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Förord 

Vi i 12 O'clock Studios vill tacka Olle Lundahl och Marcus Johansson på BBI för allt stöd, 

Imagination Studios för att jobba medströms med en liten studio, Jan Wallin och Hans-Erik 

Holgersson för lyssnande öron och sist men inte minst; Niklas Wennersten, världens bästa 

praktikant. 
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Abstrakt  

Vårt kandidatarbete gick ut på att ta reda på om det var möjligt att utveckla ett kort spel i hög 

teknisk kvalitet och ändå skapa ett djupt intryck på spelaren. Under projektets gång 

utvecklade vi, med hjälp av UDK (Unreal Development Kit), ett skräckspel i 3D till PC vid 

namn The Horror at MS Aurora. För att erhålla den höga tekniska kvaliteten som vi var ute 

efter användes metoder som räknas som standard för stora speltitlar på marknaden: 

Animationer spelades in med Motion Capture och musiken skrevs med en full 

symfoniorkester i åtanke. Innan produktionsfasen tog vid gick alla gruppmedlemmarna 

igenom en research-fas, där var och en satte sig in i de områden som skulle komma att vara 

aktuella under produktionen (d.v.s. hur UDK fungerar, musikteori och orkestrationsteknik, hur 

man arbetar med Motion Capture-data o.s.v.). Planering inför produktionen skedde med hjälp 

av vattenfallsmetoden och arbetsschemat sattes up med hjälp av ett så kallat Gantt-schema 

(detta diskuteras i detalj i kapitel 3). Vid inlämningen för kandidatarbetet hade arbetsgruppen 

hunnit skapa en kort bit av spelet som visade ungefär hur slutprodukten skulle komma att se 

ut. Spelet är tänkt att släppas på den digitala distributionsplattformen Steam mot slutet av 

sommaren 2011. 

 

Nyckelord: skräck, motion capture, 3D, UDK 
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Abstract  

The goal of our bachelor thesis was to find out whether or not it was possible to create a high 

quality game with a short play time which would cause a deep emotional impact on the player. 

During the course of the project we, with the help of UDK (Unreal Development Kit), created 

a 3D horror game for the PC called The Horror at MS Aurora. To achieve the high quality we 

needed we used methods that are standard fare for the big games on the market: Animations 

were recorded using Motion Capture and the music was composed with a full symphonic 

orchestra in mind. Before the production phase began, each team member gathered research 

relevant to his field (i.e. how UDK works, music theory and orchestration, how to handle 

Motion Capture data and so on). We used the waterfall model and a Gantt chart when 

planning development (more on this in chapter 3). When we handed in the project for review 

we had managed to create a short piece of the game that showed – roughly – what the final 

product would look and feel like. The game is planned for release on the digital distribution 

platform Steam at the end of summer, 2011. 

 

Keywords: horror, motion capture, 3D, UDK 
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1. Arbetsbeskrivning  

Här beskriver vi kortfattat spelet vi arbetat med, samt hur produktionen gått till under 

kandidatarbetets gång. 

Produkten vi utvecklar är ett spel som heter The Horror at MS Aurora. Det är ett skräckspel 

som utspelar sig på ett lastfartyg på väg från Norge med farlig last och en minimal besättning. 

Någonstans under resan går allting fel, och spelets huvudperson upptäcker att han är ensam på 

skeppet med något som iakttar honom från skuggorna. 

Teamet som arbetat med detta bestod av en producent (Victor Dahlqvist), en grafiker (Magnus 

Christensson), två leveldesigners (Stefan Gökstorp och Markus Fors), två programmerare 

(Martin Silve och Oliver Henriksson) samt två ljudansvariga (Calle Leppäjoki och Fredrik 

Häthén). Vi tog även hjälp av Niklas Wennersten (tidigare student vid SOFE i Karlshamn) för 

att assistera vår grafiker samt av Emma Grahn och Kunal Luthra för konceptskisser. 

Arbetsmetoden vi följde var vattenfallsmodellen med Gantt-schema (mer om detta i kapitel 

3.1 – Konceptutveckling). 

Under de totalt 17 veckor vi arbetat med spelet har alla avdelningarna arbetat med Gantt-

schemat som utgångspunkt och gjort en uppgift i taget. Allt innehåll som producerats, med 

undantag för ljuddesign och musik, har implementerats löpande. 

Tanken med vårt kandidatarbete har varit att ta reda på om en grupp med studenter 

tillsammans kan skapa en spelupplevelse med kort speltid men hög kvalité till ett lågt pris 

(d.v.s. en hyrfilmsliknande upplevelse). 
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2. Projektplan  

Här berättar vi om vårt syfte med kandidatarbetet, vårt mål och hur vi gick till väga för att 

uppnå det. En projektplan på engelska skrevs vid projektets början med inrikting på 

potentiella investerare. Den versionen finns i Bilaga 4. 

2.1. Syfte 

Vårt syfte är att ta reda på om det var möjligt för en liten grupp med studenter att skapa en 

kortvarig upplevelse som skulle lämna ett djupt intryck hos den som upplever den. Denna 

upplevelse ska vara så lik en hyrfilm som möjligt i sin karaktär, d.v.s. hög kvalité på kort tid 

med en låg prislapp. Vi vill ta in teknik som ska lyfta produktionen så högt som möjligt och 

göra den jämförbar med produktioner med stora budgetar (d.v.s. AAA-standard). Därför måste 

gruppmedlemmarna genomföra research inom relevanta fält för att förbereda sig inför de 

utmaningar som kommer (mer om detta i kapitel 3). 

2.2. Mål 

Då alla i gruppen redan från början ville skapa en digital, interaktiv upplevelse som skulle 

leva upp till syftet väljer vi att göra ett spel. Vi vill skapa ett tredimensionellt skräckspel med 

detaljerad grafik, realistiska karaktärsanimationer, professionella röstskådespelare, en 

symfoniorkester som framför musiken och en välskriven handling som för tankarna till mer 

mogen skräck (i stil med noveller av H.P. Lovecraft) och som är tänkt att påverka den som 

upplever den på ett djupt psykologiskt plan. Ett projekt av den här omfattningen måste 

planeras och struktureras noggrannt redan under förproduktionsfasen, och därför väljer vi att 

arbeta med hjälp av vattenfallsmetoden och ett Gantt-schema (mer om detta i kapitel 3). 

2.3. Projektmetod  

Då vårt mål är att uppnå en så hög kvalitet som möjligt och att skapa ett djupt intryck hos 

spelaren kommer vi att använda oss av verktyg och tekniker som är vanliga bland 

professionella spelutvecklare men mindre vanliga bland mindre spelutvecklingsföretag. Dessa 

tekniker är nödvändiga för att vi ska kunna uppnå vårt mål. 

Motion Capture (se ordlista) är numera standard för att fånga in realistiska rörelser som kan 

appliceras på en 3D-karaktär. Då vårt projekt är relativt omfattande och många animationer 

kommer att behövas är valet av Motion Capture baserat både på tiden det tar att producera 

animation samt kvaliteten på slutprodukten. Valet står mellan att låta 3D-grafikern animera 

allting för hand eller arbeta med inspelad Motion Capture-data. Animering för hand tar lång 

tid och är oerhört krävande, och slutresultatet riskerar att se stelt och omänskligt ut eftersom 

det är mycket svårt att på ett tillfredsställande sätt återskapa mänsklig rörelse för hand. 

Motion Capture eliminerar det problemet och låter istället grafikern koncentrera sig på att 

skapa färdiga modeller som den inspelade datan kan appliceras på. Nackdelen med Motion 

Capture är kostnaden (som är mycket hög). 

Vi väljer att använda oss av riktiga musiker i en symfoniorkester för att framföra spelets 

musik eftersom det också är standard för större produktioner i spelbranschen. Det är möjligt 

att skapa musik helt och hållet i en dator med virtuella instrument men dessa kommer aldrig 

att låta så realistiska och varierade som riktiga. Nackdelen med att använda en riktig 

symfoniorkester är dels kostnaden, dels det faktum att komposition för riktiga instrument 

kräver mycket mer av kompositören (se kapitel 3). För att kunna arbeta med riktiga 
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instrument på ett tillfredsställande sätt behöver spelets kompositör (Fredrik Häthén) lägga ner 

tid på research under förproduktionen för att lära sig allt som krävs. 

Valet av professionella röstskådespelare är baserat på den ökade inlevelsen och känslan som 

kommer sig av välagerad dialog i spel. Vi kommer att kontakta diverse röstskådespelare i 

regionen och ta in dem för auditions (röstprov) under produktionens gång och sedan spela in 

spelets dialog (och monolog) så fort Motion Capture-animationerna är klara. Vi väntar på att 

animationerna ska bli klara för att kunna synka röstinsatser med animationer på ett bra sätt. Vi 

kommer inte behöva läppsynka dialogen eftersom detta går att göra enkelt för hand. 

Vi väljer att använda oss av den färdiga spelmotorn UDK (Unreal Development Kit) eftersom 

det ger oss ett bra och stabilt verktyg att bygga vår spelvärld i. Motorns grund är redan färdig 

och det enda som kommer behövas är modifieringar för att passa de unika spelmoment vi 

tänker oss ska finnas med. Fördelen med att använda en färdig spelmotor såsom UDK är att vi 

behöver lägga ner mycket mindre tid för att ge vårt spel ett fungerande ramverk, samt att 

kostnaden blir mycket låg (UDK har ett fördelaktigt royaltyavtal som kostar oss mycket lite 

pengar
1
). Det finns andra motorer vi kunde använt oss av, men just UDK är den mest stabila 

och prisvärda på marknaden för tillfället. 

                                                 
1
 UDN – Three – DevelopmentKitFAQ, URL: 

http://udn.epicgames.com/Three/DevelopmentKitFAQ.html#Licensing, 2011-06-12 

http://udn.epicgames.com/Three/DevelopmentKitFAQ.html#Licensing
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3. Arbetsprocess och research 

Inledning 

I processbeskrivningen kommer vi att gå igenom hur allt processarbete gått till under 

projektets gång. Vi har delat upp processbeskrivningen i ett antal rubriker:  

 

 Under rubriken konceptutveckling förklarar vi hur vårt researcharbete gått till och 

vilken förproduktion som funnits.  

 Under rubriken teknisk utveckling går vi igenom vilka tekniska processer som funnits, 

vilka val av mjukvara vi gjort och hur de olika sektionerna (grafik, programmering, 

ljud, etc) kommer ihop i spelmotorn.  

 Under rubriken att driva företag skriver de personer som driver företaget om vilka 

processer företagandet haft och hur det påverkar andra processer. 

 

Vi strukturerar processbeskrivningen på ett så kronologiskt sätt som möjligt för att styrka 

läsarens förståelse för hur processen sett ut samt att vi kommer att dela in vissa rubriker enligt 

de olika aspekterna i spelutvecklingen (audio, level design, programmering, etc, etc). 

 

Vissa termer är mer genre– och proffessionsspecifika i den här uppsatsen. Första gången dessa 

nämns kommer det att finnas en asterisk (*), vilket innebär att det finns en förklaring på 

termen i fråga i ordlistan (kapitel 5). 

 

3.1. Konceptutveckling 

Konceptutveckling är processen där produktionen formas. Under konceptutvecklingen utförs 

research, planering och förproduktion. Innan konceputvecklingsstadiet är avklarat så finns 

ingen tydlig plan för produktion att jobba efter. Ett projekt så stort och omfattande som det här 

kräver mycket förarbete och research. 

 

Vi har valt att dela upp konceptutvecklingen i tre delar. Den första delen är förproduktion. Här 

går vi igenom allt arbete som var gjort innan själva produktionen och kandidatarbetet började. 

Förproduktionen innefattar både den tekniska utveckling som alla individer i teamet gjort för 

att ha förmågan att utföra projektets arbetsuppgifter men även allt planeringsarbete som 

behövts för att produktionen skall kunna starta. Den andra delen är research där vi går igenom 

olika ämnen, metoder, inspirationer och framför allt vilka källor vi har använt oss av för att 

grunda olika beslut på. Sist så finns en underrubrik som heter content pipeline och planering 

där vi vill tydliggöra hur projektets planering såg ut i ett tidigt stadium och hur gruppen var 

tänkt att fungera, vem som gjorde vad och i vilken ordning. 

3.1.1. Förproduktion 

För att förproduktionskapitlet skall kännas övergripbar så har vi delat in den i tre delar. Den 

första delen i detta kapitel är det arbetet som Viktor, Calle, Fredrik, Martin och Magnus gjort 

innan och under den tematiska fördjupningen hösten 2010 och har en tydlig koppling med 

företaget de startade i Januari 2011. Den andra delen är en kort genomgång av de relevanta 

kurser som gruppen gått under tematisk fördjupning och här använder vi gruppindelningen i 

avdelningar för att underlätta och korta ner. Den sista delen är den förproduktion som var 
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aktuell under de första veckorna av kandidatarbetet, d.v.s. de förberedelser som gruppen 

gjorde för att kunna börja producera innehåll till spelet (så som en rudimentär story och ett 

tillfälligt manus att följa). 

Den faktiska förproduktionen för projektet påbörjades redan vid slutet av sommaren 2010, 

mer än ett halvt år före produktionen och den officiella starten för kandidatarbetet. Det 

började som diskussioner mellan Viktor, Fredrik, Calle, Martin och Magnus. Diskussionerna 

kretsade kring kandidatarbetet och vilken form av produktion de var intresserade av att jobba 

med. Nyckelord under den här tiden var; ”skräckspel”, ”realistisk 3D” och ”på riktigt”.  

Under de tidiga planeringsmötena under sensommaren 2010 bestämdes en premiss för hela 

projektet. Premissen löd att vi skulle göra ett realistiskt 3D-spel
2
 med motion capture* (d.v.s. 

en teknik som innebär att man spelar in en skådespelare och sedan kortfattat applicerar 

”skelettet” av dennes rörelser på en 3D-karaktär) i genren skräck. Vi skulle göra ett kort spel 

som skulle hålla hög kvalitet. Vi skulle jobba med UDK* (Unreal Development Kit, en 

spelmotor med tillhörande editor som är till för att skapa spel i 3D-miljöer). Ambitionen låg 

på att göra det mest AAA*-liknande spelet som hittills gjorts av studenter vid Blekinge 

Tekniska Högskola och därmed ge de inblandade en stor merit på sitt CV. Det blev även 

beslutat att spelet skulle bli färdigproducerat
3
 och säljas på en digital distributionsplattform* 

och därmed behövde vi också starta ett företag. 

Höstens arbete med förproduktion under fritiden gick främst ut på research och nätverkande 

för företagsdelen av projektet vilket beskrivs i mer detalj i företagsbilagan
4
. Kontakter togs 

med BBI (Blekinge Business Incubator, en organisation som hjälper nystartade företag inom 

spel- och programutveckling att komma igång) och BTH Innovation (en verksamhet som 

hjälper studenter att utveckla sina idéer) inför själva starten av företaget. Det skrevs en 

affärsinriktad projektplan och en utförlig affärsplan. Kontakter togs med motion capture-

studion Imagination Studios
5
. Det skrevs budgetkalkyler, styrdokument och stadgar för 

företaget, det dikterades avtal och det rekryterades arbetare av alla dess slag, allt från grafiker 

till röstskådespelare. Det fylldes i blanketter för bolagsverket och skatteverkt. Det skrevs 

projekt- och budgetpitchar och finansieringsplaner. 

Tidigt under höstterminen spelade Viktor, Calle, Fredrik, Martin och Magnus tillsammans 

igenom ett banbrytande spel som heter Heavy Rain (2010, Quantic Dream). Spelet bygger på 

en mekanik som kallas Quick-Time Events*. Quick-Time Events är en spelmekanik* som 

funnits i större spelproduktioner sedan Yu Suzuki designade spelet Shenmue (1999, Sega 

AM2) men endast varit en liten del eller fungerat som avbrott från andra spelmekaniker för att 

skapa dynamik i spelupplevelsen. Heavy Rain bygger hela sin spelmekanik på denna metod. 

Vi bestämde oss att vi ville utforska denna mekanik i skräck-genren då vi upplevde att 

mekaniken stärkte känslan av inlevelse och ville se vilken effekt detta skulle göra för de 

genrespecifika momenten i spelet. 

Varje medlem i projektet har gått en kurs under hela höstterminen som heter Tematisk 

fördjupning. Under tematisk fördjupning får studenten själv välja vad han skall läsa, så länge 

                                                 
2
  Realistiskt som i anatomiskt korrekta karaktärer och trovärdiga miljöer. 

3
  Något som studentprojekt har en tendens att inte bli. 

4
  För att inte separera gruppen mellan de som driver företaget och de som bara är med för kandidatarbetet så 

kommer företagsdelen att tas upp i en bilaga. 
5
 Ett Uppsala-baserat företag som arbetar med inspelning av Motion Capture. De har varit inblandade i många 

olika produktioner, bl.a. Alan Wake (2010, Remedy Entertainment). 
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det är profilbildande och bygger upp kunskaper som kommer användas under kandidatarbetet. 

Nedan följer en kortfattad genomgång av det arbetet: 

 

 Level design-avdelningen (d.v.s. Stefan och Markus) spenderade sin tid med att gå på 

djupet med UDK och dess komponenter. Komponenterna var bland annat Kismet*, 

Material Editor* och Matinee*. Mycket av arbetet var direkt relevant för projektet då 

exempelvis metoder för att skapa effekter som regn och havsvågor upptäcktes under 

den tiden. 

 Programmeringsavdelningen (d.v.s. Martin och Oliver) spenderade också sin tid med 

att lära känna UDK och framför allt dess skriptspråk* UnrealScript*. Oliver lade 

också ned tid på att lära sig grunderna i 3D-modellering*, texturering och animering. 

 Grafikavdelningen (som enbart bestod av Magnus) spenderade sin tid med att lära sig 

anatomi, ansiktsmodellering, riggning* i MotionBuilder* och 3D-skulptering. 

 Audioavdelningen (d.v.s. Calle och Fredrik) spenderade sin tid på att allt ifrån 

mixning* till programmering (för Calles ljud-AI) och arrangering* till faktisk 

förproduktion med dokumentationsskrivning, arbete med prototyper för både musik 

och ljud-AI*:n. 

 Producenten jobbade med skräckanalys, storydesign, dialogskrivning och 

förproduktion centrerat kring dialogskrivning, skrivning av teknisk specifikation kring 

asset*-listor och sätta upp en Gantt*-planering.  

 

Under de första veckorna av kandidatarbetet fanns ett litet utrymme för förproduktion. Denna 

sista fasen av förproduktionen hölls till ett minimum då hela gruppen var förberedd och 

majoriteten av allt förarbete redan var gjort. Det arbete som väntade under den här tiden var 

centrerad kring formalia i utbildningen och diverse projektplaner och styrdokument som 

passerades fram och tillbaka mellan producenten och handledarna. Det sista steget av 

förproduktion var att boka ett projektrum, flytta in allas datorer och skapa ett Dropbox*-konto 

där all data samlades. Samtidigt skapades även en SVN* för att koordinera kartan som 

konstruerades i UDK samt allt innehåll som hörde till. 

 

Efter förproduktionen fanns det ett påbörjat manus, en färdig story, planering för allt arbete 

med tydliga mål och ett företag i nybildande. Så pass mycket att produktionen kunde sätta 

igång direkt. 

3.1.2. Research 

Research-arbetet för projektet har vi delat upp i två delar. Först går vi igenom den research 

som är generell för hela projektet för att sedan gå över till den research som varje avdelning 

har gjort för sitt område. 

 

Ett av de första och viktigaste besluten en spelproduktion kan göra är valet av spelmotor*; om 

ett projekt väljer att bygga sin egen spelmotor innebär det att mycket tid och energi som måste 

läggas ner på skapandet av en sådan. Alternativet är att licensiera* en färdigbyggd spelmotor. 

För det här projektet var det aldrig någon fråga om att bygga en egen spelmotor då vi inte 

hade tid att utveckla en som skulle klara av att erhålla den tekniskt krävande och realistiska 
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grafiken vi ville utnyttja. Det fanns ett tidigt intresse i gruppen för att använda UDK. Men att 

bara välja en spelmotor för att det finns ett intresse för dess teknik håller inte. Ytterligare ett 

par argument mot konkurrenterna var ett måste. 

De vinnande argumenten för UDK var att det hade en väldigt attraktiv licens som är royalty-

baserad
6
, att det hade ett väldigt stort och aktivt forum

7
 samt att det fanns gott om 

instruktionsvideos
8
.  

 

Från gruppens inställning fanns det inga tvivel på att vi skulle använda oss av motion capture. 

Motion capture är den animationsteknik som i dagsläget är standard för AAA-industrin. 

Gruppen letade efter möjligheter att spela in skådespelare med motion capture. De lösningar 

vi fann var att man antingen köpte egen utrustning eller så gick man via ett läroverk 

(exempelvis Högskolan på Gotland) eller så köpte man det som en tjänst ifrån en motion 

capture-studio. Att köpa utrustningen och göra allt själva är dyrt och tar lång tid att lära sig 

och tid var inget vi hade över. Att gå via ett läroverk var ett alternativ som gruppen såg som 

en backup-lösning då det sista alternativet var mer proffsigt; att sätta upp ett samarbete med 

en motion capture-studio som jobbar i industrin och vet vad det är de sysslar med. Detta 

samarbete var attraktivt då det företag som delar av gruppen startade skulle behöva en 

framtida kontakt inför deras nästkommande spel. 

 

Det har även skett en del research kring hur man startar och driver ett företag, men detta faller 

utanför kandidatarbetets omfattning och tas inte upp i detalj i uppsatsen.  

 

Producenten 

Victor Dahlqvist 

Producenten har haft en mångfacetterad arbetstilldelning då han fått agera både producent, 

lead designer och story designer. Producenten har först och främst haft till uppgift att skapa 

tredimensionella karaktärer med djup och dialog som känns trovärdig (Freeman 2003) och 

populera en story med dessa karaktärer (Campbell 2008). 

Eftersom att vi jobbar med ämnet skräck har producenten tagit mycket tid till att förstå vad 

som gör något skrämmande (Bourke 2007), hur psykologin bakom skräck fungerar (Wise 

2010) och hur dessa faktorer fungerar för mediet spel (Perron 2009). Efter all den researchen 

behövdes det analyseras praktiska exempel på hur allt detta fungerade i sitt sammanhang i 

mediet, därför spenderade producenten tid till att analysera en hel del film (se bilaga 1). Efter 

att ha gjort detta hade producenten samlat en lista med genomgående likheter och olikheter 

som han sedan kunde använda som förlaga när han arbetade med spelets manus. 

(Notera: Samtliga referenser avser här hela verket – specifika sidnummer är omöjliga att ge, 

då hela verket har varit synnerligen aktuellt.) 

Grafik 

Magnus Christensson 

Grafik har främst behövt göra research kring UDK-specifik hantering av olika grafiska 

metoder. Det har studerats hur texturering och UV-mappning* fungerar i UDK
9
 eller hur 

specular maps* och lightmaps* implementeras*
10

. 

                                                 
6
 Licensing – Epic UDK, URL: http://www.udk.com/licensing, 2011-05-14 

7
 UDK – Epic Games Forums, URL: http://forums.epicgames.com/forumdisplay.php?f=366, 2011-05-14 

8
 UDN – Three, URL: http://udn.epicgames.com/Three/VideoTutorials.html, 2011-05-14 

http://www.udk.com/licensing
http://forums.epicgames.com/forumdisplay.php?f=366
http://udn.epicgames.com/Three/VideoTutorials.html
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Mer avancerade metoder för grafiken har även behövts tid till att lära sig. Hur man skulpterar 

hårda ytor (såsom sten och trä) i Mudbox*
11

. Eftersom vårt spel skall erhålla en så realistisk 

grafik som vi har möjlighet och tid till att skapa har metoder för att skapa mer realistiskt hår 

på karaktärerna behövts. Att använda planes* till att skapa håret på karaktären var en 

lösning
12

. 

 

Leveldesign 

Stefan Gökstorp & Markus Fors 

Leveldesign har jobbat med UDK för att skapa banan som spelet utspelas i. Banan består inte 

bara av geometri och 3D-modeller utan äver olika former av partikeleffekter*
13

 som skapas i 

UDKs verktyg Cascade*
14

 spelat en roll i skapandet av en realistisk miljö. Att jobba med 

kameror i banan har också tillfallit leveldesign
15

. 

Det har funnits många avancerade funtioner för texturering som använts för att öka realismen 

i banan. Vertex painting*
16

, implementering av skuggor
17

 och optimering av texturtäthet*
18

 

har varit nyckelkomponenter för att skapa en bra grund för banans utseende. 

 

Programmering 

Martin Silve & Oliver Henriksson 

Programmerarna har varit tvungna att lära sig att använda UDKs två skriptspråk Kismet och 

framför allt UnrealScript. UnrealScript skiljer sig inte mycket ifrån andra 

programmeringsspråk, och även om funktionalitetsfrågor dykt upp bl.a. inom 

variabelhantering
19

 (d.v.s. hur man tar in olika typer av data och behandlar dem) och strängar 

(en programmeringsterm för vanlig text) i UnrealScript 
20

 har fokus legat på att utnyttja 

spelmotorns alla specifika funktioner för spelprogrammering på ett funktionellt sätt. Många 

frågetecken har riktat sig på hur man använder spelmotorns sätt att hantera 

                                                                                                                                                         
9
 Maya > NormalMap > UDK – Epic Games Forums, URL: 

http://forums.epicgames.com/showthread.php?p=27166791, 2011-05-14 
10

 UDK Light Mapping Help (Pretty Urgent!) - Game Artist Forums, URL: http://www.game-

artist.net/forums/support-tech-discussion/13168-udk-light-mapping-help-pretty-urgent.html, 2011-05-14 
11

 Sculpting a Modular Stone Staircase in Autodesk Mudbox, URL:http://cg.tutsplus.com/tutorials/autodesk-

mudbox/sculpting-a-modular-stone-staircase-in-autodesk-mudbox/, 2011-05-14 
12

 Varga Hair Tutorial, URL: http://www.paultosca.com/varga_hair.html, 2011-05-14 
13

 Creating Dust Particles | Eat 3D, URL: http://eat3d.com/free/dust_particles, 2011-05-14 
14

 Hourences.com – Tutorial – UE3 Cascade Introduction, URL:http://www.hourences.com/tutorials-ue3-

cascade, 2011-05-14 
15

 Unreal Development Kit 2 – Creating Cinematics & Environmental Effects | Eat 3D, URL: 

http://eat3d.com/udk_cinematics, 2011-05-14 
16

 UDK Advanced_Vertex_Painting, URL: 

http://www.chrisalbeluhn.com/UDK_Advanced_Vertex_Painting.html, 2011-05-14 
17

 UT3 Vertex shadows VS Lightmap shadows, URL: 

http://www.chrisalbeluhn.com/UT3_Vertex_Vs_Lightmap_Shadows_Tutorial.html, 2011-05-14 
18

 Texture_Density_Tutorial, URL: http://www.chrisalbeluhn.com/Texture_Density_Tutorial.html, 2011-05-14 
19

 Legacy:Dynamic Array – Unreal Wiki, URL: http://wiki.beyondunreal.com/Legacy:Dynamic_Array, 2011-

05-14 
20

 UDN – Three – StringsInUnrealScript, URL: http://udn.epicgames.com/Three/StringsInUnrealScript.html, 

2011-05-14 

http://forums.epicgames.com/showthread.php?p=27166791
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konfigurationsfiler
21

 eller hur man skapar ett UI*
22

 (ett interface som visar spelaren viktig 

information). Det har även jobbats med att spela upp animationer*
23

. 

Allt har dock inte varit generella spelprogrammeringsfrågor utan det har även funnits riktade 

problem kring specifika spelmekaniker i just vårt projekt. Ett exempel är hur man får spelets 

monster veta om spelaren riktar sin ficklampa på den, vilket skall få monstret att reagera
24

. 

UDK har mycket interna referenser över spelmotorns funktionalitet men skönheten i att ha 

många som använder sin spelmotor och ett aktivt forum är att användarna själva skapar guider 

och tutorials på hur man använder verktyget. Ett exempel på detta är att hantera input ifrån 

spelaren, en grundfunktionalitet för en spelmotor. Behovet av att läsa dokumentation 

minskade när det framgick att en bättre tutorial
25

 om hur man praktiskt använder det fanns.  

Programmerarna har inte varit bundna till bara UDKs arbetsmiljö utan de har även undersökt 

hur grafikernas primära arbetsprogram Maya* skall exportera sina 3D-modeller i ett format 

som UDK stödjer internt
26

. 

 

Audio 

Calle Leppäjoki & Fredrik Häthén 

Audio har jobbat med att lära känna hur UDK hanterar ljud och hur dess 

implementeringsverktyg fungerar
27

 och hur den arbetar med att skapa realistiska ljudmiljöer 

samt använder reverb*
28

. 

Det var planerat att skapa en avancerad ljud-AI som skötte implementeringen av alla 

ambienser* och reseach till den täckte allt ifrån AI-programmering med Fuzzy State 

Machines* (Millington 2006) till auditiv kognition och psykoakustik* (Handel 1993) till 

soundscapes* (Shaffer 1993) till psykologi bakom förväntningar (Huron 2008) samt till 

behandlingen av spelljud som en akustik-ekologi (Grimshaw 2008). 

För musiken fanns det gott om research att göra. Eftersom musiken skrevs för en 

symfoniorkester så behövdes musiken arrangeras och orkestreras*. Det studerades 

partiturskrivning* och notskrivning (Johnson 2009), ingående analys av instrumentens 

klangtyper i en olika konstellationer av orkestrar, allt från symfoniorkestrar till stråkkvartetter. 

Det studerades noter från tonsättare från olka epoker för att bygga upp ett referensverk. Till 

slut jämfördes referensverket med soundtrack ifrån olika spel som Heavy Rain (2010, Quantic 

Dream) och Shadow of the Colossus (2005, Team Ico). 

Dessutom, som en förberedelse inför eventualiteten att en orkester inte skulle finnas att tillgå, 

studerade kompositören även hur man på ett övertygande sätt skulle få datorinstrument att låta 

                                                 
21

 UDN – Three – ConfigurationFiles, URL: http://udn.epicgames.com/Three/ConfigurationFiles.html, 2011-

05-14 
22

 UDN – Three – Scaleform, URL: http://udn.epicgames.com/Three/Scaleform.html, 2011-05-14 
23

 {Solved}Not Playing My Custom Anims ????? - Epic Games Forums, URL: 

http://forums.epicgames.com/showthread.php?t=756058&highlight=play+animations, 2011-05-14 
24

 light sensitivity – Epic Games Forums, URL: http://forums.epicgames.com/showthread.php?t=776326, 2011-

05-14 
25

 Adding to your UDK Project., URL: http://okita.com/alex/?p=671, 2011-05-14 
26

 UDN – Two – ActorX, URL: http://udn.epicgames.com/Two/ActorX.html, 2011-05-14 
27

 UDN – Three – SoundCueEditorUserGuide, URL: 

http://udn.epicgames.com/Three/SoundCueEditorUserGuide.html, 2011-05-14  
28

 UDN – Three – UsingAmbientZones, URL:  http://udn.epicgames.com/Three/UsingAmbientZones.html, 

2011-05-14 
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så likt riktiga instrument som möjligt (Gilreath 2010). Mycket litteratur lästes i det här syftet, 

och kompositören gick även in på studier i realistiska reverb till en virtuell orkester (Bennett 

2009, pp. 85-86) samt hur man skulle kunna gå till väga för att simulera olika 

instrumentstämning (d.v.s. att olika instrument stämmer olika i en riktig orkester) i syfte att 

öka realismen (Pejrolo & DeRosa 2007, pp. 142-144). 

Det har även jobbats mycket med ljussättning av banan
29

 som görs direkt i UDK. Många olika 

metoder för ökad realism har använts. Bland annat ambient occlusion*
30

 och static mesh* 

samt emissive light*
31

. 

Level design har även jobbat utanför UDK för att skapa texturer till objekten de lägger in i 

spelet. Photoshop* användes för att skapa dessa texturer med olika brushes*
32

 och typsnitt
33

.  

3.1.3. Planering 

Under denna rubrik kommer vi att förklara hur planeringen såg ut för projektet, samt varför vi 

valde just den metod vi valde. 

 

Det finns många olika typer av arbetsmodeller en spelutvecklingsgrupp kan använda sig av 

för att strukturera produktionen på ett bra och effektivt sätt. I det här fallet valde gruppen att 

använda sig av den så kallade vattenfallsmetoden*. I korthet innebär det att man dokumeterar 

alla faser av projektet i förhand och sedan arbetar efter denna planering utan att 

originaldokumentationen ändras. 

 

 

                                                 
29

 UDK Lighting & Post Processing – An Introduction and Application | Eat 3D, URL: 

http://eat3d.com/udk_lighting, 2011-05-14 
30

 UDK – Ambient Occlusion Tutorial, URL: 

http://www.chrisalbeluhn.com/UDK_Ambient_Occlusion_Tutorial.html, 2011-05-14 
31

 UDK – Emissive Material Light Baking Tutorial, URL:  

http://www.chrisalbeluhn.com/UDK_Static_Mesh_Emissive_Lighting_Tutorial.html, 2011-05-14 
32

 Photoshop Brushes, URL:http://myphotoshopbrushes.com, 2011-05-14 
33

 dafont.com, URL: http://www.dafont.com, 2011-05-14 

Bild 1: En illustration av vattenfallsmodellens 

olika faser. 
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Man börjar med att identifiera de krav som ställs på produkten. Efter det går man vidare till 

att dokumentera produktens tilltänkta design. Efter detta implementeras design enligt 

dokumentationen. Efter varje implementering verifieras denna för att kontrollera att inga 

problem uppstått. Till slut sköts underhåll av den färdiga produkten med s.k. buggfixning och 

uppdateringar. Vattenfallsmetoden gör – i teorin – hela arbetsstyrkan möjlig att ersätta, 

eftersom de nya som kommer in bara ska behöva läsa dokumentationen för att veta var de 

befinner sig i produktionen och vad de ska göra
34

. 

Vi valde vattenfallsmetoden för att många av oss arbetat med den tidigare och för att den 

möjliggör mycket grundlig planering innan spelproduktionen påbörjas.
 
Gantt-schemat nedan 

är en följd av den arbetsmetoden och är utformad för att ta hänsyn till alla delar i projektet 

samt när dessa måste vara klara. När spelinnehåll (s.k. ”content*”) blivit färdigställt gjordes 

det tillgängligt för gruppen med hjälp av Dropbox och implementering skedde löpande. Den 

content pipeline* vi använde (d.v.s. hur content skickades till rätt människa och sedan 

hamnade på rätt plats i spelet) var byggd på den principen.  

Det finns både för- och nackdelar med den här metoden. Fördelarna är att allt blir mycket 

grundligt dokumenterat redan från början av produktionen samt att alla i gruppen hela tiden 

vet vad de ska göra (samt vad som måste göras för att deras arbete ska kunna utföras). 

Dessutom kan en position ersättas av en annan person under projektets gång eftersom allt ska 

vara tillräckligt väldokumenterat för att en ny gruppmedlem direkt ska kunna förstå vad som 

behövs. Metoden innebär att inga ändringar i dokumentationen får ske under produktionens 

gång, och detta var något vi ville uppnå i vårt projekt då det gav oss en ökad arbetstrygghet. 

Det finns nackdelar med vattenfallsmetoden. Att vara utbytbar kan medföra en psykisk 

påfrestning då man kan tänkas känna sig osäker i sin position. Dessutom finns risken att alla i 

gruppen inte kan följa metoden helt och hållet. I vårt fall blev ljudavdelningen tvungen att 

anpassa metoden en del eftersom deras arbete annars inte skulle kunna ha påbörjats förrän det 

var alldeles för långt in i produktionen. Vattenfallsmetoden förutsätter att inga eller mycket få 

okända faktorer kan få finnas med i beräkningen. Detta blev en nackdel för oss i projektet, 

eftersom vi var beroende av en extern faktor (inspelning och leverering av Motion Capture-

data från Imagination Studios) för att stora delar av produktionen skulle kunna gå vidare. Då 

denna inspelning och påföljande implementering drog ut på tiden blev alla delar i projektet 

lidande. Vi diskuterar detta mer ingående i vår gemensamma gruppreflektion (se kapitel 4, 

del 1). 

Vattenfallsmetoden förutsätter som sagt en mycket utförlig dokumentation. Om en sådan inte 

finns när produktionen börjar kan arbetsprocessen bli lidande, med dokumentation som måste 

skrivas om och anpassas då nya behov kan uppstå. Vattenfallsmetoden är mycket bra för att 

organisera ett stort projekt, men det kan också tänkas bli en stel process där lite eller ingen 

flexibilitet kan tillåtas. 

Vi infogar nu det ursprungliga Gantt-schema som skapades med vattenfallsdokumentationen 

som grund. 

                                                 
34

 Waterfall Model, URL: http://www.waterfall-model.com/, 2011-05-18 
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Ett Gantt-schema är en vanligt förekommande arbetsstrukturering som används för att inte 

bara visa vad som behöver göras utan även vilka processer som är beroende av varandra i en 

produktion. Till exempel kan man i schemat ovan utläsa att monologskrivning inte kan 

påbörjas förrän dialogen skrivits, samt att musik inte kan komponeras förrän manuset skrivits 
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klart. Detta stämmer väl överens med hur vattenfallsmetoden fungerar (d.v.s. att alla delar av 

en produktion är beroende av tidigare delar). 

3.2. Processbeskrivning  

Här beskrivs hur själva processen bakom produktens utveckling gått till. Varje avdelning inom 

produktionsgruppen får egen egen sektion som detaljerat beskriver hur man arbetat och hur 

man anpassat arbetssättet efter de omständigheter som kommit fram under projektets gång. 

Observera att en mer personlig synvinkel inom varje individs arbetsområde går att hitta i den 

personliga reflektionsdelen. 

 

3.2.1. Producentrollen 

Victor Dahlqvist 

 

Att kalla Victors roll för enbart producent vore en smula missvisande, då han i själva verket 

hade många fler roller under produktionen. Han agerade producent, manusförfattare och 

dialogansvarig på en och samma gång, samtidigt som han hade huvudansvaret för att alla 

avdelningar gjorde vad de skulle i tid. Dessutom, då uppstart av ett aktiebolag även fanns med 

i spelproduktionen för att finansiera tyngre delar, hade Victor även till uppgift att pitcha spelet 

för diverse organisationer som skulle kunna bidra med pengar. 

 

Manus- och storyarbete 

Victors arbete under de första veckorna innebar primärt att skriva på ett dokument som skulle 

innehålla spelets manus. En del av detta hade skrivits i spelets förproduktionsstadium, men 

det fanns fortfarande mycket kvar att göra och manuset var långt ifrån färdigställt vid 

produktionsstart. 

 

Som en del av manusarbetet var Victor tvungen att sätta sig in i en hel del extrakunskaper för 

att manuset skulle bli så trovärdigt som möjligt. Bland dessa saker fanns studier av ett riktigt 

sjökort för att kunna beskriva en korrekt kurs som båten i spelet skulle ta. Allt detta för att 

människor som verkligen intresserar sig för detaljer i spel skulle kunna följa båtens resa och 

se att den var autentisk. Victor fick tag på ett sjökort som visade just de vatten där MS Aurora 

färdas i spelet, och kunde därefter enkelt rita ut kursen. Efter att ha lagt tre av produktionens 

första veckor kunde Victor lämna ett första ordentligt utkast på manuset till level-

designgruppen, som med hjälp av manuset kunde börja konstruera båten och dess tillhörande 

lokaler. 

 

Dialogskrivning 

Även spelets dialog låg på producentens ansvar, och detta var något han inte tidigare arbetat 

med på en liknande nivå. På grund av detta, samt att många andra arbetsuppgifter låg på hans 

bord (såsom mer manusarbete, animationslistor som behövdes för att kunna spela in motion 

capture, promotionarbete för spelet, företagsrelaterade saker samt feedback-möten med alla 

inblandade i arbetsgruppen), tog det Victor nästan sex veckor att slutligen färdigställa spelets 

dialog. Denna uppgift gjordes ännu mer komplicerad av det faktum att spelet vid många 

tillfällen innehåller tillfällen då spelets handling förgrenas på olika sätt beroende på hur 

spelaren hanterar spelets olika situationer. All dialog var tvungen att på något sätt förmedla 
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spelets story, samtidigt som den var tvungen att fungera oavsett vilken ”väg” spelaren skulle 

komma att ta. 

 

Pitchning av spelet 

Som ett led i spelets utveckling fanns diverse saker som skulle komma att kosta mycket 

pengar (däribland licenskostnader för programvara samt motion capture). Detta innebar att 

finansiering skulle komma att krävas. Då fem stycken ur arbetsgruppen (Victor, Magnus, 

Martin, Calle och Fredrik) startat ett aktiebolag för att kunna släppa spelet under en 

gemensam flagg, fanns nu ett aktiebolag som kunde ansöka om ekonomiska bidrag och lån 

från diverse organisationer. 

 

Företaget vände sig till BBI (som senare skulle ta upp företaget i sin inkubatorverksamhet) 

och de såg till att presentationer kunde hållas för tre olika organisationer: Sparbanksstiftelsen, 

ALMI och Länsstyrelsen. Victor var den som var huvudsakligen ansvarig för dessa 

presentationer och det tog en del av hans tid. Alla presentationer föll väl ut och företaget fick 

den finansiering som behövdes. 

 

Animationslistor  

För att kunna spela in motion capture till spelet behövdes listor på alla animationer som skulle 

komma att finnas i spelet, samt deras längd. Detta för att Imagination Studios skulle kunna 

beräkna vilket pris de skulle ta för inspelningen. Victor organiserade en form av ”live acting”-

sessioner, där personer ur arbetsteamet agerade ut rörelserna så att man kunde ta tid på dem. 

Detta var ett tidskrävande men nödvändigt arbete, då varje möjlig rörelse i spelet behövde 

ageras och dess längd skrivas ner och många av dessa rörelsers längd kunde knappast bli mer 

av ett gissningsarbete (eftersom de som agerade inte kunde veta hur professionella actors på 

Imagination Studios skulle komma att röra sig). 

 

3.2.3. Grafik 

Magnus Christensson 

Med en ensam huvudansvarig för spelets grafik blev det väldigt mycket arbete för Magnus 

under produktionsveckorna. Gruppen tog in en praktikant (Niklas Wennersten) för att hjälpa 

till, men han var inte en officiell del av teamet och hans insats kan bara nämnas i förbifarten 

här. För Magnus del blev det mycket inlärning av nya kunskaper inom 3D-modellering, 

texturering och motion capture. Under produktionstiden var Magnus uppdrag att skapa alla 

spelets karaktärer, texturera dem och se till att de fungerade bra i spelet. 

 

Karaktärsbygge 

Först och främst behövde spelet karaktärer. Det vill säga, det behövdes människor att 

interagera med samt en spelarkaraktär. Dessa måste alltid byggas från grunden så att de ser 

bra ut, riggas och textureras. I vanliga fall skulle man också behöva tänka på att animera dessa 

karaktärer, men i det här fallet var det tänkt att ta in motion capture-data. 

 

Det bästa sättet att arbeta på i det här projektet var att bygga alla karaktärsmodeller först, se 

till att de fungerade någorlunda och sedan ordna deras riggar. Efter att detta var klart hade de 

första sex veckorna av produktionen gått, Magnus gick vidare till textureringen. 



Kort speltid – djupt intryck: spel som hyrfilm 
Calle Leppäjoki – Fredrik Häthén – Victor Dahlqvist – Martin Silve – Magnus Christensson  - 

Oliver Henriksson – Markus Fors – Stefan Gökstorp 

21 

 

Texturering 

Under den här fasen var Magnus först och främst tvungen att se till att han hade tillräckligt 

med referensmaterial till alla texturer. Här behövdes fotografier på kläder och ansikten samt 

en bra ljussättning i Maya så att inget oönskat blänk skulle förstöra helhetsbilden av hur allt 

skulle komma att se ut. Allt detta var nytt för Magnus och han fick arbeta hårt med att lära sig 

allt som han behövde kunna. 

 

Textureringen skedde primärt i programmet MudBox, och detta verktyg fungerar annorlunda 

än programmet som användes för att bygga grundmodellerna (Maya). I Mudbox kunde 

Magnus skulptera modellen som om den var gjord i lera, och därför blev det lättare att rätta 

till småsaker såsom ansiktsform och längd på kroppsdelar. Dock behövde Magnus importera 

modeller från Maya in i Mudbox och sedan exportera resultatet till UDK, och mellan dessa 

steg uppstod en del problem med skarvar och oönskade grafiska artefakter. Arbetet tog tid och 

var krävande, men Magnus lyckades med sin uppgift inom tidsramen. 

 

Motion capture 

Det tog tid att få motion capture-datan inspelad eftersom finansiering krävdes och den delen 

löstes inte förrän ganska sent i produktionen. De sista två veckorna föll äntligen saker på 

plats, Magnus kunde få den inspelade datan från Imagination Studios och kunde börja 

applicera den på karaktärerna i spelet. Han fick en hel del hjälp med detta från praktikanten 

Niklas. Datan applicerades, karaktärerna började röra sig realistiskt och det gick upp för 

resten av teamet att produktionen skulle komma att hålla en så hög klass som alla tänkt sig 

från början. 

 

3.2.2. Leveldesign 

Stefan Gökstorp & Markus Fors 

 

Markus och Stefan hade till uppgift att bygga (modellera) hela skeppet som spelets handling 

utspelar sig på, samt att fylla båten med inredning (s.k. ”props”)  och atmosfäriska detaljer 

som skulle höja spelets trovärdighet och atmosfär. En båt av MS Auroras storlek innehåller 

många rum och mängder med objekt, så det fanns mycket som behövdes göras under 

produktionsveckorna. Dessutom måste level-designgruppen ta hänsyn till spelmekaniken och 

hur spelets handling fungerar. 

 

MS Aurora byggs 

Markus främsta ansvarsområde var att konstruera båten som spelaren kan gå runt i, och han 

började med detta vid produktionsstarten. Först och främst skapades en generell blueprint med 

en verklig förlaga som inspiration, och detta tog inte så lång tid som Markus först trott. Han 

behövde också fundera på hur spelaren skulle ta sig från rum till rum i spelet (något som var 

beroende av spelets handling). 

 

Gruppen gjorde tidigt ett studiebesök på HMS Carlskrona, och detta gav level-designteamet 

en mycket bra möjlighet att ta många bilder på skeppets rum och inredning. När skeppets 

grundstomme väl byggts klart började nu teamet att arbeta på att utforma alla rummen, samt 

att skapa storleksspecifikationer som skulle behövas för alla som skulle skapa props till 
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rummen. Under de första veckorna förändrades skeppets layout hela tiden. Den första 

ordentliga förändringen skedde i maskinrummet, som tidigare kunde nås via ett trapphus som 

lagts in. Efter feedback från producenten ändrades detta så att man nu blev tvungen att gå en 

längre väg för att nå maskinrummet. Arbetet med skeppets huvudsakliga form var klart strax 

efter fjärde arbetsveckan. 

 

Skybox och vatten 

Stefans arbete låg till att börja med mycket på att få till en snygg, fungerande skybox*. Då 

spelets handling inte bara utspelar sig på natten utan olika tider på dygnet (såsom tidig 

morgon, dag, eftermiddag, kväll och i stormväder) behövs olika skyboxes som ska reflektera 

detta. 

 

Dessutom, eftersom spelet utspelar sig till havs, behövdes vatten som inte bara skulle se bra ut 

stillastående utan även kunna röra på sig. Stefan behövde ta reda på en hel del information om 

detta (speciellt eftersom spelet även innehåller en scen där det stormar, och vattnet behöver 

röra sig realistiskt med höga vågor). 

 

Tillverkning av props 

Ett annat viktigt område för level-designgruppen var att samarbeta med Magnus (lead art) för 

att hjälpa till med props-bygge. Eftersom båten är stor och det finns många rum behövs det 

många props som ska fylla ut dem. Detta gäller alla objekt i hela skeppet, och det är fler än 

man kanske tror vid första anblicken; allt, från lysrör till ventilationstrummor och mattor, 

måste byggas och textureras. Listan på props som skulle behövas till spelet var väldigt lång 

redan efter de första två veckorna, då Stefan sammanställt en lista efter bästa förmåga. Därför 

behövde många fler i gruppen hjälpa till för att allt skulle bli klart i tid. 

 

Designavdelningen fortsatte resten av tiden med att bygga skeppet, fylla på med props, 

texturera och implementera i UDK för testning. De arbetade tillsammans med 

programmerarna för att se till att design och funktion gick hand i hand under hela 

utvecklingstiden. 

 

3.2.4. Programmering 

Martin Silve & Oliver Henriksson 

 

Programmeringsteamet hade en spännande utmaning framför sig vid produktionsstarten: De 

skulle forma om UDK:s grundstomme på ett sätt så att de spelmekaniker gruppen hade 

bestämt sig för (d.v.s. Quick Time Events och trädstrukturer som förgrenar sig beroende på 

spelarens prestation) skulle vara genomförbara. Dessutom fick båda programmerarna prova på 

professionsöverskridande arbete för att hjälpa till med 3D-modellering samt texturering. 

 

Save & Load 

En av de viktigaste funktionerna i alla spel är att kunna spara hur långt man kommit. Detta var 

dock inte särskilt väl implementerat i UDK när projektet startade, så programmerarna var 

tvungna att hitta en lösning för detta. Efter lite sökande hittade de redan fungerande kod på 

Epics egna forum. Dock visade det sig under de sista veckorna att detta ändrats och inte 

längre fungerade och därmed var programmerarna tvungna att lösa detta på ett annat sätt. Som 
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tur var så hade Epic uppdaterat UDK så att det nu gick att göra en bra sparningsfunktion utan 

att använda C++*-kod som var fallet innan. Därmed satte de igång med att lösa problemet och 

efter att ha undersökt informationen på UDN (Unreal Development Network, den officiella 

supporthemsidan för UDK-utvecklare) tog de inte så lång tid att skapa en ny egen 

sparfunktion på nytt igen. 

 

Quick-time events 

Den huvudsakliga gameplay-mekaniken i spelet skulle vara centrerad kring quick-time events, 

detta var klart redan från början. Själva tanken bakom spelet var att det skulle bygga på 

samma koncept som Heavy Rain (2010, Quantic Dream), fast kortare och billigare (gruppens 

idé var redan innan projektstart att satsa på ett kort spel med hög kvalitet och en billig 

prislapp), och det innebar att den mekaniken behövde implementeras i UDK.  

I huvudsak går mekaniken ut på att man stöter på tillfällen i spelet där något börjar hända och 

spelaren får en kort stund på sig att reagera på det som händer med hjälp av knapptryckningar 

eller musrörelser. 

Detta löstes med att skapa flera s.k. Kismet-”moduler”, d.v.s. block med förprogrammerade 

funktioner. Dessa kan sedan kan placeras av level-designers på den tvådimensionella kartan i 

Kismet där de senare kan kopplas ihop med andra moduler och därmed skapa nya händelser 

utan programmerarnas hjälp. Under de första veckorna delade Martin och Oliver upp arbetet 

mellan sig så att en av dem tog händelser med hög intensitet (som till exempel tillfällen där 

spelarens liv är i livsfara) medan den andre tog händelser med låg intensitet (som till exempel 

tillfällen där du inte har bråttom och misslyckande inte är en möjlighet). 

 

UI (User Interface) 

Ett spels UI är mycket viktigt, då det ska upplysa spelaren om allt viktigt som händer på ett 

sätt som är enkelt att utläsa. För det här projektets del innebar detta ett bra interface för att 

visa spelaren vilka knappar och/eller musrörelser som han/hon behöver utföra för att klara ett 

quick-time event.  

Förutom det tog gruppen även inspiration från Heavy Rain på ytterligare en punkt: När man 

pratar med andra spelkaraktärer dyker huvudpersonens tankar upp som ”tankebubblor” som 

cirkulerar runt hans huvud. Dessa ”bubblor” är knutna till en viss knapp som spelaren måste 

trycka på för att välja rätt svar. Även detta interface behövde implementeras i spelet, och 

eftersom element som har med UI att göra kodas med hjälp av Flash* i UDK tog Oliver över 

arbetet på den punkten (då han redan var bekant med hur Flash fungerar). 

 

Implementation och buggfixning 

En programmerares arbete är aldrig över, och även om nya funktioner behövdes fick både 

Martin och Oliver hela tiden hålla ett öga på att den kod de skrivit inte skulle orsaka problem. 

Därför gjorde de löpande kontroller av buggar i koden medan nya funktioner 

implementerades. Dessutom såg båda till att skriva kod som var välkommenterad och enkel 

att läsa samt förstå (mestadels för sig själva och varandra då det är enkelt att glömma bort vad 

en viss variabel eller funktion är tänk att göra eller fungera när man kommer tillbaka efter att 

ha jobbat med något annat i några dagar eller mer). 
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När produktionsveckorna började närma sig sitt slut hade Martin och Oliver arbetat hårt för 

att göra spelet så stabilt som möjligt. Själva testningsperioden, den s.k. ”QA-tiden”, var 

planerad att inträffa efter inlämning av kandidatarbetet. Då kommer de problem som kan 

tänkas uppstå i koden att rättas till. 

 

3.2.5. Ljud och musik 

Calle Leppäjoki & Fredrik Häthén 

 

För ljudavdelningen var alla arbetsveckorna fyllda med väldigt varierande arbetsuppgifter, där 

många saker var tvungna att förändras eftersom planeringen inte längre fungerade. Planen 

från början var att använda en symfoniorkester till spelets musik och en adaptiv ljud-AI till 

ljudläggningen, och detta ändrades senare till simplare lösningar på grund av problem som 

uppstod. 

 

Tema och inspiration 

Ett huvudtema komponerades tidigt för spelet. Stycket, kallat ”Aurora Weighs Anchor”, kom 

att bilda en bas för hur resten av spelets musik skulle låta. Det var viktigt för Fredrik att ha ett 

musikaliskt tema att utgå ifrån, eftersom det gjorde hela processen med att skriva musik till 

spelet enklare; det är lättare att skriva musik med ett centralt tema och det leder till att mer 

musik kan skrivas på kortare tid. 

 

Symfoniorkester eller inte  

Planen i början av spelets utveckling var att ha en så hög standard som möjligt inom alla 

områden. Då arbetsgruppen inspirerats kraftigt av spelet Heavy Rain (2010 Quantic Dream) 

låg ambitionen inte bara på motion capture för att fånga realistiska rörelser utan dessutom på 

att använda en symfoniorkester för att öka musikens dramatiska känsla. 

En orkester är inte billig, dock, och då det i projektets uppstartsfas inte fanns några monetära 

medel att arbeta med fick idén om orkester strykas tidigt. Trots detta fortsatte Fredrik att leta 

efter orkestrar och musiker som skulle kunna vara intresserade av att arbeta antingen ideellt 

eller för mycket lite pengar. Efter många skickade mail svarade Jan Wallin, ledare för 

Karlshamns Musiksällskap, och ett möte ordnades. Dessutom upprättades kontakt med ett 

tyskt företag (Dynamedion
35

), men eftersom dessa kostade pengar lades de åt sidan tills 

vidare. 

Jan Wallin var mycket positivt inställd till idén, men orkesterns schema var fullt och det fanns 

ingen möjlighet att öva in materialet i tid. Istället ordnades en kompromiss: Jan lovade att tre 

stycken från spelet skulle framföras av orkestern under en konsert senare under 2011. 

Fredrik fortsatte att leta efter musiker, och fick tag på en stråkkvartett i Malmö som var 

intresserade. Även här var det ont om tid, och de hade inte tid förrän under sommaren. 

Efter detta beslutade Fredrik att tillfälligt använda datorinstrument för att spela spelets musik, 

tills dess att en orkester eller riktiga musiker fanns att tillgå. 

                                                 
35

 Dynamedion * Music & Soundeffects for Games, URL:http://www.dynamedion.de, 2011-05-14 

http://www.dynamedion.de/
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Nödvändig kunskapsinhämtning 

Det fanns ett antal områden Fredrik behövde lära sig mer om innan han kunde börja arbeta 

med spelet: 

 

 Orkestrering 

Med detta menas att skriva musiken på ett sätt så att den fungerar bra i ett större 

orkestersammanhang. Det är underförstått att musikerna är många och att klangfärgen 

är komplex (d.v.s. det finns många instrumentgrupper att ta hänsyn till och deras 

klanger måste fungera bra med varandra) (Adler 2002, pp. 3-6). 

 Arrangering 

Betyder nästan samma som orkestrering. Skillnaden är att här gäller det färre 

instrument, och därför är det känsligare men samtidigt enklare (eftersom instrumenten 

är färre är det enklare att se till att inte olika klangtyper krockar med varandra). 

 Not- och partiturskrivning 

Noter för musiker måste se ut på ett visst sätt. Musiker är vana vid att läsa noter på ett 

visst sätt och förväntar sig en standardiserad placering av förtecken, dynamiska 

markeringar och andra beteckningar. Dessutom måste partitur (d.v.s. en samling av 

alla musikernas stämmor i ett enda dokument som dirigenten ska kunna läsa) skrivas 

på ett visst sätt och instrumenten måste stå i en viss ordning. 

 

För att förbereda sig inför detta skaffade Fredrik litteratur som han satte sig in i innan 

produktionen satte igång. Han gick dessutom en 7,5-poängskurs i arrangering på distans vid 

Linnéuniversitetet i Växjö under den tematiska fördjupningen innan produktionsstart. 

Förutom detta införskaffade han även en del notmaterial så att han skulle kunna studera hur 

andra gjort. En fullständig lista över litteraturen han skaffade finns i referenslistan. Här 

kommer en kort beskrivning av de saker som Fredrik fick lära sig: 

Det första var vilka instrumentsektioner som passar bra till vad och hur de fungerar med 

varandra på ett djupare plan. Varje sektion (stråkar, träblås och brass) är homogen, d.v.s. 

instrumenten i varje sektion fungerar naturligt som enskilda grupper. I en stråkgrupp bildar 

fiolen sopranstämma (översta stämman), violan/altfiolen bildar altstämman (näst översta 

stämman), cellon blir tenorstämman (stämman näst längst ner) och kontrabasen – om en sådan 

finns att tillgå – bildar basstämman (lägsta stämman). Dessa bildar tillsammans en 

välljudande, sammanhängande klangfärg och fungerar mycket bra. Detsamma gäller brass-

sektionen och träblåssektionen: ”It is an incontrovertible rule that the resonance of different 

harmonic parts must be equally balanced [...]” (Rimsky-Korsakov 1964, pp. 69). 

Vill man använda fler instrumentgrupper tillsammans måste man – för att balansen i 

klangfärgen ska bibehållas och inget instrument ska försvinna i mängden – se till att alla 

grupper bygger upp samma harmoni. Ett exempel: Ett C-durackord består av tonerna C, E och 

G. I stråkgruppen skulle man förmodligen arrangera detta ackord så att fiolstämman spelar G, 

violastämman spelar E och cellon samt kontrabasen spelar C (grundtonen i ackordet). Vill 

man nu ta in träblås i detta måste de spridas ut så att alla ”fyller ut” ackordet. Flöjten får spela 

G, klarinetten (och eventuellt oboen) spelar E och fagotten spelar C. Detta bildar en 

välljudande klang som känns homogen (d.v.s. sammanhållen). 
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Vid soloinsatser finns det andra saker att ta hänsyn till, och då först och främst instrumentets 

tonstyrka. Ett tonsvagt instrument (som till exempel en flöjt) kommer att drunkna i en fullsatt 

stråksektion om den inte spelar väldigt svagt och flöjten tillåts spela i ett högt register (Piston 

1955, pp. 420). Ett sätt att lösa detta är att låta fler flöjter spela melodin tillsammans (s.k. 

soli), men detta kan ibland strida mot den känslan man vill uppnå. Då måste man styra resten 

av orkestern för att passa till soloinsatsen. Ett sätt kan vara att få hälften av stråkmusikerna att 

inte spela. Då stråkmusiker sitter två vid varje notställ kan man få en av dem att inte spela och 

på så sätt sänka styrkan för att släppa fram det tonsvaga instrumentet. Stråkinstrument kan 

också sordineras, vilket innebär att man sätter en s.k. sordin på instrumenten vilket gör deras 

klang mjukare (Forsyth 1982, pp. 372-6, 391, 425, 449). 

Man ska inte heller glömma att de olika instrument undermedvetet påverkar lyssnaren på 

olika sätt. Med detta i åtanke kan man placera vissa melodislingor i vissa instrument för att 

härleda lyssnarens tankar till olika sinnesstämningar. Ett piano uppfattas av många som 

nostalgiskt, nästan lite spöklikt. Ett ensamt piano kan därför användas i situationer där 

kompositören vill väcka just en sådan känsla hos lyssnaren. Dock måste man då se till att 

pianot inte drunknar i resten av orkestern. (Berlioz & Strauss 1991, pp. 161) 

När det gäller not- och partiturskrivning måste man ha i åtanke att musiker är tränade att läsa 

musik på ett visst sätt, och ju kortare tid musikerna har på sig att lära sig ett stycke desto 

enklare måste notbilden vara att uppfatta. Tid för inlärning är en viktigare faktor att ha i 

åtanke än man tror, speciellt när man komponerar till spel och en orkester kan vara svår att få 

tag på. I värsta fall kan musikerna tänkas ha så lite som någon vecka på sig att lära in ett nytt 

stycke, och i så fall måste noterna innehålla så få frågetecken som möjligt. Detta kan man lära 

sig med hjälp av böcker, men det bästa är att skriva och sedan få kritik av någon som är 

mycket erfaren inom notskrivning. 

Sist kan nämnas att studier av referensmaterial i form av flertalet timmar musik även ingått i 

förarbetet. Fredrik har studerat många spelsoundtrack som innehåller musik av en karaktär 

som liknar det han ville skapa i det här spelet, däribland Heavy Rain (2010, Quantic Dream) 

och Shadow of the Colossus (2005, Team Ico). 

 

Centralt tema – ackordföljd och melodi 

Det finns många olika tankesätt kring hur viktigt det är att ett spel har ett (eller flera) centrala 

musikaliska teman som sedan återkommer flera gånger under spelet. The Fat Man (George 

Alistair Sanger), något av en legend inom spelmusiken, har skrivit en mycket intressant bok 

där han på ett ställer skriver att ett återkommande tema kan göra mer skada än nytta eftersom 

det skapar repetition (Sanger 2003, pp. 216). Fredrik valde här att gå på sin instinkt som 

kompositör och att ändå skriva ett tema som skulle komma att ligga till grund för resten av 

spelet. 

 

Bild 2: Spelets primära tema: "Aurora Weighs Anchor". 
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Temat ”Aurora Weighs Anchor” skrevs tidigt i produktionen och kom att bli en 

inspirationskälla för resten av gruppen. I det stycket finns egentligen två primära teman; det 

primära temat (se bild 1) och det sekundära temat (se bild 2). Det primära temat är starkt 

influerat av brittiska kriminalserier såsom Morden i Midsomer
36

 och ska ge lyssnaren en 

känsla av en mer subtil form av skräck än många moderna skräckspel idag brukar innehålla. 

Melodin går i mollton, ackordbakgrunden förändras subtilt men grundtonen förblir 

densamma. Detta skapar en svag dissonans som ska väcka ett vagt obehag i lyssnaren. Det 

sekundära temat är mer äventyrslystet och ska ge lyssnaren en känsla av upptäckarglädje då 

spelet trots allt utspelar sig på ett öppet hav. 

 

Under produktionens gång växte även ett tredje tema fram (se bild 3)
37

. Den här gången var 

temats uppkomst mer av en slump; det grundade sig i en pianoimprovisation som senare blev 

till ett av spelets mer subtila konversationsstycken. Temat, som i sig är vagt hotfullt utan att gå 

över gränsen, började leta sig in i andra stycken som skrevs till spelet och blev så småningom 

en del av det tematiska materialet. 

 

Adaptiv ljud-AI eller inte  

Precis som med symfoniorkestern fanns det även planer på att integrera en adaptiv ljud-AI i 

spelet, inte helt olikt Director i Left 4 Dead-spelen
38

. Denna AI skulle hålla reda på spelarens 

position, händelser i spelet samt närhet till diverse faror för att skapa en ständigt föränderlig 

                                                 
36

 Brittisk kriminalserie som började sändas på brittisk TV 1997 och som fortfarande går idag. 
37

 Observera att för exemplets skull går alla exempel i e-moll även om de inte alltid gör det i spelets soundtrack. 
38

 ”The Director” är en typ av AI som driver spelupplevelsen i multiplayerspelet Left 4 Dead och dess 

uppföljare (som båda går ut på att överleva attacker från blodtörstiga zombies). Directorn styr alla möjliga 

faktorer, såsom när spelarna ska hitta vapen och när extra zombies ska attackera, allt med hjälp av data som 

samlas in under spelets gång. Directorn styr även över musiken och kan välja ett antal korta musikaliska 

stycken (s.k. ”stingers”) beroende på hör låg- eller högintensiv spelupplevelse som spelarna är med om. 

Bild 3: Spelets sekundära tema. 

Bild 4: Spelets tredje tema. 
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matta av ljudeffekter. Även dessa planer ströks tidigt under spelets produktion, då det 

framgick att det skulle vara både nästan omöjligt att implementera samt lite i överkant för vad 

spelets ljudläggning skulle komma att kräva. 

Istället för detta försökte Calle bibehålla det rent akademiska intresset för hur en AI som 

fungerade på detta sätt skulle kunna fungera i teorin, och han påbörjade en artikel där han 

diskuterade dess funktion. 

 

Röstskådespeleri 

Klart var att det behövdes professionella röstskådespelare till spelet. Ljudavdelningen tog 

tidigt kontakt med en bekant till en bekant, Fredric Lagerblad, som visade sig positiv till 

projektet och dessutom hade bra kontakt med många andra i samma bransch. Först var det 

meningen att Fredric och de andra tre vi valde för att göra röster även skulle behöva lära sig 

hur motion capture fungerar och åka upp till Uppsala för inspelning av denna, men då 

Imagination Studios hellre ville använda sina egna förmågor till detta ändrades även denna 

punkt. Nu behövdes enbart röster, och dessa skulle komma att spelas in under sommaren. 

 

HMS Carlskrona samt Polenresa 

Det var tydligt redan från början att ljuddesignen i spelet skulle komma att vara mycket 

viktig, och den skulle dessutom behöva vara så realistisk som möjligt. Båtens motorrum 

skulle låta som ett motorrum på en båt och alla rum skulle fyllas med ljud av fläktar och andra 

ljud som hör till ljudmiljön på en båt.  

Först och främst fick alla i gruppen som ville åka på ett studiebesök och se insidan av det då 

stillastående militärfartyget HMS Carlskrona, något som var mycket användbart, inte minst 

för ljudavdelningen som fick en bra känsla av hur en båt faktiskt låter. Efter detta stod det 

klart att ljudavdelningen skulle bli tvungna att spela in ljudet till spelet på en riktig båt. 

Avdelningen började med att ringa till MAERSK, ett rederi som är välkänt och vars 

kontaktuppgifter var jämförelsevis enkla att hitta. Efter ett telefonsamtal med en dansk 

kontaktperson stod det klart att det inte var möjligt att åka med ett av deras fartyg, eftersom de 

skulle behöva ta in säkerhetspersonal och annat som skulle göra det jobbigt för dem. 

Ljudavdelningen gavs tillstånd att ladda ner ”stock footage” som innehöll ljud, och dessa ljud 

skulle vara fria att använda. Dock kändes det inte helt säkert att dessa ljud föll inom ramen för 

en öppen licens (d.v.s. att teamet skulle kunna använda ljudet i ett kommersiellt syfte) och 

därför föll detta bort. Det som återstod var att ta kontakt med ett annat rederi. 

Ljudavdelningen kontaktade därefter Stena Line genom att skicka ett mail till deras 

supportadress. Det tog inte mer än en timme innan en kontaktperson (Dag Thyselius) ringde 

upp Fredrik och visade sig vara mycket positiv till idén med att ljudteamet skulle få spela in 

ljud på en Stena Line-färja. Efter någon veckas kommunikation mellan ljudavdelningen och 

kontaktpersonen var två rum bokade på färjan Stena Vision, och Fredrik och Calle hade en 

gratis dygnskryssning inplanerad där de skulle kunna spela in så mycket ljud som skulle 

komma att behövas till spelets ljudmiljöer. 

Efter grundliga förberedelser klev Calle och Fredrik ombord, tungt lastade med många olika 

mikrofoner och en solid plan för hur de bäst skulle utnyttja tiden (som beräknades till cirka 10 

timmars inspelning i en miljö utan för mycket prat och annat oväsen). Väl ombord visade det 

sig att ingen visste att de skulle spela in ljud (trots att Dag Thyselius sagt att alla skulle vara 
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informerade). Detta löstes dock snabbt då personalen var mycket trevlig, och ljudavdelningen 

fick nästan tre timmar ljud med sig tillbaka. 

 

Implementering  

Implementering av all musik och alla ljudeffekter till spelet kunde inte ske förrän spelet 

befann sig i ett relativt välutvecklat stadium, och därför kunde inte implementationsarbetet 

påbörjas förrän under de sista tre veckorna av produktionen innan inlämning. Arbetet kommer 

att fortgå under sommaren till spelets release. 

 

3.2.7. Sammanfattning 

Vi har i det här kapitlet gått igenom processen som alla olika avdelningar i arbetsgruppen gått 

igenom och beskrivit de viktigaste momenten i vardera avdelnings process. Produktionen av 

spelet har varit lång och mödosam, men samtidigt också otroligt givande för alla parter. 
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4. Reflektion  

4.1. Gruppreflektion – Beslutet om Motion Capture 

Efter en lång diskussion i gruppen kom vi fram till att det beslut som påverkade alla mest 

under produktionstiden var beslutet att använda Motion Capture till spelets animationer. Det 

beslutet kom att forma hela produktionen och det skapade även flaskhalsar för många 

inblandade, då vi valde att arbeta med en arbetsmetod (vattenfallsmetoden) som inte tillåter 

att sådant ska kunna inträffa. 

Valet av Motion Capture kom sig av vårt syfte, som var att skapa en upplevelse med hög 

kvalitet som skulle lämna ett djupt intryck. Detta innebar att vi var tvungna att ta in teknik 

som räknas som standard i stora spelproduktioner, och bland dessa fanns Motion Capture. 

Problemet var att inspelning av Motion Capture skedde på annan ort av en utomstående part 

(Imagination Studios i Uppsala), och detta innebar att vi inte kunde planera in när vi skulle 

komma att ha alla data tillgänglig. 

När det gäller animation av 3D-karaktärer i spel är Motion Capture (hädanefter MoCap) det 

verktyg som föredras av dagens spelutvecklare eftersom det producerar ett realistiskt resultat 

på kort tid. (Holmboe 2008, pp. 7). Det var just detta som gjorde att arbetsgruppen valde att 

arbeta med den tekniken, eftersom vi ville ha ett så realistiskt resultat som möjligt. 

Låt oss börja med att sätta situationen i rätt perspektiv. Nedan följer en kort sammanfattning 

av de risker som beslutet innebar – men också de potentiella positiva inverkningarna på 

projektet. 

 

Risker med MoCap  

 

 Outsourcing av kompetens 
Detta ansåg vi, intressant nog, inte vara en risk förrän det var för sent (mer om detta 

lite senare). Det är alltid lite osäkert att lämna över en del av arbetet till en yttre aktör 

(d.v.s. någon som inte går att kontrollera på samma sätt som den egna gruppen). Man 

öppnar sig för bakslag till följd av problem och förseningar hos den yttre aktören. 

 

 Finansiering 

MoCap kostar mycket pengar så för att kunna realisera våra planer skulle en ansenlig 

summa behöva införskaffas. Vi beslutade tidigt att utforska alla tänkbara investerare, 

men då tidsplanen inte tillät oss att invänta svar om investering innan vi inledde 

arbetet, fick vi ta ett ”Leap of faith” gällande finansieringen.  

 

 Okunskap 

Att ingen av oss hade tidigare utbildning inom- eller erfarenhet av hanteringen av den 

MoCap-data vi skulle få tillbaka från den yttre aktören att jobba med utgjorde 

ytterligare en riskfaktor för projektet. Skulle vi kunna utnyttja datan till sin fulla 

potential? Hur lång tid skulle det ta att bearbeta den? Dessa var frågor utan uppenbara 

svar. 

 

 

Fördelar med MoCap 
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 Kvalitet 

Detta var det första av två mycket starka argument för användandet av MoCap – 

kvalitén på animationer gjorda med MoCap är långt överlägsen den hos handgjorda. 

 

 Kvantitet 

Även om MoCap-inspelade animationer håller mycket högre kvalité än animation som 

gjorts för hand tar de kortare tid att framställa, varför en större mängd unika 

animationer kan användas i slutprodukten om MoCap tillämpas. Detta innebär alltså 

inte bara en markant höjning av kvalitén på slutprodukten, utan dessutom att 

produkten realistiskt kan förväntas framställas på betydligt kortare tid än en likvärdig 

produkt där hand-animering används. 

 

 

Slutsats 

 

Vi fick till slut finansieringen vi behövde. Vi lyckades få en inspelningstid för MoCap, om än 

i elfte timmen (med bara några få veckor kvar att bearbeta materialet). Nyckeln till våra 

problem låg i just detta: ”till slut” och ”elfte timmen”. Då vi inte visste exakt när vi skulle 

kunna spela in MoCap (eller, för den delen, om vi skulle få det till att börja med) hade vi från 

början beslutat att vänta åtta veckor in i produktionen innan vi tog beslut om vi skulle 

använda använda MoCap eller inte. Just detta beslut drog ut på tiden för länge på grund av 

osäkerheten kring finansieringen. När åtta veckor gått fanns osäkerheten kvar (även om det 

lutade åt att vi skulle kunna få MoCap), och vi fick senarelägga andra delar av produktionen 

som var beroende av beslutet (såsom foley-inspelning*, tid för handanimation och liknande). 

I efterhand kan vi konstatera att vi kunde ha planerat annorlunda för att bättre kunna ta hänsyn 

till osäkerheten kring MoCap. Lockelsen att få igenom vår drömbudget och få spela in vår 

MoCap var för stor. Resultatet? En yttre flaskhals i vår produktion, som i slutändan innebar att 

slutprodukten landade långt ifrån var vi hade hoppats. Hade vi fått all data i tid hade inte all 

implementering av content behövt ske så sent som den sista veckan och slutresultatet hade 

varit mycket mer polerat. 

Vi kan dock konstatera att vi fortfarande uppnått ett mycket realistiskt och tillfredsställande 

resultat med våra animationer såhär långt, och vi kommer att fortsätta arbeta med MoCap i 

framtiden. Vi kommer också att vara ute i bättre tid när vi nästa gång kontaktar Imagination 

Studios och beräkna gott om tid för bearbetning av data (Bethke 2003, pp. 384). 

 

4.2. Victor Dahlqvist – Sun Tzu and the art of project management 

Producent  

 
Sun Tzu said: The art of war is of vital importance to the State. It is a matter 

of life and death, a road eithert to safety or to ruin. (Lionel Giles 1910, 1:1) 

 

Produktionen vi som grupp åtog oss – och som jag i sin tur åtog mig att leda – är utan tvekan 

det största och mest ambitiösa projekt jag någonsin varit del av, något som kommit med helt 

nya utmaningar. Vad som stod klart redan från början var dock behovet av vattentät planering, 

organisation och pipelines (se ordlista) – eller som Sun Tzu uttryckte det i sitt strategiska 
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mästerverk: ”If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a 

hundred battles.” (Lionel Giles 1910, 3:18). 

Kände jag då fienden – eller som jag personligen läser ut metaforen; de problem som kunde 

tänkas uppstå längs vägen? Svaret är både ja och nej. Om man läser fortsättningen på versen 

ovan: ”(...) If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also 

suffer a defeat.”(Lionel Giles 1910, 3:18), kan man direkt se slående likhet med gruppens 

resultat – eller för den delen, hela arbetsprocessen. 

Såhär i efterhand är det lätt att se: Jag hade en god kännedom om gruppen, och var och ens 

styrkor och svagheter. Jag hade en god (anser jag själv) uppfattning om vad gruppen var 

kapabel till. Vad jag däremot underskattade, var de problem som skulle komma att uppstå – 

eller framför allt, var de skulle uppstå. 

Jag tittade i första hand inåt, inom gruppen – det var där jag i första hand förväntade mig att 

problem skulle uppstå. Först och främst var jag tvungen att räkna med gruppens storlek. Detta 

utgjorde en stor fördel för projektet – mer arbetskraft betydde ökade möjligheter i hur pass 

avancerad arbete som kunde utföras, och i vilken kvantitet – dock även en utmaning, i och 

med att kommunikationen blir både viktigare och svårare än i en större grupp. Om detta säger 

Sun Tzu: ”The control of a large force is the same principle as the control of a few men: it is 

merely a question of dividing up their numbers.” (Lionel Giles 1910, 5:1). 

Detta är något jag redan var familjär med ifrån min militära bakgrund, såväl som ifrån 

branschens standard – konceptet att använda s.k. Leads – och jag såg absolut deras värde. 

Därför såg jag redan tidigt till att utse en lead för varje område inom gruppen (Grafik, 

Programmering, Level design och Ljud). Syftet för med dessa leads var främst att underlätta 

kommunikationen mellan mig som producent och resten av arbetarna, samt att de skulle 

hantera mindre beslut och problem som uppstod inom deras egna områden. 

Men att införa leads var bara ett steg på vägen:  

Fighting with a large army under your command is nowise different from fighting 

with a small one: it is merely a question of instituting signs and signals. (Lionel 

Giles 1910, 5:2)  

Det fanns även ett behov av ”signs and signals”, eller som jag tolkar det, klara regelverk för 

vem som har ansvar för vad, tillika vem som har rätt och auktoritet att ta beslut i olika 

situationer. Till detta syfte skrevs ”Stadgar för Arbetsfördelning och Hierarkisk Ordning”(Se 

Bilaga 2) – en samling av juridiskt utformade regler och riktlinjer, designade för att täcka alla 

tänkbara argument. Som grädde på moset skrevs kontrakt(se Bilaga 3), som samtliga 

involverade var tvungna att skriva på – kontrakt som band var och en att följa ovanstående 

dokument, såväl som våra bestämda arbetstider och andra relaterade punkter. Ingen i gruppen 

hade något emot detta. 

Systemet föreföll vattentätt i teorin. Hur fungerade det då i praktiken? Min förhoppning var, 

såklart, att helt kunna eliminera konflikter inre konflikter samt strömlinjeforma 

arbetsprocessen. Så blev naturligtvis inte fallet – i vart fall inte helt och hållet. 

Var stadgarna då i onödan? Absolut inte. Stadgarna utgjorde i slutändan, om inte det 

ogenomträngliga fort som jag hade hoppats, en argumentgrund så stark att de konflikter som 

faktiskt uppstod, kunde stävjas med relativ effektivitet, och endast smärre förlust i arbetstid. 

Stadgar, kontrakt och diciplin må inte vara det humanaste sättet att styra en grupp, men 

effektiviteten – lik som effektiviteten i Sun Tzu's läror – är svår att argumentera mot. 

 



Kort speltid – djupt intryck: spel som hyrfilm 
Calle Leppäjoki – Fredrik Häthén – Victor Dahlqvist – Martin Silve – Magnus Christensson  - 

Oliver Henriksson – Markus Fors – Stefan Gökstorp 

33 

Om att i slutändan nå sitt mål säger Sun Tzu:  

 

Thus we may know that there are five essentials for victory: 

    (1) He will win who knows when to fight and when not to fight. 

    (2) He will win who knows how to handle both superior and inferior forces. 

    (3) He will win whose army is animated by the same spirit throughout all its ranks. 

    (4) He will win who, prepared himself, waits to take the enemy unprepared. 

    (5) He will win who has military capacity and is not interfered with by the sovereign. 

       (Lionel Giles 1910, 3:17) 

 

Personligen instämmer jag med dessa. Att välja vilka strider (argumentationer) man ska ta och 

vilka man skall undvika. Att kunna hantera både stora och små motgångar. Att hålla gruppens 

moral hög under hela projektet, att redan från början förutse och kontra problem med 

produktionen och att leda gruppen genom en, allsmäktig auktoritet – alla dessa är, i min åsikt, 

kritiskt viktiga moment, och jag har under hela projektets gång (från förproduktion in till sista 

crunch-timmarna) gjort mitt bästa för att eftersträva dem. 

Lyckades jag? Jag anser personligen att projektet till för mig och framför allt, för gruppen, 

varit en oerhörd framgång – vi har om och om igen anpassat oss kring yttre problem, rest oss 

efter fall, och hållit kämpaglöden uppe – och jag vill gärna tro att detta har varit tack vare mig 

och mitt arbete. (Såklart utan att förringa den beundransvärda ambition som majoriteten av 

gruppmedlemmarna redan individuellt besitter). 

Dock var slutet, i vart fall ur kandidatarbetets synpunkt, inte så lyckligt som vi hade hoppats. 

Vart gick det då fel? Räckte inte Sun Tzu's läror hela vägen? Faktum är att svaret även på 

detta återfinns i The Art of War – jag har t.o.m. Redan nämnt det en gång under denna 

reflektion: ”(...) If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will 

also suffer a defeat.”(Lionel Giles 1910, 3:18). 

Yttre faktorer var där jag hade förutspått minst problem – men visade sig i slutändan vara de 

mest problematiska. Precis såsom Sun Tzu skriver, är det ett digert misstag att underskatta ett 

potentiellt problem – en läxa väl lärd för mig personligen. Emedan jag skriver detta är jag 

därför vid gott mod, ty jag har onekligen dragit värdefull lärdom och erfarenhet ur detta 

projekt, och jag har allt förtroende för Sun Tzu's – och min egen – förmåga att leda framtida 

arbeten till seger. 

 

4.3. Magnus Christensson – Verklighetstrogna 3D-karaktärer 

Grafiker 

 

Vad jag huvudsakligen kommer lägga vikt vid i denna reflektion är spelkaraktärsskapandet.  

Mitt område under kandidatarbetet har varit Lead Art, vilket inneburit att jag har haft det 

övergripande ansvaret för spelets grafiska stil samt att alla delar av grafiken fungerar 

tillsammans i helhet. Men för att gå in på vad jag specifikt arbetat med under projektet så har 

jag främst varit Character Artist. Jag har alltså modellerat, skulpterat och texturerat de 

karaktärer som finns i spelet. I ett senare skede har jag också varit delaktig i arbetet med att 

klippa upp och rengöra motion capture (se ordlista) animationer till spelet.  



Kort speltid – djupt intryck: spel som hyrfilm 
Calle Leppäjoki – Fredrik Häthén – Victor Dahlqvist – Martin Silve – Magnus Christensson  - 

Oliver Henriksson – Markus Fors – Stefan Gökstorp 

34 

 

Jag var tvungen att ta ställning till redan under förproduktionen till vårt spel vilken metod jag 

skulle använda mig av för att kunna producera så verklighetstrogna mänskliga karaktärer som 

möjligt men samtidigt ta mina kunskapsbegränsningar samt tidsaspekten med i beräkningen. 

 

Jag valde att under hösten att först studera mänsklig anatomi och muskeltopologi innan jag 

överhuvudtaget gav mig in i 3D världen för att lägga en god grund för mitt arbete. Det var 

först när jag gav mig in på 3D-skulptering under slutet av hösten som jag kunde fastställa den 

metod som jag kände skulle passa mig bäst för vår produktion. Vad som också var viktigt för 

mig att tänka på var att modellerna jag producerade måste vara anpassade för att kunna 

applicera animationer från motion capture. 

 

Ett annat sätt att generera verklighetstrogna modeller för animering är att använda en så kallad 

3D-scanner
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, vilket är något som några IT-studenter i Storbritannien argumenterar starkt för. 

Denna metod ger möjligheten att faktiskt kunna anpassa sina modeller nästan exakt efter hur 

en människa ser ut men förutom att tekniken är dyr att använda så ställer jag mig tvekande till 

delar av deras argumentation.  

 

In this paper we present a new workflow allowing the creation of 3D characters 

in an automated way that does not require the expertise of an animator 

(Sibiryakov, Ju & Nebel 2003, pp. 1) 

 

Dock nämner Alexander Sibiryakov, Xiangyang Ju and Jean-Christophe Nebel också att det 

till att börja med måste finnas en mänsklig 3D-modell att utgå ifrån som sedan omformas efter 

den information som 3D-scannern genererar. Jag skulle dessutom också vilja inflika att det 

faktiskt är arbetet av en 3D-modellerare snarare än en animatörs arbete de talar om och att 

även detta arbete vanligtvis i större produktioner är fördelat på flera personer. Men för att 

återgå till deras påstående så kan jag nu utifrån egna erfarenheter säga att för att kunna 

generera dessa modeller så krävs fortfarande samma kunskaper som den process jag använde 

för mitt arbete. Kanske inte i lika stor utsträckning inom vissa områden, men inom andra en 

klart större kunskap. Man kan inte lita på att en 3D-scanning blir helt perfekt till att börja med 

utan man måste ändå in och editera modellen, vilket i sin tur kräver modelleringskunskaper. 

 

Modellen som krävs för att applicera den scannade datan på behöver dessutom vara 

högupplöst för att modellen skall kunna utformas korrekt och detta i sin tur tar inte hänsyn till 

muskler och topologi, vilket gör att man måste redigera modellen för att den skall kunna 

animeras och fortfarande se naturlig ut. Vanligtvis rör sig en 3D-modell via ett uppbyggt 3D-

skelett  som sammankopplas med något som kallas Skinning till 3D-modellen. Därefter 

”målar” man ut så kallade Skin weights, som avgör vilken del av modellen som influeras av 

vilka ben och även i hur stor grad ett ben influerar modellen, då det finns många ben som i 

större eller mindre utsträckning påverkar samma områden. 

 

Instead of experimentally trying to converge towards the best skinning 

compromise, we offer to automatically skin a model from a set of 3D 

scanned postures which are anatomically meaningful. (Sibiryakov, Ju & 

Nebel 2003, pp. 1) 
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 En maskin som kan läsa av fysiska objekt och återskapa dem i en 3D miljö. 
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Förutom att lära sig kunna applicera denna metod som är baserad på avancerad matematik, så 

kan man ifrågasätta hur många sådan poser som måste scannas in för att kunna få korrekt 

deformation på sin modell. De talar också om att använda den här tekniken till spelkaraktärer, 

men bilderna de refererar till är på karaktärer som är alldeles för komplexa för att en 

spelmotor skall kunna hantera dem. Den största anledningen till att man gör en så kallad 

omtopologisering av sin 3D-karaktär som ingår i den metod jag använde mig av till mina 

modeller är att just minska modellens upplösning så att den modell som exporteras till 

spelmotorn skall kunna hanteras enkelt. Då en spelmotor måste räkna ut var din modell 

befinner sig i en 3D-värld som uppdateras många gånger per sekund så inser man snabbt även 

som icke insatt att ju mer komplex en modell är, alltså ju fler punkter i 3D-rymden att beräkna 

desto långsammare går processen. Ofta befinner sig dessutom mer än en modell i bild 

samtidigt i spel vilket blir ännu mer för motorn att räkna ut. Så skulle alla modeller vara 

extremt högupplösta så skulle spelet stå still under tiden datorn räknar ut alla modellers 

positioner. Den andra anledningen som jag nämnde i förbigående tidigare är att för att få en 

modell att deformeras naturligt när den är lågupplöst krävs det att de ytor som modellen är 

uppbyggd av har sina skarvar i förhållande till hur muskulaturen ser ut för just det området, 

vilket också är något som deras process inte tar med i beräkningen. 

 

Min slutsats är att Alexander Sibiryakov, Xiangyang Ju and Jean-Christophe Nebel metod helt 

klart kan generera betydligt mer verklighetstrogna modeller än jag någonsin skulle kunna 

skapa med bara hjälp av referensbilder, dock rör det sig om att skapa en skulptur som sedan 

måste omtopologiseras om de skall kunna anpassas till spel. Frågan är om deras metod att 

koppla modellen till skelettet automatiskt går att applicera på en omtopologiserad modell? 

 

Om så är fallet så krävs det istället tid att lära sig göra på detta viset också, därutöver kommer 

aspekten av hur dyrt det är att använda sig av en 3D-scanner. Karaktären behöver ändå i 

slutändan antingen riggas (se ordlista) för att kunna handanimeras eller så krävs det 

applicering av motion capture data för att få modellerna i rörelse, vilket gör att deras 

påstående om att inget animationsarbete grävs till rent nonsens. Även om man har råd med 

motion capture vilket i sin tur är väldigt dyrt så krävs det ändå kunskaper inom flertalet 3D-

applikationer för att kunna ta till vara på den datan och koppla samman den med modellen. 

 

Slår man däremot ut deras teknik över tid och har råd att applicera den på stora projekt så tror 

jag helt klart att man kan spara mycket tid för grafikerna, denna metod är precis som motion 

capture är för animation. Här får du göra en avvägning och försöka jämföra kostnaden för att 

använda sig av denna metod jämfört med tiden du sparar in samt att ha i åtanke att för att få 

en karaktär så verklighetstrogen som absolut är möjligt så krävs det en sådan metod 

tillsammans med en motion capture metod för att få animationerna till samma realistiska nivå 

som karaktärerna. 

 

Skall man välja mellan vad man bör lägga sina pengar på om man nu förfogar över något 

kapital till sitt projekt så skulle jag rekommendera motion capture framför 3D-scanning då 

animationerna är vad som faktiskt ger liv åt karaktärena. Är realism vad du är ute efter så är 

rörelserna ur min synpunkt mycket viktigare än utseendet. 
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4.4. Stefan Gökstorp – Detaljer i texturer  

Leveldesigner 

 

I denna reflektion ska jag diskutera effekten en detaljerad textur har på spelmiljön. 

Jag har tillbringat kandidatarbetet med att framför allt göra grafik till "The Horror at MS 

Aurora". Jag har även suttit en hel del inuti UDK, där jag framför allt har jobbat i deras 

materialeditor. Där jag har skapat vatten, speglar och grafiska effekter såsom blinkande ljus. 

Vad som framför allt har intresserar mig under projektets gång är hur detaljer på en textur kan 

ge ett föremål en historia . En lampa som lyser kan tala om för en spelare att något är fel, lite 

smuts talar om att föremålet i fråga inte kommer direkt fabriken utan har varit i användning 

ett tag.  

När jag började med projektet var texturering något relativt nytt. Jag började i vanlig ordning 

göra mina texturer på samma sätt som jag hade gjort dem i tidigare produktioner men jag 

upptäckte att det var något som inte stämde.  Det såg för rent ut, eller som det står i Game 

Development Essentials: "Nothing in the real world is that clean". (Castillo & Novak 2008, 

pp. 148) 

Jag provade då att lägga till detaljer. Jag lade dit vattenskador och  repor och genast upptäckte 

jag att mina föremål kändes mer verklighetstrogna och jag började fundera på varför. 

Insikterna jag fick var att då skeppet som "The Horror at MS Aurora " utspelar sig på skulle 

vara från 80-talet kan vi inte acceptera ett skepp utan visst slitage. Om något blir äldre utan att 

åldras rimmar det illa med människans uppfattning av verkligheten. Frågan jag ställde mig var 

att om det nu stämmer att vi har lättare att acceptera en spelmiljö med slitage, borde då inte en 

spelmiljö med maximerat slitage vara det som ser bäst ut? Jag undersökte min teori genom att 

göra vissa föremål på båten ordentligt sönderrostade då rost är den naturliga erosionsmodellen 

på en båt. Resultatet var fruktansvärt. Det såg sämre ut än vad en textur utan skråmor och 

smuts hade gjort. Varför? Vad var anledningen till att det inte såg rätt ut? Svaret fanns i Game 

Development Essentials: 

 The texture of an object is a testament to its history. Its imperfection records its 

history. The scratches, grunge, burns, decay and erosion speak about major 

events that shaped the object over time. (Castillo & Novak 2008, pp. 149) 

Jag hade med andra ord inte rätt slitage. Rostlagret jag lade på min textur fick skeppet att 

verka gammalt, men det fick det också att verka övergivet och då ingen besättning på en båt 

skulle låta skeppet bli så nergånget, stämde det inte in med sinnebilden av hur skeppet borde 

se ut. 

Efter fortsatt arbete kunde jag även konstatera att miljön spelar stor roll. Till exempel känns 

det inte riktigt troligt att att en metall-textur inne på skeppsbryggan har rostfläckar.  

 
When creating your textures, imagine the history of the level you are trying to 

build. What happened in that universe to shape the objects within it? (Castillo 

& Novak 2008, pp. 148) 

 

Om man har citatet i åtanke kommer man fram till att om det finns en plats på en båt som är 

fri från vattenskador. Så är det skeppsbryggan av anledningen att det är det högst belägna 

rummet på en båt och där känslig elektronik i form av till exempel navigerings instrument . 

Däremot känns saker som kaffefläckar, smuts och väldigt små repor mer troligt. Anledningen 
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till detta är att miljön spelar en stor roll då slitaget påverkas på olika sätt beroende på var 

objekten finns placerat. Skeppet som vi använde till ”The Horror at MS Aurora” behövde till 

exempel lite repor, vattenskador, en del rost och fläckar för att vi skulle kunna köpa att det var 

från 80-talet och fortfarande i drift. Men vår skeppsbrygga skulle inte råka ut för samma sorts 

påfrestningar från naturen, utan slitaget hade med större sannolikhet varit på grund av 

mänsklig faktor i form av spillt kaffe, olyckshändelser och fettfläckar. 

Vad jag kom fram till, är med andra ord att för att få en textur att kännas sannolik är slitage 

och erosion viktigt då det ger ett skapat objekt historia. Men det måste vara just den typen av 

slitage som du som spelare förväntar dig i den miljön, annars känns inte objektens historia 

verklighetstroget.  

 

4.5. Markus Fors – Att väcka känslor med ljussättning 

Leveldesigner 

 

Vilka faktorer är det som påverkar stämningen i ett spel? Givetvis är dessa faktorer väldigt 

många; exempelvis ljudeffekter, musik, atmosfären, utseende på modeller/texturer, etc. 

Oavsett om man utvecklar spel, producerar film, eller är författare och skriver böcker, vill 

man alltid väcka en känsla hos sin mottagare. Inom spelutveckling finns det framförallt ett 

område man kan använda sig utav för att väcka känslor, nämligen ljussättningen.  

Att ljussättningen spelar en oerhört viktig roll i ett spel, är något jag vill uppmärksamma i 

denna reflektion. 

Ljussättningen kan få atmosfären och därmed även spelaren att känna sig glad, rädd, 

uppjagad, deprimerad, osv. Den har dock ingen påverkan på exempelvis spelmekaniken eller 

hastigheten på progressionen av spelaren. Precis som Travis Castillo och Jeannie Novak 

skriver i sin bok Game Development Essentials - Game Level Design: 

  

Lighting is one of the most essential areas in level design. Although it is not 

critical to the actual flow of the level, it can still make or break the player's 

experience. (Castillo & Travis 2008, pp. 217) 

 

Travis Castillo och Jeannie Novak fortsätter i sin bok att beskriva att även valet av typen av 

ljuskälla, har en inverkan på känslan man vill ge spelaren. Ett rum kan vara upplyst av ett 

flertal stearinljus eller av ett vanligt lysrör. De olika typerna av ljuskälla ger upphov till olika 

typer av känslor. Stearinljusen kan väcka känslor som berör exempelvis mystik, romantik eller 

skräck. Emedan ett vanligt lysrör förmodligen ger spelaren intrycket av att han/hon befinner 

sig på en arbetsplats, i en skola eller i något annat rum med modern inredning. Vilket förklarar 

mina val av olika sorters ljuskällor i de olika sorters rummen i vårat spel. I vardagsrummet 

återfinns inga av de klassiska lysrörslamporna som pryder taken i korridorerna. Istället är 

fackelliknande lampor placerade längs väggarna, som utstrålar ett varmt, orange-gult ljus. 

Mitt mål med ljussättningen i detta rum var att ge en välkomnande och hemtrevlig känsla åt 

spelaren.   

Jag är framförallt nöjd med resultatet av ljussättningen i maskinrummet och ljussättningen 

utomhus på däcket. När spelaren för första gången kliver in i maskinrummet, möts man av 
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mörker. Endast nödbelysningen är påslagen lite varstans. Dels för att förhöja stämningen av 

kuslighet och dels för att inte helt försätta spelaren i totalt mörker. Mina tidigare erfarenheter 

från att göra banor till Half-Life 2 (2004 Valve Corporation), säger mig att som spelare vill 

man inte vandra runt i totalt mörker. Då detta kan leda till att bli ett irritationsmoment, av det 

faktum att man inte kan se någonting.  

Det nedsläckta maskinrummet gav mig även ett ypperligt tillfälle att utnyttja en annan 

ljussättningsteknik. Nämligen att kunna leda spelaren dit man vill att han/hon ska gå, med 

hjälp av ljuskällor. Detta är något väldigt välbeprövat inom level design och ett utmärkt 

exempel på ett spel som utnyttjar denna teknik är Left 4 Dead (2008 Valve Corporation). 

Genom ett flertal speltester, upptäckte man att spelarna rent instinktivt förflyttade sig mot 

områden som var väl upplysta. Exempelvis placerade man övergivna bilar vars strålkastare, 

som fortfarande var på, var riktade mot det hållet som det var meningen att spelarna skulle gå. 

Hur har jag då förhållit mig till denna teknik, eller tillvägagångssätt?  

Eftersom maskinrummet är nedsläckt, placerade jag nödbelysningen på ett sådant sätt att den 

svagt lyser upp gången som leder till spelarens mål. Som i det här fallet är en kontrollpanel 

som befinner sig mellan motorblocken.  

Spelaren har trots detta helt fria val av färdväg, då ljussättningen delvis fungerar som antydan 

på vart han/hon ska gå härnäst. Med andra ord, ljussättningen tvingar inte spelaren att följa en 

viss väg. Vilket återspeglar det Travis Castillo och Jeannie Novak skriver i sin bok, att 

ljussättningen inte kan påverka spelmekaniken eller hastighetsprogressionen av spelaren. I det 

här fallet fungerar ljuset som hjälp åt spelaren men även som stämningshöjare. De små, svaga 

ljusen lyser upp ett begränsat område och lämnar resten i mörker. Förhoppningsvis ger det en 

känsla åt spelaren av att något farligt lurar i de mörka skuggorna.  

När spelaren väl nått målet och lyckats klara ett litet pussel, väntar belöningen. I det här fallet 

tänds ljuskällorna i maskinrummet och en liten cinematisk scen spelas upp – faran är över.  

Till skillnad mot vardagsrummet finns här inga fackelliknande lampor, utan enbart 

lysrörslampor. Dessa ger ett större intryck av att man befinner sig i ett slags industri-liknande 

område med maskiner och dylikt. Ljuskällorna är antingen placerade i taket eller på väggen i 

nivå med spelaren. Detta för att få mer variation av ursprunget på vart ljuset kommer ifrån.  

Val av färg på ljus, har en stor inverkan på känslan man vill förmedla. Röd får oss att tänka på 

fara, blå ger oss en lugnande känsla och grön kan ge en känsla av säkerhet.  

Mitt övergripande mål med ljussättningen, efter att spelaren klarat pusslet, var att få 

maskinrummet att kännas smutsigt och välanvänt. Samtidigt som ljussättningen skulle kännas 

naturlig och verklighetsförankrad och som något man kan förvänta sig att se i ett riktigt 

maskinrum på ett fartyg.  

Mina val av färger på ljussättningen, hamnade därför dels på brun-orange och dels på grön-

blå.  

Det brun-orangea ljuset valde jag som syfte att ge känslan av att rummet är smutsigt. Det 

grön-blåa ljuset valde jag för att få en mer industriell känsla över rummet. Hade som tanke att 

det gröna blandat med blåa nyanser skulle ge en slags metallisk och lite kall känsla.  

Ett annat mål med ljussättningen i rummet, var att den inte skulle lysa upp precis allting. Jag 

ville lämna hörn och vrår i mörker för att bevara lite av den här skräckkänslan man får när 

man kliver in i maskinrummet första gången – även att rummet tillslut blir upplyst. 
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Man brukar säga less is more, vilket har kommit att bli ledord för mig. Jag försöker alltid ha 

dem orden i huvudet när jag designar banor. Uttrycket less is more, är något man ”måste lära 

sig”, eller få en känsla för antar jag. För vem kan tala om för en om man placerat för många 

modeller i ett rum, eller gjort ljusen för ljusstarka. Det är upp till dig som level designer att 

avgöra och det finns alltid något nytt att lära sig när det kommer till att designa banor. 

 

4.6. Martin Silve – Skillnaden mellan UnrealScript och Kismet 

Programmerare 

 

I denna reflektionen diskuterar jag vad som är användningsområdet för de två verktygen för 

programmering och script i Unreal Development Kit (UDK), nämligen UnrealScript samt 

UnrealKismet. 

 

UnrealScript 

Jag vill inleda med att citera Epic Games, skaparna av UDK själva om vad de hade för avsikt 

med UnrealScript: ”The UnrealScript language was designed specifically with gameplay 

programming in mind with its handling of events, timers, and states.”40. 

Vad detta citatet innebär är att UnrealScript är specifikt till för spelmekanik då dess inbyggda 

funktioner är sådant som används vid programmeringen för mekaniken inom spel. 

Efter att ha arbetet med UnrealScript är jag beredd att hålla med om detta påstående i stort 

eftersom det är ett ”lågt” programmeringsspråk om man jämför med Kismet (som är ett 

mycket ”högt” programmeringsspråk) och är därmed mer optimalt för viktiga saker som 

kommer ske ofta under spelets gång, såsom att styra spelaren eller skjuta ett vapen, vilket 

båda är exempel på spelmekaniker. En kort beskrivning av vad ett ”lågt” 

programmeringsspråk kontra ett ”högt” är att ett lågt språk är lättare för datorn att förstå och 

därmed går snabbare för datorn att behandla medan ett högt språk är lättare att förstå av en 

människa men svårare för en dator och tar därmed längre tid att behandla.  

Förutom att UnrealScript är snabbare än Kismet rent tekniskt så är det också däri som just 

funktionerna för spelmekanikerna finns och kan ändras vilket stämmer överens med Epics 

ovannämnda citat. Dock kan man diskutera var gränsen går mellan UnrealScript-spelmekanik 

slutar och var Kismet-mekaniken börjar, då speciella Kismet-noder som görs i UnrealScript 

kommer behövas om syftet är att göra en radikalt ny spelmekanik eller funktion som inte 

stöds av UnrealScripts eller Kismets originalfunktioner, såsom de Quick Time Events vi 

använder oss av. Därmed kan det tyckas att Kismet bör vara lika mycket grund för 

spelmekaniken som UnrealScript, dock hävdar jag att vår situation är mycket annorlunda från 

standardanvändningen för UDK och att detta är försumbart för syfte och användning av 

Kismet då för mycket av spelmekanik inlagt till Kismet kommer att komplicera saker samt 

orsaka onödig tidsanvändning. Anledningen till att UnrealScript är bättre än Kismet för 

spelmekanik är för att man enbart behöver göra funktionaliteten en gång i UnrealScript medan 

det kommer att behövas göras om varje gång i Kismet. Detta kommer inte fungera för sådana 

saker som spelmekanik inom stora spelproduktioner, vilket jag kan säga då det redan blir 

mycket i vår lilla produktion.  

                                                 
40

  UDN – Three – GettingStartedProgramming, URL: 

 http://udn.epicgames.com/Three/GettingStartedProgramming.html, 2011-05-19 

http://udn.epicgames.com/Three/GettingStartedProgramming.html
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Kismet 

Epic Games förklarar Kismet såhär: ”UnrealEngine3's UnrealKismet tool is a very flexible 

and powerful tool that allows non-programmers to script complex gameplay flow in level. It 

works by allowing you to connect simple functional Sequence Objects to form complex 

sequences”41. 

Den bilden Epic Games vill ge av Kismet som jag tyder det är att vem som helst skulle kunna 

använda detta enkla system av noder som med lätthet kan knytas ihop till komplexa nätverk 

av noder för att skapa avancerade funktioner. Vad är då en nod egentligen? I detta 

sammanhang är en nod ett grafiskt block som har en eller flera in- och utgångar som då går att 

kopplas ihop med andra noders in- och utgångar. Dessa noder eller block representerar allt 

från enkla programmeringsfunktioner till väldigt komplexa sådana. 

Det Epic Games vill säga med Kismet stämmer delvis med min erfarenhet. Dock så har jag 

funnit att det fortfarande krävs en lätt förståelse för programmering, om än väldigt 

grundläggande, samt att nya spelmekaniker kräver nya Kismet-noder och att dessa ofta kräver 

en förklaring av programmerarna för exempelvis leveldesigners. Sen vill jag också trycka på 

att det är fullt möjligt att göra väldigt komplicerade nod-nätverk i Kismet, men detta är inget 

jag skulle rekommendera då det lätt blir för mycket att hålla koll på vilket i sig sänker 

lättheten att arbeta i Kismet vilket orsakar förvirring och fel i spelet. En annan poäng med 

stora komplicerade nod-nätverk utan egengjorda noder i Kismet är att processen för vad som 

skall hända kan bli så stor och så långsam att det skapar en märkbar fördröjning i spelet vilket 

i sig kan leda till att stämning som byggts upp förstörs. 

 

Slutsats 

Det som jag har upplevt vara Epic Games avsikt med UnrealScript och Kismet är att ge 

programmerare ett verktyg med UnrealScript där de har stor kontroll över funktionaliteten i 

stort, medan leveldesigner samt andra som kan tänkas jobba med själva banorna kan använda 

Kismet som är ett lätt verktyg att använda tack vare sin grafiska struktur och färdiga noder. 

Kismet är speciellt bra om man jämför med UnrealScript för de med lite eller ingen kunskap 

då Kismet enbart kräver en lätt förståelse för programmering och ingen egentlig kunskap 

inom ämnet. Även om hela spel kan göras i Kismet så är detta i min mening inte 

rekommenderat då det finns stora begränsningar för vad som går att göra utan modifierade 

Kismet-noder samt att prestandan kommer vara av en låg kvalité. Medan UnrealScript 

fungerar bra för vad som det var tänkt av Epic Games även om det kräver mer kunskap, dock 

så finns Kismet av just denna anledning. Som programmerare kan jag rekommendera att 

jobba med UnrealScript om kunskap finns, annars bör arbetet hållas till modifiering av den 

redan färdiga spelmekaniken.  
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4.7. Oliver Henriksson – Hybridutvecklarens vikt för nystartade 
företag 

Programmering & extra grafik 

 

I den här reflektionen ska jag ska diskutera vikten av hybridutvecklare, personer inom 

spelindustrin med kunskaper inom flera traditionellt sett åtskilda roller såsom till exempel 

grafik och programmering, för nystartade spelföretag. 

Som inledning vill jag börja med följande citat av Erik Ries, författare av The Lean Startup 

och skrivare av bloggen Startup Lessons Learned : 

 
I once worked at a startup with an exceptional functional department 

system. The leaders of each department were world-class experts in their 

respective fields. The team hired only the best and the brightest. Looking 

back after a few years, it’s evident that many of the people who worked in 

these departments have gone on to do incredible things in industry. They 

are leaders, visionaries, founders and managers having tremendous success.  

 

 Yet talent organized improperly can lead to failure.
42 

 

Vidare diskuterar Ries ett problem som uppstod i denna gruppen, att trots all deras kompetens 

stannar hela produktionen upp när grafiker och programmerare har relativt små dispyter. Hans 

lösning är i grunden väldigt lik vad vår grupp och utbildningen på BTH i allmänhet går ut på 

samt som jag stark håller med om, att ha ett bättre och mer ingående samarbete mellan de 

olika grenarna  som grafik och programmering inom skapandet av ett spel. 

Allt detta anser jag inte bara gälla förhållandet mellan olika roller utan även på en mindre nivå 

inom en roll men som jag däremot inte kommer gå närmare inpå i denna text. 

Innan jag går närmare in på ämnet vill jag ta upp mina delade upplevelser av grafik och 

programmering som jag upplevt under min utbildning och även tidigare än så. 

Jag har nu gått programmeringsutbildning här på BTH i 3 år, men mina kunskaper har främst 

legat inom grafiska områden. Det jag då främst skapde var små beställningsjobb gratis till 

vänner samt egen experimentering med programmen Adobe Flash och Adobe Photoshop. 

Medan jag inte skulle kalla mig för en bildkonstnär byggde jag ändå upp en känsla för design 

som bara utvecklats vidare tack vare BTHs ofta gränsöverskridande kurser. 

Under Tematisk fördjupning höstterminen 2010 tog jag en kurs inom 3D-modellering som 

kom till stor nytta under kandidaten då den grafiska avdelningen behövde hjälpa med att 

skapa assets i så pass snabb takt som vår planering krävde. 

Jag känner nog till och med efter veckorna med 3D-modellering mer förtroende för mina 

kunskaper i 3D-modellering än mina kunskaper inom programmering, mycket för att inom 3D 

(och övriga grafikområden) är det väldigt lätt att jämföra sitt arbete med andra. Bara genom 

att använda sina ögon kan man göra en direkt jämförelse med andra spel och se vilket som ser 

bäst ut och om det kan behöva förbättras. Med programmering är det inte möjligt, man kan 

bara anta att de mer erfarna programmerarna antagligen har skrivit bättre kod. 

                                                 
42

 Lessons Learned: No departments, URL: http://www.startuplessonslearned.com/2010/06/no-

departments.html, 2011-05-20 

http://www.startuplessonslearned.com/2010/06/no-departments.html
http://www.startuplessonslearned.com/2010/06/no-departments.html


Kort speltid – djupt intryck: spel som hyrfilm 
Calle Leppäjoki – Fredrik Häthén – Victor Dahlqvist – Martin Silve – Magnus Christensson  - 

Oliver Henriksson – Markus Fors – Stefan Gökstorp 

42 

Med denna bakgrund så känns det naturligt för mig att en person bör ha en bred kunskapsbas 

eljest ute på arbetsmarknaden söker de oftast efter personer som specialiserat sig inom ett 

område. 

Nystartade företag har oftast inte turen eller ekonomin att anställa dessa personer med inriktad 

kompetens utan behöver dessa tidigare nämnda hybrider. Det är lämpligt att en person inte 

bara kan uppfylla en roll utan två eller flera åtminstone tills företaget har kommit på fötter och 

har ekonomin och anseende nog att anställa personal med all den kompetens företaget vill ha 

för att undvika att samma person ska tvingas uppfylla roller han eller hon inte har specialiserat 

sig i.  

Vad händer då med hybridutvecklaren? Allt eftersom företaget växer tappar då hybriden sin 

vikt i företaget, åtminstone i sin roll som just hybrid, och mer än så har jag inte stöd att säga. 

Jag har inte funnit någon information om hur hybrider blivit mottagna i företagslivet, 

huruvida de ens existerar utanför indie-sfären. Jag spekulerar att de antingen specialiserar sig 

alltmedan företaget utvecklas eller söker sig vidare till andra nya företag. 

Varför fungerar det då för större företag att hålla sin personal specialiserad och till synes inte 

stöta på dessa problem? Helt ärligt så vet jag inte det, men jag spekulerar att det troligaste är 

att de företagen har arbetat fram väldigt stabila content pipelines samt att även dem (eller 

åtminstone nyckelpersoner inom företaget) redan har gått igenom perioden då företaget var 

nytt och tagit stor lärdom av det. 

Erfarenhet är en bundsförvant som aldrig bör underskattas. 

 

4.8. Calle Leppäjoki – En kaotisk modell 

Ljuddesigner 

 

Mitt ansvarsområde 

 

Att jobba som sound designer på ett spelprojekt innebär ofta att man får utföra arbetsuppgifter 

i ett varierat fält (Marks 2009, pp. 25-51). När Hollywood-filmer har stora team med ljud-

tekniker som alla är specialiserade inom en viss nisch (Theme Ament 2009, pp. 36-42) så får 

spelutvecklingens få sound designers ofta göra lite av varje eller hela processen själv. Som 

sound designer är jobbet delat i två delar. Det rent praktiska arbetet att spela in, klippa och 

behandla ljud, och lägga in dem i spelmotorn så att de återges korrekt i spelvärlden. Sedan 

finns arbetet som konstant rör sig mellan vetenskap och konst; att arbeta med den 

psykologiska grunden till varför och hur ljud påverkar människor på olika sätt och hur jag 

använder den informationen inom ramen för mitt konstnärliga uttryck i samband med 

projektets begränsningar (Sonnenschein 2001, pp. xix-xxii). Det ligger även i sound 

designerns roll att läsa igenom manus och animationslistor, designdokument och andra 

styrdokument för att sriva egna asset-listor för ljud som behövs så att en tydlig planering kan 

formas. 

 

Arbetsmetodik och planering 

 

Gruppen valde att använda arbetsmetodiken vattenfall. Detta var något som både jag och 

kompositören Fredrik visste av erfarenhet och med insikt i projektets planering att vi inte 

kunde jobba efter. Ljudavdelningen har stora krav på vad som behövs innan ljudarbetet kan 
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börja. Det behövs manus och animationslistor så vi vet vad vi behöver ljudlägga. Detta fanns 

inte vid projektstarten. Men vi behöver även konceptskisser, animationer och en så färdig 

bana som möjligt så att vi vet hur vi skall ljudlägga. Ju längre in i ett spelprojekt man kommer 

desto tydligare blir den tänkta ljudbilden och spelets "sound". En del arbete man redan gjort 

behövs ofta göras om. Vattenfall är inte byggt för iterativa processer43 vilket mitt sätt att 

sköta ljudarbetet är. Tankarna gick mot både agile och scrum, men kritiken för blandningen av 

agile/scrum och vattenfall fick mig att förstå att skulle ta lång tid att anpassa44. Jag och 

Fredrik var tydliga med att vår arbetsmetodik skulle skilja sig ifrån gruppens och i samråd 

med producenten fick vi fria händer sålänge vi gjorde vårt arbete. 

 

Arbetet med att skapa en asset-lista för ljud gjordes kontinuerligt under hela produktionen. Att 

planeringen och dokumentationen på ljudsidan inte var klar i början av projektet blev så för 

att det fanns ett par flaskhalsar i produktionen; det färdiga manuset, animationslistan och de 

faktiska animationerna vi kunde ljudlägga tillkom inte förrän ungefär halvvägs genom 

produktionen. Jag var rädd för var att vara oförberedd på arbetsuppgifter som skulle träda 

fram när väl manuset eller banan skulle vara tillräckligt klar att jag skulle kunna arbeta med 

dem. Jag var rädd att jag ännu ett projekt skulle få sitta i elfte timmen med 

ljudimplementeringen. Jag har tidigare erfarenhet av projekt som inte var organiserade eller 

har lagt ner ordentligt med tid på planering för ljudläggningen. Dessa projekt slutade med att 

jag fått asset-listor precis innan det blivit omöjligt att hinna med att implementera ljuden. För 

det här projektet var mitt mål att jag inte skulle behöva göra det. Jag ville inte ha någon 

crunch-time45. Dels för att det kreativa arbetet man utför är så utsatt av stressen att det inte 

upphåller en tillräckligt bra kvalitet; man hinner knappt testa ljuden i ett organiserat 

sammanhang eller iterera om ljud som skulle behöva göras om ifrån grunden om man märker 

att de inte passar in i helhetsintrycket. Ovanpå det så nedprioriteras både fritid och de sysslor 

man har för att ta hand om hemmet och sig själv, som städning, matlagning och diskning. 

 

Med ett par generella mål och förhoppningar om vettiga arbetstider började arbetet och 

arbetsmetodiken utvecklades genom just arbete. Jag fokuserade aldrig på att formulera 

arbetsmetodiken eller rama in den i någon form av regelverk. Det beslutet togs av ren och skär 

experimentlusta; Jag ville kunna se tillbaka på mina veckoreflektioner och följa den 

opportunistiska arbetetsmetodens utveckling. Det viktiga var att jobb skulle bli gjort och att 

jobb skulle gå fort när det väl var möjligt att utföra det. 

 

Efter halva projekttiden kunde jag se mönster i mitt arbete. Min planering hölls flytande och 

reviderades ungefär en gång i veckan. Jag uppdaterade den med grund från det som hänt 

under veckan, vad jag lärt mig och hur asset-listan såg ut just då. Eftersom manuset sakta men 

säkert växte fram och animationslistan blev mer och mer komplett och banan mer och mer 

klar, så blev den tänkta ljudbilden mer och mer tydlig och behoven av olika ljud förändrades. 

När behoven av ljud förändras måste det researchas över hur man åstadkommer dessa ljud, 

om det finns någon speciell inspelningsteknik att använda. Det skulle även researchas om det 

fanns klichéer att ta hänsyn till eller om det fanns andra kognitiva effekter som är kopplade 
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med både situationen och ljudet i sig. Inspelningssessioner skedde ad hoc för varje nytt behov 

som uppstod och testimplementerades så fort de kunde. 

 

Metoden utvecklades till att gå ut på att konstant kolla om något nytt behov uppstått. Om ett 

behov uppstod så researchades det. När det researchats spelades det in, klipptes och 

katalogiserades, och testimplementerades. Om testimplementeringen kändes bra gick jag 

vidare, annars itererade jag om i så många steg bak som kändes rätt för tillfället. Tanken var 

att när det fanns tillräckligt mycket i banan att jag skulle kunna testa hela ljudmiljön i sitt 

sammanhang skulle en helhets-iteration börja. Detta gjorde jag för att jobba efter hur hela 

balansen fungerar tillsammans, inte hur var sitt ljud fungerar för sig. En ljudbild är ofta mer 

komplex än man tror. Detta tankesätt var löst inspirerat av en arbetsmetodik som heter Chaos 

Model som argumenterar för att ett projekt skall delas in i mindre bitar46. Ett projekt skall 

designas, implementeras och integreras, men det skall även alla systemen som tillsammans 

bygger upp projektet, och det skall även de klasser som bygger upp systemen, och 

funktionerna som bygger upp klasserna. Men metodiken var även inspirerad av adhocrati47 i 

avseende till den väldigt opportunistiska andan och "lös problem nu"-attityden. 

 

Jag delade upp mitt arbete i en form av hierarki. Högst upp stod projektet som helhet. Efter 

det delades arbetet upp i strömmar för vad som låter i den tänkta ljudbilden enligt en 

klassifiering som är en blanding av Stockburgers, Friberg och Gärdenfors taxanomier 

(Grimshaw 2008). Jag sammanställde deras olika taxanomier till en egen som av för det här 

projektet kändes praktisk. Områdena var foley, tramp, ambiance och sound effects. Alla dessa 

hade likt Chaos Model en design-fas, en implementeringsfas och en integreringsfas. För egen 

del så döpte jag om dessa till planering, inspelning och implementering. Planeringsfasen 

motsvarar den research jag gjorde. Inspelningsfasen var det praktiska arbetet att spela in, 

klippa, behandla och katalogisera ljuden. Implementeringsfasen var det arbetet som skedde i 

UDK, att få ljudeffekter att spelas upp korrekt och i bra balans. 

 

Hur gick det? 

 

Metoden fungerade bra för mig då jag normalt lägger ner mycket energi på planering. 

Eftersom jag hela tiden justerade planeringen så att jag skulle kunna tillfredställa alla behov 

som dök upp så var jag snabb på att gå ifrån att veta att jag kunde börja med en uppgift och 

faktiskt ha den klar för testimplementering. Att jobba opportunistiskt fungerade utmärkt 

eftersom jag hade min portabla inspelningsenhet med mig var jag än gick. Ett nu klassiskt 

tillfälle i produktionen var när en klass 2-storm blåste upp i södra Sverige. Ett ypperligt 

tillfälle att spela in material för den storm som utspelar sig i spelet. Utan någon större 

planering var jag ute i stormen halva natten och plockade upp allt material jag kunde. 

 

Framåt slutet av produktionscykeln förstod jag att det hade uppstått en del komplikationer och 

flaskhalsar i produktionen. Det tog tid att få ut MoCap-animationer och det blev en del 

omarbete då vissa animationer gavs till oss innan de blivit bearbetade av grafikerna. Det blev 

klart att jag inte skulle hinna göra någon form av helhetsiteration. Det dök upp fler events i 

spelet som behövde ljudläggas men jag fann att Kismet-skripten var svåra att tyda och var 

tvungen att be programmerarna om hjälp. Det uppstod en del problem med monstrets 

animationer och programmerarna satt in i det sista och försökte lösa de problem som fanns. 
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Jag som satt ett snäpp längre ner i produktionsledet fick göra ljudläggningen av dessa i sista 

sekund. 

 

I efterhand så tror jag inte att mitt alternativa arbetssätt gjorde någon större skillnad i vare sig 

tidsplan eller projektets Gantt mot vad som hade hänt om jag hade följt vattenfall. Det skulle 

kanske vara mer rullning med tummarna. Men sådan tid fanns även med min alternativa 

modell som jag fick fylla ut med research. Tack vare sättet att bryta ner arbetet i mindre 

komponenter så var de lättare att sköta, dokumentera och implementera. Nedbrytningen 

avspeglades även i namnkonventionen vilket gjorde hanteringen av filer lättare. Jag är lite 

besviken på att jag fick sitta i elfte timmen och inte hann med all implementering samt den 

helhetsiterationen jag ville göra. Anledningen till att det blev så låg förbi mitt inflytande och 

modellen jag arbetade med var från början ett aktivt steg i att försöka göra något åt crunch-

tider. Även om jag inte lyckades helt så känns det som att jag i alla fall aktivt försökte göra 

något åt det. Produktionsmässigt crunchade jag aldrig, det var bara i implementationsfasen. 

Detta var självklart en seger för mig och ett steg i rätt riktning. 

 

4.9. Fredrik Häthén – Att skriva musik i blindo 

Musikkompositör & ljuddesigner 

 

Redan i början av projektet stod det klart att den metod som skulle komma att användas av 

gruppen i stort var vattenfallsmodellen. Denna metod, som innebär rigorös planering och 

dokumentering av allt som behövs redan från början, skulle kanske fungera för resten av 

gruppen men så skulle inte vara fallet för mig. Mestadels berodde det på att tidsplanen som 

den såg ut skulle innebära att content skulle nå mig alldeles för sent; 17 veckor går fort och 

den omfattningen på musiken som jag tänkt mig (alla stycken komplett orkestrerade och helst 

inspelade av en orkester) var inte kompatibel med schemat. 

Jag hade i princip att välja på att rulla tummarna tills dess att content nådde mig (och jag var 

egentligen inte inplanerad i schemat förrän 8 veckor in i produktionen till att börja med, vilket 

i efterhand ter sig djupt orealistiskt) eller att börja komponera i blindo och hoppas på det 

bästa. På grund av detta arbetade både jag och min kollega Calle lite utanför den variant av 

vattenfallsmetoden som resten av gruppen följde. 

Då jag ser tillbaka på de veckor som gått och lyssnar på den musik jag komponerade slår det 

mig att jag hela tiden (förutom de sista veckorna) arbetat nästan helt i mörker. Ett manus fanns 

förvisso att tillgå efter ett antal veckor, men jag fick inte möjlighet att spela igenom 

arbetsversionen av spelet förrän långt senare och möjligheten att faktiskt få höra min egen 

musik i spelet och därigenom få reda på om den passade kom inte förrän sista veckan. Några 

få konceptskisser fanns i projektets början, men dessa utvecklades inte utan blev till 3D-

modeller som försvann in i grafikerns dator. 

Jag skrev många musikstycken under veckornas gång. Efter att spelets huvudtema 

komponerats visste jag inte längre hur jag skulle fortsätta, så jag trevade åt olika håll och 

resultaten möttes allt som ofta med skepsis. Jag blev frustrerad, inte så mycket på producenten 

som inte godkände det som skrevs, utan för att jag inte hade det jag behövde men inte 

egentligen visste vad jag behövde. 

Detta leder mig till min frågeställning: Vad behöver jag som spelmusikkompositör egentligen 

ha för att kunna börja skriva?  
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Vad behöver jag? 

I boken Game Architecture and Design finns följande att läsa: 

 

Creating music is a very individualistic activity, and, for most cases, the 

musician can be given an animation or a demo, or even just a description of 

the mood required, and he or she is then able to produce the music. (Rollings 

& Morris 2004, pp. 251) 

 

Jag är medveten om att det står ”for most cases”, men detta stämmer ändå väldigt illa in på 

hur jag fungerar som kompositör. Man kan, när man läser detta, få samma uppfattning som 

många projektledare jag arbetat med tidigare: Kompositören är inte speciellt viktig utan kan 

arbeta självmant och behöver inte mycket mer än några bilder för att kunna skapa det som 

behövs.  

Det ska nämnas att jag tidigare faktiskt sällat mig till just den här principen. Jag har sagt till 

utvecklare att jag bara behöver lite idéer och att jag sedan kan arbeta relativt självständigt. Det 

var inte förrän nu, i det här projektet, som jag insåg att det inte fungerade för mig. 

Min brist på content ledde mig till flera olika byten av metodik vartefter tiden led. Till att 

börja med arbetade jag helt efter den inspiration jag fick av de få konceptskisser som fanns att 

tillgå och därigenom skrevs spelets huvudtema. Sedan försökte jag skriva vidare och hitta en 

form av röd tråd, men här tog det stopp. Jag behövde mer input. 

Problemet var att ingen i gruppen – allra minst producenten – egentligen kunde svara på mina 

frågor eftersom de själva inte riktigt visste. Victor försökte förklara att det jag skrev inte 

riktigt passade, men varken han eller jag visste hur vi skulle ändra på det. Under tiden tickade 

klockan och tiden gick, och jag behövde börja orkestrera för att överhuvudtaget hinna. Jag var 

tvungen att skriva musik till spelet och den musiken var tvungen att passa. 

 

Självinspiration 

Lösningen kom när jag började inspirera mig själv. Istället för att vänta på saker som skulle 

hjälpa mig att komponera började jag skapa de sakerna själv. Jag började skriva musik som 

inte hade något namn förutom en snabb beskrivning (”Talking 01”, ”Horror 02”, ”High 

Tension 01”) och detta fungerade äntligen. Det första stycket jag skrev godkändes direkt och 

detta gav mig en mall att arbeta efter (d.v.s. jag visste nu vilken instrumentering och vilken 

allmän känsla som producenten var ute efter). Efter det kunde jag fortsätta skriva 

musikstycken som följde mallen men beskrev olika spelmoment (såsom skräck, action, lugn 

eller mystik). Samtidigt kunde jag börja orkestrera. Jag inspirerade mig själv. 

 

Slutsats 

Det står nu klart för mig – efter att ha varit med om flera snarlika erfarenheter under de år jag 

studerat på BTH – att det inte räcker med några bilder och en vag uppfattning om spelets 

atmosfär för att jag ska kunna skriva ett spelsoundtrack. Jag behöver ett manus, många fler 

konceptskisser, en asset list över vilka stycken som behövs och var i spelet de ska spela, 

tydliga riktlinjer och en inplanerad deadline. Vattenfallsmetoden hade förmodligen fungerat 
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ypperligt bra för mig med bättre förarbete och mer tid; istället valde jag en egen kvasimetod 

som slutade med att jag arbetade tre gånger så mycket innan det jag producerade faktiskt lät 

som producenten ville. 

Jag behöver mycket mer än vad Rollings & Morris ansåg. Framför allt behöver jag en 

tydligare arbetsstruktur där mer är helt färdigt innan jag börjar mitt arbete. Jag tar med mig en 

ökad respekt för tydlig fördokumentation, samt en insikt om vad jag behöver för att vara en 

bra och välfungerande spelmusikkompositör. 
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5. Ordlista 

 

3D-modellering – Betyder i korthet att skapa och arbeta med tredimensionella objekt i 

program avsedda för detta (såsom Maya). 

 

AAA – En benämning för spelproduktioner i den absoluta världsklassen. Man talar om AAA-

spel, AAA-industrin, osv. AAA-produktioner är jämförbart med Hollywood block busters, 

alltså de största av de största filmerna. 

 

AI – Artificiell Intelligens. En term som används för att beskriva en maskin som ”tänker” med 

hjälp av att ta in data och agera på ett lämpligt sätt. En AI brukar hantera input och output 

med hjälp av något som kallas för en State Machine (alternativt en Fuzzy State Machine). 

 

Ambiens – I det här dokumentet används det här ordet för att beskriva de ljud som 

tillsammans bygger en komplett ljudmiljö. En ljudambiens är ofta mycket komplicerad och 

består av många ljud som många bara vagt uppfattar. I spel är ambienser viktiga eftersom de 

placerar spelaren i ett virtuellt ”rum” av ljud. 

 

Ambient occlusion – En teknik som används för att ljussätta 3D-objekt på ett realistiskt sätt 

genom att försöka simulera hur ljus beter sig i verkligheten. 

 

Animering – Betyder i det här sammanhanget att få saker att röra sig. 

 

Arrangering – En term som betyder att skriva om ett stycke så att det kan spelas på riktiga 

instrument. På svenska betyder arrangering och orkestrering ungefär samma sak, medan man 

skiljer dem åt mer noga på engelska. 

 

Asset – En mer specifik term för content. Man kan dela upp all content som behövs till ett 

spel i s.k. ”asset lists” som sedan ges till de olika avdelningarna för att bearbetas. 

 

Brushes – Ett verktyg i programmet Photoshop som kan användas för att måla med olika 

sorters penslar (som kan se ut precis hur som helst). På det här sättet kan man skapa många 

intressanta effekter. 

 

BSP Brushes – Brushes som används i vissa 3D-spel som exempelvis är utvecklade i 

Hammer, UDK, etc, för att konstruera banor. Brushes kan ha simpla former som kuber, sfärer, 

etc eller fördefinierade former som exempelvis en trappa.  
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Buggig – Slangterm inom programmering som generellt betyder att mjukvaran inte fungerar 

på ett förväntat sätt. 

 

C++ – Ett objektorienterat programmeringsspråk som är vanligt inom mjukvaruutveckling. 

 

Cascade – Ett verktyg i UDK som hanterar partikeleffekter. 

 

Content – Ett samlingsnamn för innehåll i ett spel. Content kan vara allt ifrån ljudeffekter till 

grafiska objekt, och kommer i slutändan att – om producenten godkänt det – implementeras i 

spelet för framtida speltestning. Se även: Asset. 

 

Content Pipeline – En beskrivning över flödet av producerat innehåll ett projekt har. 

Exempelvis; en grafiker gör en bild, den skall läggas in i ett spel. Skall bilden gå direkt till 

programmeraren? Eller skall den gå för revision hos en grafiker av högre rang? 

 

Digital Distributionsplattform – Istället för att sälja ett spel (eller vilken annan digital 

produkt som helst) på en CD/DVD-skiva i en butik, och därmed behöva investera mängder 

med pengar för att trycka skivor, hyra lager, köpa UPC-koder, etc. så säljer man produkten via 

internet på en speciell sida, ex. Steam, där inga pengar behöver investeras i distributionssyfte. 

 

Dropbox – Ett program som fungerar ungefär som ett litet USB-minne som kan delas mellan 

många olika användare. Den första användaren skapar en mapp i sin Dropbox och delar sedan 

denna mapp med andra, som då kan lägga in saker i mappen. Dropbox är ett mycket effektivt 

sätt att snabbt dela filer med många på en gång. Nackdelen med programmet är att 

gratisversionen inte ger tillgång till speciellt mycket minne (2 GB) och det kan ta slut ganska 

fort om man arbetar med platskrävande filer.  

 

Emissive light – Kortfattat kan man säga att detta betyder en typ av ljussättning som är 

oberoende av en scens existerande ljussättning och kan användas för att lägga extra ljus på 

olika områden. Emissive light kommer från objektet självt istället för en extern ljuskälla och 

lyser lika mycket åt alla olika håll. 

 

Flash – Ett program skapat av Adobe. Används för att göra olika typer av animationer samt 

även till att göra mindre spel. UDK använder Flash för att hantera allt som är UI-relaterat. 

 

Foley – Samlingsterm för alla typer av ljud som utförs av människor (exempelvis klädprassel, 

skotramp mot olika ytor och hantering av olika objekt). 

 

Fuzzy State Machine – En tillämpning av en State Machine men mycket mer ospecifik 

(därav ordet ”fuzzy”). I det här fallet försöker maskinen ”tänka” på ett mycket mer mänskligt 
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sätt än om den använt en vanlig State Machine. Ett exempel: ”Om klockan är ungefär fyra på 

eftermiddagen brukar jag vara hungrig. Då är jag nog hungrig nu.” 

 

Gantt – Ett flödesschema som ofta används i projektledning. Schemat använder sig av ett 

horisontellt stolpdiagram som visar på de olika faserna i projektet på en tidsaxel. Tid planeras 

i förtid för de olika faserna, och i schemat kan man även se beroenden mellan olika 

projektdelar. 

 

Hammer – Hammer, eller Hammer World Editor, är en baneditor som i första hand används 

för att skapa spelmiljöer till Half Life 2 (2004, Valve Corporation). Programvaran använder 

sig av grafikmotorn Source-Engine, utvecklat av spelföretaget Valve. 

 

Implementering – En generell term som används för att beskriva att någon form av innehåll 

(som t.ex. musik, 3D-objekt eller en spelmekanik) läggs in i ett spel och sedan görs till en del 

av ett större sammanhang. 

 

Kismet – Ett skriptspråk som används i UDK. Olikt många skriptspråk så är Kismet grafiskt. 

Man arbetar med att koppla noder till varandra för att skapa små program och beteenden som 

körs i spelmotorn. 

 

Level editor – Ett grafiskt verktyg som är skapat för att underlätta skapandet av banor för 

spel och de finns för både 2D- och 3D-spel. 3D-Level editorn som vi använder i UDK 

påminner lite om ett CAD-program där man kan skapa geometri och terräng men även placera 

ut importerade 3D-modeller och andra effekter som partikel effekter. Man kan även sätta ut 

triggers som är kopplade till skript (se Kismet) som kan göra olika saker som ger liv åt banan. 

 

Lightmap – Ett verktyg som används för att räkna ut hur statiska objekt i en 3D-miljö ska 

ljussättas med hjälp av s.k. ”lumels” (lumination elements). Den här metoden används för 

första gången i spelet Quake (1996, id Software) och ersatte en äldre och mer resurskrävande 

teknik.  

 

Material Editor – Ett verktyg i UDK som används för att bygga upp olika material. Material 

i sig själva är små program som bestämmer hur ytan på ett objekt ska se ut. Med hjälp av 

material kan man t.ex. ge ytan på objektet olika utseenden. 

 

Matinee – Ett verktyg i UDK som hanterar cinematiska sekvenser. I dessa sekvenser kan man 

använda alla spelets olika aktörer (som t.ex. karaktärsmodeller) och förflytta dem. Man kan 

också styra spelets kamera. 
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Maya – Ett program gjort av företaget Autodesk. Maya är det mest kända och använda 3D-

modelleringsprogrammet på marknaden, och har använts till många olika spel och 

datoranimerade filmer. 

 

Mixning – En term som innefattar bearbetning av inspelat ljud. I mixningsfasen ser man till 

att ljudnivåer stämmer, att basen inte är för tung och att alla instrument låter bra tillsammans. 

Detta åstadkommer man med många olika studioverktyg. 

 

MotionBuilder – Ett program gjort av Autodesk. Används för många olika saker inom 3D-

animering, men i det här projektets fall användes det först och främst för att hantera och 

bearbeta den motion capture-data som vi fick från Imagination Studios. 

 

Motion Capture – En metod för att spela in animationer. En skådespelare sätter på sig en 

dräkt med sensorer på som en speciell kamera plockar upp. Dessa sensorer bildar noder på ett 

modellskelett som finns i programvara. Skelettet sätts in i en färdigmodellerad karaktär som 

då rör sig likadant som skådespelaren gjorde. 

 

Mudbox – Ett program gjort av Autodesk. Fungerar som ett digitalt skulpteringsverktyg, där 

3D-modeller från exempelvis Maya importeras och görs om till digitala lerskulpturer som kan 

manipuleras av en grafiker. 

 

Normal map – Lite förenklat kan man säga att normal mapping används för att få något att se 

mer detaljerat ut än det faktiskt är och dessutom spara datorresurser samtidigt. Med detta 

verktyg ljussätter man ett objekt på ett sätt som ger dess små gropar och kanter mer detalj. Ett 

bra exempel på detta är en modell av ett mänskligt ansikte, som utan normal mapping kan se 

väldigt platt ut. 

 

Objektorienterad – En kategori av programmeringsspråk som bl.a. innefattar språken C++ 

och C#. Termen betyder, lite förenklat, att man programmerar olika objekt som utför olika 

saker. Koden man skriver blir mer strukturerad och lättläst. 

 

Orkestrering – En term som betyder att skriva om ett musikstycke så att en större orkester 

kan spela det. Kan på svenska vara synonymt med arrangering, även om man skiljer 

begreppen åt mer noga på engelska. Orkestration är mer inriktat på att få alla instrument att 

fungera tillsammans i ett större sammanhang, medan arrangering kan sägas gälla en något 

mindre skala. 

 

Partikeleffekter – Ett sätt att hantera vissa visuella effekter som kan vara svåra (om inte 

omöjliga) att återskapa på andra sätt. Exempel på dessa effekter är rök, vatten, explosioner 

och dimma. Man sätter upp en s.k. ”emitter” som man placerar på ett objekt i en 3D-miljö, 

Denna emitter tar sedan emot parametrar som bestämmer till exempel hur fort partiklar ska 

ritas ut, deras utseende och storlek. Partiklar kan också antingen ritas ut i olika intervall eller 
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på en enda gång. Om man gör det senare kan man simulera avancerade saker som t.ex. hår 

eller gräs. 

 

Partitur – Ett stort häfte där noter för hela orkesterns alla stämmor samlats på ett ställe, 

uppradade på ett bestämt sätt. Partituret är först och främst till för dirigenten som har till 

uppgift att leda orkestern. 

 

Photoshop – Ett program skapat av företaget Adobe. Photoshop används av grafiker och 

artister i allmänhet för att teckna, måla och rita. Det är det mest använda programmet i sin 

klass och innehåller många funktioner som låter användaren manipulera bilder. 

 

Planes – En yta i en 3D-miljö. 

 

Poly count – Antalet polygoner i ett 3D-objekt. Ett lägre antal polygoner gör att modellen blir 

mindre detaljerad men enklare för datorn att hantera, medan ett högt antal polygoner är 

snyggare men också mer resurskrävande. 

 

Position Offset – En position relaterad till en annan position. 

 

Psykoakustik – Akustik betyder läran om ljud, och psykoakustik är en del av akustiken där 

man försöker beskriva hur människor subjektivt uppfattar ljud. Många faktorer påverkar hur 

vi människor upplever ljuden omkring oss, och psykoakustiken är ett mycket brett område. 

 

Quick-Time Events – En typ av spelmekanik som går ut på att spelaren måste trycka på olika 

knappar (som visas på skärmen) för att på något sätt interagera med det som händer i spelet. 

Ett exempel på detta kan vara att en stenbumling rullas mot spelkaraktären. Nu ser spelaren 

att han behöver trycka på X-knappen fort, annars dör spelkaraktären. Lyckas spelaren trycka 

fort nog undviker spelkaraktären faran; misslyckas spelaren resulterar detta i oönskade 

konsekvenser. 

 

Rendering – I det här avseendet syftar rendering på processen som omvandlar en modellerad 

3D-miljö till en färdig bild eller animation med hjälp av en shader. 

 

Reverb – En teknik som på olika sätt simulerar ett rums efterklang. Används som en effekt 

inom både musik- och ljudläggning. 

 

Riggning – Betyder kortfattat att ge en 3D-karaktär leder och ett skelett som sedan kan 

manipuleras, antingen för hand eller genom motion capture, för att skapa en animation. 
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Shader – Ett litet program som används för att bestämma hur en bild ska renderas. 

 

Skriptspråk – Ett programmeringsspråk som ofta används tillsammans med ett annat. 

Skriptspråk brukar inte behöva kompileras, alltså översättas till maskinkod av kompilatorn 

som t.ex C++ måste. Detta ger effekten att om vi har en spelmotor som UDK som hanterar 

alla ”låg-nivå” funktioner, som t.ex möjligheten att visa en 3D-modell på skärmen eller att 

rotera modellen så kan vi använda ett skriptspråk för att kalla på dessa funktioner utan att 

behöva kompilera någonting. Detta sparar enormt mycket tid och gör att designers kan sitta 

och ändra på värden tills de är nöjda utan att behöva vänta på kompilatorn varje gång de gör 

den minsta lilla ändring. 

 

Skybox – En metod som används för att skapa himmel och avlägsna bakgrunder i spel. Man 

bygger en stor fyrkan som inkapslar spelvärlden och placerar objekt som ska verka avlägsna 

på den med hjälp av en speciell teknik (skybox mapping). Fördelen med en skybox är att den 

kan animeras, vilket gör att t.ex. moln kan röra på sig. 

 

Soundscape – Ungefär samma som en ambiens, fast med mer av en simulering av en 

ljudmiljö. Ett soundscape kan till exempel vara en bullrig stadsmiljö eller ett kontorslandskap. 

 

Specular map – Ett sätt att definiera hur glansigt ett material är när det ljussätts. Om man 

skulle lägga in dem som modeller i en 3D-miljö skulle man ge stenar och trästammar mörka 

(mycket liten glansighet) specular maps medan metallytor skulle få ljusa (hög glansighet). 

 

Spelmekanik – En mekanik som driver ett spel. Detta kan vara allt från en viss typ av pussel 

till hur spelkaraktären hanterar vapen. 

 

Spelmotor – Ett programmeringsramverk av funktioner som underlättar skapandet av spel. 

Till för att snabbare kunna skapa spel, så att programmerarna inte behöver ”uppfinna hjulet 

igen” varje gång de skall skapa ett spel. Funktionerna i en normal spelmotor behandlar både 

input (tangentbord, mus och spelkontroll), rendering av 2D- och/eller 3D-grafik och massivs 

med ”bakom kulisserna” funktioner som underlättar hanteringen av objekt. 

 

State Machine – En uppsättning villkor och beteenden som dessa villkor kan ge upphov till. 

Ett exempel: ”Om jag har mindre än 50% batteristyrka kvar, gå ner i viloläge.” 

 

Static mesh – En polygon mesh är en samling av geometriska figurer, ofta trianglar, som 

bygger upp en 3D-modell. Static meshes är en primitivare typ av polygon mesh som inte kan 

animeras utan bara flyttas och skalas i realtid. Static meshes är mer resurssnåla än vanliga 

polygon meshes. 
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SVN – Apache Subversion (förkortas ofta SVN) är ett system som är tänkt att koordinera 

olika versioner av filer på olika datorer på ett intelligent sätt. I t.ex. Dropbox lägger 

användaren en fil i en allmänt delad mapp. SVN fungerar så att man istället har en mapp på 

sin dator där man kan antingen uppdatera, vilket laddar ner den senaste versionen av mappen 

från en server, eller ”committa”, vilket innebär att man lägger upp innehållet i mappen på en 

server. SVN-systemet gör att det är enklare att hålla reda på vilken version filer är uppe i, 

samt att man kan använda en server med potentiellt obegränsad storlek till skillnad från 

Dropbox där storleken på mappen är begränsad. 

 

Texturering – En metod för att ge en 3D-yta detaljer och färg. 

 

UDK – Unreal Development Kit. En spelmotor från företaget Epic Games. Den innehåller 

dels själva spelmotorn, men även en grafisk miljö där man skapar banor (alltså en level editor) 

som även innehåller mängder med extra funktioner och verktyg. Se: UnrealScript, Kismet, 

level editor, material editor, Matinee. 

 

UI – User Interface. Den här termen kan betyda olika saker beroende på sammanhanget, men 

vanligtvis syftar den till det spelaren använder för att interagera med spelet (t.ex. en 

handkontroll). Graphical User Interface (GUI) kan även falla under UI, men i det fallet menar 

man menyskärmar, texthänvisningar och liknande som är till för att visa spelaren information. 

 

UnrealScript – Ett skriptspråk i UDK. Olikt Kismet så är UnrealScript inte grafiskt utan 

skrivs helt i kod. UnrealScript har direkt tillgång till alla funktioner i spelmotorn och är det 

primära verktyget som används för att skapa egna spelmekaniker med UDK. 

 

UV map – En 3D-modelleringsprocess. Kortfattat kan man säga att man tar en 2D-bild och 

applicerar den på en 3D-modell. Termen innefattar även att ta en 3D-modell och ”vika ut 

den”, som en 2D-representation av en jordglob. Detta låter grafiker måla direkt på 2D-bilden 

(texturen). 

 

Vertex painting – En 3D-modelleringsteknik. Med hjälp av vertex painting kan man måla 

fasta skuggor på ett 3D-objekt, jämna ut övergångar mellan 3D-modellen och marken samt 

sätta ihop två texturer utan att behöva skapa en kanttextur mellan dem. Man kan säga att det 

är ett verktyg som gör saker mjukare. 
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6.3. Filmförteckning 

Filmer som ingick i Victor Dahlqvists förstudier och research inför produktionen finns inte 

refererade till i texten och återfinns därför inte här. De går att hitta i bilaga 1. 
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Bilaga 1 – Inspirationsfilmer 

 

1408 (2007), Mikael Håfström, Dimension Films / Metro-Goldwyn-Mayer 

A Tale of Two Sisters (2003), Kim Ji-woon, Cineclick Asia / Big Blue Film  

Alien (1979), Ridley Scott, 20
th

 Century Fox 

Blair Witch Project (1999), Daniel Myrick / Eduardo Sánchez, Artisan Entertainment 

Book of Shadows: Blair Witch 2 (2000), Joe Berlinger, Artisan Entertainment 

Cthulhu (2007), Dan Gildark, Regent Releasing 

Dagon (2001), Stuart Gordon, Lions Gate Entertainment 

Dark Water (2005), Walter Salles, Touchstone Pictures 

Dead Silence (2007), James Wan, Universal Studios 

Dead Zone (1983), David Cronenberg, Paramount Pictures 

Drag me to Hell (2009), Sam Raimi, Universal Studios 

From Beyond (1986), Stuart Gordon, Empire Pictures 

Hellraiser VII / Hellraiser: Deader (2005) Rick Bota, Dimension Home Video  

House on Haunted Hill (1999), William Malone, Warner Bros. 

Noroi (2005), Kôji Shiraishi, Xanadeux Company 

Paranormal Activity (2007), Oren Peli, Paramount Pictures / DreamWorks Pictures 

Poltergeist 2 (1986), Brian Gibson, Metro-Goldwyn-Mayer 

Secret Window (2004), David Koepp, Columbia Pictures 

Silent Hill (2006), Cristophe Gans, TriStar Pictures 

The Children (2008), Tom Shankland, Vertigo Films 

The Descent (2005), Neill Marshall, Lions Gate Entertainment 

The Dunwich Horror (1970), Daniel Haller, American International Pictures 

The Exorcism of Emily Rose (2005), Scott Derrickson, Lakeshore Entertainment 

The Mist (2007), Frank Darabont, Metro-Goldwyn-Mayer 

The Mothman Prophecies (2002), Mark Pellington, Screen Gems 

The Resurrected (1982), Dan O'Bannon, Lions Gate Entertainment 

The Shining (1980), Stanley Kubrick, Warner Bros. 

The Thing (1982), John Carpenter, MCA / Universal Pictures 

The Uninvited (2009), The Guard Brothers, DreamWorks Pictures 
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Bilaga 2 – Stadgar för Arbetsfördelning och Hierarkisk 
Ordning 

 

Stadgar för Arbetsfördelning och Hierarkisk Ordning 
v. 1.2, Fastslagen 2011 01 17 

 

Innehåll 

 §1. Grundhierarki och Beslut ........................................................................ 1 

 §2. Positioner ................................................................................................ 3 

 §3. Ansvar. .................................................................................................... 4 

 §4. Befogenheter ........................................................................................... 7 

 §5. Projekt: K och 12 O'Clock Studios ......................................................... 8 

 §6. Ekonomi .................................................................................................. 9 

 §7. Uppsägning & Straff ............................................................................... 10 

 §8. Avvikelser ............................................................................................... 12 

  

 

§1. Grundhierarki och Beslut 

Yttersta ansvar, och därför yttersta beslutanderätt ligger hos PRODUCENTEN. 

 

Under PRODUCENTEN finns LEADS – en för varje yrkesområde. I områden med endast en 

(1) ARBETARE räknas denne som LEAD. 

 

En eller flera ARBETARE finns under varje LEAD. En LEAD är ARBETARENS primära 

ledare, och dit frågor / förslag i huvudsak skall riktas – LEADS tar beslut inom sin 

befogenhet, eller vidarebefordrar frågan till PRODUCENTEN. 

 

PRODUCENTEN ger instruktioner, kritik, etc. till LEADS. LEADS vidarebefordrar i sin tur 

efter behov till sina respektive ARBETARE. 

 

LEADS huvuduppgift är att förutom sin producerande roll agera medlare mellan ARBETARE 

och PRODUCENT. LEADS har även befogenhet att ta mindre beslut inom sitt område (såsom 

definierat under befogenheter). 

 

BESLUT tas såsom följer: 

 

Större BESLUT: 

 Större BESLUT tas vid för ämnet aviserade möten. 

◦ Mötet måste aviseras senast 2 dagar (48h) i förväg. 

◦ Vid mötets avisering skall tydligt framgå: 

▪ att beslut kommer tagas. 

▪ Vad beslutet handlar om. 

 BESLUTET sker genom demokratisk röstning. 

◦ Närvarande har rösträtt förutsatt att de håller en av positionerna nämnda under §2. 
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◦ Samtliga röster är lika värda. 

◦ Majoritet räcker för att vinna, men överväldigande majoritet (>=51%) 

rekommenderas. 

 Om BESLUT inte kan tas med tillfredsställande majoritet eller om tillfredsställande 

kvalitet eller kvantitet på alternativ saknas kan PRODUCENTEN besluta att skjuta 

upp BESLUTET tills: 

◦ Nästa Veckomöte, eller: 

◦ För BESLUTET specialinsatt möte. Möte av denna typ skall alltid vara frivilliga. 

 PRODUCENTEN kan upphäva tidigare beslut och kalla till omröstning på eget 

initiativ eller efter inrådan av LEAD (LEAD kan i sin tur agera på inrådan av 

ARBETARE) (se §9). Detta skall behandlas som ett nytt BESLUT. 

 PRODUCENTEN har ultimat beslutanderätt och kan vid SPECIALFALL (se §9) ta 

egenmäktigt beslut även i större frågor. Detta är dock icke tillrådligt. 

 

”Större BESLUT” definieras som BESLUT som drastiskt ändrar karaktär på SPELET 

(slutprodukten). Detta innefattar, men är ej begränsat till: Story, Spelmekanik. Större 

BESLUT innefattar även: 

 BESLUT som strider mot tidigare fastslaget större BESLUT 

 BESLUT om förändring / tillägg i STADGAR (detta dokument) eller KONTRAKT. 

 

Mindre BESLUT tas av relevant LEAD. LEAD kan och bör rådfråga PRODUCENTEN efter 

behov. Mindre BESLUT kan och får under inga omständigheter motsäga ett fastslaget större 

BESLUT. BESLUT som potentiellt strider mot större BESLUT räknas därför till större 

BESLUT, och skall istället tas upp med PRODUCENTEN. 

 

Mindre BESLUT definieras som BESLUT som väsentligt ändrar karaktär på av LEAD 

fastslagen princip. Detta innefattar, men är ej begränsat till: Stil, Design-filosofi. 

 

Det är upp till varje LEAD att (preliminärt) avgöra ett BESLUTs natur, och agera därefter. 

Om osäkerhet uppstår bör PRODUCENTEN rådfrågas. PRODUCENTEN har ultimat 

auktoritet och avgör alltid slutgiltigt om BESLUTs natur. Om ett BESLUT som tagits av 

LEAD direkt eller senare bedöms större av PRODUCENTEN kan denne: 

 Omedelbart UPPHÄVA BESLUTET 

 Uppskjuta BESLUTET till: 

◦ Nästa Veckomöte, eller: 

◦ För BESLUTET specialinsatt möte. 

 Vid SPECIALFALL (§9) kan PRODUCENTEN ta egenmäktigt BESLUT. 

 

Dessa STADGAR är tänkta att förenkla arbetsprocessen. I klarspråk innebär de att: 

 

ARBETARE arbetar tillsammans med LEADS som ett självständigt produktionsteam. 

LEADS är kvalificerade att ta de flesta relevanta beslut som behövs. Om frågor uppstår eller 

större beslut behöver tas kontaktas PRODUCENTEN, som hjälper till med detta snarast. 

PRODUCENTEN övervakar även kontinuerligt arbetet, framför allt genom fortlöpande 

rapporter från- och samtal med LEADS. 

 

§2. Positioner 
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Dessa positioner är unika för projektet och kan tänkas avvika smått eller stort från 

konventionella förväntningar och standarder. Personen som håller en position listad nedan 

förväntas fullfölja den såsom den definieras här, samt under Ansvar (§3) – med eventuella 

avvikelser noterade under Avvikelser (§9). 

 

Positionerna för Projekt: K / ”The Horror at MS Aurora” är som följer: 

 

Producer / Lead Design (x1): Lead Design och Producent är sammanslagen till en och 

samma person. Huvudsakliga ansvarsområden är projektledning, design, planering, samt story 

och dialog. 

 

Lead Artist (x1): Leder samtliga inom ”Art”. Arbetar själv med att tillverka, rigga och 

animera levande ting – människor, monster, etc. 

 

Level Designer (x2): Dessa arbetar huvudsakligen med level design, men förväntas i 

processen producera samtliga grafiska assets som behövs för att bygga miljöer och 

omgivningar. 

 

Concept Artists (x1, 50%): Arbetar på deltid / egen tid med att producera concept art. 

 

Supporting Artist (x??, 50%): Arbetar på deltid / egen tid med att producera 3D-assets, 

framför allt till enviroment art. I praktiken skall dessa fungera som ideell avlastning för Level 

Design / Enviroment Art. 

 

Web / PR Manager (x1): Arbetar inte med själva slutprodukten som sådan, utan förväntas 

fokusera på marknadsförings-aspekten. Detta innebär framför allt arbete med webbsida, dev-

blog och dyl., men även arbete med marknadsföring, framför allt online. 

 

Cinematic Director (x1): Arbetar med den cinematiska aspekten av slutprodukten – 

huvudsakligen kamera. Detta innefattar både planering och utförande. 

 

Lead Programmer (x1): Leder samtliga inom ”Programming”. Arbetar tillsammans med 

övriga inom Programming på programmering av spelmotor samt huvudsaklig skriptning av 

events. 

 

Programmer (x1): Arbetar under ”Lead Programming” med programmering av spelmotor 

samt huvudsaklig skriptning av events. 

 

Composer / Lead Sound (x1): Formell ledare för samtliga inom ”Sound”. Arbetar själv med 

soundtrack och voiceacting. 

 

SFX / Sound AI (x1): Arbetar med ljudeffekter samt ljud-AI.  

 

§3. Ansvar 

Samtliga positioner nämnda under §2 ansvarar för sin egen del i projektet. Samtliga förväntas 

fullfölja dessa uppgifter enl. de krav på kvalitet och kvantitet som ställs av PRODUCENTEN 

eller relevant LEAD. Specifika Ansvarsområden är som följer: 

 

Producer / Lead Design ANSVARAR för: 
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 Projektledning 

 Fastställande av schema. 

 Kontroll att schema efterföljs. 

◦ Via Leads. 

◦ Beslut om åtgärder ifall schema ej efterföljs. 

 Kontakt med investerare, näringsliv och dyl. Utomstående rådgivare. 

 Skrivande av story. 

 Skrivande av dialog. 

 Rekrytering 

 Kallelse till- och ledning av möten. 

 Kontinuerlig kvalitetskontroll av producerat arbete. 

 Ledning av speltestning. 

 

Lead Art ANSVARAR för: 

 Framtagning av lämplig grafisk stil. 

◦ Skall godkännas av Producer / Lead Design. 

 Ledning / Management av övriga som arbetar med grafik. 

 Att tillse att samtliga grafiker håller schema såsom fastställt av Producer/ Lead 

Design. 

 Att tillse att samtliga grafiker håller fastslagen stil. 

 Modellering av samtliga ”levande” Entiteter. 

◦ Detta inkluderar men är ej begränsat till: 

▪ Människor 

▪ Monster 

▪ Djur 

 Riggning av samtliga ovan nämna modeller. 

 Samtlig animation för ovan nämnda modeller. 

◦ Via Motion Capture eller manuell animering efter tillgång / behov. 

 Texturering av samtliga ovan nämnda modeller. 

 Implementering av samtliga ovan nämnda modeller, samt deras tillhörande 

animationer, i UDK. 

 Arbete (efter behov) i UDK / Kismet med ansiktsanimationer / läppsynk. 

 

Level Design / Enviroment Art ANSVARAR för: 

 FYSISK design av spelmiljöer. 

◦ I enighet med grafisk stil fastslagen av Lead Art. 

 Modellering av samtliga 3D-assets ej omfattade av Lead Arts ansvarsområden. 

 Texturering av samtliga ovan nämnda modeller. 

 Animationer (efter behov) av samtliga ovan nämna modeller. 

◦ I Maya eller Kismet efter Lead Arts bedömning. 

 Implementering av samtliga ovan nämnda modeller i UDK. 

 SPELMÄSSIG design av spelmoment. 

◦ Detta innebär utformning ner till de faktiska knapptryckningarna för varje event. 

◦ Detta innefattar inte impementering av events. 
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Web / PR Manager ANSVARAR för: 

 Kodning av webbsida åt spelet (slutprodukten). 

 Lansering av ovan nämnda webbsida. 

 Kontinuerligt underhåll av ovan nämnda webbsida tills minst projektets slutförande. 

 Att hitta lämpliga kanaler för reklam / hype kring spelet (slutprodukten). 

◦ Online communities. 

◦ Sociala medier. 

◦ ”Offline”.  

◦ m. fl.? 

 Att via ovan nämna kanaler göra reklam för / skapa hype kring spelet (slutprodukten). 

 

Cinematic Director ANSVARAR för: 

 Samtligt Kameraarbete inom spelet (slutprodukten). 

 Skapande av Bildmanus för samtliga scener 

 Implementering och tester av samtlig kamera i UDK 

 

Lead Programmer ANSVARAR för: 

 Ledning / Management av övriga som arbetar med programmering. 

 På lämpligt vis dela upp arbetet mellan sig själv och övrig(a) programmerare. 

 Att tillse att samtliga programmerare håller schema såsom fastställt av producer / 

Lead Design. 

 Kodning av för ändamålet lämpa spelmotor i UDK. 

 Implementering av samtliga scener 

◦ enl. Manus, samt instruktioner från Level Design / Enviroment Art 

 

Programmer ANSVARAR för: 

 Kodning av för ändamålet lämpa spelmotor i UDK. 

◦ Enl. instruktioner från / överenskommelse med Lead Programmer. 

 Implementering av samtliga scener 

◦ enl. Manus, samt instruktioner från Level Design / Enviroment Art 

 

Composer / Lead Sound ANSVARAR för: 

 Komposition av spelets (slutproduktens) soundtrack. 

 Planering av soundtrackets användning i förhållande till story och ljudeffekter. 

◦ I mån av behov i samarbete med Producer/ Lead Design. 

 Kontakt med- samt värvande av orkester (om möjligt). 

 Inspelning av soundtrack. 

 Implementering av soundtrack. 

◦ I samarbete med Lead Programmer. 

 Att tillse att samtilga ljud-arbetande håller schema såsom fastställt av Producer / 

Lead Design. 

 

SFX / Sound AI ANSVARAR för: 

 Planering av ljudeffekter. 

◦ Detta inkluderar både effektens natur och placering / användning. 

 Inspelning av ljudeffekter. 
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 Implementering av ljudeffekter. 

◦ med fördel via egenskriven ljud-AI. 

 Programmering av ljud-AI. 

 Implementering av ljud-AI. 

◦ I samarbete med Lead Programmer. 

 

§4. Befogenheter 

ARBETARE förväntas följa instruktioner givna av antingen (a) sin LEAD eller (b) 

PRODUCENTEN.  ARBETARE har ej befogenhet att ta BESLUT som motsäger tidigare 

BESLUT eller instruktioner från PRODUCENT eller LEAD, men är i övrigt fri att arbeta 

efter eget sinne inom ramarna uppsatta av respektive LEAD. Synpunkter och förslag från 

ARBETARE tas med fördel upp med relevant LEAD. 

 

LEADS förväntas följa instruktioner givna av PRODUCENTEN. LEADS förväntas dessutom 

att förutom sina egna producerande uppgifter agera som kommunikationslänk mellan 

PRODUCENTEN och ARBETARE, samt ta mindre BESLUT gällande eget ämnesområde. 

LEADS ansvarar för att producerat material inom sitt område (a) håller önskvärd* kvalité, (b) 

färdigställs enligt schema (såsom fastslaget av PRODUCENTEN) och (c) följer de riktlinjer 

som LEADS själva satt upp för sina underordnade. 

 

*Önskvärd definieras av PRODUCENTEN. 

 

LEADS har befogenhet att ta BESLUT för eget ämnesområde, förutsatt att beslutet inte anses 

större. För större BESLUT skall PRODUCENTEN rådfrågas. (För definition av större och 

mindre BESLUT, se §1). 

 

ARBETARE utan LEAD agerar själv LEAD, även om detta ej ingår i deras formella titel. 

 

PRODUCENTENs huvudsakliga uppgift ligger i att ta större BESLUT. PRODUCENTEN 

agerar även rådgivande i mindre BESLUT.  

 

PRODUCENTENS formella auktoritet är ABSOLUT – vid behov (främst SPECIALFALL, se 

§9) kan PRODUCENTEN upphäva BESLUT tagna av LEADS, och egenmäktigt besluta om 

eget BESLUT, eller uppskjutande av BESLUT för lämplig demokratisk  process.  

 

PRODUCENTEN svarar inför 12 O'Clock Studios STYRELSE. Dessa kan, om 

PRODUCENTEN misstänks missbruka** sin auktoritet, kalla till KRISMÖTE enligt egna 

STADGAR. 

 

**Missbruk definieras av 12 O'clock Studios STYRELSE. 

 

§5. Projekt: K och 12 O'Clock Studios 

Projekt: K, aka ”The Horror at MS Aurora” produceras officiellt av 12 O'Clock Studios. 

 

Medlemskap / Anställning i 12 O'Clock Studios är inget krav för att deltaga i projektet. 
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Samtliga medlemmar i projektet kommer vid projektets slutförande att – förutsatt att deras 

uppgifter skötts fullgott – erbjudas plats i 12 O'Clock Studios. ”Fullgott” kommer definieras 

av 12 O'Clock Studios styrelse vi separat möte. 

 

Ev. Avhopp från 12 O'Clock Studios kommer ej hållas som avhopp från projektet - ”Project: 

K” och 12 O'Clock Studios är seperata entiteter. 

 

Ev. Avhopp från projektet kommer resultera i terminering av anställning / medlemskap i 12 

O'Clock Studios, samt avsägning av rättigheter till credits, del i ev. Vinst, etc. 

 

Samtliga projektdeltagare – medlemmar i 12 O'Clock Studios eller inte – förväntas skriva 

under kontrakt med exakta villkor för arbete, ersättning, avhopp, etc. 

 

§6. Ekonomi 

 Samtlig VINST från spelet (slutprodukten) tillfaller 12 O'Clock Studios. 

◦ VINST definieras här såsom följer: 

▪ INKOMST minus avgifter till berörda parter. 

 Inkluderande men ej begränsat till: 

◦ Steam. 

◦ Epic Games. 

 12 O'Clock Studios delar upp VINSTEN i ANDELAR. 

◦ En ANDEL definieras här såsom: 

▪ En DEL av VINST baserad på hur många som har RÄTT till detta. 

▪ Antalet ANDELAR kan variera mellan olika PROJEKT. 

◦ Dessa utbetalas enligt avtal. 

 PRODUCENT, LEAD, samt ARBETARE på heltidsposition har rätt till en (1) 

ANDEL. 

◦ PRODUCENT, LEAD eller ARBETARE på heltid vars insatts anses exceptionellt 

dålig kan genom BESLUT fråntagas sin rätt till ANDEL. 

◦ PRODUCENT, LEAD, eller ARBETARE på heltid UPPSAGD i enighet med §7 

förlorar sin rätt till ANDEL. 

 ARBETARE på deltid har ej rätt till ANDEL. 

◦ ARBETARE på deltid vars insatts anses exceptionell kan genom BESLUT givas 

rätt till en (1) ANDEL. 

▪ Detta är ett större BESLUT. 

 12 O'Clock Studios har rätt till två (2) ANDELAR. 

 Samtlig VINST från övriga källor tillfaller 12 O'Clock Studios. 

 12 O'Clock Studios disponerar över samtliga ekonomiska medel för projektet. 

◦ Ev. Överblivna medel tillfaller 12 O'Clock Studios för framtida bruk. 

 

§7. Uppsägning & Straff 

 Grunder för UPPSÄGNING (ofrivilligt avslutande av medlemskap i projektet) är 

såsom följer: 

◦ Kontraktsbrott som bedöms ALLVARLIGT. 
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▪ Detta avgörs från fall till fall av PRODUCENTEN. 

◦ Upprepat kontraktsbrott av annat slag. 

◦ Upprepat misslyckande med att hålla tidsram. 

▪ (såsom fastslagen av PRODUCENTEN.) 

◦ Upprepat misslyckande med att uppfylla kvalitetskrav. 

▪ (såsom fastslaget av PRODUCENT eller LEAD.) 

◦ Brott mot dessa STADGAR som bedöms ALLVARLIGT. 

▪ Detta avgörs från fall till fall av PRODUCENTEN. 

 Om ARBETARE eller LEAD blir uppmärksamma på förekomsten av ovanstående är 

dessa skyldiga att snarast informera PRODUCENTEN. 

 Ringa förseelser bör endast bestraffas med VARNING 

◦ även LEADS kan ge VARNING till underordnade ARBETARE. 

◦ VARNING kan ges muntligen eller skriftligen. 

 UPPSÄGNING kan endast ske om skriftlig VARNING givits, samt rimlig tid givits 

för åtgärdande. 

◦ ”Rimlig” definieras från fall till fall av PRODUCENTEN. 

 Utöver UPPSÄGNING och VARNING kan STRAFF utfärdas i form av indragen 

ANDEL i vinst (se §6). 

 

§8. Avvikelser 

§1: 

 Regelbundet återkommande möten måste ej aviseras 2 dagar (48h) i förväg – dock får 

inga större beslut tas på möte som ej aviserats i tid, om frågan ej är brådskande (se 

nedan). 

 ”Tillfredsställande Majoritet” avgörs av PRODUCENTEN från fall till fall. Normen 

bör vara ”>=51%” Men avvikelser kan beslutas om av PRODUCENTEN efter egen 

diskretion. (viktigare frågor kan behöva större majoritet, och frågor med många 

alternativ kan klara sig med mindre) 

 PRODUCENTEN kan upphäva tidigare BESLUT (eget eller annans) om (a) ny 

information tillkommer i frågan, (b) tidigare beslut leder till ogenomförbar eller 

otillfredsställande slutprodukt, eller (c) på inrådan av utomstående aktör. BESLUTET 

skall efter upphävande behandlas som ett nytt BESLUT, om det ej anses som 

brådskande (se nedan). 

 Ett BESLUT anses som brådskande om hela eller väsentliga delar av produktionen 

skulle stanna upp p.g.a. uteblivet BESLUT - d.v.s. att den tillbörliga processens vikt är 

anses mindre än skadan på projektets tidsram som skulle resultera från ev. Väntan. Det 

är upp till PRODUCENTEN att avgöra huruvida ett BESLUT är brådskande. 

◦ Om ett BESLUT anses brådskande kan PRODUCENTEN egenmäktigt 

BESLUTA i frågan. Detta är för projektets bästa. 

§2: 

 Positioner märkta ”50%” avser positioner icke menade för heltidsarbete, utan snarare 

ideellt arbete på egen tid. Även om dessa positioner har en LEAD, omfattas de ej av 

schema, och arbetar ej under deadline. Dessa positioner omfattas ej av §3 & §6. 

 Supporting Arts antal regleras beroende på antal sökande. Fler är bättre. 
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 Ej tillsatta positioners arbetsuppgifter kan komma att läggas till andra positioner 

istället. Detta kommer vid behov att efter BESLUT (större) att inskrivas i framtida 

revision av detta dokument. 

§3: 

 Om Web / PR Manager ej kan tillsättas övertas dennes ansvarsområden av Producer 

/ Lead Design eller annan frivillig. (Detta endast efter BESLUT samt revidering av 

detta dokument). 

 Om Cinematic Director ej kan tillsättas övertas dennes ansvarsområden av Level 

Design / Enviroment Art. 

§4: 

 PRODUCENTEN kan upphäva LEADs BESLUT om: 

◦ BESLUTET leder till misslyckande, eller bedömt allvarlig risk för misslyckande 

att hålla önskvärd kvalité på producerat material. 

◦ BESLUTET leder till misslyckande, eller bedömt allvarlig risk för misslyckande 

att följa fastslaget schema. 

◦ BESLUTET anses ha varit större. 

◦ BESLUTET är i konflikt med tidigare fastslaget BESLUT. 

◦ BESLUTET är in konflikt med riktlinjer uppsatta av PROUCENTEN. 

 Större upphävt BESLUT bör: 

◦ Tas på korrekt vis enl. §1. 

◦ Tas av PROUCENTEN om det bedöms brådskande (se ovan). 

 Mindre upphävt BESLUT bör: 

◦ Lämnas till tillbörlig LEAD att omarbeta. 

▪ Gärna i samråd med PROUCENTEN. 

◦ Kan även tas av PROUCENTEN, om denne bedömer att rimlig grund föreligger. 
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Bilaga 3 – Anställningsavtal för heltidsarbete 

 

Kontrakt Heltidsarbete 

 
Detta är ett kontrakt mellan _____________________________________ (hädanefter 

”arbetaren”) 

och 12 O'Clock Studios (hädanefter ”företaget”). 

 

 

§1. Arbetsuppgifter 

 

(a) Detta kontrakt gäller positionen som _______________________________. (såsom 

definierad under §2, §3 och §4 i Stadgar för Arbetsfördelning och Hierarkisk Ordning.) 

 

(b) Positionen är av typen: 

    [  ] ARBETARE 

    [  ] LEAD 

    [  ] PRODUCENT 

 

(c) Arbetaren förbinder sig att till punkt och pricka följa Stadgar för Arbetsfördelning och 

Hierarkisk Ordning. 

 

(d) Arbetaren förväntas att läsa, sätta sig in, samt hålla sig uppdaterad om förändringar i 

Stadgar för Arbetsfördelning och Hierarkisk Ordning. 

 

§2. Arbetstider 

 

(a) Arbetaren tillträder sin position den _________________ 2011. 

 

(b) Arbetaren förbinder sig att på eget ansvar införskaffa nödvändig(a) förkunskap(er) innan 

detta datum. 

 

(c) Arbetsveckan är Måndag t.o.m. Fredag. (hädanefter ”arbetsdagar”) 

 

(d) Under arbetsdagar skall arbetaren befinna sig i (av företaget) tilldelad lokal minst 8 

timmar per dag. 

 

(e) Dessa 8 timmar skall innefatta samtlig tid mellan 10:00 och 16:00. Placeringen av 

kvarvarande 2 timmar är fri. 

 

(f) Lunchrast på upp till en (1) timme per arbetsdag ingår. 

 

(g) Arbetaren förbinder sig att följa planering uppsatt av producenten. 

 

(h) Arbetaren förväntas disponera övrig tid efter eget behov (för att uppfylla kraven under 

(g)). 



Kort speltid – djupt intryck: spel som hyrfilm 
Calle Leppäjoki – Fredrik Häthén – Victor Dahlqvist – Martin Silve – Magnus Christensson  - 

Oliver Henriksson – Markus Fors – Stefan Gökstorp 

71 

 

§3. Anställningens varaktighet 

 

(a) Anställningen varar tills projektets slut såsom fastslaget av företaget (hädanefter 

”projektets slut”), dock tidigast: 

 

_________________ 2011. 

 

(b) Anställningen kan efter projektets slut förlängas, varpå nytt kontrakt skall skrivas. 

 

§4. Lön 

 

(a) Arbetaren kommer ej att få ersättning av något slag under projektet. 

 

(b) Efter projektets slut har arbetaren rätt till ett år (12 månader) av månatlig ersättning 

motsvarande en andel (såsom beskrivet under §6 i Stadgar för Arbetsfördelning och 

Hierarkisk Ordning). 

 

(c) Arbetaren har rätt till kreditering för den position som specificeras under §1:a: 

 (i) i Slutproduktens eftertexter. 

 (ii) vid annat tillfälle då mer än enstaka positioner omnämns. 

 (iii) i vitsord för arbetaren från företaget. 

 

§5. Rättigheter 

 

(a) Företaget äger samtliga rättigheter till material arbetaren producerar relaterat till projektet. 

 

(b) Detta inkluderar arbete producerat för, under, och efter projekttiden. 

 

(c) Företaget förbehåller sig rätten att inom rimliga gränser avgöra huruvida material är 

relaterat eller inte. 

 

(d) Arbetaren behåller rätten att publicera egenproducerat arbete i portfolio-syfte, förutsatt att 

detta ej anses (av företaget) skada företagets affärer eller affärsmöjligheter. 

 

§6. Uppsägning 

 

(a) Företaget äger rätt att besluta om uppsägning av arbetaren innan datumet angivet under 

§3:a, förutsatt att detta görs i enighet med §7 i Stadgar för Arbetsfördelning och Hierarkisk 

Ordning. 

 

(b) Arbetare vars anställning avslutas tidigare än datumet angivet under §3:a förverkar 

samtliga förmåner under §4 och §5:d. Företaget behåller samtliga rättigheter till producerade 

verk i enighet med §5:a-c. 

 

(c) Detta gälla oavsett om anställningen avslutades på initiativ av arbetaren eller företaget. 

 

Underskrift 
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Härmed bekräftar jag att jag har läst, förstått och godkänt ovanstående villkor: 

 

 

 

 

______________________________________        

______________________________________ 
Namn, Anställd                                                                            Namn, Företagsrepresentant. 

 

Datum: _____________________                             Datum: _____________________ 
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Bilaga 4 – Projektplan (originalversionen) 

 

Goal 
The Horror at MS Aurora is the name of the production we intend to undertake during the 

spring of 2011. “We” are a group of  nine highly motivated third-year students from Blekinge 

Institute of Technology (BTH) in Karlshamn, representing nearly all the majors offered there 

(Game Design, Game Programming, Game Graphics, Digital Audio, and more...). 

 

Our goal with this project is to, as a “grand finale”, produce the most ambitious and daring 

game ever conceived at BTH, or any game-oriented education in Sweden. For the end of the 

project (May 17
th

, 2011), we have set the following goals: 

 The end-product must keep a standard that will make it viable for PC-launch via 

Steam
48

 or an equivalent service. 

 The end-product must be sufficiently advanced / complete to earn each of the 

members' respective bachelor's degree from BTH (regardless of major). 

 The end-product must keep a standard that makes it viable in use as advertisement for: 

◦ All group-members. 

◦ Blekinge Institute of Technology 

◦ Any and all possible investors, associates, etc. 

 The end-product should keep a standard that (as closely as possible within our means) 

mimics that of the rest of the industry (“AAA”)
49

. 

 

Purpose 
There are several layers of purpose behind this project. 

 

The primary purpose(s) of this project – i.e, the expected physical result – are twofold: (1) To 

earn our bachelor’s degrees, and (2) to release our first game (as a company) to the open 

market. Related to this, we also wish to: 

 Start making a name for ourselves and our company. 

 Produce something truly worthy of our respective portfolios.
50

 

 Advertise for Blekinge Institute of Technology. 

 

But that is but the very tip of a rather deep iceberg. Beneath this surface of calculated 

expectancies and touchable results, there lies another layer of motivations – motivations of a 

more abstract quality: 

 Two-hour games – will they sell? Will they work? 

“Full” games this short are virtually unheard of – two hours are more than enough to tell a 

story in a movie – but is it enough for a game? And is there a market for it? 

 Merging the QTE-mechanics
51

 with Horror. 

It has been done with thriller / mystery – but will it work for horror as well? Or will 

something be missing? 

                                                 
48

 See Appendix 1 
49

 See Appendix 1 
50

 See Appendix 1 
51

 Quick-time Event - See Appendix 3 
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 QTE-based immersion vs. Movies. 

Will our QTE-based gameplay increase immersion, or just prove a nuisance? Can a game 

achieve the same kind of immersion as a film? Perhaps even surpass it? 

 

Of course, there are also secondary, individual purposes. All members of the group will be 

working with challenging tasks of individual interest (professional as well as personal)
52

. 

 

Concept 
The concept of our game, as well as the business-concept of our company; is as follows:  

 

Short but intense cinematic horror
53

. We intend to keep a very high standard of produced 

content; and instead cut down playtime in order to keep production-times realistic – we aim 

for ~1-2 hours of playtime for our first production, with a production-time of 17 weeks. 

Ideally, our games should be compared to rental-movies
54

 – a cheap pleasure for the moment; 

something rewarding; yet not-so-time-consuming to do on a Friday night. 

 

If this concept proves viable, we intend to keep producing games of this type as a stand-alone, 

episode-based brand. The customer should be able to pick up any game we make and enjoy it 

with or without having played it's predecessors – yet in doing so, he should also be inspired 

with the will to experience more... i.e. buy our other titles, past and future. 

 

Methods 
Research: During the past six months, we have engaged in rigorous preparation and research 

into our respective areas. As a group, we have also established guidelines for the game, as 

well as pipelines, work-flow, and overall planning. 

 

Story: The quality of writing is paramount to the success of this kind of game – and as such 

has been given ample attention. Our story-lead has spend weeks researching into the very core 

elements of horror, as well as advanced script- and dialogue-writing. The story in itself has 

been written, pondered, improved and pondered upon some more in an arduous and long-

spanning process of iteration – all for the enjoyment (and horror!) of our customers. 

 

Gameplay: In order to create a truly immersive experience for the player, gameplay naturally 

needs to be tied very closely to the story. For our production, we've chosen to find inspiration 

mainly in the “quick time-event”-based mechanics favored by Quantic Dream – for example 

in titles such as Fahrenheit and Heavy Rain, which we have tested and analyzed extensively. 

This is not to say that we intend to simply steal their mechanics; but one cannot argue against 

their effectiveness for our purposes... and we are eager to try our hand at adapting and 

improving them. 

 

Graphics: Undoubtedly the most demanding area for our team – and potentially the most 

rewarding. The game will be produced in full 3D, with an art-style that is laid as close to the 

real world as we believe ourselves capable of. In order to aid us in this, it is our intent to – if 

at all possible – utilize Motion Capture (MoCap) technology to animate the characters, and 

bring them to life in a truly believable way. Even though the concept is still feasible should 

                                                 
52

 See Appendix 2 
53

 See Appendix 3 
54

 See Appendix 3 
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we fail at this; the quality of the overall experience is expected to drop sharply – the 

difference between handmade animations and capturing actual movements is rather stunning. 

 

Programming: We've chosen Epic Games' Unreal Development Kit (UDK)
55

 as our engine, 

as it offers a great deal of “free” features
56

 which make up a solid base to start working from. 

Other pros include the ease of learning (for all disciplines!) and the massive knowledge-base. 

We have already started looking deeper into it's capabilities and workings, and we do not 

expect to encounter any major problems in adapting it for our own use. 

 

Sound: Last but in no way least, there's the audio, which of course will be playing an integral 

part in the player-experience. The sound-work will be divided into two areas – music and 

SFX. Music-wise, we are aiming for a full orchestral score – which will be preformed by an 

actual symphonic orchestra! And the SFX will be no less spectacular. Not only will the game 

feature actual sounds from it's real-life environment, but an advanced sound-AI will keep 

constant track of the player, and decide which nasty hint of ghastly death and danger to play 

when – and from where, due to our planned full support for 5.1 Audio. 

 

Production: 

Our production-model is closely based around the principles of waterfall – nearly six months 

of careful planning about to be set into smooth action. Of course, no plan completely survives 

the harshness of reality; and besides the prudent time-allocation for small-scale testing during 

the production, nearly 17% of the total production-time is reserved for Quality Assurance. 

 

Timetable 
Milestones: 

 January 17
th

:  

◦ Production starts. 

 February 14
th

: 

◦ Final decision regarding the use of MoCap. 

 February 18th: 

◦ Quick-time event-engine complete. 

◦ Basic ship-movement implemented. 

◦ All character-models done. 

◦ All dialogue written. 

◦ “Rough” versions of all levels built. 

 March 25
th

: 

◦ Sound-AI completed. 

◦ Ship-movement completely implemented. 

◦ All quick-time events planned. 

◦ All music is ready for recording. 

 April 25
th

: 

◦ Final QA begins. 

                                                 
55

 See Appendix 1 
56

 See Appendix 1 
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 May 17
th

:  

◦ Final beta. 

 June/July (Date TBA): 

◦  Release. 

 

Economy 
We expect the following economic needs for this project: 

 

MoCap: This is our second most essential expense. Actual pricing for this is hard to come by, 

by we estimate it to between 200.000-150.000 sek (roughly 20.000-25.000€). 

 

Licenses: The one expense we cannot do without. We have carefully gone through our needs 

(as well as which tools can be replaced with freeware), and finalized an estimate of 80.000 

sek (8.000€). The licenses we must have are as follows: Autodesk Maya, Autodesk Mudbox, 

Autodesk Motionbuilder and Adobe Flash. 

 

Orchestra: Based on our research, we have made a very rough estimate of 50.000 sek 

(5.000€). 

 

This put the total costs of this project at up to almost 400.000 sek (40.000€) 

 

Income: We find ourselves in the lucky position of being eligible to apply for a long-term 

investment from a local foundation. This foundation is capable of offering up to 500.000 sek; 

and we intend to ask for just that. This will account for (1) all our planned costs, (2) the high 

possibility of receiving a smaller amount than what we ask for and (3) a “buffer” for 

unexpected expenses that might arise during the project. 

 

Risks 
Risk: No access to MoCap. 

In this case, all animation will have to be done “by hand”. This situation is far from 

preferable, as we lower the quality of our content while drasticly increasing the strain on our 

artists. Despite this; we estimate that our team is fully capable carrying out the production in 

this situation – unfortunate as it might be. 

 

Risk: Funding does not allow for an orchestra. 

If this becomes the case, synthetic instruments / sound-banks will be used in lieu of real-life 

musicians. While this is something we would like to avoid, it is the financial cutback that will 

affect the end-product the least. 

 

Risk: First time working in a new engine. 

We consider this a minimal risk. While the engine is new to us, we have spent the past six 

months familiarizing ourselves with it; and it's popularity has resulted in an extensive online 

knowledge-base and community. 

 

Risk: Sickness or injury. 

Sick-leave within reasonable boundaries is easily compensated by harder work-hours for the 

rest. Each department is made up of at least two people, which minimizes the risk of an entire 

department being incapacitated. In case of sudden long-term sickness, we will of course be 
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forced to temporarily replace the necessary resources – or in worst case, delay parts of the 

production (and thus, the release date). 

 

Appendix 1: Platforms and Standards 
What is Steam and why do we want it? 

Steam is a “digital distribution“ service – in short, this means that it's an online game-store 

(Our prospective customer can buy the game online – through Steam's client – and download 

it directly to their hard-drive). This gives us several benefits: 

 No need for a publisher, because... 

 No cost for boxes, discs, shipping, or other expenses associated with releasing to 

regular retail-stores. This in turn also leads to... 

 Lower prices per copy – which hopefully leads to... 

 Increased sales. 

There are, of course, more than one platform for digital distribution. So why have we chosen 

Steam? The answer is simple: because amongst digital distribution-platforms, Steam is the 

best. But don't take my word for it – let's have a quick look at some statistics of last year 

(2010): 

 Number of active users: 30.000.000 

 Number of games available: >1100 

 Number of games sold: Classified; but Steam is estimated to have a 70% share of the 

digital distribution market. 

Aside from these obvious benefits; Steam also offers a couple of other unique opportunities 

and services, including but not limited to: 

 Ease of updating: Steam allows for easy updates of released software – which allows 

for perpetual bug-fixes, bonus-content, etc. 

 Free promotion & marketing: Steam will, at no cost, handle marketing and 

promotion for any and all games they choose to sell. This includes traditional 

marketing, as well as sales and  “bundles”. 

 Bundles: Steam occasionally offers so-called “bundles”: several games bought 

together at a lower price. This can be multiple games by the same author, or simply 

games related by (for example) genre. Bundles has time and again proven to increase 

sales – as well as awareness of the game, brand, and company. 

 

Steam seems mighty swell! How can any other service compete, or be called 

“equivalent”? 

In truth, they can't. As mentioned – steam is estimated to hold 70% of the digital distribution 

market. So what happens if they say no? There are, of course, option. Smaller, but none the 

less viable competing platforms. Some examples of these are: 

 Stardock Impulse (estimated 10% market share) 

 Gamersgate 

 Direct2Drive 

 

What are they advantages of Unreal Development Kit (UDK)? 

Epic Games' Unreal Development Kit is a game engine (code that that defines how a game 

works, and makes it run) that is free to utilize – until you start making money from your 

product (at which point you will have to pay a 25% royalty). As far as game engines goes, 

UDK is state of the art, and offers a ton of free features – in fact, so many that listing them 
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even here would be very impractical! Should one be interested in viewing these features; we 

recommend looking at UDK's website: http://www.udk.com/features 

 

What do you mean by “free” features? 

By “free” features, we mean any feature that we do not have to program for ourselves – i.e., 

any feature that ships with the engine (and thus does not “cost” us any time or resources). The 

sheer amount of these features that ship with UDK is bound to save us years of hard labour. 

 

What does “a standard that mimics that of the rest of the industry (“AAA”)” mean? 

The “industry”, or “AAA”, is a common denomination for the gaming-industry at large – 

usually referring to the multimillion dollar corporations rather than the smaller or independent 

actors. 

 

We, of course, are not a multimillion dollar corporation – but we intend to use every trick in 

the book (and a few we made up ourselves) to make it look like our game was developed by 

one. (Thus mimicking “their” standards.) 

 

What makes something “worthy of our portfolios”? 

This is a rather subjective matter, and rather difficult to define concretely. The best definition 

we can offer, though still a bit abstract, is that a product worthy of ones portfolio, is a product 

one would proudly display to a prospective employer – i.e. a product one firmly believes 

would further ones chances of securing a job within one's own area of preferred employment. 

 

How will you be working? Will you be using any established method for workflow? 

Short answer: yes. The method we use is very closely based around the established method of 

“waterfall” - i.e. All planning is done beforehand, and the production is planned meticulously. 

This, in theory, means a much smoother and more calculated production, at the cost of more 

work-hours going into planning; and less flexibility. 

 

In the end, however, we chose this method for several reasons. While the main attraction lies 

in it's raw efficiency, the fact that it's the one method we had the most experienced with 

factored in as well; as this was considered a far too important production start experimenting 

with the workflow. 

 

Appendix 2. Personal Motivations 
Here follows a list of the personal motivations of every team member, as to why they are part 

of this project: 

 

Victor Dahlqvist, Producer: is one of the founding members of 12 O'clock Studios – whose 

first official production this is. That in itself is a strong motivator. He also, of course, wishes 

to gain further knowledge and experience in the field of project management, like only 

practical work can provide. He also wishes to to produce something worthy of his portfolio 

(see Appendix 1). 

This, of course, is only a front. The real plan is world domination. Foolish mortals, you will 

bow! 

Magnus Christensson, Lead Artist: is also one of the founding members of 12 O'clock 

Studios. He also, of course, wishes to gain further knowledge and experience in the new and 

exciting fields of 3D modelling and motion capture, as well as some basic leadership, like 

http://www.udk.com/features
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only practical work can provide. He also wishes to produce something worthy of his portfolio 

(see Appendix 1). 

He also wishes to murder select staff at school. Beware... 

Fredrik Häthén, Lead Composer: is also one of the founding members of 12 O'clock 

Studios. He also desires all the exciting new experiences that will be associated with his role 

in this project, including but not limited to: writing a musical score intended for a symphonic 

orchestra, which is becoming more and more of the industrial standard. He also wishes to 

produce something worthy of his portfolio (see Appendix 1). 

 

Called Leppäjoki, SFX / Sound AI: is also one of the founding members of 12 O'clock 

Studios. He wants above all to try out his own, quite interesting theories of sound-based 

immersion – something a regular game-studio would've left him with very little space to do. 

He also, of course, wishes to produce something worthy of his portfolio (see Appendix 1). 

 

Martin Silve, Lead Programmer: is also one of the founding members of 12 O'clock 

Studios. Besides that, he wishes to further his knowledge in Unreal Script, the coding 

language used in Unreal Development Kit – which we are currently working in; and 12 

O'clock Studios plan to keep working in for coming productions as well. He also wishes to to 

produce something worthy of his portfolio (see Appendix 1). 

 

Oliver Henriksson, Programmer: just wants to produce something worthy of his portfolio 

(see Appendix 1). 

 

Stefan Gökstorp, Level Designer: just wants to produce something worthy of his portfolio 

(see Appendix 1). (He also desires world domination, but he can't have it. It's MINE!) 

 

Markus Fors, Level Designer: primarily wants to produce something worthy of his portfolio 

(see Appendix 1), as well as increase his knowledge and capabilities in the field of the Unreal 

Editor – all of this to increase his chances of eventually securing an attractive employment. 

 

Appendix 3:  Of Episode-based Cinematic Horror 
A title made entirely of buzzwords. But what does it mean? What will we do? Why? How? 

 

What do you mean by episode-based? 

This means that we're planning to release several more games after the first one, in the same 

series. If one were to look for a comparison, a TV-series would be a good place to start. Good, 

but not perfect. 

 

So this means we can expect “The Horror at MS Aurora 2”? 

Short answer: no. This is where the TV-show analogy fails. Thought we do plan to make a 

series of short games rather than a single big one; each episode will be stand-alone, and all 

episodes playable in any order – if you at this point wish to better the analogy; you can may 

compare it more to a series like the twilight zone (IMDB: tt0052520). 

 

What makes a game cinematic? 

The term ”cinematic” when applied to a game can be said to refer to a game who's story as 

well as methods of storytelling is approaching the ones of film. Such a game is usually also 

more inclined towards cutscenes and pre-rendred animation-sequences. The goal of a 
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cinematic game is, above all to immerse the player in the story, and often stun with visual 

effects and camera cuts clearly borrowed from movie-editing. 

 

In which way will “The Horror at MS Aurora” be cinematic? 

To achieve the high level of cinematic immersion that we aim for, we're planning to use a very 

special set of game-mechanics, perfectly suited for just that. As seen first tried in Quantic 

Dream's “Fahrenheit”, and later perfected in “Heavy Rain”, “quick-time event”-based 

gameplay allows for unrivaled immersion as well as more movie-like storytelling. With our 

own twist to the gameplay, it will be like playing a horror-movie! 

 

What is a “quick-time event”? 

A quick-time event is a game-mechanic. In it's most simplistic (and stereotypical) form; it is 

also known as “Press X to not die”. Basically, the player is called upon to complete scripted 

keyboard- or mouse actions to steer the course (within certain pre-rendered routes) of 

animated sequences. This can be done as simple or as complex as one would like to. For 

example: 

 

Dick wants to kick the ball. 

 

In a very simple game, this is done by pressing [X]. Dick's avatar is running towards the ball, 

and at a certain moment, a big [X] is shown on the screen. If Dick presses [X] quick enough, 

the ball is kicked. If he does not; the player fumbles and misses, or maybe kicks it the wrong 

way. 

 

That is of course the very crudest way to do it. An example closer to what we're looking at is: 

 

Dick still wants to kick that ball. 

 

First, he must prepare – assume the right posture and what not. This is done by a sequence of 

buttons that are pressed – and in this case held. First [X], like before. But then, while keeping 

[X] pressed, he must also press [T]. And [L]. This is getting a bit sweaty. Now, while holding 

[X]+[T]+[L], he must “swing” with the mouse, dragging it rapidly in the right direction, with 

enough force to make the shot count. Hard? Yes. Immersive? Yes sir. 

 

What does that have to do with movies, and storytelling? 

Like in the example above; it's all about tailoring the separate events to keep the player 

immersed into what he's doing. But that's only half the potential. Because not only can you 

tailor every action-sequence to make it feel like you're actually there, desperately trying to 

survive – but also, you can tailor any action, no matter how minute, to a challenging event. 

How about having the character changing clothes, or frying an egg, while listening to – or 

participating in – a low-paced scene that brings the story forward? You won't find a film 

without this. 

 

You have compared your game to a rental-movie. Why? 

Because this is the mental association we are hoping to create in our customers. Does this 

mean lower quality, “cheap” entertainment? It does most certainly not. All movies – 

especially the huge, oscar-winning multimillion dollar productions – are available for rent. It 

is the renting mentality we are after – the impulsive desire for a couple of hours' quality-

entertainment on a Friday-night-in. 
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How can you hope to make a lasting impression with a short game? Will there be time 

for a story at all? 

Yes. We urge you to keep in mind that while our game is short by AAA-standard, it is just as 

long, if not longer than your average movie. 

 

What about impressions? 

Let's be honest – this game will not offer any major life-revelations, nor change you 

profoundly. It's entertainment, conceived humbly with the intention to entertain. You, the 

player, will wlak away with a memory of an experience – more intense and immersive than 

any move, but still just that: an experience. Granted, more than a few of the developers would 

probably smile in spiteful glee, should you end up with a permanent fear of the dark... 

 

Are you trying to diffuse the line between game and film? 

In a way, yes. While our primary gal is not to cause a media revolution; with a project like 

this, we cannot help but to step a little bit into both worlds. Where does the line go between 

games and film? In our minds, that's quite simple. You watch a movie. You play a game. 

 

Concerning the term “play a movie” 

This is more of an advertizing thing than a technical specification. Movies have a reputation – 

well earned – of being mostly superior in ways of storytelling. Their trade has many tricks 

which story-writers for games (up until now) could on dream of – but which we hope, at last, 

to be able to tap into. All to create the most immersive, entertaining, and most of all – scary 

experience we can. 
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Bilaga 5 – Partitur för ”Aurora Weighs Anchor” 
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