7 visar hur det lägsta lagret fyller ut arenan med objekt utan att begränsa det öppna slagfältet
Bane (Square Eyed Vision 2011).
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Fig 8/ Fig 9: Bane (Square Eyed Vision 2011).
Fig 8 illustrerar hur den faktiska storleken av ett objekt bör designas för att inte skymma karaktären.
Användaren får en större kontroll över omgivningen. Fig 9 visar den negativen effekten när man ökar
objektens storlek.

Fig 10/ Fig 11: Bane (Square Eyed Vision 2011).
Fig 10 visar en stor trappa användaren kan aktivera för att öppna upp nya vägar på banan. Den har
alltså ett värde för hur spelarna hanterar arenan.
Fig 11 illustrerar ett stort tempel som inte har någon större inverkan på spelförloppet utan finns där
som en fornlämning från gamla tider och påverkar berättelsen.
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6.4 Vinkel
Vinkeln som projektgruppen valde att arbeta med har en kamera som lutar snett ner
på spelaren. Fig 12 illustrerar hur kameran fungerar. Objekt placerades så att de fick
den bästa möjliga synvinkel.

Fig 12: Illustration av kameravinkel (Pauni 2011).

6.5 Karaktärer
Från början var projektteamet inte överens om antalet karaktärer som skulle
medverka i spelet men under processens gång utkristalliserade sig fyra stycken med
olika utseende och förmågor, se fig.13. Varje karaktär har en bakgrundshistoria
vilket ger designern möjlighet att göra berättelsen mer intressant. Spelaren har
möjlighet att ta del av karaktärernas olika bakgrund och får information om hur deras
uppdrag ser ut, se fig.14-fig.17.

Fig 13 visar menyn där spelarna får välja karaktär innan de går in i arenan.
Bane (Square Eyed Vision 2011).
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Fig 14 illustrerar Starving Barbarian.

Starving Barbarian är en mycket snabb och smidig karaktär. Han drivs av sin ilska
mot mänskligheten och ju argare han bli desto mer kommer hans tatueringar att lysa
vilket indikerar hans mått på styrka. Han har levt större delen av sitt liv i meditation
utan någon sorts näring för att bemästra sitt inre för att senare kunna använda detta
till sin fördel i krig.

Fig 15 visar Billy Bobb.

Billy Bobb är den starkaste och tåligaste av alla karaktärer. Han har lämnat sin familj
och sitt land för att upptäcka världen. Hans största ambition är att hitta saker och han
tar med sig i princip allt han kommer i kontakt med. Han har mer muskler än hjärna
men är en ytterst god krigare.

Fig 16 visar karaktären Fawn.

Användaren kan bli lurad av Fawns söta och oskyldiga utseende men hon besitter
mycket starka och ondskefulla krafter.
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Fig 17 visar karaktären Mizooka.

Mizooka älskar teknik. Hon växte upp med sin farfar som jobbat åt många stora
organisationer och skapat åtskilliga tekniska maskiner. Mizooka har under åren lärt
sig av sin farfars briljans i att skapa maskiner. Hon har återskapat delar av sig som
hon råkat spränga bort i sitt lärande med att hantera sprängmedel. Hennes
favoritvapen är en stor bazooka som hon inte släpper taget om.

6.6 Symbolism
Projektgruppen arbetar även med bildspråk och symboler, ett exempel visas i fig.18.
De har på den här nivån ingen större funktion för spelet utan finns för att berätta en
historia för spelaren. Bilderna symboliserar gamla ritualer, objekt i form av lysande
stenar som dyrkas.

Fig 18 illustrerar inristningar från forntiden. Bane (Square Eyed Vision 2011).
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6.7 Ljud
Projektteamet ansåg att musiken är en viktig faktor om man vill förmedla en viss
känsla i sin berättelse. Medlemmarna i projektgruppen lyssnade på musik från olika
spel för att skaffa sig mer kunskap om hur musiken har byggs upp i redan befintliga
spel. Med hjälp av en student från tonsättarskolan skapades tre olika melodislingor,
se fig.19, alla med samma längd och takt men med en viss variation. Dessa
melodislingor representerar olika områden på arenan, alla hade samma bas
instrument i bakgrunden och kändes därför sammankopplade. De representerar
mekanik, den gamla kulturen samt djungeltema.

Fig 19 visar var de tre olika melodislingorna placerades på arenan. Bane (Square Eyed
Vision 2011).

6.8 Ljus
Tidigt i processen när gruppen arbetade med formerna på de tre områdena djungel,
arkitektur och mekanik kom man överens att ljussättningen skulle skilja sig markant
mellan dem. Eftersom mekaniken skulle kännas mer ondskefull valdes ett skarpt
elektriskt strålkastarljus (Fig 20). Djungeln skulle kännas mystisk och allt ljus som
skapades fick mjuka övergångar för att förhöja den effekten.

Fig 20 visar ljussättningen av mekaniken. Bane (Square Eyed Vision 2011).
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6.9 Strategi
Bane är ett lagspel och för att vinna måste laget använder sig av strategier för att
samla ihop tillräckligt med resurspoäng. Dessa resurspoäng kan enbart fås genom
att ta över stationer i form av borrar som är utplacerad på arenan. På arena finns tre
sådana stationer, två stationer som ligger nära varje lags bas samt en station som
ligger centralt.
Övertagning av en station innebär att någon i laget måste ställa sig inom ett givet
område i närheten av den. Ytan man måste befinna sig i kommer att visualiseras
som en vit ring på marken som sedan skiftar färg beroende på vilket lag som har
stationen i sin ägo. En markör på skärmen visa om laget har tagit över stationen
samt hur lång tid det tog. Spelare från det motsatta laget kan inta stationen därför
gäller det att försvara sina intagna områden.
Användaren försvarar sina stationer genom att laget antingen välja att ha kvar
spelare på givna positioner eller genom att bygga stationära torn. Torn kan enbart
byggas med pengar som kan fås genom att döda motståndare, summan man äger
visas på skärmen. Tornen är bundna till stationerna de är byggda på. Om det andra
laget lyckas att ta över en station utan att förstöra ett torn kommer det att tjänstgöra
det laget istället. När en spelare blir dödad återuppstår den efter en tid med basen
som utgångspunkt.
Spelaren har möjlighet att välja mellan följande torn:
Krypskytts Torn har en lång räckvidd och är specialiserad på att skjuta på enstaka
mål. Tornet är utmärkt vid områden som har ett långt öppet synfält.
Raket Torn - är utrustat med raketer som sprängs om den kommer i kontakt med
spelare eller mark. Utmärkt i områden som är utsatt för många fiender som
attackerar samtidigt.
Istorn - är utrustad med ammunition som kyler spelare som kommer för nära.
Spelarna kommer att ta skada och deras förmåga att ta sig fram i spelvärlden
minskas under en kortare period.
Alla resurspoäng som stationerna genererar går direkt till en behållare som finns i
respektive lagets bas. Behållaren kan inte tas över eller förstöras. För att kunna
transportera alla resurspoäng som en station producerar måste de sändas till
behållaren. Alla stationer ligger inte i räckvidd för att de automatiskt ska kunna
sändas dit utan måste transporteras genom en annan närliggande station, se fig.21.
Laget måste därför alltid ha kontroll över stationen nära basen för att kunna få
resurspoäng från mittenstationen.
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Fig. 21 visar lag grön som har motståndarnas station samt mittenstationen men som inte får några
poäng då det röda laget har tagit över deras station som är sändare in till resurs behållaren.

6.10 Powerup
Längs ner på arenan finns en stor kristall som är en så kallad powerup och kan ge
spelare, som står i rätt ögonblick i närheten av den, en fördel. Kristallen representerar
kraft. Den laddas upp under en tid och skickar sedan ut en våg av energi. Om någon
står i detta område precis då erhåller den kraften. Kristallen behöver tid innan nästa
uppladdning sker. För att visa för användaren att kristallen är färdig laddad finns små
indikatorer på arenan som reagerar på den stora kristallen med ett pulserande ljus.
Fördelar spelaren får kan vara till exempel extra snabbhet, styrka eller bonus liv
under en given tid och som visas med olika färger. Denne funktion sattes i ett område
som är fullt av träd och där synfältet är smal. Det gäller för användaren att göra en
bedömning om risken man tar genom att vistas där motsvarar belöningen.
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7. Resultat
På Gotlands Game Conference 2011 presenterade projektgruppen sin vertical slice
av online spelet Bane som är ett lagbaserat spel för PC. Bane är ett strategispel där
två lag möter varandra på en arena på tid.
Projektgruppen förmedlade olikheter i både utseende och förmågor vilket var målet
för projektet. Syftet med projektet var att skapa ett narrativ för arenaspel. I
arenaspelet har båda lagen samma förutsättningar, men strategiskt tänkande samt
god samarbetsförmåga avgör vem som vinner spelet. Varje match är unik och det
som användaren visualiserar och hör bidrar till en egen historia.
De skisser och moodboads som skapades har bidragit till att skapa ett bra
arbetsverktyg samt varit en god inspirationskälla. Hela projektgruppen deltog när
man bestämde färger, former och material och skapade med det en ram för
designen. Alla skisser och moodboads och deras utveckling hängdes upp så att
teamet hela tiden hade de visuellt framför sig. Jag tycker att detta medverkade till att
gruppen kunde hålla en enhetlig linje i sin design. Utöver det utsåg projektgruppen
som tidigare nämnd en lead-art som gjorde ett bra arbete genom att se till att
gruppen höll sig inom ramen och som även hade befogenhet att stoppa sådan design
som inte passade in. Inom ett projekt är det av stort värde att utse personer med
olika huvudansvar. Detta gör att gruppen måste avgränsa de olika ansvarsområden
och detta skapar en större tydlighet.
Genom att arbeta med utvecklingen av till många idéer av till exempel karaktärerna
via olika skisser kom inspiration till nya ideer inom spelstrategin. För en grafiker eller
programmerare är teknisk skicklighet viktigt men att kunna förmedla en riktig bra
spelkänsla är ännu viktigare. Att strategin till spelet var väl genomtänkt och en
drivmotor till att man vill spela Bane. Genom att lägga till powerup, kristallen med
tillhörande indikatorer, gav vi spelarna ännu en strategisk möjlighet. Kristallen sattes
på en mer avlägsen plats där den ger ifrån sig sin kraft till vem som är i närheten,
medspelare som fiende. Problemet som uppstod var att allt för många ignorerade
kristallens kraft då den var så pass avlägsen att det inte lönade sig att bevaka den.
Det gav betydligt fler fördelar att ta över de centrala punkter som krävdes för att vinna
spelet. Projektgruppen kunde ha gjort om designen på arenan och låta kristallen få
ett större fokus genom att ge den en mer central position som inbjuder till strategiskt
spel.
Designprocessen kunde ha förbättrats om projektgruppen tidigt skulle ha lärt känna
programvaran man arbetade med, för att kunna använda sig av redan existerande
funktioner och därmed effektivisera sitt arbete. Ett exempel på det är ljussättningen i
Bane som inte blev som planerat på grund av bristande undersökning i detta område.
Det visade att våra mål inte skulle kunna nås i den motorn vi arbetade i. Vi ville ha en
mörkare bana som var upplyst av ljuskällor på arenan från bland annat kristaller och
strålkastare. Detta blev snabbt ett problem då ljuset inte interagerade bra
tillsammans och därmed skapade många defekter i spelet. När två av våra ljuskällor
kom för nära varandra bildades det en rektangulär gul kant kring objektet vilket
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förstörde den grafiska känslan. För att förhindra detta var vi tvungna att sätta dem
långt ifrån varandra vilket resulterade i att arenan blev alldeles för mörk och störde
användarens spelförmåga. Spelfunktionen fick i det här fallet komma i första hand,
därför var vi tvungna att ljusa upp ljusstyrkan på arenan vilket ledde till att vi förlorade
effekten som både strålkastare och kristaller skulle förmedla.
Utöver de vanlig förekommande uppgifter inom grafik och programmering har
projektet bidragit med att projektgruppen har fått arbeta med att presentera eller sälja
sin produkt och skapa ett intresse för sin spelidé. Dessutom har teamet tränat på att
arbeta inom en viss tidsram och därmed behövt ta ansvar för vilka idéer som skulle
förverkligas och vilka som skulle kasseras. Detta är en ganska svår process för det är
inte alltid givet vad som tillför spelet mest.
Arenaspelet har goda förutsättningar att kunna vidareutvecklas. Bland annat har
projektgruppen redan lagt grund för flera nya arenor t.ex. skulle underjordsgruvan,
djungeln eller andra kulturella platser vara utmärkta miljöer för det ändamålet.
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8. Analys
Då utbildningen speldesign inte inkluderar praktik tycker jag att uppgiften att designa
en verticle slice har varit en bra uppgift då man nästan kan likställa det med hur man
arbetar på ett spelföretag. Projektet gav inte enbart en fördjupning i design och
programmering utan projektgruppen lärde sig även att handskas med olika problem
på vägen som till exempel samspel inom gruppen, hantera stress och arbeta mot
tydliga mål.
Jag anser att den positiva utvecklingen med projektet berodde på den gruppdynamik
som fanns i arbetsgruppen. Arbetsmoralen var hög och när man väl hade diskuterat
fram ett förslag/idé arbetade hela gruppen åt samma mål. Morgonmötena bidrog till
att strukturera dagen men även att lyfta problem. Däremot försvagades processen på
grund av att kommunikationen mellan programmerare och grafiker tidvis var dålig.
Fler inplanerade möten mellan producenten samt lead-programmer kunde ha bidragit
till en bättre förståelse för varandras arbete.
En begränsing var tidsbristen då kursen enbart varade i tio veckor, vilket medförde
att flera idéer inte implementerades i projektet. Exempel på det är bland annat idén
på kommunikation under spelets gång mellan lagens medlemmar i form av voicechat
eller textmeddelanden.
I utbildningen speldesign ingår ingen kurs i bakgrundsmusik och dess uppbyggnad.
Att kunna se sina begränsningar är även en styrka därför valde projektgruppen att
arbeta med en utomstående student som specialiserat sig på musik. Jag anser att
detta bidrog till en kvalitetsökning av spelet. Musiken blev delvis intensiv och gav
intrycket av stridskänsla vilket var målet samtidig som den blev nyanserad beroende
var användaren befinner sig på arenan.
Jag anser att projektgruppen har lagt ett för stort fokus på att bygga upp spelvärlden.
Allt för mycket tid gick till att konstruera detaljer på arenan. Vi skulle ha satsat på att
finslipa mekaniker till användarens fördel i stället för att lägga den största vikten på
hur man upplever spelet. Detta resulterar i att spelaren får en bra spelmiljö men
själva spelet fungerar inte som det var tänkt från början, till exempel går olika
manöver inte att utföra, vilket i förlängningen resulterar till en dålig spelupplevelse.
Detta bidrar till att spelet blir för tråkig för användaren. Det jag har lärt mig är att det
är viktigare att ha ett fungerande spel än ett visuellt väl komponerat spel utan
spelbarhet.
Jag anser även att fokuset på att skapa unikt utreendemässiga karaktärer var en stor
tidstjuv. Jag hade nu i efterhand istället skapat en enkel robot som lätt kan ändra
skepnad genom att man lägger till enstaka delar. Detta hade sparat många timmar i
både karaktärsutvecklingen, modelering, animation och implimemering i spelet. Då
vårt fokus ändå låg på miljön så hade denna åtgärd inte påverkat användaren intryck
av spelet och vi hade kunnat lägga denna tid på annat mer kritiskt.
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