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Abstrakt 

Denna slutreflektion kommer att beskriva planeringen och utvecklingen av en alternativ sorts 

arbetsmetod kallad Cloudmetoden, vilken lämpar sig för mindre arbetsgrupper som 

utvecklar digitala medier (i vårt fall spelproduktion). Slutreflektionen kommer att innehålla 

beskrivningar om vilket typ av problematik som gjorde att vi valde att skapa ett eget sätt att 

arbeta. Vi diskuterar och jämför vår arbetsmetod med redan existerande projektmetoder 

inom digitala spel. Vi kommer nämna de produkter som har skapats med hjälp av vårt 

arbetssätt och hur vi arbetade med dessa. 

 

Nyckelord: Cloudmetoden, spelproduktion, projektmetod, alternativ, digitala medier. 

 

 

Abstract 

This text will describe the planning and development of a new kind of working method we 

call The Cloud Method , which is suited for smaller teams who develop some kind of Digital 

Media. (In our case, video games). It will contain descriptions on what kind of problems that 

made us choose to create our own method of working instead of using one that already 

exists. We will discuss and compare our method of working with the other methods we have 

examined in order to show you how we made ours the way it is. We will mention the 

products we have created using our method and describe how it was to work with them, and 

describe what kind of facts and thoughts we stumbled upon. 

 

Keywords: Cloud Method, video games, project method, alternative, digital media 
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1. Arbetsbeskrivning 

”I det här kapitlet kommer vi att berätta vilka vi är, vad vi har gjort tidigare och varför vi har 

valt att jobba med just arbetsmetoden som examensarbete.” 

 

1.1. Introduktion 

Vi är en grupp på fyra studenter som under examensarbetet har utvecklat och testat ett 

alternativt arbetssätt vi kallar Cloudmetoden, som är anpassat för utveckling av digitala 

medier i en mindre arbetsgrupper på runt 4 personer. Vi har valt att jobba fram detta, 

eftersom de utvecklingsmöjligheterna vi har testat på inte har fungerat så bra som vi hade 

velat när det kommer till de produktioner som vi arbetar med. Vi har under våren undersökt 

de redan existerande arbetsmetoderna, för att sedan jämföra dem med vår egen. 

 

1.2. Bakgrund 

En viktig frågeställning vi hade var hur vi skulle genomföra vårt arbete rent praktiskt för att 

effektivisera vår produktion på bästa sätt. Vi har sedan tidigare testat på lite olika 

arbetsmetoder, (detta kommer vi att gå in djupare på s. 9 ). Vi kände att vi ville ändra på 

vissa saker för att de skulle passa vår grupps arbete bättre. Vi vill arbeta med en metod som 

ger oss fria händer att förbättra våra spel allt eftersom vi utvecklar dem, samtidigt som det 

passar väldigt bra på mindre arbetsgrupper. 
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2. Projektplan 

2.1. Syfte 

Att skapa och utveckla en arbetsprocess som lämpar sig till mindre arbetsgrupper som 

arbetar inom digitala medier. 

 

2.2. Mål 

Målet är att skapa tre spelprototyper med hjälp av den alternativa metoden. Detta är för att 

se om vårt nya arbetssätt fungerar som vi har tänkt, samt om det arbetssättet fungerar för 

framtida projekt. Spelen ska vara helt olika varandra till innehåll, men byggas med samma 

spelmotor och editor. 

 

2.3. Metod 

Under examensarbetet kommer vi att testa och utvärdera arbetsmetoden för att hitta 

brister och möjligheter till förbättring. Vi kommer att ha veckomöten där vi gemensamt 

diskuterar hur arbetsmetoden har fungerat och hur/om vi ska förändra den. Vi kommer att 

använda metoden till att utveckla och producera spel. 

I början av projektet ska vi gå igenom och undersöka befintliga arbetsmetoder, som t.ex. 

Agile och vattenfall, för att sedan gå igenom för- och nackdelar på var och en av dem. 

Vi kommer att utveckla spel med hjälp av Microsofts XNA1. Det är i XNA våra programmerare 

kommer skriva sin kod. Ljud och musik kommer att redigeras i Cubase 52 och diverse 

ljudeffekter och musikinstrument kommer spelas in i Studio Netport3. 

 

Gruppmedlemmar: 

Mario Gryth – Spel – och ljuddesigner. 

Anton Svensson – Programmerare. 

Christoffer Torshall – Programmerare. 

Alexander Åkerman – Programmerare. 

  

                                                             
1 Microsofts eget ramverk för utveckling av spel. 
2 Mjukvara tillverkat av Steinberg. Ett verktyg gjort för att skapa och editera ljud. 
3 En inspelningsstudio som finns på Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn. 
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2.4. Tidsplanering 

Varje individuell produktion kommer ta 4 veckor. 

Dessa veckor delas upp på följande sätt; 

Förproduktion (2 dagar) 

- Brainstorming 

Alla i gruppen sitter tillsammans och funderar ut en idé till ett spel som låter lika 

givande för oss att utveckla som för spelaren att uppleva 

- Research 

Vad krävs för att utveckla spelet? Vilka resurser, verktyg och hur mycket tid kommer 

det att ta? Hur ser konkurrensen ut och hur tacklar vi det? Vilken målgrupp lämpar 

sig spelet mest till? 

- Planering 

o Vem tar sig an vilka uppgifter, hur många personer krävs det för att 

genomföra spelet inom tidsramen? 

o Vilka deadlines ska vi ha? 

o Vad händer om vi inte lyckas hålla tidsplaneringen? 

o Till vilken plattform lämpar sig spelet till bäst? 

o Hur ska vi marknadsföra det? 

Produktion (4 Veckor) 

Det här är tiden vi lägger på att utveckla produkten. I vårt fall innebär det att vi 

programmerar, skapar ljud och grafik. Vi kommer att ha en QA(Quality Assurance) en dag 

varje vecka där vi granskar olika aspekter av spelet, samt låter andra spela det och komma 

med åsikter. 

Färdigställning (1 vecka) 

Här kommer vi slutpolera spelet innan vi släpper det. När vi är nöjda med resultatet skickar 

vi till försäljning. Därefter sätter vi oss och reflekterar på vårt arbete och kollar vad vi kan 

göra bättre till nästa gång. 

 

2.5. Risker 

Vår arbetsmetod är svårlämpad till andra företag som inte har samma förutsättningar som 

oss. Att den inte fungerar lika bra som redan existerande, väl etablerade produktionssätt.  
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3. Processbeskrivning 

”Här kommer vi att beskriva vår arbetsprocess. Vi kommer att beskriva hur arbetet gick från 

att endast vara en spelproduktion, till hur vi valde att ändra fokus mot själva arbetssättet. 

Här kommer vi beskriva hur vi valde att lägga upp vårt projekt, hur vi delade in arbetet samt 

hur vi utförde det.” 

 

3.1. Grundtanken 

Vår grundtanke med examensarbetet var att skapa ett MMORPG4 som vi kallade Aftershock, 

där spelarna själva fick skapa och forma världen, både genom att skicka tankar och idéer till 

oss genom vårt forum, samt direkt inne i spelet som att t.ex. bygga ett hus eller plantera en 

skog. Tanken var att släppa det gratis, men ta betalt för tjänster och tillägg i spelet. Vi 

började bygga en editor som vi kunde använda för att snabbt skapa banor. Det hela flöt på 

bra, tills vi kom till en punkt där vi behövde en grafiker. Eftersom ingen av oss i gruppen 

kvalificerade som grafiker, var vi tvungen att söka utomstående personer, någonting som 

tyvärr inte gick särskilt bra. Vi fick tag på en grafiker som sa att han var intresserad, men han 

var väldigt svår att kommunicera med, så allting rann ut i sanden. När vi inte hade någon 

grafik så började hela projektet att stanna till, dels för att vi behövde grafik för att fortsätta 

och dels för att motivationen i gruppen sjönk. Här började vi granska vårt projekt med 

allvarliga och kritiska ögon. Spelet vi hade börjat göra skulle ta alldeles för lång tid att 

utveckla och någon ekonomiskt vinning låg i så fall flera år bort. Eftersom examen inte ligger 

alltför långt i framtiden kände vi att vi behövde tänka om. Vårt mål var att stanna här i 

Karlshamn ett tag och skapa spel, och då måste vi kunna tjäna lite pengar på våra produkter. 

Då dög helt enkelt inte Aftershock, och vi valde att byta examensarbete till något som ligger 

lite mer inom tidsramarna vi har. Vi började istället lägga fokus på själva arbetsmetoden vi 

arbetar med. Anledningen till detta är att vi inte var nöjda med de existerande 

arbetsmetoderna, vilket vi kommer gå igenom i nästa kapitel. 

  

                                                             
4 Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. En spelgenre som spelas över internet med många spelare. 
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3.2. Problemet 

Problemet med de arbetsmetoder som vi testat under vår utbildning har inte riktigt levererat 

det vi förväntat oss. Metoderna har inte varit ideella för vår grupp i och med att vi har haft 

en annorlunda gruppuppsättning med tre programmerare och en ljudtekniker.  Så därför 

behöver vi ett effektivt sätt att kunna producera spel så att alla programmerare jobbar så 

effektivt som möjligt.  

De metoder vi testat har varit agile, vattenfall och en iterativ process. Dessa testades under 

de former som vi lärt oss under en högskolekurs i digitala medier. När vi provade agile 

arbetade vi med korta sprintar, en del dokumentation och deadlines under en veckas tid. Vid 

testet av vattenfall fick vi skrivna dokument på hur produkten skulle se ut och fungera och 

drog igång arbetet första dagen. Deadlines som var satta i dokumentet var inte realistiska på 

grund av oerfarna idéutvecklare och andra personer bakom projektet så deadlines kunde 

inte hållas. Den iterativa processen fungerade bäst under den korta utvecklingstiden vi hade 

och upplägget av kursen. Vi fick ta emot ett projekt som var utvecklat under en vecka och 

fick fria händer på att utveckla fram nästa steg i projektet. 

 

3.2.1. Agil systemutveckling 

Agil systemutveckling är ett synsätt som innefattar många metoder att utveckla främst 

mjukvara på. Ett bra sätt att beskriva agil systemutveckling har Agile Sweden skrivit på sin 

hemsida (Agile Sweden, 2002): 

” Grundtanken med Agile är att i en föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar 

förändring som en del av verkligheten, inte sådana som blundar för förändringar eller som 

försöker reglera bort dem. Fler regler kommer inte ge oss fler lyckade mjukvaruprojekt. Vi 

behöver flexibilitet - inte rigididet.” 

Stora och viktiga punkter som sammanställer alla agile metodernas synsätt har samlats i ett 

stort manifest där ledande profiler inom systemteknik, konsultverksamhet och 

processexperter har samarbetat och tagit fram manifestet. Manifestet lyder (Manifesto for 

Agile Software Development): 

 Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans 

av värdefull programvara. 

 Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel. 

 Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders 

mellanrum,  ju oftare desto bättre. 

 Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet. 
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 Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 

och lita på att de får jobbet gjort. 

 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet. 

 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

 Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall 

kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 

 Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 

 Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande. 

 Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 

 Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 

justerar sitt beteende därefter. 

Punkter som vi tagit till oss och delar synsätt på är att vårt högst prioriterade ändamål är att 

vår kund, eller spelaren i vårt fall, ska få en rolig upplevelse med vårt spel.  Likaså ska det 

vara förstklassigt, enkelt och bra arkitektur i spelet, som t.ex. inga buggar 5eller dylikt. 

I sin helhet fungerar inte alla punkter på vår produktion i och med att det vi gör handlar om 

spel. Spelet släpps i slutskedet och inte kontinuerligt till kunden, dock efter släpp kan spelet 

underhållas med uppdaterat innehåll osv.    

 

3.2.2 Vattenfall 

(Paul Smith(2009) Waterfall model) 

 

Vattenfall är en femstegsmetod som börjar med att man ser efter om ett behov finns för 

produkten. Om behov finns så kommer man igång med design delen som innefattar allt ifrån 
                                                             
5 Buggar = Ett fel i programmeringskod. 



11 
 

dokumentation till ekonomi för projektet. När allt är klart kör man igång med konstruktionen, 

därefter verifiering för att avsluta med underhåll. 

Med vattenfall får man en bra överblick på både ekonomin och tiden som projektet behöver. 

Men utöver det så är projektet väldigt stelt och orubbligt. Produktionen kommer även att 

dokumenteras så pass att mycket arbete kommer gå åt till just det, vilket inte är nödvändigt i 

vårt fall. 

 

3.2.3. Iterativ arbetsmetod 

 

(Iterative Development Model) 

Huvuddelen med den iterativa modellen är att den är väldigt flexibel. Varje del i projektet tas 

in i alla faser som beskrivs i bilden ovan, tills det att den är färdig eller har nått upp till 

specifika delmål som satts upp. Ofta använder man sig av ett öppet design dokument där 

grundstolparna i projektet finns och  implementeringen av processer ska gå snabbt, felfritt 

och kunna bli omdesignade på nytt om det skulle behövas i framtiden.   

När produkten testas efter en kort tid så har man i åtanke, tillsammans med kunden,  

strukturen, användarvänligheten, pålitligheten, effektiviteten och produktens förmåga att 

utföra de målen den utvecklades för att lösa. Tillsammans med kunden kan skaparna snabbt 

få sig en uppfattning om vad som behöver ändras, tas bort eller läggas till för att produkten 

ska lösa kundens krav.  

 

3.2.4. Återkoppling 

Vårt sätt att se på metoden vi vill använda ska vara att den ska vara iterativ och ha små korta 

intervaller mellan möte och "nästa steg"-diskussioner. Den ska vara så dokumentfri som 

möjligt. Vi vill inte lägga arbetstimmar på att skriva dokument som inte är nödvändiga. Vi vill 

även ha specifika steg eller faser som produkten är i så man har en bra överblick på hur allt 

ligger till. 
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Till en början med har vi fått influenser ifrån den iterativa processen när det gäller 

produktutvecklingen. Vi kommer veckovis att ha möte där vi diskuterar hur det har gått och 

vad som är nästa steg. Här bollas även idéer fram och tillbaka ifrån alla deltagare. 

Anledningen att vi inte helt ut följer den iterativa processen är att vi vill ha ett mer strikt och 

planerat arbetssätt eftersom vi tycker att det behövs om man ska jobba med flera projekt 

parallellt med varandra.  

Genom agile fick vi idéer kring hur våra prioriteringar ska ligga. Kunden ska vara i framkant 

och förändringar ska vara lätthanterliga. Anledningen till att vi inte vill jobba fullt ut med 

agile är att det kan bli så stökigt med alla pågående sprintar då vi har flera projekt parallellt 

med varandra.  

Något som vi inte gillar ifrån vattenfallsmetoden är den tunga dokumenteringsbiten där 

verkligen allt ska stå med. Det fungerar inte optimalt med spelutveckling i en liten skala som 

vi sysslar med. Men vi tycker att vattenfall är en bra metod på grund av att den är så 

detaljerad och noga genomtänkt och den inspirerade oss att bygga upp vårt arbetssätt i olika 

faser där varje fas innebär ett visst steg i utvecklingen.   
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3.3. Vår vision 

”I den här delen kommer vi beskriva våra tankar om det nya arbetssättet, varför vi började 

på ett alternativt arbetssätt istället för att använda ett befintlig, samt hur vårt grundkoncept 

såg ut i teorin innan vi började testa den i praktiken.” 

3.3.1. Början 

”Ett sätt att arbeta som utnyttjar gruppens kunskaper på det mest effektiva sätt som är 

möjligt.”  

Det var under en diskussion vi hade angående framtiden för examensarbetet denna mening 

blev sagd. Hur skulle man på bästa möjliga sätt dela upp arbetet inom en grupp som består 

av tre programmerare och en designer/ljuddesigner? För att effektivisera vårt arbete så att 

varje gruppmedlems färdigheter och kunskaper kunde användas på bästa sätt började vi att 

tänka ut olika möjligheter vi hade. Eftersom vi har tre programmerare betyder det att vi 

snabbt kan skapa kod till spelet. Men vi i vår grupp har som avsikt att specialisera oss på 

mindre spel som inte får ta mer än 5 veckor att göra, insåg vi att det kanske är lite för mycket 

att sätta alla tre programmerare på ett spel. Här började grundidéerna komma fram. Hur 

vore det om man skapade ett arbetssystem där man skapade flera, mindre spel parallellt 

med varandra? Om man delade upp arbetet så att programmerarna fick ett spel var att ha 

huvudansvaret för och sedan samarbeta med designern så kunde vi, i teorin, få fram 

tredubbelt så många spel. 

3.3.2. Idékoncept 

Att dela upp en spelproduktion i olika delar och ge ut varje del till gruppmedlemmarna hade 

vi provat otaliga gånger, och det hade ofta resulterat i att programmeringskoden blev rörig 

tack vare att det var tre personer som gjort den. Men att skapa tre helt olika spel parallellt 

med varandra var någonting vi aldrig har testat innan. Om arbetssystemet fungerar som vi 

har tänkt oss, innebär det att vi snabbt kan skapa små spel och lika snabbt släppa dem på 

marknaden. För ett spelföretag som 2Play är detta det optimala, då vi kommer att försöka 

livnära oss på att snabbt skapa spel. Vi började planera ett upplägg som vi skulle hålla oss till 

under de resterande veckorna. Här nedan är en illustration som visar hur vår metod såg ut 

efter planeringsstadiet. Den visar ett flöde, från förproduktion i fas 1 till produktionssläppet i 

fas 8. Här kommer vi beskriva våra första tankar av vår projektmetod. Vi kommer att gå 

igenom vår färdiga arbetsmetod på s.16. 
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Vår tanke var att dela in arbetssättet i åtta korta faser; 

3.3.2.1. Fas 1 - Förproduktion 

Det första vi ska göra är att skapa en snabb idéskiss på vårt nästa projekt. Vi måste analysera 

marknaden för att se vad det är efterfrågan på och vad som kan tänka sig vara populärt, 

samt vad vi i gruppen känner för att arbeta med typ av projekt. 

Tanken med vårt arbetssätt är att man ska kunna arbeta med flera projekt parallellt med 

varandra. I den här fasen kan vi redan då börja planera inför detta, samt lägga upp 

tidsplaneringen baserat på hur många projekt man vill skapa samtidigt. 

3.3.2.2. Fas 2 - Prototyputveckling 

För att kunna se ifall vår nytänkta idé är bra i praktiken och inte bara på pappret, behövs en 

snabb prototyp med de mest grundläggande funktionerna. Denna fas får inte ta för lång tid, 

eftersom vi ska hålla uppe produktionstempot måste vi skapa snabba prototyper för att 

sedan kunna gå in i Fas 3 så fort vi kan. 
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3.3.2.3. Fas 3 - Prototyputvärdering 

För att se ifall vår idé är värd att fortsätta utveckla behöver vi en prototyputvärdering här i 

fas 3. Tack vare prototypen vi skapade i Fas 2 kan vi få en överskådlig blick om hur produkten 

kommer bli i slutändan. Här ställer vi oss frågor som ”är det intressant nog, kommer vi hinna 

inom en rimlig tidsram?”. Denna fas kommer att bestämma ifall vi vill jobba vidare på 

projektet/projekten, eller om vi helt enkelt ska hoppa tillbaka till Fas 1 och börja skissa fram 

en ny idé. Om vi däremot känner att idén håller, går vi vidare in i själva produktionen. 

3.3.2.4. Fas 4 - Produktutveckling 

Det är nu vi börjar den riktiga framställningen av produkten. Vi behöver skriva dokument och 

riktlinjer för att hålla i ordning på allt som ska tillkomma i produktionen. Om man har 

planerat på att göra flera produktioner parallellt med varandra, delar vi också in 

arbetsgruppen i olika arbetsområden. 

Vi har valt att produktutvecklingen ska vara en iterativ process, eftersom vi känner att det är 

lättare att få en givande produktutveckling om man hela tiden kan lägga till och ta bort 

funktioner och genom detta hela tiden utveckla produkten mot en slutprodukt man kanske 

inte planerade till i början, men som alla känner är mycket mer intressant, samt att 

arbetsprocessen blir mer intressant och givande, enligt våra tidigare erfarenheter med den 

iterativa arbetsmetoden. 

3.3.2.5. Fas 5 - Produktutvärdering 

När den första iterativa perioden är över, behöver vi sätta oss ihop och diskutera hur det gick. 

Har vi följt tidsplanen, har någon i gruppen stött på problem, har vi kommit på nya idéer som 

kan göra produkten mer intressant? Beroende på hur det gick under iterationen planerar vi 

hur vi ska göra i den nästkommande iterativa processen. Tack vare att vi gör denna 

utvärdering kan vi tillsammans komma på nya vägar att gå med projektet, vilket resulterar i 

en smartare och intressantare produkt.  

När vi har nått den tidspunkt vi bestämde i förproduktionen, och vi känner att vi är nöjda 

med vad vi har åstadkommit går vi vidare in i Fas 6. 

3.3.2.6. Fas 6 - Produktpolering 

I fas 6 ägnar vi vår sista tid i produktionen åt att finjustera produkten. Här hårdtestar vi den 

för att undersöka ifall det finns eventuella buggar som kan orsaka problem. När vi väl har 

gjort en noggrann genomsökning och vi känner att vi inte hittar mer problem som kan störa 

användandet av vår produkt, går vi till fas 7. 
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3.3.2.7. Fas 7 - Projektutvärdering 

Det är nu som vi ser tillbaka på arbetet vi gjort och diskuterar och dokumenterar vad som 

har hänt. Vi frågar oss själva om vi är nöjda med arbetet, om vi hade kunnat göra någonting 

bättre samt vad vi ska tänka på till nästa gång. Varje gruppmedlem skriver en egen reflektion 

där vi tar upp någon händelse eller tidpunkt som den individen kände gav extra mycket 

under arbetet. 

3.3.2.8. Fas 8 - Spelsläpp 

Vi har kommit till den sista fasen där produkten är helt färdig. Beroende på vilken typ av 

produkt man har utvecklat kommer detta att få anpassas efter de villkor och förutsättningar 

man har. Vi som utvecklar spel till exempel skriver en beskrivning om spelet, väljer hur 

mycket vi ska ta betalt för det och sedan lägger vi upp det på den marknadsplats vi har valt. 

3.3.3. Framtida Visioner 

Vår tanke med detta examensarbete är att fortsätta använda detta arbetssätt i framtida 

produktioner. Om vi som indiespelföretag, det vill säga ett mindre spelföretag som 

producerar spel utan finansiella hjälpmedel, kan producera tre spel åt gången i samma takt 

som vi vanligen producerar ett, har vi mycket större möjligheter att få ut spel på marknaden. 

Vi vill att Cloudmetoden ska fungera för vår grupp när vi producerar spel, men det betyder 

inte att man kan utveckla fram ett system där man som webbprogrammerare kan utveckla 

flera olika webbsidor samtidigt genom att använda vårt arbetssätt. Vi vill att arbetssättet ska 

vara så dynamiskt som möjligt för att så många andra personer ska kunna dra nytta av den 

och använda den till sina egna produkter. Tack vara att den är så flexibel i sitt användande, 

kan man lätt skapa flera produktioner parallellt med varandra, om man bara gör en Cloud-

planering för varje produktion.   
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3.4. Cloudmetoden 

”I den här delen kommer vi beskriva hur arbetssättet är uppbyggt och förklara varför detta 

kan ersätta eller komplettera existerande arbetsätt. Här går vi igenom allt från idéarbete och 

undersökning till en färdig produkt som är redo att släppas. Vi förklarar hur vi använder 

arbetsmetoden och hur man kan använda sig av den i andra arbetslag.” 

 

3.4.1. Introduktion 

I vårt arbetslag så har vi alltid 3 mindre projekt igång som var och en av programmerarna 

arbetar med och en speldesigner som arbetar med alla projekten. Det är för att utnyttja allas 

kompetens och hålla uppe motivationen inom arbetslaget som vi har bestämt att jobba med 

flera projekt samtidigt. Vi har även ett projekt vid sidan om där vi utvecklar vår editor6 och 

spelmotor7 som vi använder oss av i spelen som vi producerar. Eftersom vår editor och 

motor inte är fullt utvecklade som vi vill ha dem så går vi gärna över och jobbar med den när 

vi kommer på saker som saknas eller som vi kommer att behöva i ett av spelen som vi ska 

producera. Även om det redan finns existerande verktyg och spelmotorer att jobba med så 

har vi aldrig hittat någon som är så pass enkel och lättanvänd som skulle underlätta våra 

nuvarande produktioner. Eftersom det är vår egen editor och motor så har vi möjlighet att 

anpassa dessa efter våra behov och utveckla dem i den riktning som vi vill. Genom att 

utveckla editorn och motorn underlättar vi hela tiden inför framtida produktioner och utökar 

vilka sorters spel vi kan utveckla. 

  

                                                             
6 Ett verktyg som hjälper oss att skapa spel. 
7 Vår grund för alla spel. Den ska vara enkel att komma igång med och stödja många olika slags projekt. 
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3.4.2. Vår arbetsmetod 

 
Illustration av arbetsmetoden så som vi använder den. 

 

3.4.2.1. Fas 1 – Förproduktion 

Förproduktionen är början för alla projekt som vi jobbar med och är planerat att ta ungefär 2 

dagar.  Det är här vi gör allt förarbete för att kunna planera och färdigställa en produkt inom 

rimliga tidsramar. Vi sätter oss ner tillsammans i arbetslaget och brainstormar fram lite idéer 

och tar fram några huvudmoment som vi vill att spelet ska handla om, t.ex. om det ska vara 

ett pussel- eller actionspel och till vilken plattform som vi kommer utveckla produkten till. I 

vårt fall så utvecklar vi spel till Windows Phone 7 (WP7). Vi undersöker och hämtar ofta 

inspiration från befintliga produkter som vi tidigare har spelat eller hört talas om, det kan 

vara allt från en sorts spelmekanik eller ljud/grafisk inspiration. I vårt egna projekt så har vi 

använt oss av inspiration från Shining Force8 som är utvecklat av Sega och släppt 1993 i 

Europa till Sega Mega Drive. Vi har även hämtat inspiration från andra titlar som Chrono 

Trigger9 som är utvecklat av Square 10 till Super Nintendo11 och Half-Minute Hero12. Vi 

diskuterar runt de idéer som vi har fått fram och bestämmer oss för att satsa vidare på en 

idé. Oftast beror beslutet på vem det är som kommer jobba mest med produkten i laget 

                                                             
8 Strategirollspel tillverkat av Sega. Släpptes till Sega Mega Drive år 1992. 
9 Rollspel tillverkat av Square. Släpptes till Super Nintendo år 1995 
10 Tv-spelstillverkare från Japan. Har nu ändrat namn till SquareEnix. 
11 En tv-spelkonsol tillverkad av Nintendo. 
12 Rollspel tillverkat av Marvelous Entertainment. Släppter till Playstation Portable år 2009. 
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eftersom det är viktigt att denna person ska vara motiverad genom hela 

utvecklingsprocessen, man kan se det lite som att personen tar en producentroll i projektet. 

Efter att vi har beslutat oss så utvecklar vi idén vidare till ett stadie där vi kan få fram en 

prototyp av produkten. 

Förproduktion finns i de tre existerande arbetsmetoderna som vi har nämnt men de är olika 

fast går ut på ungefär samma sak. Allt handlar om att komma på och utveckla en idé samt 

dokumentera inför produktionen, men alla metoder tar dokumenteringen på helt olika 

nivåer. Vår arbetsmetod efterliknar mest den iterativa processens förproduktion eftersom vi 

vill låsa så lite som möjligt och låta förändringar ske längs vägen för att vi anser att 

förändringar kan bara vara positivt om vi kan göra produkten bättre än vad vi tidigare tänkt 

oss. 

 

3.4.2.2. Fas 2 – Prototyputveckling 

Denna fas handlar om att skapa en prototyp på spelet så snabbt som möjligt och ska ta upp 

till 1 vecka att utföra. I denna fas så jobbar alla programmerare självständigt med sitt projekt 

medan Mario Gryth i detta fall hjälper till med diverse saker i alla projekt. Alla huvudmoment 

i spelet ska finnas med och fungera ungefär som det är tänkt. Grafik och ljud behöver inte 

vara färdigställt utan det kan vara tillfälligt som sedan kommer att bytas ut i framtida faser. 

Prototypen ska vara spelbar på den plattform som vi riktar in oss mot och ska vara så pass 

färdig att grundmekaniken i spelet är klar. Saker som menyer och andra icke spelrelaterade 

mekaniker ska vara nästintill fullt fungerande medan designen och utseendet inte behöver 

vara färdigtställt. När vi började arbeta enligt denna arbetsmodell så skapade vi en prototyp 

på 2 dagar för att kunna visa oss själva hur effektivt det är att ha en egen editor och 

spelmotor. 

De flesta befintliga arbetsmetoder har en fas där man utvecklar en prototyp av produkten 

om man kan. Vår prototyputveckling skiljer inte sig något från hur man utvecklar prototyper i 

andra arbetsmetoder. 

 

3.4.2.3. Fas 3 – Prototyputvärdering 

I denna fas utvärderar vi prototypen tillsammans i grupp och antecknar ner saker som är bra 

respektive dåligt med spelet. Vi kontrollerar även att spelet är roligt att spela för annars 

kanske vi måste tänka om och se om vi kan hitta en lösning genom förändringar i 

spelmekaniken. Hittar vi ingen lösning så får vi gå tillbaka till fas 1 som vi har fått göra en 

gång under tiden vi har utvecklat arbetsmetoden. Vi hade två bra idéer i fas 1 och hade 

bestämt oss för att utföra en av dem som var ett pusselspel med en väldigt enkel 

spelmekanik som inte riktigt blev som vi väntat oss när prototypen var klar, eftersom vi kom 
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fram till att det fanns mycket konkurrens. Då valde vi ganska snabbt att göra en prototyp på 

den andra idén som vi hade valt bort under förproduktionen och göra en prototyp på denna 

istället. Om spelet är roligt och vi har idéer hur vi ska lösa de sakerna som vi inte tyckte var 

bra nog så kan man gå vidare och börja planera utvecklingsprocessen. Här bestämmer vi 

vilka verktyg vi kommer att använda oss av och skriver ner listor på vad för grafik/ljud vi 

kommer att behöva för att färdigställa produkten. Men det viktigaste är att vi i gruppen tror 

på produkten för att hålla motivationen i topp. 

Vi vet inte hur vår arbetsmetod skiljer sig från andra arbetsmetoder i denna fas mer än att vi 

inte har lagt ner så mycket tid och pengar för att komma hit. Därför kan det vara ganska 

enkelt för oss att gå tillbaka till fas 1 och börja om igen. 

 

3.4.2.4. Fas 4 – Produktutveckling 

Vi delar upp gruppen till sina respektive projekt igen inför denna fas där vi kommer att börja 

utveckla produkten i korta iterationer. Tiden för denna process är helt beroende av hur stort 

projektet är men eftersom vi siktar på snabba utvecklingar så försöker vi hålla tiden till 2-3 

veckor per projekt. Vi utvecklar under en viss tid för att sedan gå tillbaka och utvärdera 

förändringen av spelet sen förra utvärderingen. Stöter vi på problem under utvecklingen så 

finns de andra arbetsmedlemmarna alltid tillgängliga för att få hjälp. Därför är det viktigt för 

oss att alltid jobba i nära kontakt med varandra för att större problem ska kunna lösas så 

snabbt som möjligt. Det viktigaste under utvecklingen är att produkten tar sig framåt och 

inte hamnar stillastående för då finns det risk att motiveringen sjunker inom arbetslaget om 

man inte ser någon förändring. I vårt arbetslag så har vi måndagsmöten där vi kör fas 5. 

 I vår arbetsmetod har vi använt oss av en del från den iterativa processen där vi utvecklar 

vår produkt i iterationer. Eftersom vi har en fungerande prototyp tidigt så har vi mycket tid 

att förbättra vår produkt genom att göra saker som förbättrar gameplay och grafik/ljud för 

varje iteration som vi genomgår. Det finns inga begränsningar på vad som förändras från 

iteration till iteration eftersom vi inte har låst oss till hur spelet kommer att se ut i slutet. 

Därför kan vi utveckla spel som helt plötsligt tar en vändning och blir helt annorlunda än vad 

vi tänkt oss från början. 

 

3.4.2.5. Fas 5 – Produktutvärdering 

Produktutvärderingen sker en gång i veckan efter start av produktutveckling och i vårt fall så 

gör vi detta varje måndag då vi samtidigt tar ett översiktsmöte hur projekten ligger till i 

förhållande till tidsplanering. Här sätter vi oss tillsammans och utvärderar förändringarna i 

produkten sen förra utvärderingen. Vi går igenom och kollar på vad som är bra, dåligt och 

kontrollerar att produkten är rolig och fortfarande kan nå upp till våra mål. Ifall produkten 
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inte är rolig så har vi misslyckats med föregående utvärderingar och hamnar i ett läge som är 

svårt eftersom man kanske har jobbat ett tag med produkten. I detta läge så måste man 

antingen hitta en lösning snabbt eller börja om på fas 1. Denna utvärdering är väsentlig för 

att se framsteg för produkten och alla i arbetsmedlemmar kan se vad som har hänt den 

senaste veckan för att hålla motivationen högt inom arbetslaget. Efter att utvärderingen är 

genomförd för alla pågående projekt så återgår vi till fas 4 om inte produkten är klar för 

slutpolering, då går vi vidare till fas 6. 

Denna fas ingår i iterationer tillsammans med produktutvecklingen och är inte så olik andra 

metoders utvärdering av produkten förutom att vi utvärderar väldigt ofta i korta iterationer. 

I varje iteration så blir den befintliga produkten utvärderad och det som vi vill förbättra 

dokumenteras så att vi i nästa iteration kan utveckla produkten i den riktning vi har valt 

 

3.4.2.6. Fas 6 – Produktpolering 

I denna fas så ska produkten finslipas och göras klar för att nå upp till våra mål. Alla buggar 

ska fixas och den sista grafiken och ljudet ska implementeras i produkten. Poleringen av 

produkten kan ta allt från 1 dag till 1 vecka beroende på hur mycket buggar det finns i spelet. 

När vi anser att det inte finns mer att göra så kan vi gå vidare till nästa fas. 

När vi polerar en produkt så innebär det att den är klar så långt att vi inte behöver förändra 

hur den fungerar men att det ska snyggas till och att vi gör den användarvänlig. Det skiljer sig 

inte från hur det fungerar i andra arbetsmetoder eftersom allt handlar om att produkten ska 

bli bra för användaren och se bra ut. 

 

3.4.2.7. Fas 7 – Projektutvärdering 

Utvärderingen går ut på att vi tillsammans i gruppen kollar igenom och reflekterar över 

produktens kvalitet och hur det har gått under projektet. Vi dokumenterar allt som vi 

kommer fram till under utvärderingen så att vi har något att gå tillbaka till när vi utvärderar 

framtida projekt. Är det några större problem som har uppstått under projektet så är det 

väldigt enkelt att skriva ner lösningen så att vi kan kolla tillbaka på det om vi hamnar i en 

liknande situation i framtiden. 

Frågor som vi brukar ställa till oss själva för att kunna förbättra framtida projekt. 

 Hur fungerade planeringen? 

 Vad har gått bra och vad som kunde gått bättre? 

 Problem vi stött på och hur ska detta förhindras i framtiden? 



22 
 

 Vad kan förbättras i nästa projekt och hur? 

Vår projektutvärdering skiljer sig inte mycket ifrån hur man utvärderar projekt i andra 

metoder men vi har tagit en mall från vattenfallsmetoden och modifierat den så att den 

passar vår situation där vi har valt några frågor som vi tycker är viktiga att besvara. Vi har 

även skrivit några frågor själv som vi tyckte saknades i mallen (Sven-Erik Lundegård, 2003). 

 

3.4.2.8. Fas 8 – Spelsläpp 

I den sista fasen så hjälps vi tillsammans åt i arbetslaget att marknadsföra vår nya produkt 

genom att göra gameplay trailers13 som vi lägger upp på YouTube14 eller liknande webbsidor. 

Vi länkar sedan dessa trailers genom olika socialamedier som Twitter15, Facebook16 och våra 

bloggar. Sedan släpper vi spelet på den tilltänkta plattformen med hjälp av de verktyg som 

tillhandahålls, t.ex. när vi ska släppa spel till WP7 Marketplace17 så använder vi Microsofts 

verktyg på deras utvecklarhemsida (Microsoft App Hub) där vi är registrerade och har ett 

konto för vår grupp. 

  

                                                             
13 En kort film om projektet. Visar främst produkten i reklamsyfte. 
14 En filmuppladdningssida på internet. 
15 Ett realtidsnätverk där man pratar med varandra genom små meddelanden 
16 En social nätverkstjänst. 
17 Microsofts samlade plats för alla spel och applikationer till WP7. 



23 
 

3.5. Resultatet 

”Här kommer vi skriva om slutresultatet av vår studie, bland annat kommer vi ta upp hur det 

har fungerat för oss, vad de positiva och negativa aspekter av metoden, om det finns något 

man kan förändra i metoden för att anpassa den bättre till andra arbetsförhållanden, samt 

hur vi ser på denna metod i framtiden.” 

 

Resultatet av vår studie har lett till en metod som vi anser passa väldigt bra in på vår 

arbetsform där vi i mindre grupp fokuserar på att utveckla spel och verktyg. Anledningen till 

detta är till stor del den frihet som metoden ger genom att inte ha produkter som är styrda 

av dokument, istället fokuserar vi på vad produkterna behöver för att uppnå de ambitioner 

som vi har för dem. Metoden hjälper även till att hela tiden hålla gruppens motivation på 

topp genom att ha alla medlemmarna delaktiga i samtliga projekt både informativt och 

kreativt. Då varje medlem har lika stor rätt att komma med idéer till projektet, även om det 

inte är dennes nuvarande primära projekt. Detta sporrar medlemmarna då de får utlopp för 

sin kreativitet samtidigt som det skapar många nya infallsvinklar på projektet som annars 

inte hade kommit upp. Det ger även motivation till medlemmarna att både prestera bättre 

och hålla ett högre arbetstempo hela projektet igenom, jämfört med ett projekt där en och 

samma medlem arbetar med samma arbetsuppgift hela projektet ut, då detta brukar 

tenderar i att arbetsmotivationen successivt går ner. 

En annan positivt aspekt med vår arbetsmetod, som har varit fördelaktigt, är att alla 

medlemmar under hela projektets gång haft väldigt klart för sig vad de skall arbeta med. För 

även om ett av projektet har blivit tillfälligt stillastående i väntan på innehåll eller dylikt, så 

har det alltid funnits två andra projekt som varit aktiva. Det kritiska här ligger dock i de 

kontinuerliga mötena som vi har hållit hela vägen igenom, dessa möten har gett alla 

medlemmar i gruppen en bra insikt i hur arbetsflödet har flutit på även i de andra projekten 

där man själv annars inte har varit lika delaktig. Detta har i sin tur gjort att övergången från 

ett projekt till ett annat har varit smidig när det så har behövts. Dessa möten har även gjort 

dialogen öppen för hur samtliga projekt legat till i tidsplaneringen, vilket i sin tur har gjort 

det enklare för oss att avgöra om vi behöver flytta över lite mankraft under en kortare tid för 

att hinna i kapp med projektet redan innan ett problem har uppstått. 

Om man tittar på de negativa aspekterna med denna arbetsmetod så noterade vi att att 

produktdokumenteringen var liten jämfört med t.ex. Agile eller Vattenfall. Detta på grund av 

att den närmst liknar den iterativa metoden då varje projekt tillämpar mer praktisk 

utveckling, där varje produkt kontinuerlig förändras under projektets gång för att bli till en 

ny produkt som är bättre än den förgående. Därav ligger det stor vikt i att produkten 

kontinuerligt följs upp utav kvalitets granskning under hela projektets gång för att 

slutprodukten ska leva upp till de mål som vi har satt under förproduktionen. 
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Utöver detta skulle det kunna anses som negativt att den totala arbetstiden ligger högre 

jämfört med att arbeta med endast ett projekt åt gången. Men sett över en längre tid så 

kommer detta troligen att jämna ut sig då man totalt sett utvecklar fler produkter. Men ser 

man på produktionen som helhet så är chanserna goda att arbetsgruppen istället sparar in 

på tid med denna arbetsmetod då varje gruppmedlem i snitt håller ett högre arbetstempo, 

vilket resulterar i kortare produktionstider. 

Den största negativa aspekten vi har kunnat finna med vår arbetsmetod är att projektet till 

större mån blir lidande när det uppstår frånvaro utav någon av våra gruppmedlemmar, 

jämfört med andra metoder där alla medlemmar är dedikerade till samma projekt. Detta på 

grund av att varje person i gruppen har ett stort ansvarsområde till sitt nuvarande projekt, så 

när sjukdom uppstår så avstannar produktionen för det projektet radikalt. Den enda 

lösningen för att återhämta tid för projektet blir då att ta av tid ifrån de andra projekten 

igenom att tillfälligt låna in medlemmar därifrån. 

Baserat på vår bedömning finns det inget som tyder på att denna metod inte skulle fungera 

bra även för större arbetsgrupper. Problematik kan dock uppstå i försök att hålla alla 

medlemmar i gruppen uppdaterade i hur de olika projekten fortskrider. När man som vi 

endast är ett litet antal medlemmar så fungerar kommunikationen ofta bättre jämfört med 

större grupper. En lösning på detta kan vara att utöka de kontinuerliga mötena igenom att 

även hålla ett specifikt områdesmöte, där t.ex. alla programmerare samlas för att prata 

igenom sina pågående projekt. Även om detta på kort sikt kommer kostar extra tid, så blir 

det på lång sikt många fördelar när medlemmar får anledning till att hoppa mellan grupper, 

eller om några övriga problem uppstår, då det är fler människor som kan komma med bra 

åsikter och idéer. 

I framtiden kommer vi fortsätta att arbeta med denna metod då vi anser att den lämpar sig 

bäst till våra arbetsförhållanden. Vi kommer att fortsätta förbättra metoden allt eftersom vi 

märker att det behövs, men i nuläget anser vi inte att det finns någonting som behöver 

förändras för vår del. Däremot finns där en del saker som kan modifieras för att skräddarsys 

till andra arbetslag. Exempel på detta kan vara hur många och hur ofta veckomöten skall 

hållas. Till större arbetsgrupper så kan det vara en bra ide att även hålla veckomöten med de 

specifika ämnesområdena. För vår del kändes det naturligt att arbeta med tre projekt 

samtidigt då vi har tre programmerare i vårt arbetslag, men det går även bra att utöka 

antalet projekt som gruppen arbetar med beroende på hur mycket arbetsresurser som står 

till gruppens förfogande.  
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4. Reflektion 

”I detta kapitel kommer vi beskriva tankar och upplevelser som vårt arbete än så länge har 

gett oss. Vi kommer beskriva hur vi har känt när någonting har blivit fel eller när vi stött på 

motgångar, hur vi lyckades överkomma svårigheter och problem som dök upp, samt vad vi 

har lärt oss av det.” 

 

4.1. Gruppreflektion 

Redan innan vi började jobba med vårt examensarbete så hade vi klart för oss vad vi skulle 

arbeta med. Nämligen ett spel som senare kom till att heta Aftershock. Detta spel gick ut på 

att spelaren tillsammans med sina vänner skulle bygga upp ett virtuellt samhälle i en 

förfallen och krigshärjad värld. Detta gjorde man igenom att leta upp diverse resurser i den 

förfallna världen för att på nytt bygga upp både byggnader och teknik.  

När vi startade igång detta projekt så hade vi dessvärre inte tillgång till någon grafiker, så 

detta blev till en kritisk agenda för oss. Det viktiga var inte bara att hitta någon som var 

duktig på grafik, utan även att denna person skulle passa in i vår grupp när det gällde 

personkemi. Parallellt med detta kände vi även att projektet Aftershock hela tiden växte i 

omfattning, vilket skulle kräva fler arbetstimmar från vår sida än vad vi hade till förfogande. 

Detta väckte en gemensam oro i gruppen att vi inte skulle hinna med att utveckla spelet så 

långt som vi hade som målsättning för slutprodukten. Allt eftersom tiden gick växte oron 

gällande detta allt större, detta ledde till slut att vi inom gruppen tog ett krismöte där vi 

diskuterade vad vi skulle göra för att lösa problemen, vi stod nu inför två alternativ. Det ena 

alternativet var att vi fick förändra hela vår produkt igenom att dra ner på funktionalitet och 

idéer, samtidigt som vi skulle simplifiera den grafiska stilen såpass att vi själv kunde skapa 

den. Det andra alternativet var att förändra vår inriktning och istället utveckla något helt 

annat.  

Då vi kände att vi inte kunde göra Aftershock rättvisa igenom att simplifiera det såpass 

mycket så valde vi det senare alternativet. Nu kom frågan istället att handla om vad vi ville 

fokusera på, för vi ville inte känna att all tid vi lagt på Aftershock skulle vara bortkastad. Men 

då vi i samband med Aftershock hade utvecklat en speleditor kände vi att det var en bra 

grund att utgå ifrån. Vi hade även sedan tidigare varit intresserade av att utveckla spel till 

den nysläppta mobiltelefonen från Microsoft, Windows Phone 7. Men då vi var tre stycken 

programmerare kände vi att det hade blivit svårt för oss alla tre att utveckla på samma 

produkt samtidigt utan att spilla tid, då spel till mobiltelefoner inte är så stora. Så vi valde då 

att helt enkelt utveckla tre produkter åt gången. 

För att förenkla för oss i framtiden valde vi att förbättra den editor vi tidigare byggt, fast med 

syftet att fungera mer som ett verktyg istället för en spelmekanik som var original syftet. Vi 
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bestämde oss även för att utveckla en spelmotor som vi kunde använda till alla våra framtida 

spel. Vår tredje produkt blev till det spelet som idag heter Demon’s Gate, som väldigt snart 

kommer att släppas till försäljning till WP7.  

I samband med vår nya arbetsform kände vi att det behövdes en bättre arbetsmetod som 

skulle fungera mer skräddarsytt för oss, då de arbetsmetoder vi tidigare valt att arbeta med 

inte gick att tillämpa så bra på vårt sätt att arbeta. Denna arbetsmetod skulle fokusera på 

mindre arbetslag som arbetade med flera produkter parallellt, samtidigt skulle den även ta 

till sig kärnan i den Iterativa metoden, där det handlar mer om att utveckla spel så de blir 

roliga att spela, snarare än att strängt följa ett dokument som förklarar hur spelet skall se ut. 

Det blev då naturligt för oss att lägga fokuset på att ta fram en sådan arbetsmetod som vi 

kunde arbeta med även i framtiden under vårt examensarbete. 

Nu när examensarbetet väl är över har vi nu fått ut ett arbetssätt som vi kallar för 

Cloudmetoden. Med hjälp av Cloudmetoden kan vi effektivisera vårt arbete genom att 

producera tre spel parallellt med varandra. Vi har även planer för att sprida metoden vidare 

till andra grupper, där vi anser att den skulle kunna lämpa sig bra. Vårt mål är att så många 

som möjligt ska få en chans att prova metoden för att se ifall den verkligen är så effektiv som 

vi tror och hoppas på. Tänk om det är en väldigt limiterad arbetsmetod som bara fungerar 

tack vare att vår gruppuppsättning ser ut som den gör? Detta är någonting vi gärna vill 

undersöka vidare i framtiden.  

Vi som grupp har alltid kämpat med det orosmoln som ligger över oss angående vår brist på 

grafiker. Då vi har många idéer, samt all kompetens vi behöver när det gäller programmering 

och ljud för att realisera dem, men vi har under hela vår produktion haft problem med att få 

tillräckligt med grafik till våra spel. Men vi har nu nyligen fått kontakt med en utomstående 

grafiker som vi har hyrt in. Hittills har det fungerat bra när det gäller det grafiska innehållet 

han har levererat, dock har vi ett geografiskt problem då all korrespondens måste tas över e-

post eller telefon. 

Med all den erfarenhet vi har fått efter vårt examensarbete känner vi oss redo att försöka 

oss på att starta ett företag tillsammans. Då detta arbete har gjort att vi har kommit närmare 

både som vänner och kollegor, detta gör att vi känner ett stort förtroende för varandra, 

detta anser vi vara en viktig aspekt innan man vågar starta upp företag ihop. Vi har även lärt 

oss hur vi fungerar ihop som grupp, både våra styrkor och svagheter. Så nu känner vi oss 

redo att skapa många roliga spel med hjälp av vår nya arbetsmetod Cloudmetoden.  
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4.2. Personliga reflektioner 

4.2.1. Reflektion Christoffer Torhall 

Jag har valt att reflektera om min tid i examensarbetet när jag arbetade med det som idag är 

vår egna editor, som vi kommer använda till våra framtida spel. Denna editor har fått 

namnet Aftershock efter vårt första projekt. I början av vårt examensarbete var tanken att vi 

skulle utveckla ett massivt online rollspel i 2D18 sett från ett fågelperspektiv. Detta spel fick 

kodnamnet Aftershock.  

I spelet Aftershock skulle spelaren bland annat själv ges chansen att bygga upp den virtuella 

världen tillsammans med alla andra spelarna. För att lyckas med detta så skulle det krävas en 

väldigt omfattande editor som var lätt att förstå och använda samtidigt som den skulle ha 

tillräckligt kraftfulla verktyg nog för att klara av alla de funktioner som spelaren behövde ha 

tillgång till. 

För att lyckas att skapa en sådan editor så började jag med att göra en lista i 

prioritetsordning på alla de funktioner som var tvungna att komma med i editor, där jag 

rangordnade de mest essentiella funktionerna först för att vi så snabbt som möjligt skulle få 

igång en prototyp när jag väl började bygga på editorn. Anledningen till att jag gjorde detta 

var dels för att underlätta för mig själv när det väl var dags att skapa editor, men även för att 

få en bättre inblick på vad editor egentligen skulle handla om. När jag hade detta klart för 

mig började jag söka runt på internet efter snarlika editorer för att få både inspiration och 

idéer, men främst för att få en bättre förståelse för hur människor var vana vid att jobba 

med 2D-editorer, då jag ville få så många spelare som möjligt att känna sig hemma med de 

snabbknappar och kommandon som finns i editorn redan första gången de använde den.  

När jag väl hade en bra bild framför mig om hur jag ville editor skulle formas, satte jag igång 

att programmera. Efter fyra veckor var grunden relativt klar. Det gick att skapa banor, ladda 

in dem och spara dem. Dock var där fortfarande många funktioner som ännu inte var på 

plats, men arbetet flöt på som tänkt och jag låg bra till tidmässigt.  Men det var nu som vi 

gemensamt i gruppen kom fram till att byta inriktning på vårt projekt, anledningen till detta 

var många, men främst var att vi kände att projektet vi hade påbörjat var för stort för oss att 

utföra. Vi valde därför att skjuta på det till framtiden och istället börja utveckla mindre spel 

till Windows Phone 7. Detta förändrade editorns syfte helt, från att vara en editor som var 

skräddarsydd till ett spel, behövde vi nu istället en editor som skulle vara multifunktionell på 

så vis att den skulle gå att använda till flera olika typer av spel, oavsett genre eller 

kameraperspektiv.  

Som tur var gick det relativt smärtfritt att ändra inriktning på editorn då jag ännu inte hade 

hunnit implementera alla de spelspecifika funktionerna, utan det handlade mer att tänka om 

på vad som skulle finnas i den nya versionen utav editorn nu när den skulle göras väldigt 

                                                             
18 2D kan bara visa två dimensioner, höjd och bredd. Saknar djupet som 3D har. 
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öppen, utan några restriktioner till någon specifik typ av spel. För att göra detta gick jag 

återigen tillbaks till min lista som jag skrev i början av projektet, för att göra om den med det 

nya syftet. Jag började då återigen söka på nätet efter bra tips till vad som en editor behöver, 

men denna gång med spelutvecklare som målgrupp. Jag hittade diverse speleditorer som 

gav mig bra idéer på vad jag skulle tillföra. Exempel på detta är t.ex. ett rutnät som är lätt att 

slå på/av när det så behövs. Detta rutnät underlättar både när det kommer till ögonmått, 

men framförallt förenklar det placeringen utav objekt. Jag hittade även David Roussets 

plattforms editor där han på djupet förklarade hur han byggde upp sin editor specifikt för 

Windows Phone 7. Bland annat går in på  hur han laddar in banorna till hans spel. Det gav 

mig bra idéer till hur jag kunde förbättra laddningshastigheten när man laddar in banor till 

vår editor med. Men dessvärre stötte jag på problem när jag insåg att det var en Windows 

Phone 7 specifik laddnings sekvens och detta ville vi inte då våran editor skulle fungera lika 

bra till alla plattformar. Lösningen på detta blev att jag fick ta mig an att skriva om min gamla 

kod fast med samma tanke som D. Rousset använt sig av. 

I dagsläget använder vi editorn till alla våra pågående produktioner. Den har stöd för de 

flesta av de funktioner som finns i de redan etablerade speleditorerna, framförallt har den 

stöd för många funktioner som underlättar för utvecklaren när han bygger banor. Vad som 

var väldigt bra i min strävan för att uppnå detta var att en i vår arbetsgrupp arbetade med 

editorn för att bygga spel, samtidigt som jag vidareutvecklade den. Han hjälpte mig då med 

att ta fram nya idéer på saker som saknades eller, tvärtom behövdes tas bort. Än idag finns 

där fortfarande viss funktionalitet som jag kommer implementera i framtiden, men för 

närvarande fungerar den väldigt bra för dess syfte. 
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4.2.2. Reflektion Anton Svensson 

Varför har vi valt Windows Phone 7? 

En av anledningarna till att vi valt Windows Phone 7* (WP7) att jobba med är att 

utvecklingsmiljön är den bland de bästa i branschen. Dessutom hade vi sedan andra året här 

på BTH* programmerat i rätt miljö, dvs. språket C#* och ramverket XNA* som även används 

på WP7. Vi såg även en stor möjlighet att slå oss in på den nya marknaden när den väl 

öppnade och vi kunde göra ett namn för oss. 

Processen vi har för att utveckla spel lämpar sig väldigt bra till vårt mål att utveckla 

mobilspel. Vi har flera projekt igång på en gång, samtidigt som vi håller projekten små och 

korta. På det sättet får vi fram många spel och når ut till fler människor som alla är olika 

sorters spelare. Det kommer inte bli några monsterproduktioner där vi sitter i flera månader 

på samma spel (undantag kan hända) och bara knäcker kod, utan varje produktion ska gå 

snabbt. Vid sidan av dessa produktioner löper en parallell produktion som innefattar vår 

motor för alla spel. Desto fler funktioner och ju mer vi optimerar motorn så kommer spelen 

vi gör i den att gå fortare och fortare.  

Just nu har vi valt att enbart fokusera på utveckling till WP7, men det finns inga hinder på att 

vi inte skulle kunna ta upp antingen iOS* (iPhone) och/eller Android* utveckling. Får vi ut ett 

populärt spel på WP7 marknaden så skulle det absolut inte skada med en liknande produkt 

på de andra marknaderna. Men från början hade det nog varit svårare att slå sig in på de 

största marknaderna som litet företag. Då ska man nog ha en kristallklar idé som överglänser 

all konkurrens. 

Erfarenheterna jag fått ifrån det här arbetet har varit väldigt bra, både för mig själv som 

person och vår grupp i helhet. Hela gruppen har lärt sig hur vi arbetar tillsammans och våra 

mål till framtiden. Jag själv har lärt mig att inte argumentera om saker som inte har någon 

viktigare betydelse, vilket oftast bara resulterar i dålig stäming och slösad tid.  

Jag hoppas att vi har gått i rätt riktning med WP7. I och med att det inte officiellt släppts i 

Sverige ännu så har vi inte bra koll på framtiden. Men redan efter sex veckor så hade det 

sålts 1,6 miljoner (Achim Berg, 2011) mobiltelefoner med WP7. Det är i alla fall för oss en bra 

siffra. Med i beräkningarna så tar vi även att Microsoft och Nokia ingått i sammarbete där 

Nokia ska börja producera mobiltelefoner med WP7. Nokias egna operativsystem Symbian 

kommer läggas undan till förmån för WP7, vilket jag tror kommer ge Microsoft en stor del av 

marknaden.  Pyramid Research, en IT- och teknikanalyseringfirma har förutspått att 

Microsoft, med WP7, kommer att ta över större andelarna av Nokias gamla Symbian-andelar 

på marknaden, vilket kommer resultera i att Microsoft, med WP7, kommer vara störst på 

marknaden runt 2013 (Pyramid Research, 2011). 
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4.2.3. Reflektion Mario Gryth 

När jag tänker tillbaka på de gångna veckorna, är det mycket som jag känner ha varit bra och 

dåligt. Vi har hittat en arbetsmetod vi vill arbeta med i framtiden, det vill säga vår 

egenutvecklade metod. Jag känner att det ska bli väldigt spännande att använda den i våra 

spelproduktioner, samt även om vi kan sprida den till andra grupper och hålla föreläsningar 

vore jätteroligt. Jag tror starkt på Cloudmetoden. om vi bara lägger ner så mycket tid som 

man normalt ska göra på en arbetsplats är jag säker på att vi har hittat ett sätt att jobba som 

kommer passa 2Play. 

Jag är dock inte nöjd alls över vår arbetsprestation när det gäller att producera spelen vi 

hade som mål att göra. Vi har helt enkelt jobbat alldeles för dåligt för vårt eget bästa, och vi 

har haft många timmar som har försvunnit tack vare sjukdom. I slutändan har vi nu två och 

ett halvt spel att visa upp, och jag känner mig inte alls nöjd över det. Visserligen har vi även 

lagt mycket tid på att skapa Aftershock19, men vi skulle absolut ha hunnit göra mer än vad vi 

gjorde.  

Hursomhelst, det mest intressanta som jag har varit med om på den här resan är dock 

någonting som jag faktiskt inte har tänkt på förrän på slutet när jag satt med ett av mina 

nyinskaffade visitkort i handen. Där stod ”Game/Sound Designer ” (Spel- och ljuddesigner).  

Jag går utbildningen Digital Ljudproduktion här på BTH (Blekinge Tekniska Högskola), och har 

hela denna tiden på skolan tänkt att jag ska utbilda mig till ljuddesigner. Jag har gjort en del 

musik till en del olika projekt, mestadels filmer, och känner att jag ständigt utvecklats, både 

när det gäller den tekniska och den teoretiska biten. Men jag har också ägnat mig åt 

någonting annat, utan att egentligen ha tänkt på det, nämligen speldesign.  

Under den senare tiden av mitt studerande här på BTH har jag jobbat tillsammans med tre 

stycken spelprogrammerare vid namn Anton Svensson, Christoffer Torshall och Alexander 

Åkerman (som jag då även har jobbat med i detta examensarbete, under gruppnamnet 

2Play). Vi har jobbat på många projekt tillsammans, men jag kommer inte gå in i detalj på 

dessa. Istället ska jag gå in på HUR jag har jobbat med dem. Som jag sa, jag är ljuddesigner, 

och jag började jobba med dessa tre eftersom de behövde ljud till sina spel. I början var det 

som jag var van vid; jag fick ett projekt som de hade jobbat på och jag skulle ljudlägga det, 

och mer var det inte med det. Men ganska snabbt började jag komma in i gemenskapen mer, 

och jag började diskutera med dem och komma med synpunkter och idéer till spelen som de 

tillverkade. Vi växte snabbt ihop till en tight grupp, och jag fick allt större frihet när det kom 

till speldesignen, och jag kände mig väldigt hemma med det. Innan jag visste ordet av hade 

jag blivit vår Speldesigner, och har nu så mycket frihet jag behöver för att skapa roliga 

funktioner och se till att de funktioner vi har finslipas så att det blir bättre.  

När jag tittar på min arbetssituation nu så ser den inte likadan ut som den gjorde i början av 

examensarbetet. Om man tittar på vår metod jobbar vi på tre spel samtidigt, med en 
                                                             
19 Vår egenskapade editor. 
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programmerare på varje spel. Men jag däremot har hand om alla tre. Jag ska se till att spelen 

känns rätt och komma med olika funktioner som jag känner skulle passa, som 

programmerarna sedan implementerar. När de väl har fått det i spelet, testar jag och 

berättar hur jag hade velat ha det för att det ska kännas rätt. BTH har även en 

speldesignutbildning där man lär sig olika knep och begrepp som man kan ha användning för 

när man skapar idéer och funktioner till spel, men i mitt tycke kan man inte lära ut kreativitet. 

Någonting som alltid får mig inspirerad att forstätta arbeta kreativt är citatet ”Imagination is 

more important than knowledge” (Albert Einstein, 1929). Precis som han sa, oavsett hur 

mycket man än har läst på inom speldesign, kvittar det om man själv inte har någon kreativ 

fantasi. Detta gör att jag personligen känner att jag har en chans i speldesignvärlden. Jag 

kanske inte har läst böcker i hur man bäst skapar banor och världar, och hur man skapar 

spelmoment som använder sig av vissa knep. När jag designar spel, så gör jag det från hur jag 

själv hade velat se det, och hur jag själv hade velat ha det för att jag ska känna att det skulle 

vara ett bra, genomslipat spel. Om jag jämför mig själv med andra, utbildade, speldesigners 

här på skolan, så tror jag att jag har ett mer friare tänk, då jag inte tänker på alla regler och 

system som de har studerat här på BTH. 

Allt detta har jag tyckt varit jättespännande, och jag älskar att jobba med speldesign.  

Men det är bara ett problem... Speldesign, dokumentation och speltest tar nästan upp all 

min tid, men jag får inte glömma att jag också är ljuddesigner. Under examensarbetet har vi 

som sagt jobbat med tre helt olika spel på en gång. För programmerarna har det inte varit så 

stor skillnad från vad de är vana vid, förutom att de har lite större ansvar när det gäller 

koden för sitt spel, men jag har däremot tre stycken helt skilda spel att hålla koll på. Det har 

varit en något överväldigande uppgift, och jag känner att jag inte har fått lägga ner så mycket 

tid som jag hade velat som ljuddesigner. Detta innebär att jag inte är helt nöjd med min 

insats inom ljudavdelningen, och jag känner att jag skulle kunna göra mycket bättre ifrån mig 

om jag bara hade haft mer tid. Detta är någonting jag ska tänka på till nästa gång. Vi kommer 

fortsätta att tillverka tre spel parallellt med varandra och jag kommer ha samma roll som jag 

har nu, men då kommer jag vara förberedd på hur mycket jobb det innebär.  
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4.2.4. Reflektion Alexander Åkerman 

Varför jag föredrar att jobba i mindre arbetslag? 

Jag har som erfarenhet att mindre arbetslag jobbar mer effektivt än större arbetslag 

eftersom kommunikationen brister ofta någonstans på vägen i de större arbetslagen. Jag har 

inte jobbat i några riktigt stora arbetslag, men det räcker oftast att man är mer än 6 personer 

i arbetslaget varav 4 eller fler jobbar inom samma område och i mitt fall som programmerare. 

Av min erfarenhet så är kommunikationen det viktigaste inom laget och att alla litar på att 

alla inom laget kommer att leverera sin del av produkten. Men det är inte så enkelt om 

kommunikationen inom arbetslaget är bristande. Detta leder ofta till att motiveringen inom 

arbetslaget sjunker och kvalitén på det som arbetsmedlemmar levererar sjunker. Så vad gör 

då ett mindre arbetslag mer effektivt? Så som Ken Thompson förklarar i “Small Team 

Collaboration: Seven key Beliefs To Work As A Great Team” så vet alla inom laget vad de kan 

förvänta sig av de andra och vad som förväntas av en själv. I mindre arbetsgrupper använder 

man ofta en såkallad ”Give and Take” metod för att någon i laget inte ska fastna på problem 

utan få hjälp av de andra. Det viktiga är att ingen ska behöva vara rädd för att fråga om hjälp 

från andra i arbetslaget. Jag har inte stött på några problem med kommunikationen i mitt 

nuvarande arbetslag och jag tror att det är för att vi alltid jobbar i nära kontakt med 

varandra och kommunicerar bra. Men vi har haft några kommunikationsrelaterade problem 

där vi har bestämt något tillsammans i gruppen men alla har inte tolkat det på samma sätt. 

Så det är något som vi har tagit till oss för att slippa förvirring i framtiden. Det gäller helt 

enkelt att vi måste vara väldigt tydliga i allt som bestäms tillsammans i arbetslaget så att alla 

vet exakt vad som menas. Genom att alltid hålla motivationen uppe inom arbetslaget och 

veta att alla medlemmar kommer att leverera sitt allra bästa för varje projekt så kommer 

effektiviteten vara i topp och om man jämför med ett större arbetslag så är det mycket 

lättare att uppnå detta. Jag har märkt att vi håller vår motivation uppe inom arbetslaget när 

vi utvärderar våra pågående projekt under våra måndagsmöten. Där ser vi hur projekten 

förändrats och kommit längre fram i utvecklingen och det ger ett positivt intryck på alla 

arbetsmedlemmar. 

 

Anpassade arbetsmetoder ökar produktivitet och effiktivitet 

I början på kandidatarbetet så skulle vi i guppen göra ett lite större projekt som vi var väldigt 

motiverade att göra. Men med tiden gick och vi inte såg så mycket förändringar och resultat 

så började motivationen sakta men säkert sjunka. Fast att vi ändå hade kommit en bra bit på 

vägen så var det så långt ifrån en färdig produkt och vi hade en ny idé angående framtida 

projekt. Vi ville göra WP7 spel eftersom marknaden var ganska ny och vi kände på oss att 

den kommer att växa och bli större väldigt snabbt. Så vi startade upp ett nytt projekt och 

började göra ett spel till WP7 men det blev så trångt att jobba med ett väldigt litet projekt 

med 3 programmerare. Jag tyckte att vi inte kunde arbeta så som vi gjorde och vi bestämde 
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tillsammans att det inte var särskilt effektivt. Därför utvecklade vi en arbetsmetod som vi 

kunde jobba efter som var mycket mer effektiv för vår grupp. 

Med erfarenhet från tidigare projekt där vi alla hade testat på olika arbetsmetoder så hittade 

vi en lösning som använde sig av delar från de arbetsmetoder som vi alla hade testat på. Jag 

kände att den här lösningen var helt perfekt för oss som grupp och min motivation genom 

kandidatarbetet har varit på topp fast att jag inte alltid har varit så effektiv som jag har velat. 

Jag har dock haft mina skäl och gruppen har varit förstående och det har varit väldigt viktigt 

för mig. Jag hittade ett väldigt intressant tanke angående arbetsmodeller som Jim Welsh 

hade skrivit i en artikel om framtida arbetsmetoder för mjukvaruutveckling.  

“I also believe that there’s not one technique, model, or set of methodologies that can work 

for every project or team.” (Jim Welsh, 2007); 

Detta citat tycker jag passar väldigt bra in på hur jag har sett på de existerande 

arbetsmetoder som vi valde att inte arbeta efter. För de passade inte riktigt oss och hur vi 

arbetar.  
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Ordlista 

Android – Googles operativsystem till mobiltelefoner. 

Blogg – Personliga sidor på internet där vi skriver om olika projekt vi jobbar på. 

Bugg – Ett fel i programmeringskod. 

C# - Ett programmeringsspråk 

Chrono Trigger – Rollspel av Square från 1995.  

Editor – Ett verktyg som hjälper oss att skapa spel. 

Half-Minute Hero – Rollspel av Marvelous Entertainment från 2009. 

iOS – Apples operativsystem till iPhone och iPad. 

Iteration – En process som repeteras till det att ett mål är nått. 

Marketplace – Marknaden för alla spel och applikationer. 

Microsoft – Stort IT- och teknikföretag. 

MMORPG – Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. En spelgenre som spelas över internet 

med många spelare. 

Plattfom – Ett speciellt system av maskinvara och operativsystem. De plattformar vi riktar oss till är 

Xbox 360, PC och Windows Phone 7. 

Shining Force – Rollspel av Sega från 1992.  

Spelmotor – Vår grund för alla spel. Den ska vara enkel att komma igång med och stödja många olika 

slags projekt. 

Trailer – En kort film om projektet. Visar främst spelet i reklamsyfte. 

Twitter – Twitter är ett realtidsnätverk där man pratar med varandra genom små meddelanden. 

Windows Phone 7 – Microsofts nya operativsystem till nya mobiltelefoner. 

XNA – Ett ramverk för utveckling av spel. 

Youtube – En filmuppladdningssida på internet. 

 


