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Förord

Innan jag börjar skulle jag vilja tacka alla som hjälpt mig med att slutföra detta fruktansvärt långa 

projektet. Jag vill tacka Kerstin Gustavsson för hennes tillit att jag skulle få allting klart i tid. Tobias 

Bjerlo för att han hela tiden funnits där för att säga ifrån när jag gjort fel och uppmuntra mig när jag 

gjort rätt. Sofie Wikström för alla diskussionen om vad jag bör och inte bör göra. Till alla som gett 

mig kommentarer och hjälpt mig med mina tankar. Ett riktigt stort tack till Fredrik Häthén och Calle 

Leppäjoki från Cool Core Audio för deras hjältedåd i slutet med att skapa all ljudmiljö på så kort 

tid. Det hade inte varit möjligt att få klart allting utan er. Tack.

Abstrakt

I denna text diskuterar jag produktionen av Hearty Horrors, ett spel programmerat och designat helt 

i flash. Jag diskuterar svårigheterna för de olika delarna i att skapa ett spel. Tankar och jämförelser 

mellan onda och goda karaktärer och vad man, som speldesigner, bör och inte bör göra för att få 

spelare att känna sig manade att spela vidare.

In this text I discuss the production of Hearty Horrors, a game programmed and designed completly 

in flash. I discuss the difficulties of diffrent parts in the making of a game. Thoughts and 

comparances are made between evil and good characters and what you, as a gamedesigner, should 

and should not do to make the player want to continue playing.

Nyckelord/Keywords:

Flash, Actionscript 3, Design, Spel, Game, Beat-Em-Up
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Kapitel 1 - Arbetsbeskrivning

Jag har konstruerat ett spel, Hearty Horrors, som är ett flash spel där man som spelare skaffar olika 

förmågor för att kunna ta sig igenom olika banor. Hjälten är en skuggvarelse från djupa grottor 

under världen, vars uppdrag är att ta sig så djupt in på de anfallande fiendernas territorium som 

möjligt. Uppåt emot molnen. För att ta sig förbi de olika hindren i sin väg måste han döda gulliga 

monster och stjäla deras hjärtan. För att hitta från bana till bana så får han hjälp av andra 

skuggvarelser.

Arbetet har legat i att programmera och designa spelet på egen hand. Att försöka skapa en 

huvudkaraktär som de flesta kan tycka om men samtidigt vara lite rädda för och att berätta en 

historia utan att ett enda ord sägs eller skrivs. Samt skapa en balansering av de olika monsternas 

styrkor och svagheter jämfört med spelaren, och slutligen olika hinder i banorna och olika sätt att 

lösa de olika hindren på.

Jag valde att programmera spelet i det senaste Action Script språket för Flash, AS3, för att lära mig 

mer om dess funktioner och uppbyggnad.
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Kapitel 2 – Projektplanering

Målet med Projektet

Jag förväntar mig ett spelbart flashspel med åtminstone en fullständig bana, flertalet olika monster 

och olika förmågor för spelaren. Jag vill göra spelet så att det är ett underhållande tidsfördriv som 

folk vill återkomma till.

Syftet med Projektet

Jag har alltid haft ett intresse av att göra spel och berätta historier interaktivt. Med det här projektet 

försöker jag lära mig mer om hur spel fungerar dels på design och planeringplanet och dels genom 

spelets inre mekanik, koden.

Projektmetod

Börjar med att planera ut allting med spelet och designa olika delar av grafiken. Kommer sen 

kontinuerligt att sitta och arbeta med att programmera och animera. Hela tiden kommer jag 

kontinuerligt att hålla kommunikation med olika personer för att få kommentarer och kritik för de 

olika delarna i spelet, och på så sätt förbättra allt eftersom.

Tidsplan för Projektet

Vecka 1: planering

vecka 2 - 15: programmering och animering.

vecka 5: En bana klar, Tre olika monster med AI, Två olika förmågor, avslutning på banan, allting 

fullt animerat.

vecka 8: animerade film sekvenser till spelet. intro, mellanbanor, vinst

vecka 11: ytterligare en bana klar, ytterligare två monster och en förmåga.

vecka 15: sista banan klar, speltestat, ljudsatt, menyer och allting klart

Eventuell ekonomi för Projektet

Ingen planerad

Behov

En speldesigner som kan diskuteras med angående spelmekanik.

Ljudtekniker som är villig att producera ljud.

Musiker var tilltänk att vara Tobias Bjerlo, som läser på kungliga musik högskolan. Tyvärr fick han 

förhinder. Istället så fick jag hjälp ifrån Cool Core Audio, som består av Fredrik Häthén och Calle 
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Leppäjoki.

Programmerare att diskutera med: Erik Järlemyr, läser på DS BTH tredje året

Risker för Projektet

Det finns viss risk att jag kommer att bygga in mig i ett hörn i koden och inte kommer kunna 

använda den såsom jag önskar längre fram.

Ljudet kommer vara ett problem då jag ännu inte fått tag på någon för alla olika ljuddelar, slag, 

skrik, musik och bakgrundsljud, bland annat.

Tid är alltid en risk, kanske kommer jag inte hinna med allt som önskas bli klart i tid. Därför 

planerar jag att göra de viktigaste bitarna först och senare lägga till mer detaljer.

Prioritetsplan

Grundmotor

Första banan

Monster

Animerade sekvenser

Musik

Ljud
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Kapitel 3 – Processbeskrivning

Redan tidigt under hösten började tankarna 

vandra angående vad som skulle produceras under 

våren. Olika idéer blev påkomna och förkastade. 

Planer så som 'One-on-one-fighting' spel i stil 

med Street Fighter (Capcom, 1987). En form av 

spel där två karaktärer slåss mot varandra och den 

som först lyckas slå ner den andra vinner. Dessa 

funderingar lades till sist åt sidan för det kändes 

för litet för femton veckors hårt arbete, två 

personer som slåss och olika former av 

bakgrunder var inte riktigt tillräckligt för att fylla 

ut, tyckte jag. Istället skapade jag ett 'Beat-em-up' Sidescroller med pusselinslag. Ett spel där man 

tar sig fram över plattformar för att slå ner olika former av monster för att på så sätt samla på sig 

nya krafter och öppna upp nya vägar igenom spelet.

Noggrannare är Beat-em-up en spelgenre där spelaren tar till sina händer eller närstridsvapen för att 

ta sig längre och längre fram igenom spelet. Oftast består spelet av en eller två spelare som kämpar 

emot grupper av motståndare, som även dem tar till närstrid för att stoppa spelaren. En sidescroller 

är en typ av spel där skärmen 'scrollar', rullar, med spelaren. Alltså att kamerans fokus hela tiden är 

på spelaren medan denna rör sig igenom kartorna och världen, så att man inte ser banan i sin helhet 

utan bara det närmaste området kring spelaren. Pussel är, även det, vad det låter som. Spelaren 

behöver lista ut hur man kan ta sig förbi olika problem genom pussel. Exempelvis för att öppna en 

dörr måste spelaren dra i olika spakar och hitta rätt kombination. Kombinationen kan avslöjas på 

andra ställen i banan, eller åtminstone hur man ska tänka för att kunna nå ett önskat resultat och 

klara sig vidare.

När projekttiden började, fick jag ett rum tilldelat mig i skolan att ha som en arbetsplats. En plats 

helt för arbete och ingenting annat. Sedan började det skissas på olika koncept. Tanken med att ha 

en ondskefull varelse i en gullig värld var en ganska tidig tanke som jag fastnade väldigt för och jag 

började därför skissa på hur just denna varelsen kunde se ut. Det  var viktig att huvudkaraktären 

skulle kunna bli omtyckt av så många som möjligt för hans elaka attityd och hans sätt. Samtidigt 

som han behövde vara enkel att teckna med alla animationer i åtanke. Jag skissade upp olika 

versioner av honom som visades upp för vänner. Sofie Wikström, arbetar som grafiker för 

Bild 1: Hearty Horror



Hearty Horrors - Peter Svensson - Sida 8

spelföretaget Black Drop Studios och Tobias Bjerlo, studerande på kungliga musikhögskolan, har 

båda hjälpt mig mycket med kommentarer och tankar. Dels vad gäller karaktärens utseende, dels för 

tips och råd på vad jag borde göra härnäst.

Bjerlo har kontinuerligt fått titta på spelet då det lagts till saker. Han har kommenterat känslan av 

kontroller, vilka monster som varit för svåra och liknande saker. När jag rättat till något har han fått 

en ny version att testa för att se om förändringen varit tillräcklig eller kanske till och med för stor. 

Bjerlo har således varit min huvudsakliga testperson.

Wikström, å andra sidan, har gett mer professionella råd om vad man bör tänka på. Vi diskuterade 

bland annat huruvida fienderna skulle skada spelaren genom vidrörning eller ej. Något vi kom 

överens om att de inte borde göra, då jag ville ha mer rörelse i striderna. Spelaren skulle inte hinna 

reagera om fienden plötsligt skulle kasta sig mot spelaren, utan denne har större chans att reagera 

när fienden bits.

När jag började skissa på de olika monsterna insåg jag 

att det kunde vara fördelaktigt att låta deras design vara 

olika. Nästan alla monster har cirklar som grundformer 

och skarpa kontur-linjer medan huvudkaraktären har 

mer skakiga former. Former som nästan verkar ha svårt 

att hålla samman, hela tiden i rörelse. Detta för att 

ytterligare understryka att huvudkaraktären inte var i 

sin egen hemvärld utan i en annan värld. För att öka 

huvudkaraktärens elaka drag gjordes en ansträngning 

att få alla fiender i spelet att se gulliga ut. Detta gjordes 

genom mycket färger och ljusa intryck medan spelaren 

är helt svart.

Enligt olika teorier och vetenskaplig efterforskning finns det en rad olika saker i 

ett barns ansikte som sätter igång en reaktion hos vuxna människor som medför 

att det man ser är gulligt (A Specific and Rapid Neural Signature for Parental  

Instinct

, 2008, http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0001664). 

Med detta i åtanke gjordes monstren så söta som möjligt, med runda former och 

Bild 2: Skisser av Huvudkaratären och 
Monster

Bild 3: Ett  
monster
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stora ögon såsom barn har. Ljudeffekterna på fienden ligger i linje med detta tema, för att förhöja 

känslan av något så gulligt som möjligt.

Huvudkaraktär, däremot, blev mer mänsklig och fick mer aggressiva drag. Ett stort leende med 

huggtänder, ilskna ögon, taggar på huvudet och klor på händerna. Scott McCloud (Understanding 

Comics, 1993) teoretiserar att man lättare känner igen sig i någonting som har färre visuella drag 

och anser att det antagligen är en av de större anledningarna till att vissa karaktärer lyckas så bra 

som de gör. Därför lät jag min huvudkaraktär bara ha två ögon och en mun. Detaljerna hölls 

medvetet borta för att få så många som möjligt att känna igen sig i honom.

Någonting som varit ett problem genom hela produktionen är ljud och musik. Bjerlo gick tidigt med 

på att hjälpa mig med musik till spelet men innan han hann komma igång ordentligt med sitt 

skapande blev det dödsfall i familjen. Tyvärr blev han tvungen att avsäga sig skapandet av musiken. 

Från början har jag sökt några som vill hjälpa mig med ljudet, både inom skolan och utanför, men 

fått avslag på avslag. Mailat olika listor med vädjan om hjälp. Först när det var tre veckor kvar kom 

ett råd att kontakta Cool Core Audio (http://coolcoreaudio.com/), en 

grupp studenter som gick Digitala Ljud, BTH. Fredrik Häthén och 

Calle Leppäjoki, hoppade båda direkt på min förfrågan trots att de 

redan hade en väldig massa andra saker att göra under tiden. Redan i 

slutet av veckan därpå så var de flesta ljuden och all musik skapad 

och kunde ganska hastigt därefter läggas in i spelet. Tyvärr hann de 

inte med de båda animerade filmsekvenserna i spelet, men de hann 

med nästan alla andra ljudeffekter och de hann med all musik som 

behövdes. Jag har diskuterat med dem hur äganderätten ligger på alla 

ljud och all musik. Jag får använda allting hur jag vill, så länge det är 

relaterat till spelet. Alltså ingen av låtarna som signal på mobilen. Medan de lägger till ljuden i sitt 

ljudbibliotek och visar upp trettio sekunders klipp av musiken på sin hemsida. En väldigt bra 

överenskommelse i mitt tycke. Jag är väldigt nöjd med resultatet de lyckades åstadkomma trots att 

de hade andra uppgifter vid sidan om och väldigt kort tid på sig. De har också sagt att de vill göra 

klart alla ljuden efter sommaren, när de har tid att arbeta ordentligt igen. Tills dess står de 

animerade filmerna utan ljud.

När man dödar vissa monster kommer det fram ett hjärta. Detta hjärta ger spelaren en 

viss förmåga, specifikt för monstret som dödats. Det finns tre olika förmågor och 
Bild 5:  
Hjärtat

Bild 4: Cool Core Audio 
Logotyp
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spelaren kan bara ha en av dessa förmågor åt gången. De är:

Klor, som gör att man kan klättra på vissa väggar och att man gör lite mer skada i strid.

Teleportering, för att komma förbi/genom vissa väggar och hinder.

Skjuta, döda monster på avstånd samtidigt som du skyddar dig själv.

Tanken med att ha tre olika krafter är för att kunna göra upp pussel där man behöver döda monstren 

i en bestämd ordning för att kunna ta sig vidare. Alternativt, en obestämd ordning, men det visade 

sig väldigt mycket svårare att göra. Det ligger en hel del tanke i att man ska förlora de gamla 

förmågorna när man plockar en ny, eller klarar banorna. Att man konstant skiftar förmåga gör att 

man måste anpassa sig lite mer utefter nya situationer som uppkommer hela tiden och lära sig förstå 

vad ens nya förmågor kan ta en. Problemet är dock att man måste bygga banor där man inte kan ta 

sig tillbaka såvida man inte kan ta sig vidare. Tänk att man står vid en låst dörr, för att kunna 

komma in genom dörren så måste man gå igenom en korridor för att hämta nyckeln så att man kan 

låsa upp dörren. Spelaren får inte ha möjligheten att gå tillbaka till ett gammalt område och fastna 

där för att den saknar rätt kraft för att ta sig vidare. Däremot så får de gärna återvända till samma 

plats för att kunna ta sig vidare.

De tre förmågorna ger helt olika fördelar från 

synpunkten av en map-designer. Den som skapar 

pussel och planerar hur banan ska klaras av och i 

vilken ordning saker och ting måste lösas. Om 

någon kan klättra så kan de ta sig förbi väggar 

som tidigare varit stora hinder, höjdleden öppnas 

plötsligt upp. Det kan finnas pussel där spelaren 

behöver hoppa mellan olika väggar för att kunna 

klättra till toppen av en hög tunnel men så fort 

spelaren får en annan förmåga så måste denna 

tunnel sluta så pass tätt att man inte faller ner 

igen av misstag, eller att det finns en alternativ väg för den nya förmågan att ta sig upp på igen. 

Teleporteringen gör att man kan passera tunnare väggar eller korta tunnlar med taggar. En stor 

fördel med den förmågan är när den försvinner finns det oftast ingen möjlighet att ta sig tillbaka 

samma väg som man kom ifrån, inte utan att skadas väldigt mycket. Att skjuta däremot var svårare 

att hantera för mig. Det måste finnas monster som utan möjligheten att skjuta är svåra att passera. 

Ett exempel är om spelaren måste hoppa mellan olika mindre plattformar för att ta sig fram, då kan 

Bild 6: Första kartan
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fiender göra att det är svårt att passera vissa platser. Ett alternativ är om fienden är väldigt stark och 

tålig, så pass att man inte kan slå den på ett bra sätt i närstrid. Sista banan är uppbyggd med det i 

åtanke. Sista bossen på sista banan går att slåss mot redan i början, men då han är otroligt svår. 

Därför behöver man ta sig runt hela banan för att få förmågan att skjuta, och på så sätt döda honom 

på avstånd.

Ett tidtagarur lades till i ett försök att få spelaren att känna ett behov av att 

skynda sig genom banan. Det verkar dock som om tydligheten med uret var 

för vag. Många spelare har klagat på att den inte märks tillräckligt när den 

börjar närma sig slutet och många märkte inte kopplingen mellan att tiden 

tagit slut och att en fiende dyker upp. Personligen tycker jag att detta låter 

underligt. Uret börjar blinka och ticka när tiden närmar sig sitt slut och 

tickandet ökar något precis innan det är helt slut. I efterhand har jag också kommit fram till att jag 

själv inte uppskattar den formen av bestraffning för spelare. Spelen bör inte bli svårare om tiden tar 

slut med tanke på att det är de som inte är lika skickliga som bestraffas och inte de duktiga som 

faktiskt skulle uppskatta en större utmaning. Denna insikten kom jag till för sent för att hjälpa mig i 

detta projektet, men det är någonting jag vill ta med mig till ett annat projekt i framtiden. I efterhand 

har det givits förslag på andra lösningar för just detta problem. Förslag som att låta spelaren komma 

in en liten bit i banan och sen kontrollera hur mycket liv man har kvar och hur lång tid det har gått 

för att sedan lägga till monster utifrån det. Kanske till och med hur starka monstren ska vara. På så 

sätt kan man göra det svårare för de duktiga spelaren och enklare för de inte lika duktiga. 

Anledningen till varför man vill stressa spelaren är för att öka glädjen när de väl klarar av banorna 

eller problemen. Stressen ökar utmaningen och på så sätt ger det lite extra till svårighetsgraden. Om 

man klarar någonting som är svårt så känner man sig lite mer nöjd efteråt.

I samband med det bör det kanske förklaras varför det inte finns någon highscore. Alltså att man får 

poäng i slutet av varje karta grundat på hur snabbt det gått, hur mycket liv man har kvar och hur 

många fiender man dödat. Detta är dels för att jag inte tycker om att spela spel för att få en viss 

poäng utan anser att spelet bör klara sig självt, poängen ska inte vara anledningen till varför man 

vill spela ett spel. Dels också för att highscoren hade haft väldigt liten egentlig variation. De banor 

som är skapade är byggda så att man bör döda nästan alla monster på banorna för att kunna ta sig 

vidare. Därför skulle highscore inte ge tillräckligt till spelkänslan för att göra skillnad.

Anledningen till varför jag valt att skapa spelet i just Flash som program och programspråk är för 

Bild 7: Tid- och liv-
mätaren
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att det är programmeringsspråket jag kan bäst och vill fördjupa mig mest i. Dessutom är Flash är 

otroligt spritt program som är plattformsoberoende. Alltså att man bara behöver installera ett 

program på sin dator för att allt som är skapat i Flash ska fungera. Varesig man har en PC eller Mac. 

Väldigt många mobiltelefoner idag har stöd för Flash också. Detta ger enorma möjligheter till att 

sprida sina program.

Projektet lades upp på internet efter att fem veckor hade gått (Newgrounds,  

http://www.newgrounds.com/portal/view/483769), vilket gav en hel del bra kommentarer och en hel 

del dåliga. De klösmärken som kommer upp när spelaren träffar ett monster är en idé som är tagen 

därifrån. För att markera att spelaren är träffa monstren och att gör skada. Från början när man 

hoppade från en vägg så släpptes man bara och fick falla direkt. Många tyckte att det var ett 

problem och kom med förslaget att man får en liten knuff uppåt när man hoppar ifrån väggar också, 

något som lades till ganska snart efteråt.

”Omega18” gav förslaget ”It should also be made clear which walls you can climb and which not.” 

vilket är en av anledningarna till markeringarna på vissa väggar och stegarna på andra. Olika försök 

gjordes fär att synliggöra vilka väggar som spelaren kunde klättra på och vilka spelaren inte kunde 

det på, så uppenbara som möjligt.

”Nakisima” skrev ”dont make shift the attack button because it turns on stickykeys on my computer,  

which is reeeeeallly annoying.”. Sticky keys är en funktion i windows som kontrollerar att shift inte 

hålls nere eller att man trycker på den för ofta. Jag har aldrig förstått vad den egentligen är bra till, 

men då det är irriterande att få fram en ruta varje gång man slår för mycket lades 'S' till som en extra 

knapp att slå med. Andra klagade även över att det var krångligt att hoppa genom att trycka på 

uppåt knappen, så 'A' lades till som hopp-knapp.

Nu lite närmare på monsternas beteende mönster, deras AI, Artificiella Intelligens. Alla monster har 

ett gemensamt grundsystem där de väntar på att spelaren ska närma sig innan de börjar anfalla eller 

fly. Vissa monster är 'modigare' än andra och anfaller. Men då de bara har ett visst område som de 

kan röra sig inom så behöver de fly när spelaren lämnar området, genom att försöka röra sig så långt 

ifrån spelaren som möjligt. Detta för att spelaren inte ska kunna ta sig precis utanför monstrens 

räckvidd och slå på dem när de inte kan försvara sig. De monster som inte är modiga flyr tills de 

kommer i närheten av någon som är modig och kommer då att anfalla även dem. Flockbeteende helt 

enkelt. Detta för att få dem att kännas mer naturliga och levande än om de bara tagit sig fram till 
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spelaren och börjar slå.

När jag skapade koden för världen så gjorde jag det på ett 

sådant sätt att jag 'hård-kodade' kartorna. Alltså att jag 

skrev, i koden, exakt var marken och väggarna och allting 

annat var i förhållande till varandra. Problemet med det var 

att jag bara kontrollerade var spelaren var i världen. Alltså 

att jag, i kod, bara följer var spelaren är i förhållande till 

världen och inte någonting annat. Det gör att alla fiender 

bara kan röra sig i sidled och inte följa efter spelaren över 

plattformar eller upp för väggar. Detsamma gäller med 

skott, de kan aldrig träffa några väggar. För att ordna detta 

skulle jag vara tvungen att ändra väldigt stora delar av 

koden, något som hade tagit för mycket tid för att hinnas med inom ramen för kandidatarbetet.

I vanliga fall brukar man inte skriva in alla 

koordinaterna för alla väggar och golv i koden 

utan man skapar objekt som man inte kan ramla 

igenom. Dessa objekt kan vara olikfärgade 

streck eller lådor som bli ogenomträngliga. När 

jag började, kände jag inte till ett bra sätt att göra 

något sådant system på. Om man bygger med 

lådor, en fast form som man inte kan passera, 

kan allting väldigt enkelt bli ganska enformigt. 

Alla avstånd måste plötsligt vara exakta utifrån 

lådornas storlek. Tyvärr kom jag inte att tänka på att man kunde göra färgade streck förrän efteråt. 

Detta jag planerar att jobba med i framtida projekt. För att dölja sträcken eller lådorna lägger man 

självaste kartan som ett lager ovanpå, en bild för att dölja detaljerna för spelaren.

Ett annat problem, relaterat till kartorna, är när spelaren skadas. När spelaren skadas knuffas han 

tillbaka lite grann och om han står fel, nära vissa väggar, finns det en risk att han knuffas igenom 

väggar och faller ner genom marken. Det finns tyvärr fortfarande platser som inte har ordnats upp 

ännu på den fronten, men lösningen är att göra väggarna lite tjockare, kodmässigt, just där risken 

finns. Anledningen till att denna funktion sparades ändå var att det kändes mer onaturligt om 

Bild 8: Ett utdrag av koden för 
kartorna. p1_mc är spelarens olika 
förhållanden och bg är var spelaren är.

Bild 9: Första kartan som linjer
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spelaren stod stilla efter att ha blivit slagen, och för att på så vis få lite mer rörelse i strid.

Något som återkommit har varit en skada i handleden. Under hösten fick jag slitageskador i 

handleden vilket gör att jag får värk vid tungt arbete eller precisionsarbete. Något som allvarligt 

påverkat min arbetstakt. Det har gett problem vid tecknande och animerande likväl som vid 

programmering. Jag har varit periodvis i kontakt med läkare och har tagit medicin för värken. Jag 

fick ett handledstöd för att hålla handleden stilla när jag ritar. Det har hjälpt, men fortfarande hållit 

nere arbetstakten fruktansvärt. Samtidigt har den långsamma takten också tvingat mig att tillbringa 

mer tid att fundera igenom saker och ting och planera mer. Vilket i sin tur troligen har hjälpt en hel 

del då jag inte har kastat mig in i vissa saker i onödan. Planeringen för animationer blev mycket 

noggrannare på grund av det. Jag ville inte behöva teckna några extra rörelser i onödan.

När jag planerade skissades idéerna och tankarna ner på papper som sedan hängdes upp på väggen. 

Allt från programmering till design av karaktärer, funderingar på hur olika saker skulle lösas och 

bildmanus för de olika filmsekvenserna. Som resultat blev det att hela väggen fylldes av papper. Det 

har också funnits tillgång till en whiteboard där jag har skrivit mer flytande saker. Viktiga termer i 

programmeringen, vad som ska göras under veckan och liknande saker. 'i15' stod en längre tid i ena 

hörnet för att jag skulle kunna hålla reda på vilken siffra som skulle komma härnäst i mina 

'for'-loopar. De loopar som jämför värden mellan olika monster eller kontrollerar vilket monster 

som skadas när man slår eller liknande. En loop är en bit kod där man kontrollerar samma 

information på en massa olika objekt. Varje gång spelaren slår går det igenom en loop som 

kontrollerar vilka monster som är tillräckligt nära spelaren för att skadas. På white boarden fanns 

också en latmask på hur jag skulle programmera in banorna fanns också där, hur breda väggar och 

golv skulle vara i koden.
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Kapitel 4 - Reflektion

Så här efteråt när jag tittar på mitt spel kan jag se en hel del saker som jag har missat eller gjort fel, 

och jag ser även saker som blivit väldigt bra och som jag har lärt mig. Tanken var från allra första 

början att jag skulle lära mig objekt-orienterad programmering. Men då planerade jag utifrån att få 

tjugo veckor och inte de femton som det blev i slutänden. Därför strök jag det hela för att satsa mer 

på att få klart projektet. Nu efteråt har jag fått höra att jag tydligen inte är långt ifrån att 

programmera objekt-orienterat. Som jag har förstått det så handlar det om att ha all kod som 

kommer att återanvändas, skriven separat från resten av koden, så att det går att kalla på det när det 

behövs. Personligen får jag erkänna att jag inte helt förstår vad det är men att andra tycker att jag 

närmar mig är åtminstone ett bra tecken. Kommer fokusera närmare på det när jag börjar på mitt 

nästa projekt. På svensk Wikipedia förklaras det hela så här:

”Objektorienterad programmering (Object Oriented Programming, OOP) är en 

programmeringsmetod i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som 

interagerar med varandra. De ursprungliga idéerna i metoden (objekt, inkapsling) uppstod i slutet  

av 1960-talet i programspråk för simulering. De byggdes sedan på med arv under mitten och slutet  

av 1980-talet. Denna metod att programmera anses av förespråkarna vara effektiv och kraftfull,  

speciellt vid konstruktion av större program, eftersom oönskad påverkan mellan programmets olika 

delar minimeras. Det är också oftare lättare att återanvända programdelar från ett program i ett  

annat, eftersom begreppen, objektklasserna, ofta blir generella och användbara i olika 

sammanhang.” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Objektorienterad_programmering).

Överlag är jag ändå nöjd med koden för spelet. Att självaste kartorna bara kontrollerar var spelaren 

är och ingenting annat, det var en miss från min sida. Bortsett från det så är koden bättre gjord. Min 

AI har inte varit så pass detaljerad i någon annan av mina arbeten, tycker om att det känns som att 

fienden är flockdjur. Jag trivs med att teleporteringen inte alltid hamnar helt rätt på plats, står man 

på en kant och teleporteras ut ifrån platformen ramlar man oftast ner. Det finns en hel del små 

detaljer som spelaren knappt tänker på men som höjer känslan en hel del när den görs rätt. Att det 

kommer stora klösmärken av att man träffar ett monster är ett sådant fenomen. Folk klagade utan 

dem, men ingen verkar ens tänka på det när det finns där.

All grafik fick kanske inte den genomarbetning som den förtjänat, men så var jag skadad och hade 

väldigt mycket annat som behövdes göras samtidigt. Dock får jag erkänna att jag önskar att jag 

kunde jobbat ännu mer med animationerna och monsterna än vad jag gjort. Vissa av mina monster 

känns på tok för enkelt gjorda, även om det var en bit av planen. De rosa varelserna är de jag tänker 
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mest på. 

Jag gjorde de rosa varelserna i fyra olika delar, en för självaste huvudet/kroppen och en för varje 

tentakel. Det var ganska enkelt att röra på alla delarna för sig och få fram någonting som såg bra ut, 

men med just den rosa varelsen var den första jag gjorde. Animationen blev inte så bra som jag 

hoppats. Jag gjorde alla monster på det sättet, varje rörlig del för sig, animerad för sig. Om jag 

skulle gå tillbaka till den första skulle den antagligen bli bättre. Alla andra monster fick också fler 

detaljer än just det rosa. De flygande fick en liten tofs på pannan och mönster på sina vingar. De 

gröna fick någonting som liknar hår. De rosa fick bara ett par små öron, numera tycker jag att de 

skulle fått någonting mer än så för att göra sig lite mer säregna.

Huvudkaraktären gjordes på ett helt annat sätt som tog lite längre tid, men var mycket roligare. Dels 

hade han olika delar som flyttar sig, precis som monstren, men inte alla delar fungerar så. 

Huvudkaraktärens kropp är ritad på nytt flera gånger för varje rörelse som han gör. Samtidigt som 

fötterna, händerna och huvudet alla rör sig på olika sätt i sig själva. Jag gjorde så helt enkelt för att 

få mycket rörelse i honom. Blev väldigt nöjd med honom och ännu mer nöjd med skillnaden mellan 

honom och monstren. Tycker personligen att det märks att de är två vitt skilda saker.

Ingående Reflektion

För att skriva om mina tankar om självaste designen av spelet i sin helhet har jag försökt hitta en 

passande text om just speldesign. Detta har varit ganska svårt men jag kommer diskutera utifrån 

denna texten: An Intro to Game and Mod Design - 

http://www.cncgeneralsworld.com/articles/moddesign/ skriven av huvuddesignern för C&C All 

Stars, Blbpaws, 2008. Diskussionen där är om en hopslagning med olika realtids strategi spel för att 

göra ett spel med så många av de andra spelens element som möjligt. Realtids strategi är när en 

spelare övervakar en bas, bygger byggnader och soldater för att sedan använda soldaterna för att 

förstöra fiendens baser. Väldigt olikt det jag själv producerat, men tankemönstret är väldigt nära 

ändå.

”I have yet to meet a person who has exclusively good ideas.” börjar 'Blbpaws' att säga innan han 

diskuterar hur viktiga utomstående människor är för att få fram en helhet. En speldesigner behöver 

folk utifrån som kan säga ifrån. Detta håller jag helt med om. Ensam kan man komma fram till 

väldigt många väldigt bra tankar och idéer, men det är när andra ser på tankarna som man får veta 

att de är helt fel. Själv har jag skickat iväg mitt spel till näst intill alla på min messenger-lista. Ett 
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chattprogram som låter mig prata med väldigt många olika individer. Där har jag fått kommentarer 

på dels mina tankar och under hela produktionen.

Blbpaws fortsätter med att förklara hur viktigt det är att göra en djupt gående designplan för spelet 

man producerar. Att försöka hitta ett 'måttsystem' på hur bra saker och ting är. Exakt hur detta 

måttsystem är uppbyggt är egentligen inte så viktigt så länge som allting i spelet är uppmätt i 

samma mått. I min designplan stod inget sådant med. Personligen hade jag bara byggt upp tankarna 

på känslan och den visuella designen av Hearty Horrors. Vilket jag nu ser att det var ett misstag. Så 

som jag arbetade för det gick det genom att provspela spelet och känna efter hur starka vissa fiender 

var, snarare än att veta det exakt. I slutänden så kom det till ett måttsystem ändå, förvisso, men det 

vore enklare att skapa ett sådant innan man börjar programmera monsternas beteende.

Efter det fokuserar Blbpaws sig mer på balanseringen. ”Variety is also important to create an 

appeal to all sorts of players.” I hans spel behöver han göra tre olika, unika, sidor som i slutänden 

ska vara precis lika starka. Varje lag måste gå att spela på olika sätt, men samtidigt gå att använda 

på ett sätt som är lite bättre i just det laget än ett annat. Personligen har jag sluppit överväga olika 

lags fördelar och nackdelar. Istället har jag fått överväga de olika monsternas styrkor och svagheter. 

Jag har fått väga upp hur de olika förmågorna förändrar spelet, både genom pussel och i striden 

mellan spelaren och fienderna. De gröna varelserna kan teleportera sig från en plats till en annan, på 

så sätt röra sig väldigt snabbt från punkt A till punkt B medan fåglarna hela tiden färdas väldigt fort 

och skjuter ner på spelaren. Det ena monstrets fördelar ska överväga hur svårt det är att vinna över 

och på så sätt bestämma hur ofta och i vilka situationer de dyker upp. Spelaren måste alltid kunna 

komma åt en flygande fiende som exempel.

Detsamma gäller de olika förmågorna. Klorna ger möjligheten att röra sig på områden som 

teleporteringen inte tillåter men samtidigt måste det alltid går att ta sig vidare om man skulle råka 

gå fel på banorna och de olika förmågorna måste göra liknande skada. Förmågan att skjuta ger 

kraften att döda monster på avstånd vilket gör att det är otroligt mycket svårare för monsterna att 

komma åt spelaren, men samtidigt måste spelaren råka ut för situationer där det inte går att komma 

åt fienden utan att fienden kommer åt spelaren.

Blbpaws menar att spelare ska ha tillfälle att kunna lösa olika situationer på olika sätt. I mitt fall 

skulle det betyda att spelaren måste kunna ta sig igenom banorna med hjälp av olika lösningar som i 

slutändan, är lika bra. Detta har jag tänkt på men misslyckats med. I den andra banan, en grottbana, 
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hade jag så att man kunde klättra upp för en vägg för att ta sig upp till nästa nivå och helt komma 

förbi ett lite kraftigare monster. Jag tog bort det för att utmaningen blev helt annorlunda på de olika 

vägarna. Om man klättrade så passerade man, mer eller mindre, allting som var en utmaning och 

kunde fortsätta som om ingenting hade hänt. Jag gjorde försök att göra den alternativa rutten svårare 

genom att placera ut fiender och väggar man var tvungen att klättra över. I slutänden gick det 

fortfarande mycket lättare att klättra upp för väggen än att möta det där lite kraftigare monstret. 

Därför misslyckades jag tyvärr med att få valmöjligheter till spelaren och spelet måste klaras på ett 

specifikt sätt om man vill kunna klara det.
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