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Förord 
Vi i gruppen valde att under vårt kandidatarbete tredje året på Blekinge Tekniska Högskola 
på Digitala Spel-programmet att i en mindre grupp göra ett spel som publicerades på 
internet. Det hela har gått väldigt bra och vi är mycket nöjda med resultatet. 
 
Vi i gruppen vill tacka alla som har varit inblandade där ibland Angélica Jävert som har 
arbetat med oss en stor del av tiden och har byggt vår hemsida och gjort grafik till spelet. 
Niklas ”Salkin” Ström som har gjort all musik som finns i spelet och så vill vi tacka Simon 
Gustafsson som har gjort loggan till vårt spel. 
 
Vi vill även tacka alla betatestare som har kommit med synpunkter på hur spelet skulle 
kunna förändras och som har hittat fel som vi annars kanske inte hade hittat. 
 
Abstrakt 
 
Evertiles är ett spel producerat av Olle Lundahl, Liselotte Heimdahl, Tobias Oldegren och 
Dan Sjödahl. Vårt mål med spelet var att vi ville göra ett onlinespel centrerat kring att 
spelaren skulle samla på saker och att spelare skulle mäta sina prestationer mot varandra 
för att se vem som är bäst. 
 
Grundidéen var att vi skulle ha en färdig spelvärld där spelare skulle gå runt och döda 
monster för att få saker. Idéen utvecklades snart till att vi skulle ha en värld som skapade 
sig själv genom slumpmässig generering, och med andra spelelement som innebar att det 
skulle finnas mer att göra än att döda monster. I slutprodukten finns en potentiellt, näst 
intill, oändlig värld och möjligheter för spelarna att bygga egna städer. 
 
Denna rapport kommer detaljera produktionen av spelet, från konceptstadiet tills dess att 
projekttiden var slut. Våra tankar om projektets gång, och detaljer om våra procedurer, 
återfinns i både reflektionsdelen, som är majoriteten av denna rapport, samt i våra 
personliga reflektioner. 
 
Nyckelord:  
Spel 
Flash 
Flash-spel 
Webspel 
Evertiles 
BTH 
Blekinge Tekniska Högskola 
Digitala Spel 
 
Abstract in English: 
 
Evertiles is a game produced by Olle Lundahl, Liselotte Heimdahl, Tobias Oldegren and 
Dan Sjödahl. Our goal with the game was to make an online game focused on collecting 
things and allowing players to compare their accomplishments to see who is the best. 
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The first idea was that we would have a pre-made game world where players would go 
around and kill monsters to get items. The idea was then developed to having a randomly 
generated game world, accompanied with other game elements that would allow players 
to do more things than just killing monsters. In the final products, there is a potentially nigh 
infinite world, and the players have the ability to construct cities. 
 
This report will detail the production of the game, from the first game concept, to the end of 
the project. Our thoughts concerning the project, and details of our procedures, are found 
in the reflections chapter, which is the majority of this report, and in our personal 
reflections. 
 
Keywords:  
Game 
Flash 
Flash-game 
Webgame 
Evertiles 
BTH 
Blekinge Institute of Technology 
Digital Games

3 



Evertiles – All you need is tiles! 
Dan Sjödahl, Liselotte Heimdahl, Olle Lundahl, Tobias Oldegren 

Innehållsförteckning 
 
Förord ............................................................................................................................................. 2 
Abstrakt .......................................................................................................................................... 2 
Nyckelord:  ..................................................................................................................................... 2 
Keywords: ...................................................................................................................................... 3 
Innehållsförteckning........................................................................................................................ 4 
Kapitel 1 Arbetsbeskrivning ............................................................................................................ 5 
Kapitel 2 - Projektplan .................................................................................................................... 6 
Kapitel 3 - Veckorapporter .............................................................................................................. 7 
Kapitel 4 – Reflektion ................................................................................................................... 10 
Kapitel 5 – Slutord ........................................................................................................................ 23 
Källförteckning. ............................................................................................................................ 24 
Bilaga I ......................................................................................................................................... 25 
Bilaga II – Ordlista. ....................................................................................................................... 29 
Bilaga II – Ordlista. ....................................................................................................................... 31 
Bilaga III – Personliga reflektion. .................................................................................................. 33 

Personlig reflektion – Dan Sjödahl ............................................................................................ 33 
Personlig reflektion - Liselotte Heimdahl .................................................................................. 35 
Personlig reflektion – Olle Lundahl ........................................................................................... 38 
Personlig reflektion - Tobias Oldegren ...................................................................................... 41

4 



Evertiles – All you need is tiles! 
Dan Sjödahl, Liselotte Heimdahl, Olle Lundahl, Tobias Oldegren 

Kapitel 1 Arbetsbeskrivning 
Vi har arbetat i tre sektioner, de olika områdena har varit design, grafik och 
programmering. 
 
Tobias har arbetat med designen av spelet, det innebär att han hade som uppgift att ta 
fram formler som styr i spelet och att skriva historier som berättar om spelföremål och om 
spelvärlden.  
       
Han har haft hand om att tänka ut allt det som rör exempelvis hur världen, som spelarna 
befinner sig i, skapades, hur den fungerar och hur den ser ut. Alla människor, monster och 
saker som spelaren träffar på i spelet har han tänkt ut och dokumenterat. Det är även 
Tobias som har skrivit alla de uppdrag och slumpmässigt sammansatta texter som 
spelaren kan läsa i spelet.  
 
En annan uppgift som Tobias har utfört och som har tagit mycket av hans tid är att tänka ut 
mer i detalj hur alla system i spelet ska fungera. Detta var en mycket viktig del av arbetet 
då programmerarna var helt beroende av att ha denna informationen klar och väldefinierad 
då de skulle sätta ihop spelet och se till att det fungerar som det skulle. 
       
Den största delen av hans tid har dock gått till att skriva den väldigt omfattande 
bakgrundshistorien till vårt spel. 
 
Liselotte hade som arbete att producera grafiken till spelet. Detta innefattar att hon har 
gjort karaktärer, animationer, landskap, bakgrunder, gränssnitt och alla föremål. 
 
Hon har mer eller mindre suttit hela projekttiden och skapat den grafik som vi i början och 
under gången av projektet bestämde oss för att vi ville ha i spelet. Liselotte har mest 
arbetat så att hon har haft en lista av saker som ska produceras. Därefter har hon 
tillsammans med beskrivningarna som Tobias hade skrivit skapat de grafiska föremålen. 
 
En helt fri grafiskt inriktning är det som har styrt Liselottes arbete, hon har själv bestämt 
hur saker ska se ut löst baserat på de beskrivningarna som har funnits. Efter att de 
grafiska föremålen blev klara så döpte hon dem och la dem enligt den förutbestämde 
mappstrukturen.  
 
Dan och Olle har haft som uppgift att programmera allting för att sätta ihop de bitarna av 
spelet som inte direkt syns men som får det hela att fungera till exempel att få karaktärer 
att röra sig. 
 
Arbetet har för dem från början till slut bestått av att skriva ner saker som skulle göras och 
sen beta av dessa en efter en. Den största delen av tiden har gått åt till att lösa alla 
problem som har uppstått under projektet, exempel på dessa var att rita ut grafik och att få 
en intressant strid. 
 
En annan del som har tagit mycket tid är när vi har arbetat med att få spelet att fungera 
snabbare och bättre. Detta tillsammans med att bygga och laga spelet är till stor del det 
som programmerarna har sysslat med under projektet. 

5 



Evertiles – All you need is tiles! 
Dan Sjödahl, Liselotte Heimdahl, Olle Lundahl, Tobias Oldegren 

Kapitel 2 - Projektplan 
Målet med kandidatarbetet är att vi som studenter ska arbeta med ett projekt där 
vi kan använda och utveckla de kunskaper som vi har fått under utbildningen. 
 
Alla projekt tilldelas en handledare som har möten med gruppen för att stämma av 
hur långt gruppen har kommit och hur gruppen ligger till. 
 
Innan gruppen får börja med sitt arbete så ska en projektplan lämnas in som ska 
godkännas av handledaren innan starten. Projektplanen ska innehålla tydliga mål, 
syfte med projektet, projektmetod, tidsplan, ekonomi och risker för projektet. 
 
För ytterligare avstämning med handledaren utöver handledningsmöten så ska 
varje medlem i projektgruppen lämna in veckoreflektioner där det tas upp hur 
arbetet under veckan har gått. 
 
I slutet av projektet ska en slutreflektion skrivas där vi i gruppen ska reflektera 
över projekt- och produktionsprocessen. 
 
Projektplanen finns bifogad. 
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Kapitel 3 - Veckorapporter 
 
Uppstart. 
Vid uppstarten av projektet så höll vi på att utveckla konceptet och kom fram till att göra 
delen där spelaren förflyttar sig i världen mer intressant. Vi löste detta genom att bygga 
världen av tiles som slumpas fram, det vill säga att terrängdelar slumpmässigt placeras ut 
och bildar spelvärlden. Så fort en spelare går till ett nytt område sparas området så att den 
ser likadan ut för alla spelare. 
 
Vi tog beslut om vad som skulle finnas med i spelet, vad gäller föremål som ska hittas, 
attacker som ska kunna utövas och uppdrag som ska kunna utföras. Det gällde även att 
komma på ett bra balanserat system för ekonomin i spelet, så att spelaren inte får för 
mycket pengar men inte heller för lite. Lite vid sidan av skrevs det även bakgrundshistoria 
för spelet. 
 
Vi planerade mycket hur grafiken skulle byggas upp och rent praktiskt producerats. Före 
detta beslut bestämde vi den grafiska stilen till spelet. Ett skelett med rörliga kroppsdelar 
för animationer gjordes. 
 
Att få saker att fungera. 
Vi fick igång AMFPHP, som gör att vi kan kommunicera med databasen via med 
actionscript 3. Vi strukturerade upp stridssystemet och bestämde hur animationer skulle 
fungera. När vi hade gjort detta kunde vi sätta upp en deadline för grafikerna. 
 
Tilesmotorn var på rätt väg. Detta system blev mer eller mindre klart vilket var ett mycket 
stort framsteg. Den första tilekartan framställdes, det vill säga en uppsättning terrängbilder 
bestående av en grundbild med 32 tillhörande kantbilder som kan pusslas ihop på olika 
sätt för att bilda mjuka övergångar i spelvärlden. 
 
Vi tog fram ett nytt system för hur uppdrag i spelet skulle presenteras, så de byggs ihop av 
olika delar, som hälsning och uppdrag, vilket gör att de texterna sen varieras för lite mindre 
monotoni i spelet. Vi skrev en lista med olika titlar och prestationer som spelaren kan få 
under spelets gång. Vi satte upp en första deadline med grafiska element som skulle vara 
klara två veckor fram. 
 
Världen skapas. 
Världssystemet utvecklades, vilket var en viktigt del i projektets framgång. Vi satt också en 
hel del och arbetade med animationssystemet som används när spelaren slåss.  
 
Under den här tiden tillkom artefakter, bättre föremål i spelet, i designdokumentationen 
som spelaren skulle få genom att utföra sällsynta uppdrag i spelet. Vi gjorde även klart vår 
första fiende, men den hade inte kommit in i spelet ännu då systemet för hur fiender skulle 
sparas inte var klart. 
 
Stabilitet. 
Vi fick mer struktur på hur allt skulee produceras. Vi ändrade på stridssystemet så att det 
blev mycket stabilare. Vi byggde även så att spelaren kunde gå runt i världen. 
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Dokumentationen sågs över och strukturerades om för att bli mer lättläst. Vi såg också till 
så att alla system fanns dokumenterade. 
 
Den slutgiltiga huvudkaraktären med en uppsättning kläder ritades. Vi hade en del problem 
med hur kläderna skulle sparas för att de skulle ritas ut på rätt ställe och var tvungna att 
komma fram till en lösning. Ett svärd gjordes med 4 tillhörande delar som spelaren kunde 
fästa på det. De första föremålen till svärdet gjordes. 
 
Alpha. 
Efter att en tredjedel av projekttiden hade gått var mycket av det som skulle göras klart. Till 
exempel hade vi gjort en ny uträkning för utritandet av tiles, ett rutnät av sex gånger sex 
terrängbitar, så att spelaren kunde se hur angränsande tiles ser ut. Det vill säga så att det 
syns mer att tilsen hör ihop när spelaren rör sig i världen. När spelaren kommer till en 
outforskad tile så sparas den också. Vi gjorde även framsteg i att spelarens kläder skulle 
ritas ut rätt och sist  men inte minst så fick vi ordning på en minnesläcka som vi hade haft. 
Minnesläckan berodde på ett fel i programvaran vilket löste sig med en 
programuppdatering. 
 
Första tilesetet, bestående av sex olika tilekartor, gjordes klart och majoriteten av 
animationerna till spelarkaraktären och fienderna. All grafik som skulle vara klar enligt 
deadlinen var inte klar, men grafik som inte blev gjord ersattes med grafik som egentligen 
skulle göras senare, så tidsmässigt gick det på ett ut. 
 
GUI planeras. 
Det har gått bra är att läsa in saker från databasen och läsa in rätt grafik. Vi fick in att 
spelaren kunde bygga städer och sedan gå in i dem. Delen när spelaren rör sig inne i 
städerna fungerar likadant som när spelaren går runt i världen. 
 
Citat och information om de olika effekterna spelaren kan ha på vapnet skrevs ner. Det 
tillkom även information som skulle synas när spelet laddar, denna informationen skulle 
vara tips eller bakgrundshistoria i ett enkelt format. 
 
Vi tog beslut om vad som skulle finnas med i GUI:t och det tillsammans med olika menyer 
framställdes grafiskt. 
 
Spelet sätts ihop. 
Spelet började sättas ihop, information om kläder, föremål, hus med mera lades in i 
databasen så att spelet skulle se ut och bete sig som det skulle. Det har gått bra att byta ut 
temporär grafik till något som är mer slutgiltigt och all kommunikation med databasen har 
gått bra. 
 
Fler kläder gjordes. 4 tilekartor till blev klara vilket gjorde att vi hade ett helt nytt tileset. Det 
första tilesetet fick alla sina för-, mellan- och bakgrunder klara till stridsscenen. 
 
Inventariesystemet skapas. 
Arbetet på inventariesystemet inleddes och gick en bra bit framåt. Parallellt med det så 
arbetade vi med att korta ner laddningstider. Vi planerade också hur städerna i spelet 
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skulle fungera, vad som skulle finnas i dem och vad det skulle kosta att bygga och 
uppgradera byggnader i sin stad. Bakgrunder till det andra tilesetet blev klara. Vi satte ihop 
förhandsgranskningsbilder till alla kläderna i spelet. 
 
Städer i världen. 
Inventariesystemet blev klart vilket var bra även om det har tagit längre tid än beräknat. 
Dock så kunde vi använda det till npc funktionaliteten också. Allt som hade med att bygga i 
städerna gick bra. Vi arbetade för att minska laddningstider och få bort minnesläckor.  
 
Skademinskningssystemet reviderades, detta för att det gamla, enkla, systemet visade sig 
vara tråkigt. Istället för att rent minska skadan med ett fast tal så lade vi in en matematisk 
formel som gav ett procentvärde, vilket blev den slutgiltiga skademinskningen. 
 
Vi arbetade med grafiken till en del hus och NPC:er (Non-player Character) som ska finnas 
i städerna. Vi sparade även ut en hel del ansiktsdelar till karaktären och 
förhandsgranskningsbilder till dessa som skulle användas när spelaren skapar sin 
karaktär. 
 
Den tänkta beta-releasen. 
Inför första releasen, som skulle äga rum när två tredjedelar av projekttiden hade gått, gick 
mycket ut på att läsa in grafik i spelet och placera ut den på rätt ställen vid rätt tillfälle. En 
annan sak som implementerades var så att spelaren kunde välja hudfärg på sin karaktär.  
 
Det mesta i spelet hade kommit in rent funktionsmässigt, det var mestadels mer innehåll 
som skulle läggs in i spelet och balansering av värden. 
 
Spelet möter internet. 
Det gick bra när spelet kom upp, folk kunde registrera sig och spela spelet. Vi fick en del 
feedback på att göra spelet mer användarvänligt vilket också var mycket välkommet då vi 
inte hade tänkt så mycket på det och vi själva visste exakt hur saker och ting fungerar och 
”hur man ska” spela. Vi fick också upp ett forum som folk kan rapportera fel på och ge 
feedback. Det planerades för hur de grafiska effekterna i striderna skulle se ut. Nu var 
produktionen av grafik i rullning och det producerades bara mer av alla de olika sakerna i 
spelet. 
 
Grafiska effekter. 
Fightingen fick ett rejält lyft när vi började få in effekter och så skulle det inte finnas något 
sätt att 'automatiskt' vinna vilket gjorde fightingen mycket bättre vilket känndes bra och kul. 
Vi fick också in funktionalitet för musik. En stor balansering ägde rum där design och 
programmeringsdelarna synkroniserades. 
 
Produkten. 
Efter att vi släppte beta 2 så var det mest buggtestning kvar. Endast lite lades till, bland 
annat achievements och highscorelistor, och efter att vi hade uppdaterat hemsidan så var 
projekttiden slut och vi kunde känna oss klara med spelet.
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Kapitel 4 – Reflektion 
 
Hur har vi arbetat. 

 
Hur har planeringen fungerat? 

 Grundplaneringen skrevs och har hållits till stor del, avvikelser har skett när olika 
delar av spelet har utvecklats har ändrats. 

 Möten har hållits kontinuerligt för att sätta nya deadlines. 
 Listor har skrivits så att vi tydligt kan se vad som finns kvar att göra och i vilken 

ordning de ska göras. 
 Det har också varit motivationshöjande att se sina listor bli kortare och spelet mer 

färdigt. 
 

Grundplaneringen skrevs i projektplanen med viktiga delmål utsatta. De viktigaste målen 
var när alphan respektive betan av spelet skulle vara klara. Vid alphastadiet skulle i princip 
alla olika delar av spelet finnas om än inte fungera till hundra procent. Vid betastadiet 
skulle spelet vara till största delen klart, med en deadline på tio veckor in i projektet så att 
vi skulle ha fyra veckor till putsning, balansering och buggtestning. Valet att lägga nästan 
en tredjedel av projektet till putsning osv var ett bra val då det behövs mycket tid till det. 
De två delmålen är de som vi har hållit hårdast på. 
 
Eftersom spelet inte var utstakat helt och hållet när projektplanen skrevs, vi visste till 
exempel inte hur striderna skulle fungera, så blev det vissa ändringar i planeringen. Det 
har oftast varit så att ordningen i planeringen har flyttats runt, men sedan har det också 
varit så att vissa delar har tagit mycket längre tid att göra än vad som var planerat. Som tur 
är har andra delar tagit mindre tid att göra, vilket har gjort att planeringen gick att följa utan 
problem. Eftersom vi har tyckt om att arbeta med projektet så har det också lagts mer tid 
än 40 timmar per vecka vilket har gjort att vi har kunnat lägga in mer innehåll i spelet än 
vad som var planerat från början. 
 
För att få grepp om hur vi låg till tidsmässigt så har vi haft planerade möten minst en gång 
i veckan och sedan har vi haft möten vid behov. De gånger vi har känt behov av möten har 
varit om någon i gruppen känner att det är oklart vad som ska göras och hur det ska 
göras, men det har också varit om vi har känt att vi vill lägga till något till spelet eller om vi 
känner att vi inte har haft tid att göra något. 
 
På mötena har whiteboarden använts flitigt när det gäller att få en överblick över vad som 
ska göras och hur saker är strukturerade. Mappstrukturen i projektet för hur grafik ska 
sparas så att den laddas korrekt har varit viktigt att hålla reda på, då det mesta i projektet 
slumpas ut istället för att vara förbestämt av oss. Om saker ligger i fel mapp eller är döpta 
fel så skulle saker saknas i spelet och i värsta fall skulle spelet sluta fungera helt. Värt att 
tillägga är att de flesta mappar och bilder i projektet är döpta enbart med siffror vilket gör 
det svårtolkat om man inte vet vad man gör. För att underlätta hela processen så har de 
mest använda strukturerna hela tiden stått uppskrivna på whiteboarden så att inte alla 
behöver ha det uppskrivet var för sig och så att det inte ska bli några missförstånd. 
Exempel på detta var hur kläder skulle döpas. 
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Det andra stora som har fått mycket plats på 
whitboarden har varit checklistorna med saker som 
ska vara klara till de olika deadlines vi hade 
uppsatta. Detta har också gjort så att vi i gruppen 
har kunnat se vad andra håller på att arbeta med 
och kan enkelt få en uppfattning om när saker 
kommer att bli klart. Listorna har då varit i 
prioriteringsordning. 
 
En annan funktion som listorna har fyllt förutom 
struktur och överblick är att de har varit ett lyft för 
motivationen. Förutom att man ser att nytt innehåll 
kommer in i spelet så ser man hur punkterna på 
listorna blir färre och färre och man känner då att 
man kommer närmare slutmålet. 
 
Vem ansvarar för vad? 

 Gruppen uppdelad i tre delar. 
 En person ansvarig för varje del. 
 Strukturen mest ett skyddsnät. 

 
Gruppen har varit indelad i tre delar, nämligen 
design, grafik och programmering. Olle har haft 
rollen som projektledare och har haft ett 
övergripande ansvar för projektet, han har även 
haft ansvar för programmeringen. Liselotte har 
varit ansvarig för grafiken och Tobias har haft 
ansvar för designen, det vill säga hur mekaniken i 
spelet ska fungera. Den som hade ansvaret över 
ett område hade också sista ordet i frågor rörande 
ämnet om det skulle finnas olika viljor som inte gick i samma riktning. 
 
Denna struktur fanns mest till utifall saker skulle gå fel eller om vi skulle bli oense om hur 
vi skulle göra i specifika frågor. Då vi var en liten grupp så har alla tagit del i alla områden 
och sagt sina åsikter och kommit med idéer. Vi har haft ett gemensamt mål, och alla vill att 
det ska bli så bra som möjligt vilket har gjort att vi har bett om idéer eller åsikter om sådant 
man varit osäker på. 
 
Ansvarsområden fanns alltså mest som ett skyddsnät så att vi aldrig skulle kunna helt 
fastna på något. Det är ingen som har behövt släpa något stort lass bara för att den 
personen är ansvarig över ett område utan största ansvaret har legat hos gruppen som 
helhelt. Det har dock varit bra att det fanns klara roller om vem som gör vad vid vissa 
tillfällen då någon måste ta tag i något och denna någon är bestämd i förväg. 
 
Hur har beslut tagits? 

 En idé har uppkommit. 

 
Exempel över grafikens mappstruktur. 
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 Vi har diskuterat idéen; har vi tid? har vi kunskapen?. 
 Ändringar av idéen har gjorts om vi har saknat tid eller kunskap. 
 Beslut har tagits gemensamt. 

 
När någon i gruppen har haft en idé om vad som helst eller om det är något som har varit 
oklart, så har beslutsfattningen alltid börjat med att någon har tagit upp ett förslag. Då vi 
har varit en liten grupp så har det varit mycket demokratiska beslut. Alla som har haft en 
åsikt i frågan har blivit hörda och det har varit mycket diskussion om hur problem ska 
lösas. Det har aldrig varit något som vi inte har kunnat enats om. 
 
Hur har designen vuxit fram i spelet? 

 Från idé till spel 
 Balansering 
 Inspirationskällor 

 
Att designa ett spel går som oftast ut på att man ska ha en massa idéer, och sen välja de 
som är absolut bäst för spelet man håller på med. Idéer får man av allt möjligt, det kan 
komma från specifika inspirationskällor eller mer indirekt inspiration. Ett bra exempel på 
direkt inspiration är att vi spelade Street Fighter för att se hur fighting-spel fungerar. Annars 
så kan man få inspiration från vad som helst, bara det sätter igång hjärnan. När man sen 
väl fått in idé så gäller det att skriva ner den och bygga ut den så att det blir ett roligt 
spelelement. Individuella spelelement kommer sedan att uppdateras flertalet gånger 
vartefter som man upptäcker hur man kan göra det roligare. 
 
Balansering är något som är otroligt svårt i spel, och ju mer man har i spelet, desto svårare 
är det att balansera. I vårt spel så har balanseringen gått ut på att se till så att striderna är 
så intressanta och roliga som möjligt, det ska gå lagom fort för spelarens karaktär att bli 
starkare samt att ekonomin måste vara väljusterad. De har gått olika bra, och de blev inte 
riktigt färdiga när projektet var inne på sin 15:e och sista vecka, utan är något som behövs 
justeras vidare. 
 
Inspiration för spelet har hämtats från flera olika ställen. För fighting-delen är Street Fighter 
,främst Street Fighter 2: Hyper Fighting (Capcom Co., Ltd., 1991) den största 
inspirationskällan. Biten där spelaren går runt i världen växte fram av sig självt utan någon 
direkt inspiration. Vad bakgrundshistoria som skrevs influerades av Diablo (Blizzard 
Entertainment, 1996) med sin mörka värld. 
 
Vad har vi haft för problem och hur har vi löst dem? 

 Få problem under projektet. 
 Fightingen blev inte så underhållade. 
 Lösning, mer underhållande spelvärld och städer. 

 
Det har förekommit väldigt få problem inom gruppen och det har aldrig inom gruppen 
uppkommit något som inte har gått att lösa. Inom projektet så har det varit en mängd små 
och medelstora problem främst på programmeringsfronten, men å andra sidan så är 
programmering och problem i stort sett synonymer. Man får som programmerare en 
massa problem, som man med sina färdigheter inom programmeringsspråk ska lösa på ett 
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effektivt sätt. 
 
Det har varit två större problem inom projektet som vi har kunnat sätta fingret på. Det 
första är att det lades för lite tid på tankearbetet i början och det andra är att fightingen i 
spelet inte blev så rolig som vi hade hoppats. 
 
Anledningen till att det lades för lite tid på tankearbetet var att vi som grupp sattes ihop 
först när det var dags att börja med projektet. Att vi inte hade någon tid alls till tankearbete 
innan projektet skulle börja resulterade i att det togs väldigt många, och snabba, beslut i 
början. Dessa beslut som inte var helt genomtänkta skulle hemsöka oss senare i projektet. 
 
Att fightingen kunde bli dålig var en medveten risk, det är svårt att göra ett roligt 
fightingspel, synnerligen när programmerarna aldrig har gjort det tidigare. Att få timingen 
att stämma och att göra en bra AI som är intressant att slåss mot är också svårt. 
 
Lösningen till båda de större problemen var att vi lade ner mer krut på andra delar av 
projektet, vi fick en mycket roligare del vad det gäller att utforska och att bygga och äga 
städer. 
 
Hur har motivationen varit? 

 I början var motivationen strax över medel. 
 När man börjar se resultat höjdes motivationen. 
 Motivationen ligger högt och mer och mer saker kommer in i spelet. 
 Framåt slutet sjunker motivationen när man känner att det är dags att lämna 

projektet och gå vidare. Det beror på många sena kvällar och viss grad av 
utbrändhet. 

 
Vid projektets start så var motivationen medel, vi var varken trötta på det hela, men vi var 
inte helt i lågor heller. När väl resultat började synas så höjdes motivationen avsevärt. Det 
har varit ett par riktiga motivationshöjande ögonblick,  varav det första av dom var när vi 
fick igång utritningen av tilesen. 
 
Det var aldrig några stora fall i motivationen, utan den var fortsatt hög ända in i slutet. 
Däremot så sjönk motivationen en del nära slutet när vi i gruppen mest ville bli klara med 
spelet och gå vidare med nya projekt. Anledningen till motivationsbristen var antagligen 
det faktum att arbetstiderna redan från tidigt stadium i projektet har bestått av många 
långa kvällar med övertidsarbete. Detta berodde egentligen inte på att vi behövde arbeta 
övertid utan snarare på att vi alla verkligen tyckte att det var roligt att arbeta på spelet. Det 
var roligt att se produkten växa fram och med mycket övertid så gick detta ännu snabbare. 
Det slutade dock med att vi helt enkelt en morgon inte orkade mera. Motivationen tog slut 
och vi behövde en paus för att få tillbaka den igen. Därefter så har vi försökt att ta det lite 
lugnare och allting flöt på bra sedan till slutet. 
 
Vilka arbetstider har vi haft? 

 I början arbetade vi 10-19 varje dag. 
 Ungefär en tredjedel in i projektet så blev det betydligt senare kvällar och det höll i 

sig nästan in i slutet. 
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 Det har aldrig varit några problem om någon måste iväg eller liknande. 
När vi gjorde planeringen så kom vi överens om att sitta och arbeta med projektet åtta 
timmar om dagen mellan 10.00 och 19.00 och det var också det vi gjorde de första 
veckorna.  
 
Inför alphadeadlinen så började dagarna bli lite längre då vi kände att det var en hel del 
saker som skulle vara klara och då kom vi in i en rytm som innebar längre dagar. Detta 
accelererades ytterligare inför betadeadlinen då det var ännu mer som skulle vara klart 
och vi kände att vi ville göra spelet bra. Efter att vi hade klarat deadlines så var vi så pass 
inne i att fortsätta på spelet och vi ville arbeta mer än de åtta timmar som vi hade bestämt, 
och då blev dagarna väldigt långa. 
 
Att vi har arbetat på så bra och suttit så pass mycket med projektet i kombination med att 
vi hade planerat mycket finputsning har medfört att vi inte har känt oss stressade över att 
spelet ska bli klart eller inte. Eftersom vi inte har känt den stressen så har det inte heller 
varit några problem om någon i gruppen har behövt gå tidigare eller vara borta en stund 
på dagen. 
 
Hur har vår pipeline sett ut? 

Grafik 
 För alla olika grafiska element har ett system tagits fram för hur saker ska döpas 

och vilken mappstruktur det ska ha. 
 Vad ska göras hur ska det se ut? 
 Produktion, döpning, sparning. 
 Uppdatering av databas. 
 Grafikmappen uppdateras. 
 Ny grafik inne i spelet. 

 
Eftersom att nästan all grafik i spelet läses in dynamiskt, en hel del slumpas ut och andra 
saker ska sparas i databasen så har vi arbetat fram system för hur saker ska döpas och i 
vilka mappar dom ska ligga. Strukturen kan verka förvirrande och rörig då det mesta är 
döpt till enbart siffror. Till exempel så ska alla tröjor i spelet sparas i undermappar 
placerade i en mapp vid namn '3', och undermapparna i sig ska vara numrerade ett och 
uppåt. 
 
Alla i gruppen har varit med om att bestämma vilken grafik som ska finnas med i de olika 
kategorierna och kommit med idéer om hur olika delar av spelet ska se ut, sedan är det 
grafikerna som har tagit idéerna till produktion. 
 
När grafiken sedan är klar så har information om dem skrivits, som namn och 
beskrivningar för kläder. Denna information har sedan lagts in i databasen så att den kan 
visas i spelet. 
 
När produktionen är avklarad så har det bara varit att uppdatera SVN:en och databaser så 
har sakerna varit inne i spelet fullt fungerande. 
 

Programmering 

14 



Evertiles – All you need is tiles! 
Dan Sjödahl, Liselotte Heimdahl, Olle Lundahl, Tobias Oldegren 

 Arbetat parallellt med olika saker. 
 Satt ihop versioner. 
 Skapat webversioner. 
 Upp med dem på webben. 

 
På kodfronten så har arbetet i huvudsak fungerat på två olika sätt. Det första är när vi har 
byggt på något större, då har vi programmerat tillsammans och suttit vid en dator. Det är 
bra om båda programmerarna vet hur de större systemen fungerar och att vi är bra på 
olika områden inom programmering. 
 
Det andra sättet är när det är många små delar som ska ordnas, då har vi gått igenom vad 
det är som ska uppdateras och sedan delat upp arbetet. När vi har kommit en bit på vägen 
så har vi satt ihop våra versioner och testat så att de fungerar med varandra. I nästan alla 
fall så har versionerna fungerat ihop och vi har då byggt ihop en webbversion av spelet 
och lagt upp det på internet. 
 
Hur har arbetssättet förändrats? 

 Mer och mer struktur har tillkommit allt eftersom vi har kommit till olika delar och har 
bestämt exakt hur saker ska fungera. 

 Senare och senare kvällar 
 
Innan vi började med projektet så hade vi ingen direkt struktur på hur vi skulle arbeta. Vi 
hade en planering med några milstolpar men utöver detta så hade vi inte så mycket. Allt 
eftersom att arbetet fortgick så har vi fått mer och mer struktur och rutin på det hela. 
Strukturen har tillkommit mer och mer för varje dag genom möten som hållits allt efter som. 
På så sätt har inte arbetssättet sett likadant ut från början till slut. Strukturmässigt så har 
det bara blivit bättre och bättre hela tiden, med att vi fick ihop våra pipelines först och 
främst. Den enskilda personen fick hela tiden mer koll på vad just denna skulle göra och 
på så sätt flöt det på väldigt bra. 
 
En annan förändring som skett dessa veckor har varit arbetstiderna. I början så satt alla 
sina åtta timmar om dagen och alla var nöjda med det. Ju längre in i projektet vi kom så 
blev det allt fler dagar då vi satt kvar någon extra timme till för att få lite mera gjort, för att 
sedan framåt slutet av projektet sitta kvar långt in på natten. 
 
Hur har produkten förändrats? 
Tillagt 

 Mer interaktivitet i staden, spelare äger städerna osv 
 Teleport, magiker, dekorationer 
 Inte statistik värld 
 Grafiska effekter för items 
 Fienderna slumpas mellan en människa och ett djur istället för helt random. 

 
Slutprodukten skiljer sig en hel del från den ursprungliga idéen. Anledningen till att den har 
förändrats så mycket var att grundidéen var väldigt enkel och löst bestämd. Vår första idé 
var att vi skulle ha ett spel där spelaren samlade på saker som spelaren fick genom att 
döda monster spelaren hittade i den redan gjorda världen. 
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Det som har ändrats eller lagts till i spelet har främst rört hur världen fungerar och då detta 
ändrades så ändrades det även hur städer i spelet fungerar och ser ut.  
 
Världen är, som sagt, det som har utvecklats mest från vår grundidé vilket gjorde att 
städerna också förändrades. När vi bytte från en statisk karta till en slumpgenererad sådan 
så gjorde det att världen kunde bli otroligt mycket större vilket i sin tur gjorde att vi kunde 
låta spelarna få använda den mer när det kom till biten med städer. 
 
Grundidéen med städerna var att det skulle finnas ett visst antal städer som spelaren 
kunde röra sig mellan. Inne i städerna så skulle man se spelaren från sidan precis som i 
striderna och det skulle där finnas en uppdragsgivare och en butik så att spelaren skulle 
kunna ta uppdrag och sälja av sakerna den inte behövde. Den här biten ändrades drastiskt 
när spelaren kunde bygga sina egna städer och när väl detta var bestämt så kom vi fram 
till att vi skulle bygga upp städerna av tiles och att spelarna skulle få inreda sina städer 
själva. 
 
Borttaget 

 Att spelaren kan spela som man. 
 Delar av storyn. 
 Uppdrag för att uppgradera sitt vapen. 
 Specialattacker och energisystemet 

 
När vi först började arbeta på spelet så var det tänkt att det skulle gå att välja kön på sin 
karaktär. Efter ett kort tag så beslutade vi oss för att det skulle bli för mycket arbete med 
att göra en dubbel uppsättning grafik för spelarkaraktären. Vi begränsade det därför till att 
spelarens avatar alltid är en kvinna. Varför det blev just så har att göra med grafikerns 
preferenser. 
 
Vi hade även tänkt att spelaren skulle kunna utföra olika specialattacker som skulle 
förbruka energi. Energin laddas upp genom att spelaren utför 'positiva' handlingar, som att 
skada fienden eller att blocka vid rätt tillfälle utan att ta skada. Det började med att det 
fanns ett antal olika specialattacker som skulle resultera i olika effekter och kräva olika 
mycket energi att utföra. Detta utvecklades sen till att det skulle finnas en attackknapp för 
spelaren. Attacken i sig skulle variera med hur mycket energi som var uppladdat för mer 
dramatiska attacker ju närmare spelaren närmade sig den maximala mängden energi som 
skulle kunna lagras. Till slut så strök vi helt detta med specialattackerna till favör för att 
göra de olika vapenföremålen mer intressanta. 
 
Spelarkaraktären i den slutgiltiga produkten har en helt automatiserad utveckling. Varje 
gång spelaren går upp en nivå, från det att den dödat en monster och gjort uppdrag, så får 
den lite mer hälsa och kan göra lite mer skada, samt att antalet föremål som kan sättas på 
vapnet ökar med jämna mellanrum. Till en början hade vi tänkt att spelaren vid varje 
nivåökning skulle få poäng som skulle användas för att förbättra specialattackerna, med 
valet att antingen specialisera sig på en attack, eller att bredda sig och kunna utföra alla 
med viss kompetens. Detta kapades i och med att systemet med tre olika specialattacker 
föll under yxan. Spelaren skulle även ha behövt utföra quests för att uppgradera sitt vapen. 

16 



Evertiles – All you need is tiles! 
Dan Sjödahl, Liselotte Heimdahl, Olle Lundahl, Tobias Oldegren 

 
Det var till en början tänkt att spelet skulle ha starka, men frivilliga, storyelement. Nyfikna 
spelare skulle kunna ta reda på information om spelvärlden genom att tala med folk i 
städerna. Texten för detta blev skriven, men spelet saknar sätt att visa det hela för 
spelarna, då programmerartid har lagts på annat som är mer relevant för spelets 
funktionalitet. 
 
Slutprodukten. 
Vår slutprodukt består av tre huvuddelar som är en världsdel, en stridsdel och en stadsdel. 
Utöver de tre huvuddelarna så finns det också en del där spelaren kan förändra utseendet 
på sin karaktär och poänglistor där spelare kan jämföra sina prestationer. 
 
I världsdelen så gå spelaren runt och utforskar världens olika miljöer. Till sin hjälp har 
spelaren en karta som visar vilka delar av världen som är upptäckta och vart städer finns. 
 

 
Det är den här delen som binder ihop spelets andra delar eftersom spelaren härifrån kan 
gå in i städer eller gå in i strider med fiender. Spelaren kan också bygga egna städer här. 
 
I städerna så kan spelaren göra en rad olika saker beroende på hur mycket byggnader 
spelaren som äger staden har köpt. Spelaren som besöker en stad kan sälja saker som 
han/hon har hittat när han/hon har besegrat fiender, ta uppdrag på tavernan. Man kan 
även prata med stadens magiker som kan kasta en förtrollning på spelaren som gör så att 
spelaren blir tåligare i strid eller teleportera sig till en annan stad. 

 
Spelaren ute i världen. 

 
Karta över världen. 
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Den sista delen av spelet är striderna mot fiender, det här är den del som spelaren får sina 
pengar, nya föremål och kläder ifrån. 
 

 
Föremålen som spelaren får använder han/hon för att bli bättre i strid genom att fästa dem 
på sitt svärd. Föremålen har olika effekter som till exempel att ett föremål fryser in fienden i 
ett isblock så att den inte kan röra sig eller attackera. 
 

 
Spelaren i en stad. 

 
Spelaren i strid med en bläckfisk. 

 
Spelare som pratar med en NPC. 

 
Spelare som har fryst in en fiende i ett isblock. 
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Hela spelet går sedan ut på att spelaren ska klättra på poänglistor för att bli bättre än de 
andra spelaren och samla nya kläder och föremål med bättre effekter. 
 
Vad har vi lärt oss? 
Arbetssätt. 

 Bra planering som vi har kunnat hålla, gett mycket tid åt putsning. 
 Strukturera upp mappar och bestämma hur saker ska fungera så att det bara är att 

köra på. 
 Flitig användning av whiteboard så att alla får en överblick av arbetet. 

 
En viktig sak som vi har lärt oss under kandidatarbetet är ett bra arbetssätt för grupper av 
denna storlek. Det positiva med arbetssättet började redan då planeringen skrevs då vi 
räknade med att saker skulle ta lång tid att göra. 
 
Vi har också arbetat så mycket vi kan för att det inte ska vara några oklarheter i vad alla 
borde göra. Eftersom spelet består av ett visst antal delar så fungerar de olika delarna på 
samma sätt, så när vi har börjat med en ny del så har vi gått igenom hur alla ska arbeta 
med denna del. Det har varit viktigt så att inte någon känner sig osäker på vad som 
behöver göras eller är osäker på hur något ska göras. 
 
Att ha en whiteboard att samlas kring har också varit till stor hjälp när det gäller att få alla 
att arbeta mot samma mål. 

 
Fördjupade kunskaper. 
Alla i gruppen har tidigare arbetat inom våra respektive områden. Eftersom vi under 
projekttiden har arbetat med det vi vill fortsätta med så har vi gjort vårt yttersta för att ta till 
oss så mycket kunskap som möjligt. 
 
Designern har kunnat utveckla sitt tankesätt kring speldesign. Detta är första gången han 
arbetat med ett spel med spelelement som 2d-fighting, utforskande och stadsbyggande, 
vilket har gett nya insikter i dessa områden. 
 

 
Spelaren byter kläder på sin karaktär. 

 
Spelaren byter föremål på sitt vapen. 
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Programmerarna har fått en större förståelse för Actionscript 3 och har lärt sig mycket om 
hur det är att arbeta flera programmerar på samma projekt. Inom programmeringen så har 
kunskaper inom minneshanteringen ökat mycket, det vill säga hur man tar bort grafiska 
element från datorns minne. Andra saker vi har lärt oss är hur grafik hanteras när det ska 
ritas ut på skärmen. 
 
På den grafiska fronten har kunskaperna i programmet Adobe Illustrator CS3 gått från noll 
till hundra. Programmet hade aldrig rörts av grafikerna innan projektets start och under 
projekttiden så har programmet bemästrats. 
 
Program och språk. 
Grafik 

 Adobe Illustrator CS3 
 Adobe Photoshop CS3 
 Adobe Flash CS3 

 
Illustrator användes till huvuddelen av alla grafiska element så som karaktärer, kläder, 
fiender, bakgrunder och hus. Att vi använde Illustrator var på grund av att det är ett 
program som är framtaget för att göra vektorgrafik med. Photoshop använde vi för att göra 
alla tiles. Anledningen till att vi använde två program var att det fanns bättre verktyg för att 
tillverka tiles i Photoshop. Då vi gjorde tilesen i photoshop kunde de vara mer detaljerade 
än vad de hade kunnat vara om dom varit vektorgrafik. 
Flash användes till att göra alla animationer samt att spara ut all vektorgrafik.  
 
Programmering 

 Abode Flash CS3, Actionscript 3 
 Notepad++ 
 AMFPHP 1.9 

 
All kod som gör spelet spelbart är skriven i språket Actionscript 3 och den är skriven i 
Flash. Texteditorn Notepad++ har vi använt för att skriva php i, php är ett språk som vi har 
använt för att få vårt spel att kunna skriva och läsa saker i ur en databas. Skrivandet och 
läsandet har gått via AMFPHP som är en gateway för kommunikation mellan Actionscript 
och php. 
 
För design och övriga dokument har vi använt Open Office och Notepad och för att dela 
filerna mellan oss så har vi använt oss av TortoiseSVN, ett versionshanteringssystem som 
gör att alla inom gruppen har uppdaterade filer. 
 
Vad har gått bra? 
Arbetssätt 

 möten 
 kommunikation 
 sammanfogning 
 pipeline svn/msn 
 deadlines 
 planering 
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Produkten 
 mål uppnåddes 
 mer tillagt än borttaget 

 
Hela vårt arbetssätt har gått mycket bra, trots att vi i början inte hade någon egentlig plan 
över hur vi skulle gå tillväga. Rätt tidigt så utvecklade vi ändå ett bra sätt att arbeta på, vad 
gäller kommunikation, planering och så vidare. 
 
Vi har haft väldigt öppen kommunikation, både på så sätt att vi, när som helst, har kunnat 
prata igenom saker som det uppstått frågetecken kring. Vi har även haft minst ett möte i 
veckan, då på onsdagarna, för att gå igenom hur det går och för att planera inför den 
närmsta framtiden. 
 
Sammanfogninen av allt vi gjorde fungerade mycket väl, tack vare vårt användande av 
SVN, som lät oss smidigt sätta ihop allt utan krångel med servrar, fickminnen och annat 
sådant.  
 
Den grundläggande planeringen följdes till stor del, med vissa avvikelser som att saker 
bytte plats efter att vi hållit möten. Eftersom deadlines hölls så tyder det på att planeringen 
var bra. 
 
Själva produkten har uppnått våra ursprungliga mål, och i vissa aspekter till och med 
överträffat dem. Vår grundidé med att spelaren skulle samla på saker har vi också fått in i 
spelet på flera olika sätt, med föremål, kläder, poänglistor och prestationer. 
 
 
 
Vad har gått dåligt? 
Fightingen 

 Kontroller känns fel. 
 Otillräcklig research av andra spel inom genren. 

 
Trots det arbete vi lade ner på att göra fighting-delen av spelet bättre, så har den aldrig 
blivit helt rätt. Kontrollen har inte suttit som den skulle, tempot är fel och det hela känns 
inte rätt helt enkelt. Varför det gick dåligt, antagligen för att vi borde ha undersökt spel i 
den genren mer än vad vi gjorde, eller så borde vi gjort ett annat stridssystem. 
 
När vi väl insåg att stridssystemet inte var någon höjdare var det redan för sent att göra 
något nytt, så vi fick putsa på det så att det skulle bli bättre, till viss framgång även om vi 
fortfarande inte var nöjda med det. 
 
Vad skulle vi ändra på? 

 Research/Förproduktion – Vi skulle ha funderat ut konceptet mer och granskat det 
kritiskt, kommer det här vara roligt eller inte. 

 Mer interaktion mellan spelarna, med andra ord interagera med världen på fler sätt. 
 Fler spelmoment, mindre men fler. Lägga mindre krut på fightingen. 
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Innan vi började ens tänka ut spelet, borde vi ha lagt ner tid på att tänka mer på konceptet,  
att granska det och att komma fram till om det skulle vara roligt att spela spelet eller inte.  
Istället gav vi oss rakt in i det hela och försökte göra det bästa av allt. 
 
Bristen på research och riktig förproduktion är vad som lett till att hela stridssystemet blev 
nervattnat, men som tur är så det den enda komponenten av spelet vi inte blev helt nöjda 
med. 
 
En annan sak vi skulle vilja ha är att spelarna skulle kunna göra mer med spelvärlden, och 
att de skulle kunna interagera med varandra i spelet. Spelarinteraktion kom aldrig med 
eftersom det skulle krävt kompetens med serverprogrammering, vilket ingen av oss har, 
och det är för komplicerat för att hinna lära sig det på någon kort vecka. 
 
Vi borde ha lagt mindre tid på stridssystemet, eller till och med helt bytt ut det, och lagt all 
den tiden på fler, men mindre, spelmoment. Exempel på spelmoment som vi har haft i 
åtanke men inte har haft tid att genomföra är att spelaren skulle kunna ha olika 
egenskaper för sina städer beroende på vilka terrängtyper de ligger bredvid. En stad som 
ligger vid vattnet skulle då ha fått en hamn och en stad vid ett berg skulle ha fått en gruva.
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Kapitel 5 – Slutord 
 
Vårt slutresultat uppfyller till varierande grad de mål vi satte upp innan vi började. Den 
största delen av denna variation kom dels av att vi vid flera tillfällen kom på nya och 
intressanta saker att göra med spelet. En annan anledning var att vi upptäckt att vissa mål 
skulle kräva för mycket arbete i förhållande till vad vi skulle fått ut av det. 
 
Vi uppfyllde våra mest grundläggande mål, att man i spelet skulle döda monster, samla på 
föremål och att spelarna ska kunna jämföra sina prestationer i olika poänglistor. På 
detaljnivå är det mer delat med vad som vi lyckats uppnå och vad vi inte uppnådde (eller 
valde bort i vissa fall). Vi hade tänkt oss att det skulle funnits slumpgenererade dialoger i 
spelet, men det skalades ned till det att spelaren nu får en framslumpad text när spelaren 
tar ett uppdrag. Uppdragen i sig hade vi tänkt oss att de skulle slumpas fram, vilket finns i 
spelet med att spelaren får olika typer av uppdrag med varierande mål, dock inga 
komplicerade uppdrag. 
 
Som stridssystem i spelet ville vi ha något som liknar tvådimensionella fightingspel, vilket 
vi till viss del fick. Det ser ut som ett sådant spel, men fungerar enbart någorlunda väl. 
Något vi upptäckt är att det är väldigt svårt att göra sådana spel bra och riktigt roliga att 
spela. 
 
Vi ville även ha ett dynamiskt system för att lägga in nytt innehåll i spelet, som uppdrag, 
grafik, fiender och allt annat, för att göra det enkelt att utvidga spelet. För fiender, föremål 
och grafiken som hör till dem hade vi ett relativt smidigt system för, vilket gjorde det enkelt 
att få in nya miljötyper, fiender, föremål och sådant i spelet utan några problem. Det enda 
som blev hårdkodat i spelet gällande innehåll var de olika effekterna som föremålen gav 
vapnet spelaren har i spelet. 
 
Karaktärsmässigt så strök vi tidigt att spelaren skulle kunna spela som man, vilket också 
tog bort alternativen med skägg i vad spelaren skulle kunna ha för saker på sig för att 
ändra hur spelaren ser ut. Annars så går det att ändra om allt annat när spelaren skapar 
sin karaktär, och när spelaren hittar kläder i spelet.  
 
En trevlig sak som gällt genom hela projektet är att vi sällan tagit bort något från spelet på 
grund av tidsbrist. Detta är något som också gjort att arbetsmoralen hållits uppe rätt väl, 
om man inte behöver ta bort saker så blir folk motiverade. 
 
Hela detta projekt har varit en fantastisk möjlighet för oss att applicera våra förmågor i ett 
större projekt, vi har kunnat arbeta inom de områden vi är intresserade av och haft en bra 
gruppatmosfär.
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Källförteckning. 
 

 Allmänt om Actionscript 3 (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.senocular.com (2008-
05-21). 
 

 Allmänt om Actionscript 3 (Elektronisk) Tillgänglig: www.kirupa.com (2008-05-21). 
 

 Flint Partikelsystem (Elektronisk) Tillgängligt: http://www.flintparticles.org (2008-05-
21). 

 
 Grunden för vår laddare (Elektronisk) Tillgängligt: 

http://evolve.reintroducing.com/2008/01/28/as3/as3-sequentialloader/ (2008-05-21). 
 

 Kollision mellan föremål (Elektronisk) Tillgängligt: http://www.tink.ws/blog/as-30-
hittest/ (2008-05-21). 
 

 Inspiration till striderna, Street Fighter II: Hyper Fighting, Xbox 360, 2006, Capcom . 
http://www.capcom.com  http://www.capcom.com/streetfighter/  (2008-06-02) 

 
 Inspiration för spelets story, Diablo, PC, 1996, Blizzard Entertainment.  

http://www.blizzard.com  http://www.blizzard.com/us/diablo/  (2008-06-02) 
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Bilaga I 
 
Målet med projektet 
 
Slutresultatet kommer att bli ett spel där spelaren dödar fiender för att utveckla sin karaktär 
och samla nya saker. Spelet ska ligga uppe på nätet där det även ska finnas poänglistor 
där spelarna kan jämföra sina prestationer. 
 
Spelet ska ha en mängd genererade dialoger, uppdrag och fiender för att skapa mycket 
variation. Spelet kommer bestå av två huvuddelar där den ena är att spelaren går runt i 
världen och utforska samt en andra del där spelaren slåss mot fiender i stil med 2d 
fighting-spel. 
 
Spelaren kommer bara ha ett vapen genom hela spelet och detta kommer byggas på mer 
och mer och på vapnet så kan spelaren fästa nästan alla saker han/hon hittar i världen. 
 
Våra kvalitetskrav ”under huven” är att det ska vara dynamiskt och lätt att lägga in nytt 
innehåll i spelet, som nya uppdrag, föremål, fiender och annat, så att vi lätt kan utöka 
spelets omfång. 
 
För spelaren så ska det finnas en bra spelupplevelse som är underhållande och som 
fortgår under mycket lång tid. 
 
Grafiken ska vara tilltalande och hålla en konsekvent grafisk stil samt att den ska uppvisa 
grafikernas färdigheter. 
 
Karaktären kommer att bestå av följande delar vilket kommer att gå att välja mellan ett 
antal olika, i grunden så väljer man att spela som hane eller hona. 
 
Huvud 
Ögon 
Öron 
Mun 
Näsa 
Hår 
Skägg 

 
Överkropp 
Armar 
Händer 
Ben 
Fötter 

 
Vapen 
Kläder 
Rustning 
Sköld 
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På världskartan har karaktären olika huvuden men kroppen är densamma för att miska 
antalet animationer som behövs. 
 
Fighting – Samma stil som Street Fighter med karaktären snett framifrån och när spelaren 
vänder sig så mer eller mindra spelgelvänder vi karaktären men byter plats på sköld och 
vapen. 
 
Karaktärs-editorn - Samma grafik som i fightingen. 
 
Spelet kommer att publiceras på en hemsida som vi ska utveckla under projekttiden, på 
hemsidan ska det finnas highscore-listor och vi ska också ha ett forum för spelet. 
 
 
Syftet med projektet 
 
Att arbeta med ett halvstort projekt och ha väldigt roligt under tiden samtidigt som vi alla 
arbetar med det vi tycker om och kan utvecklas inom våra respektive kunskapsområden. 
 
Syftet med projektet för grafikerna är att kunna lägga spelet i sin portfolio och kunna 
uppvisa grafik dom är stolta över samt att kunna producera mycket grafik under kort tid. 
 
För programmerarna är syftet att bli säkrare på actionscript 3 och att kunna göra ett snygg 
och bra system för databaskommunikation med hjälp av amfphp så att det kan läggas i 
portfolion. 
 
För designern så är syftet att kunna arbeta som ledande designer i ett spel som inte blir ett 
enda stort misch-masch, utan en mer fokuserad design som kan kommas överens med de 
andra i gruppen. Det andra är att arbeta med programmerarna för att komma på och lägga 
in roliga spelelement i spelet. 
 
Projektmetod 
 
Mål och syfte uppnås genom att vi i gruppen gör vårt yttersta för att göra ett fint och roligt 
spel. Genom att utgå från de kunskaper vi har och använda oss av dom ska vi förfina dom 
och fördjupa oss inom de områden  vi arbetar. 
 
Grupprum har vi bett Silvio om och han sa att vi skulle få ett på torsdag. Vi kommer att 
sitta i grupprummet och arbeta för att underlätta kommunikationen. 
Gruppsammansättningen: 
 
Projektledare/Actionskript Lead: Olle Lundahl. 
Actionscript: Dan Sjödahl. 
Design Lead: Tobias Oldegren. 
Grafik Lead: Liselotte Heimdahl  
Grafik: Angélica Jävert. 
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Möten kommer att hållas kontinuerligt när dom behövs men en avstämning kommer att 
äga rum varje onsdagseftermiddag. 
 
Arbetstider: 
10.00-19.00 kommer vi att sitta i skolan. 
 
Delexamination 
På actionscript-sidan så är det första målet att få ett fungerande stridssystem och senare 
ett dynamiskt och lätthanterligt system för att lägga till nya föremål, fiender, animationer, 
uppdrag med mera. 
 
På grafiksidan så är första delmålet att ha en spelare, en världskarta, en fiendetyp och en 
bakgrund vid slagsmålstillfället. 
 
På designfronten så ska det skrivas en kortare story som ger spelaren en ”ursäkt” till att 
spela spelet samt att           göra ett system för att ge stats åt föremål. 
 
Tidplan för projektet 
 
Vecka 1 – Strukturera upp spelet så att alla är med på hur de olika delmomenten kommer 
att fungera och sedan börja arbeta med fightingmomentet. Göra ett system för items, hur 
starka dom får vara för vilken level och så vidare samt att tänka ut matematiken bakom 
figtingen. Spika en grafisk stil. 
 
Vecka 2 – Fightingen ska fungera om än inte till 100%. Och grafik till spelare och en fiende 
ska finnas. Spika ett arbetsnamn på spelet. 
 
Vecka 3 – Databaskommunikation ska påbörjas så att vi kan ladda och skriva saker. 
 
 
Vecka 4 – arbeta med inplementation av quests och göra delen där spelaren kan gå runt i 
världen och knyta ihop den med fightingmomentet. 
 
Vecka 5 – Alfastadie för spelet. Spelaren ska kunna gå runt i världen och slåss mot 
monster och kunna få och använda föremål. 
 
Vecka 6 – Grafiskt och designmässigt så går det framöver ut på att få in mer content i 
spelet kodmässigt så ska det arbetas med fler attacker och få in affärer i spelet. 
 
Vecka 7 – Börja utforma hemsidan, ordna forum osv. 
 
Vecka 8 – Hemsidan funktionsduglig. 
 
Vecka 9 – Spela spelet och hitta saker som vi är minst nöjda med och försöka putsa upp 
dom. 
 
Vecka 10 – Betastadie för spelet. Lägga upp spelet på nätet och låta folk testa det med 
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massvis med mer föremål, finder etc än i alfan. 
 
Vecka 11-13 – Rätta till buggar när dom hittas kommer att fortsätta fram till vecka 14. 
Förfina saker lägga in mer saker i spelet och putsa till det som behövs. Inga stora nya 
saker kommer att läggas till framöver. 
 
Vecka 14 – Klart spel uppe på nätet alla är glada. 
 
Eventuell ekonomi för projektet 
Det som ska införskaffas är ett domännamn samt ett webhotell. 
 
Behov 
Inget behov av extern hjälp i skrivandets stund. 
 
Risker med projektet 
 
Risker inom actionscript-/design-delen är att fightingen inte blir rolig eftersom det är vårt 
main gameplay att detta händer förebygger vi genom att se till att få klart den delen först. 
 
Ett annat problem är att kunna göra en bra lösning för att lägga in föremål genom att bara 
lägga in saker i en databas. 
 
Vid alfa- och betastadiet ska vi utvärdera hur vi ligger till och om vi ligger efter vad vi ska 
slopa. Märker vi att vi hamnar efter innan ett utav stadierna tar vi ett möte då och reder ut 
situationen. 
 
Liselotte kommer att ha sista ordet när det gäller grafiken och där tror jag inte det kommer 
bli några större problem då grafikerna kommer arbeta tight. På kodfronten så är det Olle 
som har sista ordet vad som gäller vad som är möjligt och vad som är kommer ta för lång 
tid. Tobias har hand om story, quests och items. Helheten, dvs att hela spelet håller en stil 
utan och att vi som grupp arbetar mot ett genemsamt mål, har projektledaren sista ordet 
om och han har även hand om tvister när ovanstående struktur inte fungerar. 
 
Backups kommer att tas vid slutet av varje dag då varje medlem i gruppen spara sitt 
arbete på en extra disk/usb-minne eller liknande så att vi alltid har allt sparat på två ställen. 
 
En risk är att haka upp sig på detaljer och glömma bort helheten och spelbarheten för att 
förhindra att folk gräver ner sig i småpill så har vi mötena varje vecka. 
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Bilaga II – Ordlista. 
 
Actionscript – Actionscript är ett skriptspråk som används i Adobe Flash och Adobe Flex 
främst för att göra spel och animationer som sedan kan läggas upp på internet. 
 
Adobe Flash CS 3 – Är ett program för att utveckla spel, animationer och reklam som 
sedan kan läggas ut på internet. 
 
Adobe Illustrator CS 3 – Är ett program gjort för att skapa bilder i vectorformat. 
 
Adobe Photoshop CS 3 – Är ett bildredigeringsprogram. 
 
Alpha – Med alpha eller alphastadiet så menas det att de flesta spelmoment ska finnas 
med i spelet även om de inte behöver fungera till hundra procent. 
 
Amfphp –Amfphp, Action message format hypertext preprocessor, är en gateway som låter 
Actionscript kommunicera med php så att flash kan läsa och skriva till databaser, mer 
infomrmation finns på www.amfphp.org. 
 
Beta – Med beta eller betastadie så menas det att spelet är stängt för att lägga in nya 
saker tills allt som finns inne i spelet hittills fungerar som det ska. 
 
Dynamisk inläsning – Detta innebär att grafiska element och texter läses in från servern 
när de behövs istället för att allt läses in på en gång när spelet startas. 
 
Mappstruktur – Med mappstruktur menas hur olika mappar ligger i varandra. Till exempel i 
vårt spel så ligger alla kläder som spelaren kan ha först i en mapp som heter grafik, sen 
player, och sen ligger mappar döpta till nummer som representerar olika klädkategorier 
som tröjor och byxor. 
 
NPC – Non-playing chracter, en icke spelarstyrd karaktär i ett spel. 
 
Php – Php, Hypertext Preprocessor, är ett skriptspråk som körs på webbservrar för att 
kommunicera med databaser. 
 
Pipeline – Pipelinen är den väg en bit av spelet tar sig från det att den börjas produceras 
fram till det att den är fungerande inne i spelet. 
 
Slumpas ut, genereras – Att fiender och kartor slumpas fram eller genereras innebär att 
delarna som finderna består av, så som rmar ben och huvud, väljs slumpmässigt från 
befintliga delar och sedan sätts ihop till en fiende med alla delar. Kartorna slumpas fram på 
så sätt att slumpmässiga delar som ingår i det tilesetet poitioners ut i det sex gånger sex 
stor rutnät som spelplanen består av. 
 
Tiles – Tiles inom spel är som pusselbitar som pusslas ihop till en spelplan. 
 
Tilekartor – Tilekartor i vårt spel är en grundtile som tillsammans med 32 kant- och 
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hörnbitar kan pusslas ihop till en spelplan där det inte syns raka övergångar när en typ av 
tile ligger bredvid en annan. 
 
Tileset – Ett tileset i vårt spel består av sex stycken tilekartor som då utgör en miljö i spelet 
till exempel en strandmiljö eller en ökenmiljö. 
 
Vectorgrafik, vector – Ett sätt att rita ut former med hjälp av punkter som linjer sedan 
beräknas mellan som kan var antingen raka eller gå i bågar.
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Bilaga III – Personliga reflektion. 
 

Personlig reflektion – Dan Sjödahl 
 
 
Introduktion. 
Innan kandidatarbetet började hade jag tänkt att sitta hemma ensam och arbeta på ett litet 
flashspel. Sen när vi skulle börja med kandidatarbeterna så frågade jag Olle och Tobias 
vad de skulle göra, de skulle också göra flashspel och det var så vi slog ihop oss. Sen 
snackade vi med Liselotte och övertygade henne om att också arbeta med oss.  
 
Det var ett mycket bra val att inte sitta hemma och arbeta ensam, för nu hade jag andra 
som drev på mig att arbeta mer och göra bättre saker. Om jag hade arbetat ensam hade 
jag inte arbetat lika hårt och jag hade inte lärt mig i närheten av lika mycket av vad jag har 
lärt mig under det här kandidatarbetet.  
 
Vad jag tycker har gått bra. 
Det har gått mycket bra att vara två programmerare som arbetar tillsammans för att 
komma på hur vi ska bygga saker och göra en realistisk planering samt att fixa saker som 
inte funkar. Att två huvuden är bättre än ett är särskillt sant i vårt fall, vi har kompletterat 
varandra mycket bra.  
 
Gruppdynamiken har också funkat bra då vi alla har arbetat tillsammans tidigare och 
kommer mycket bra överens. Alla har också haft sina respektive områden som de har varit 
bra på och ansvarat för. Detta har lett till att alla har vetat vad de ska göra och hur de ska 
göra det för att alla bitar sen ska passa ihop utan alltför mycket problem.  
 
Spelet har under projektets gång utvecklats från vår ganska enkla grundidé och detta har 
funkat bättre än det gör i många fall. Vi har kommit på nya häftiga saker som vi har velat få 
in i spelet och då vi har haft en bra tidsuppfattning en mycket bra planering så har vi fått in 
det mesta vi försökt få in i spelet.  
 
Vad jag tycker har gått mindre bra. 
Den största saken som har gått dåligt med spelet är när man slåss, vi visste redan från 
början att detta var en svår grej att få bra men vi fortsatte ändå att arbeta på den då 
mycket av spelet som vi hade designat byggde på den. Detta visade sig senare att vara ett 
dåligt beslut då slagsmålen i slutändan inte blev så jättebra. Vi skulle nog istället har 
satsat på något helt annat istället för att man slåss, exempelvis ersatt hela den biten med 
en massa minispel.  
 
Det har för mig känts från början att slagsmålen var tråkiga och framförallt tråkigt att 
arbeta med. Det har varit en av grejerna som vi genomgående också har haft mest 
problem med, detta kombinerat med att hela slagsmålens grejen är ganska tråkig har varit 
det helt klart största problemet vi har haft. Jag skulle nog kunna säga att det även har varit 
det enda som igentligen har gått riktigt dåligt.  
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En annan sak som har gått dåligt trots många försök från min sida är att hitta ett bra sätt 
att skydda spelet från att nån snor det eller delar av det. Även då jag la en massa tid på att 
försöka hitta bra sätt på hur man kan skydda flashspel så kunde jag inte hitta nåt som man 
på ett enkelt sätt inte ska kunna komma runt. Detta är en av de största bristerna hos flash 
och jag blev ganska trött/arg på att hur man än gör så är det inte tillräckligt bra. Jag la 
ganska mycket tid på detta utan att komma nån som helst stanns.  
 
Slutledning. 
Det har varit oerhört kul att arbeta på det här spelet även om energin tog slut lite i slutet. 
Det är det projekt som jag har arbetat absolut hårdast på under mina tre år på den här 
skolan. Om jag inte hade arbetat tillsammans med det andra personerna i gruppen på det 
här projektet så hade jag lärt mig långt ifrån lika mycket som jag har lärt mig under den här 
tiden.  
 
Det var som de sa i början att det är mycket bra att arbeta i en grupp och jag tycker att det 
var bra att vi satsade på att göra vad som i början verkade vara ett nära på omöjligt 
komplicerat och genomförbart projekt.  
 
En av poängerna med kandidatarbetet är att man verkligen ska nå sin gräns för vad man 
kan och sen passera den. Det är något jag uppskattar då utbildningen hittills inte har varit 
så utmanade och kanske till viss del lärorik. 
 
En annan grej är att nästan allt vi har lärt oss under detta projekt har kommit direkt från 
internet och Google. Det känns som att nästan allt jag har lärt mig här på skolan har varit 
genom Google. Om detta är bra kan ju disktuteras men jag har i slutändan ändå lärt mig 
en hel del om hur man gör spel.  
 
Vad jag har lärt mig. 
Först och främst så är det kanske viktigaste jag har lärt mig att använda ActionScript 3 
istället för ActionScript 2. Hade jag suttit och arbetat själv så hade jag nog fortsatt att 
arbeta med ActionScript 2, medans nu kan jag inte tänka mig att använda ActionScript 2 
om jag inte absolut måste.  
 
En annan mycket viktig sak jag har lärt mig under projektets gång är hur man effektivast 
arbetar i ett litet team. Det gäller att alla alltid vet vad de ska göra och att de är mycket bra 
på det. En mycket viktig grej här är att folk alltid ska ha saker att göra, så det är en smärre 
katastrof om nån sitter och väntar på att nån annan ska bli klar med sin grej så att nästa 
person kan börja arbeta igen. Lyckligtvis var detta något som igentligen aldrig hände så 
arbetet forsatte hela tiden frammåt och vi förlorade inte nån arbetstid på det.  
 
Jag har också lärt mig att det visst kan funka bra att vara en grupp som tar alla beslut 
demokratiskt. Även om vi har haft en projektledare så har han inte behövt att gå in och 
använda sin roll för att att ta ett beslut vilket ger en lungn och trivsam arbetsmiljö. 

32 



Evertiles – All you need is tiles! 
Dan Sjödahl, Liselotte Heimdahl, Olle Lundahl, Tobias Oldegren 

Personlig reflektion - Liselotte Heimdahl 
 
Introduktion 
Jag måste till en början få erkänna att mina förväntningar på hur detta projekt skulle sluta 
var inte alltför skyhöga. Men allt eftersom att projektet gått framåt så blev på något sätt 
förväntningarna högre och högre hela tiden. Det känndes mer och mer som att vi faktiskt 
skulle komma att ro i land det hela. Att komma in i ett projekt utan några direkta 
förhoppningar är antagligen inte det bästa, men det var en rätt så rörig tid där i början. Jag 
visste knappt vad jag ville göra och sen så plötsligt satt jag i en grupp och skulle göra ett 
spel. Att jag har gjort mitt bästa från början till slut är ändå något som är säkert. Jag var till 
en början bara inte så säker på att det skulle bli en färdig produkt där i slutändan. Det är 
nämligen lite av min erfarenhet av vad som brukar hända i sådanna här grupparbeten. 
Men visst, alla tidigare grupparbeten har inte bara varit katastrof heller, men det har alltid 
brustit på något ställe. 
 
För att komma till vad jag har hållt på med under det här projektet, så har det varit massor 
att göra från början till slut. Jag har fått hålla på med allt ifrån att komma på en grafisk stil 
till spelet till animationer och tilesbaserad grafik. Det hela har mycket gått ut på att 
producera mycket grafik på kort tid. Utöver detta så har jag fått lära för mig ett helt nytt 
program till att producera grafiken med, det vill säga Adobe Illustrator CS3. Detta program 
har jag fått oerhört myckat användning av genom hela projektet då största delen av 
spelets grafik gjordes i detta vektorbaserade program. Jag använde det till alla karaktärer, 
items, städer/hus, interface och bakgrunder. Det tog dock ett tag att lära sig hur alltning 
fungerade men när jag väl hade lärt mig det så gick det mycket fortare att få ihop alltning. 
Då allting är i vektor också så är det inga problem med att scala upp saker då det inte blir 
pixligt på något sätt. Jag fick i början väldigt mycket hjälp av Simon Gustafsson med hur 
Illustrator fungerade. Så när jag fick några problem så kunde jag alltid vända mig till 
honom. Trots allt så gick det förhållandevis snabbt att lära sig programmet, vilket känns 
mycket bra. 
 
Det enda som inte gjordes i Illustrator var världstilesen, vilka gjordes i Adobe Photoshop 
CS3. Detta var första gången som jag har gjort tilebara bilder, så även detta tog ett bra tag 
att komma in i. Trots att principen är lätt så är det mycket mer att tänka på, särskillt då vi 
använde oss av så små bilder, 100*100 pixlar. De problem som uppstår är att det kan 
bildas tydliga upprepningar i mönstren vilket gör att det syns mycket tydligt att det är tilat 
vilket man gärna vill att spelaren skall tänka så lite som möjligt på. För att göra tilesen så 
fick jag lära mig en ny funktion i programmet som kallas offset. Men hjälp av detta så kan 
man skjuta på bilden så att den åker ut i ena kanten och in genom den andra kanten. På 
detta vis så kan man se hur det blir med skarvar och helt enkelt måla över dessa så att 
bilderna sedan går att lägga brevid varandra så att det bildar en enda bild istället. Jag 
hade bara fått höra en gång innan om denna funktion i programmet så den tog en stund 
att hitta och förstå sig på den. Men när jag väl förstod mig på den så har den varit ytterst 
användbar. 
 
Vad jag tycker har gått bra 
Tack vare att vi höll konceptet mycket löst till en början så har det kunnat få växa fram mer 
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och mer allt eftersom, till något som vi nu kan vara stolta över att ha producerat. Det kan 
vara både en för och nakdel med att arbeta så som vi har gjort, men i det här fallet så 
kunde det inte ha gått mycket bättre. Vi kände alla att vi ville komma igång fort för att 
snabbt kunna se vad det var vi egentligen arbetade med. Vi bestämde i början lite 
eftersom, det vill säga när vi bättre visste hur det skulle bli med begränsningar och så 
vidare. Om vi istället hade haft allting klart hur vi skulle göra redan i början så hade det 
först tagit längre tid att komma igång och risken hade då också varit att vi efter ett tag 
komit på att vi inte kan göra saker på ett visst sätt och då bli tvungna att göra om allting. 
Men vi har för den sakens skull inte alltid gått runt alla problemen heller. Däremot har det 
varit enklare att få en bra bild över vad för saker som kan genomföras och hur de kan 
genomföras så som vi har arbetat nu. På detta sätt så riskerade vi inte heller lika mycket 
att skriva in oss i ett hörn där vi helt enkelt inte skulle hinna med allting. 
 
Under största tiden av det här projektet har jag varit ensam grafiker. I början och slutet så 
har jag dock haft en viss hjälp av en till. Den största hjälpen med att vara två måste jag 
nog säga att det är att ha någon mer att bolla ideér med. Hur man ska göra för att få allting 
så snyggt som möjligt. Det är en otrolig hjälp att få en andra åsikt. Man kan trots allt inte 
tänka på allting själv hela tiden. Det är vissa saker som man helt enkelt inte kan se med en 
gång utan skulle behöva lägga undan och låta det smälta. Det sistnämnda är ingenting 
som vi skulle ha haft tid till som vi har arbetat nu. I början av projektet var den tid det gav 
mest att vara två stycken av den anledningen. Det var nämligen då vi satt och diskuterade 
en hel del om den grafiska stilen. Det var viktigt att komma fram till nånting som vi skulle 
kunna ha att gå efter resten av projektet, vilket också gör att det måste bli rätt från början. 
 
Det har som sagt varit fullt upp med jobb för min del från början till slut, och då det har varit 
så mycket som ska göras av samma sak så har jag försökt mycket att variera de olika 
sysslorna så att jag inte har suttit non stop och ritat tilekartor i flera veckor för att sedan gå 
vidare till nästa sak på listan. Hade jag inte arbetat på det sättet så hade jag aldrig orkat 
med lika mycket som jag gjort nu, och det hade inte heller varit lika roligt. 
 
Vad jag tycker har gått dåligt 
Det här projektet har varit rakt igenom roligt. Jag måste faktiskt till och med säga att det 
har varit ett av de mest givande grupprojekt jag någonsin varit med i. Men nån gång där på 
slutet så får jag ändå säga att allting kom att stå helt still. Visst man gjorde fortfarande 
saker, men det gick långsamt och det var inte roligt längre. Vi hade fram till dess haft bästa 
möjliga motivation så att vi knappt ville gå från projektrummet när dagen var slut. 
Antagligen var det också på grund av detta som gjorde att vi sedan kom att stå helt stilla 
ett tag. Vi överarbetade oss helt enkelt. Det känndes helt konstigt när man egentligen 
visste hur roligt man tycker att det är, men verkligen mår jättedåligt över det ändå. Vi fick i 
varje fall vid den tiden ta det lugnare och la en dag på att bara göra roliga saker istället 
som att grilla och äta glass. Efter detta kom vi igång igen och allting var bra igen tills slutet. 
 
Slutledning 
Som slutledning av detta projekt så har jag lärt mig en hel del. Sammarbetet i gruppen har 
fungerat jättebra, och det känns som att vi har haft ett bra upplägg på det hela. Jag har 
dessutom fått lära mig saker som jag inte hållit på med innan så som Illustrator, samtidigt 
som jag har fått fördjupa mig i mina andra grafiska kunskaper. Men jag har också fått lära 
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mig att det är bra att sätta gränser för hur mycket man bör sitta och arbeta med saker. 
Trots att man känner som att man kan arbeta på fritiden då man tycker att det är roligt, så 
bör man koppla bort det ibland och faktiskt ta ledigt på sin lediga tid. Det finns som sagt 
gränser på hur länge man orkar arbeta med än och samma sak, hur roligt det än kan 
tänkas vara.
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Personlig reflektion – Olle Lundahl 
 
Introduktion. 
Min roll i projektet har varit att programmera Actionscript och PHP, samt sköta strukturen i 
databasen. Jag har även haft rollen som gruppens projektledare. I den här reflektionen 
kommer jag ta upp mina tankar kring projektet som vad jag tycker har gått bra respektive 
dåligt samt vad jag har lärt mig under projektets gång. 
 
Vad jag tycker har gått bra. 
Jag tycker att det mesta i det här projektet har gått bra. Det jag tycker har gått bra i 
egenskap av projektledare är alla delar som gäller gruppen, det vill säga kommunikation 
mellan gruppmedlemmar, att alla har gjort det som de ska göra och att tider och deadlines 
har hållits. 
 
Jag är nöjd med min insats som projektledare även om jag har haft bra gruppmedlemmar 
vilket har gjort att jag inte har behövt dra ett tungt lass för att få alla på rätt spår. Så om 
man har ett gemesamt mål och personerna i en mindre grupp kommer bra överens så 
fungerar det bra med en stor bit demokrati i många beslut. 
 
Produktmässigt och som programmerare så tycker jag att våra mål och vårat slutresultat 
var så pass lika att det inte fanns mycket mer att önska. Mina personliga mål var att 
utveckla ett bra system som gjorde det lätt att lägga till föremål, kläder och fiender med 
mera dynamiskt i spelet. Det man behöver göra för att få in till exempel nya kläder i spelet 
är att uppdatera databasen sen om grafiken för de nya kläderna ligger i rätt mapp så finns 
de tillgängliga i spelet. 
 
Tilesmotorn som inte var planerad från början och hela världssystemet tycker jag har varit 
roligt att göra och jag är mycket nöjd med hur det blev i slutändan. Vi hade hittat någon 
som beskrev ett sätt att rita ut övergångar mellan tiles men det vara bara en kortare 
beskrivning i en text och för att göra om den teorin till kod som fungerade var vi tvungna 
att slipa våra hjärnor. 
 
Alla sätt som saker sparas i databasen är jag också nöjd med hur de fungerar, det ha varit 
mycket kul att sätta ihop skerna som leder från spelare till att dom ligger lagrade i 
databasen och sen laddas och åker tillbaka igen. 
 
Vad jag tycker har gått mindre bra. 
Det jag inte är nöjd med i spelet är stridssystemet då det inte blev så bra som jag hade 
velat. Vi la ner mycket tid på att göra den men det var svårt, och vissa delar av systemet 
saknade vi kompetesen för till exempel AI. Även om vi inte kom hela vägen fram till målet 
på den här punkten så lärde jag mig ändå mycket om hur Actionscript 3 är uppbyggt och 
hur det fungerar. 
 
Vi hade en minnesläcka i spelet som Dan lade ner mycket tid på att laga och så visade det 
sig att den fanns i programvaran vi använde och inte i det som vi själva hade skrivit. När 
massa tid läggs på något som man inte kan göra något åt så känns det jobbigt eftersom 
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man skulle kunna ha lagt den tiden på annat. 
 
Frammåt slutet av projektet så började motivationen tryta vilket är förståeligt när man har 
arbetat för fullt med många sena nätter i 13 veckor och mest vill bli klar med sin produkt 
och gå vidare till nästa.  
 
Vad jag skulle ha ändrat på. 
Om jag skulle ha varit tillbaka på dag ett igen så är det några saker som jag skulle ha gjort 
annorlunda i det här projektet. I början av projektet så skulle jag vilja att vi hade tagit oss 
mer tid att fundera över innehållet i spelet och rikta in oss mer på mindre men fler 
spelmoment och styra hela spelet mot att få mer interaktion mellan spelarna. 
 
Med interaktion mellan spelarna menar jag att jag skulle vilja ha fler element i spelet som 
städerna i världen, en spelare gör påverkar den värld som alla spelare ser. När vi byggde 
spelvärlden och kom fram till att spelare skulle kunna interagera med den och ändra den 
så kom vi fram till att det var väldigt kul så att lägga mer tid på att låta spelarna ändra 
världen hade gjort spelet roligare tror jag definitivt. 
 
Att det enda sättet för att ta sig vidare i spelet och utveckla sin karaktär är stridern med 
monster är det som gör att striderna fyller en så stor roll. Hade vi funderat mer på vad man 
skulle kunna göra från början så hade vi nog sett att det borde finnas andra möjligheter för 
spelaren att ta sig frammåt i spelet. 
 
Vad jag har lärt mig. 
Jag har lärt mig mycket om hur det är att arbeta som programmerar i ett större projekt, en 
stor skillnad mellan det här projektet och tidigare projekt är att jag tidigare alltid har 
programmerat ensam och nu har vi varit två som har arbetet med programmeringen. 
 
Att vara två som programmerar har varit en bra upplevelse eftersom jag har lärt mig hur 
man kan arbete två stycken på samma projekt. Den största skillnaden är att man måste 
vara tydligare när det gäller hur saker fungerar eftersom det inte bara är man själv som 
ska förstå var man har skrivit. 
 
Det har också varit lärorik att arbeta mot ett designdokument som någon annan har skrivit 
då jag tidigare många gånger skulle ha gett upp om jag har suttit fast med något för länge 
medan jag under det här projektet ansträngde mig för att implementera det som någon 
annan skrivit. 
 
De två språken som jag har programmerat i, Actionscript 3 och php, har jag fått en mycket 
större förståelse för då jag bara har gjort ett fåtal saker i dem innan. Tidigare har jag 
programmerat en hel del Actionscript 2 och övergången till Actionscript 3 har inneburit att 
jag har fått bättre struktur på min programmering då Actionscript 3 är ett mer 
objektorienterat språk. 
 
Vad gäller databashantering och php så har jag blivit betydligt bättre under projektets 
gång. Det här är det andra projektet jag använder mig av det så en liten grund har jag haft 
att stå på men det har varit mycket jag har glömt och en hel del som jag har behövt lära 
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mig nytt.

38 



Evertiles – All you need is tiles! 
Dan Sjödahl, Liselotte Heimdahl, Olle Lundahl, Tobias Oldegren 

Personlig reflektion - Tobias Oldegren 
 
Min kunskapsutveckling under projektet 
Jag har inte använt mig av ny mjukvara för just mitt skrivande, men så har SVN varit ett 
otroligt bra verktyg för att kunna hålla alla uppdaterade med det senaste. 
 
Min utveckling har mer legat på det kreativa planet, detta är första gången till exempel som 
jag bygger en bakgrundshistoria kring ett spel, istället för att göra ett spel baserat på något 
som jag redan har skrivit. Det görs på ett helt annat sätt, eftersom man försöker koppla 
samman allt i spelet på något sätt, vilket jag i min åsikt klarade rätt väl, även om mycket 
lite av materialet som jag fick ihop är med i spelet. 
 
På designfronten av spelet så var detta spelet en  möjlighet att få göra någonting utan 'för 
många kockar' så att säga. I ett tidigare projekt var vi väldigt många, och alla kom med 
idéer, men även om de idéerna är mycket bra så blir det ett enda stort mischmasch i 
slutändan. Är man färre så är det mycket lättare att få till något fokuserat som inte visar 
tecken av att slutprodukten var för liten för arbetslaget, så att säga. 
 
Det har även varit en bra möjlighet att lära sig samarbeta och kommunicera bättre. Det har 
varit väldigt öppen kommunikation i gruppen med friskt utbyte av idéer och tankar. Vi har 
även haft en bra planering som lät oss få väldigt mycket gjort på den tid vi har haft att 
tillägna detta projekt. 
 
Inspiration och inspirationens resultat 
Min inspiration som designer kommer från två typer av källor: spelmekanik och berättelser.  
För att tänka ut intressant spelmekanik så fick jag många influenser från olika fighting-spel 
som till exempel Street Fighter-serien. Fightingen är förvisso det i spelet vi är minst nöjda 
med, men det är också den delen av spelet som var svårast att arbeta med spelmässigt. 
Jag har också fått inspiration från de olika 'prestationssystemen' som finns i många spel 
och på vissa plattformar, att spelarna får virtuella 'medaljer' för specifika saker som de gör i 
spelet. 
 
Vad gäller föremålens effekter så har inspirationen kommit från den uppsjö av 
actionrollspel som jag spelat, först och främst Diablo och Dungeon Siege, men också 
multiplayerspel som World of Warcraft. Det jag ville ha i det här området var en stor 
variation med mer eller mindre unika effekter, så det inte skulle finnas två effekter med 
olika namn men samma funktion, och det känner jag att jag fick med. Vissa effekter är lika 
varandra, men ändå med vissa specifika skillnader som utmärker dem på något sätt. 
 
Bakgrundshistorien jag skrev för spelet är influerad av Diablo-spelen först och främst. Jag 
ville göra något som var mörkt, för att ge folk känslan av att de slåss i uppförsbacke, men 
att allt inte är förlorat. Det är, i min åsikt, alltför vanligt med berättelser i spel där de goda 
verkar ha bra chanser att vinna från början och att de onda kommer falla sönder under sin 
rena ondska, istället för att de goda faktiskt måste slita för att vinna. 
 
Det är rätt så sällan som man ser berättelser i spel där spelaren känner det som att det är 
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en otroligt svår situation, men om man bara ger sitt allt så kan man göra allt bättre, även 
om det bara skulle lite bättre så är det tillräckligt. Jag anser det att om spelarna känner att 
de till en början inte har något, och sen kan ta tillbaka något, så är det mer värt än om de i 
början har en massa och får lite till. 
 
 
Vad har gått bra? 
Det mesta faktiskt. Jag har fått arbeta på ett nytt sätt, som fungerat mycket väl. Det har 
också fungerat otroligt bra med arbetet i själva gruppen, vi har haft bra kommunikation och 
vi har haft bra procedurer i arbetet. 
 
Jag fick väldigt mycket skrivet, ett 20-tal sidor om spelmekaniken i spelet, samt uppemot 
en 20 till 30 sidor med bakgrundshistoria för spelet. Dokumentationen för spelet var alltså 
inte lidande, utan den har varit rätt så bred och hållits uppdaterat så att folk ska ha haft 
något att arbeta efter. 
 
Vad har gått dåligt? 
Vid vissa tillfällen har kreativiteten svikit en, vilket gärna händer i just den här sortens 
arbete. Det har hänt mig tidigare, och från vad jag har märkt under tidigare projekt så finns 
det ingen definitiv lösning på det, utan jag fick helt enkelt sysselsätta mig med andra 
uppgifter i väntan på att min 'musa' skulle återvända. 
 
Det tråkiga med all bakgrundshistoria som jag skrev är att en stor majoritet av det inte kom 
in i spelet, något som känns en smula tråkigt. Men på den ljusa sidan så kommer jag 
kunna använda det till något annat spel eller vad jag nu vill göra med det. 
 
Slutord 
Detta har varit ett mycket intressant och roligt projekt som gett mig möjlighet att utvecklas 
som speldesigner.  
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