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Förord

Vi vill tacka Roger Skogh, Rebecka Molin, Gabriel Widing, Olle Lunddahl, Anders Falk, Hanna 

Nilsson och alla andra som har hjälpt oss och givit oss inspiration under det här projektet.

Abstrakt 

Under vårt kandidatarbete arbetade vi under 20 veckor med att utveckla ett webbaserat spel riktat 

mot Facebook. Vi använde Agile/Scrum som projektmetod för vårt arbete och förändrade metoden 

och utvecklade verkyg för att effektivisera den för vårt syfte.

Vi kom fram till att det är svårt att göra ett socialt spel och att det viktigaste i produktionen är att 

se till att det finns en tydlig koppling mellan spelarnas interaktion med varandra och den 

grundläggande spelmekaniken. Vi tappade fokus under utvecklingen och lärde oss den hårda vägen 

vikten av att planera realistiskt och börja ifrån grunden när man utvecklar ett spel.

Spelet vi skapade använder sig av slumpässigt genererad terräng, är skrivet i JavaScript och 

utspelar sig i en viktoriansk miljö.

Nyckelord: Facebook, spelutveckling, webbutveckling, internet, sociala spel

Abstract 
During our bachelor thesis we worked for 20 weeks with the development of a web-based game 

for Facebook. We used Agile/Scrum as our project planning method, changed the method to make 

it more effective for our purpose and developed tools for the method.

We came to the conclusion that it's hard to make a social game and that the most important thing 

in the production is to make sure that there's a clear connection between the players' interaction 

with each other and the foundations of the game mechanics. We lost focus during the 

development and learned the hard way the value of planning realistically and to start from the 

core when developing a game.

The game we created uses a random generated terrain, is written in JavaScript and takes place in a 

Victorian environment.

Keywords: Facebook, game development, web development, internet, social games
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Arbetsbeskrivning 

Slutmålet med vår produktion var att utveckla ett digitalt spel för webben från koncept till 

slutprodukt. Slutprodukten av projektet blev Societies, ett spel som skulle distribueras via det 

sociala nätverket Facebook. 

Vi arbetade med att ta fram idéer och skapa ett koncept som skulle kunna nå ut till en stor grupp 

av människor eftersom vi ville undersöka den sociala delen av ett socialt spel. Som en del i detta 

ville vi nå ut till många potentiella användare. Vi arbetade sedan med att producera spelet utifrån 

en grundläggande planering som sedan kom att förändras med tiden. Detta påverkade i sin tur 

slutprodukten på ett flertal sätt även om plattformen förblev densamma. Vi har använt oss av 

projektmetoden Agile/Scrum för att den är flexibel och låter oss få en bra översikt på vårt arbete.
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Ordlista

Achievement – en belöning som tilldelas spelaren för att ha gjort en viss sak i spelet eller uppfyller 

vissa kriterier.

Agile – en produktionsmetod för mjukvaruutveckling.

AI – Artificiell Intelligens.

Alpha-version – en grundläggande prototyp av ett spel eller annan mjukvara som innehåller viktiga 

basefeatures och temporär grafik och ljud.

API - (Application Programming Interface) en regeluppsättning för hur ett program kommunicerar 

med ett annat program.

Assetlista – en lista på grafik och ljud som behövs göras.

Back-end – sparar data som programmet använder och front-end kan hämta.

Basefeatures – features som utgör grunden för spelet. Utan dessa så fungerar inte viktiga system i 

spelet.

CMS – Content Management System, gör det lätt att lägga till data till ett system. Detta kan vara 

vad som helst men i vårt fall så handlar det om text.

Crafting – att via resurser som existerar i spelet skapa något som går att använda i spelet, t.ex. ett 

verktyg.

Facebook – en hemsida där man kan samla vänner och familj i nätverk och dela med sig av 

information till varandra.

Facebook Credit – en virtuell valuta som kan användas för att köpa saker i spel på Facebook. Kostar 

dock riktiga pengar.

Feature – ett särskiljande drag för ett spel som är tänkt att få det att stå ut mer gentemot sina 

konkurrenter eller definiera vilken typ av spel det är.

Front-end – samlar inmatad information och gör om den för att möta specifikationer satta av back-

end.

Grotta – används i vårt fall för att beskriva platser där spelaren kan hitta resurser, som t.ex. järn, 
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och skatter.

GUI – Graphical User Interface (på svenska: grafiskt användargränsnitt), länken mellan spelaren och 

spelet. Genom att nyttja GUI kan spelaren göra saker i spelet.

Guild-system – ett system där spelarna kan samlas i klubbar och göra saker tillsammans.

HTML5 – en programmeringsstandard för webben.

Iso-tile – fyrkantiga indelningar av en yta som är vriden så att spetsarna på fyrkanterna pekar rakt 

upp och ner, vänster och höger.

Items – saker som spelaren kan köpa och sedan använda för att få speciella fördelar.

Javascript – ett programmeringsspråk riktat mot webben.

Mock-up – en enkel skiss på hur någonting kan se ut.

NPC – Non-Player Character, en term för karaktärer i spelet som spelaren inte kan kontrollera.

Prestige – används i vårt spel och i denna text för att beskriva ett system som mäter hur långt 

spelaren har kommit i spelet och vad spelaren har tillgång till eller kan göra.

Quest – är kort och gott ett uppdrag som spelaren får i spelet som kräver att spelaren uppnår ett 

mål (t.ex. hämta 10 stycken stenar) och belönas sedan när målet är uppfyllt.

Questsystem – Ett system som bestämmer vilka quests en spelare kan göra och när.

Scrum – en arbetsmetod baserad på Agile.

Skills – speciella förmågor som en spelare kan använda i spelet.

Sprint – en mindre arbetsuppgift i Agile.

Sprinty – utvecklat av Emil Aspman. Sprinty är ett webbaserat planeringsprogram.

Storyline – används i detta fall för att beskriva en serie quests som berättar en historia i 

kronologisk ordning.

Systembeskrivning - ett dokument som beskriver i detalj hur en feature fungerar med mock-ups 

om det är nödvändigt.

Twitter – ett verktyg för att skriva korta inlägg om vad personen i fråga gör just då.
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UML – Unified Modelling Language, ett generellt språk för modellering av alla typer av system. 

Används främst för programvarukonstruktion.

Vildmark – är i vårt spel naturen utanför staden där spelaren kan hitta djur, hugga ner träd och leta 

efter grottor.
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Projektplan

Syfte

Vi är intresserade av sociala spel och undrar vad som får så många att spendera så mycket tid och 

pengar på dem. Det talas ständigt om hur man ska locka fler användare med sociala spel1, de 

sociala spelens nästan profetiska betydelse för spelmediet2 och de sociala spelens möjliga skadliga 

inverkan3. Trots detta så är det svårt att definiera vad ett socialt spel är och vad som krävs av ett 

spel för att det ska kallas socialt. Därför vill vi genom att utveckla ett spel på egen hand ta reda på 

vad det innebär och vad man måste tänka på när man skapar ett socialt spel.

Vi frågar oss vad som gör ett socialt spel roligt och vilka delar spelproduktionen måste innehålla 

samt vad man som utvecklare bör göra och inte göra i den här typen av produktioner. 

Mål

1. Producera ett spel för Facebook.

2. Spelets tema och mekaniker ska vara integrerat med Facebooks funktioner så att vi kan 

identifiera vad som gör det socialt.

3. Spelet ska kännas unikt för sin plattform – En nischad estetisk stil och spelmekaniker 

som inte redan har massproducerats i andra Facebookspel, t.ex. husbygge och 

djur/växtskötsel.

4. Ha en intäktsmodell för spelet för att se hur sociala spel tjänar pengar.

Bakgrund

Vi har valt Facebook som plattform för att distribuera spelet. Vi kommer som en del i vårt syfte att 

undersöka de regler och riktlinjer som Facebook har satt upp för att använda sitt API. Vi kommer 

också att undersöka hur vi ska kunna finna vår nisch på marknaden för Facebookspel.

Facebook har flera fördelar gentemot andra plattformar vi testat tidigare: 

1. Då spelaren loggar in med sitt Facebook-konto för att komma åt sin profil i spelet skapar 

det en lättillgänglighet som bara kan mäta sig med gratis flashspel.

1  http://feber.se/android/art/204114/xperia_play_skall_locka_fr_soc/  2011-05-12

2 http://www.dn.se/spel/spel-hem/spelbranschens-framtid-avgors-pa-facebook   2011-05-12
3 http://www.fz.se/artiklar/nyheter/20110216/braid-skaparen-sociala-spel-ar-onda/?page=1   2011-05-12
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2. Facebooks ”share-kultur”4 gör att ordet om spelet snabbt kan sprida sig bland vänner till de 

som spelar det och vi får insikt om hur det sprids.

3. Vi vill  lära oss att använda sociala medier för att skapa PR och även väva in spridning av 

spelet i mekaniken på ett snyggt sätt, med Facebook kan vi göra sociala medier till en del av 

själva mekaniken i spelet, inte bara klistra på funktioner i stil med ”Dela din poäng till 

Facebook och Twitter”.

4. Facebook gör det även möjligt för oss att på ett mycket smidigt sätt få tillgång till oerhört 

stora mängder information om våra användare och deras spelstilar.

5. Till sist har Facebook ett standardiserat system för att hantera mikrotransaktioner. Det 

betyder att vi inte tar betalt för själva spelet utan säljer tjänster och virtuella föremål inuti 

spelet för Facebooks virtuella valuta (Facebook Credits) som spelare får köpa för riktiga 

pengar.

Vi ska studera spel som använder Facebook som plattform både för att veta vad som redan är gjort 

och vad som fungerar. Vi vill göra någonting som känns eget och inte bara klä på ny grafik på något 

som redan finns.

Vi ska även titta på spel som använder sig av slumpgenererat innehåll, d.v.s. som skapar nya banor 

för spelaren varje gång man spelar. Detta har vi bestämt ska vara en del av spelet, dels för att det 

är något våra programmerare vill lära sig men även för att vi vill göra ett spel som handlar om att 

ständigt utforska nya områden. 

Vi har valt att sätta spelet i den viktorianska tidseran då det brukar kallas ”the age of discovery”, vi 

vill fånga känslan i Jorden runt på 80 Dagar5 och lägga ett romantiskt rosa skimmer över 

utforskandet och äventyret – den ensamme individen ute i naturen. Vi väljer att vinkla estetiken åt 

det positiva och romantiska för att spelare ska tagga till och känna sig så häftiga som det bara går 

när de spelar.

Det viktigaste med projektet är att alla får känna att de är med och bidrar till något kul och 

spännande, något som kan stå på egna ben och inte är en klon av något som redan finns. 

4 Med "share-kultur" menar vi hur enkelt det är att lägga upp länkar och dela med sig av information.
5 Around the World in 80 Days, 1956, United Artists

9 (63)



Spelutveckling för Facebook – Från koncept till produkt Marcus Kellner, Fredrik Brundin, Ola Blissing, Tim Ekberg, Sam Samuelsson

Gruppmedlemmar

Följande personer utgjorde gruppen (namn, utbildning, roll):

 Marcus Kellner, Digitala Spel 08 – design, projektmanager och speldesigner

 Fredrik Brundin, Digitala Spel 08 – programmering, spelprogrammerare

 Ola Blissing, Digital Ljudproduktion 08, ljuddesigner

 Tim Ekberg, Digital Bildproduktion 08, grafiker

 Emil Aspman, Webbutveckling 09, webbprogrammerare

 Sam Samuelsson, Digitala Spel 08 – design, manusförfattare och speldesigner

Av gruppens medlemmar är samtliga 3:e årsstudenter utom Emil Aspman som går 2:a året på 

programmet Webbutveckling.

Individuella mål (våra egna ord):

Sam Samuelsson

Mitt personliga mål med kandidatarbetet är först och främst att skapa en interaktiv story. 

Spelaren ska känna sig delaktig, som att han/hon påverkar vad som händer och att man 

skapar en egen historia om sig själv i världen. Spelaren ska alltså ha något nytt att berätta 

efter varje spelomgång. I detta mål att skapa en interaktiv story så ingår även att försöka 

knyta ihop narrativet med mekaniken så mycket det bara går. Detta tror jag kommer stärka 

hela spelet och skapa en djupare upplevelse men framför allt så kommer det att hjälpa mig 

att utvecklas.

Mina förväntningar på kandidatarbetet är att jag kommer delta i ett motiverande och 

intressant projekt med en samling kunniga människor. Oavsett hur det går så förväntar jag 

mig också att det blir en produkt att visa i sin portfolio.
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Marcus Kellner

Mina främsta mål med kandidatarbetet är att leda ett projekt där alla i teamet känner att 

kommunikationen har varit öppen, att alla har fått komma till tals och att de stolt kan säga 

att de medverkat. Jag vill att alla i teamet ska känna att de har fått ut vad de ville ur sitt 

kandidatarbete och att de har haft roligt på vägen dit: Når jag upp till den målsättningen är 

jag övertygad om att slutprodukten blir fantastisk, oavsett vad vi väljer att göra. I andra 

hand har jag satt som mål att slutprodukten ska bli ekonomiskt gångbar.

Jag har höga förväntningar på kandidatgruppen och slutprodukten. Jag har jobbat med de 

flesta tidigare och vet att vi har kompetensen och drivkraften att skapa något riktigt häftigt. 

Jag förväntar mig inte att allt kommer lösa sig av sig självt, jag kommer att få jobba mycket 

med att hålla tydliga målsättningar och föra en öppen kommunikation för att försäkra mig 

om att alla är ärliga mot varandra och mot sig själva.

Emil Aspman

Att utvecklas som programmerare för back-end (databas, logik). Lära mig mer om 

integrering med Facebook. Att spelet blir klart och att vi har haft det roligt på vägen dit.

Fredrik Brundin

Mitt mål med kandidaten är att skapa ett roligt spel till Facebook som folk vill spela och 

finner nöje med.

Jag vill också utvecklas som programmerare och gärna testa på något nytt.

 

Tim Ekberg

Mitt mål som ansvarig grafiker är att ytterligare förfina mitt arbetsflöde genom annorlunda 

planering och vidareutveckla min funktionalitet som en medlem i en grupp till skillnad från 

att bara vara killen som gör grafik hela dagen lång. Jag har förhoppningar om detta 

projektet eftersom det äntligen finns förväntingar av en annan kaliber eftersom det har 

varit ett tag sedan jag jobbade med en grupp där jag inte kände någon.
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Ola Blissing

Mer erfarenhet av ljudläggning och konkret få använda sig av programmering och utvecklas 

inom det man redan kan. Ljudhanteringsprogrammering, upptagning av ljud, inspelning 

röstskådespeleri, utvecklas som kompositör.
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Metoder

1. Research

 Handledare och sakkunniga lärare (t.ex. Alexander Hansson ang. webb, Gabriel Widing ang. 

Estetik, etc.).

 Se film och läsa litteratur relaterad till spelets setting och tema (t.ex. Jules Vernes Maskin-

ön).

 Spela spel relaterade i mekanik och stämning.

2. Resurser

2.1 Mjukvara

 Ordbehandlingsprogram

 Visual Studio

 Coda

 Game Maker

 Fruity Loops

 Pro Tools

 Sound Forge

 Photoshop

 After Effects

 Illustrator

 SVN

 Dropbox

 Windows 7

 Mac OSX
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2.2 Hårdvara

 Javascript-litteratur

 Speldesign-litteratur

2.3 Externa assistenter

 Röstskådespelare

 Företaget BBI

2.4 Kostnader

 Hyra server

 Webbhotell

 Domän 

 Transportkostnader av ev. röstskådespelare.

3. Projektmetoder

 Vi har arbetat med projektmetoden Agile/Scrum.

 Vi har använt s.k. sprintar från Agile/Scrum för att strukturera upp arbetet.

 Vi kommer att spåra och uppdatera våra uppgifter och sprintar via en hemsida som bara vi i 

teamet kommer åt.

 Vi ska hålla veckomöten varje onsdag där vi går igenom hur alla ligger till med sina sprintar, 

vilka problem som kan ha uppstått och hjälpa varandra om någon sitter fast. 

 Vi använder en delad Google-Calendar6 för att hålla koll på vilka dagar som gäller för 

deadlines och möten, etc.

 Vi sitter tillsammans och arbetar mellan 8-16 i ett projektrum. Arbetar man 

självständigt/hemifrån meddelar man detta till gruppen innan.

6 Ett verktyg på webben för att samordna kalendrar.
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Tidsplan

         Vecka 

3 

 Möten där vi bestämmer mål med projektet och riktlinjer för vårt arbete.

 Vi gör en brainstorm på spelets tema och mekaniker. Vi gör ett flödesschema.

 Vi lämnar in projektplan och gör en tidsplanering.

 Resursplanering.

4

 Vi presenterar vilka sprintar vi kommer börja med.

 Sprintarna åker in i vårt sprint-spårarsystem.

 Vi färdigställer koncept på spelmekaniken, grafiskt och mekaniskt.

 Moodboards7 för ljud och grafik.

 Sätta upp servern spelet ska köras på.

 Skriva pipelinedokument8.

5

 Research på stämning och miljö.

 Research av isometriska tiles9.

 Design och författare går in på djupet av vilka regler som ska gälla för våra 

centralmoment.

 Grafikern producerar konceptbilder.

6

 Research av stämning och miljö.

7 En samling med bilder eller ljud som existerar för att sammanfatta en känsla.
8 Ett dokument so beskriver hur delar av arbetet går till för att nästa i kedjan ska kunna ta vid där föregående 

slutade.
9 Ett system med ett rutnät där rutorna är vridna för att skapa ett virtuellt djup.
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 Uppdatering av projekplanen.

 Beskrivning av nyckelmoment fortsätter.

 Grafikern och ljuddesignern fortsätter med konceptbilder.

10

 Vi har en spelbar prototyp av spelet, alla features kommer inte vara på plats men 

spelet ska innehålla alla sina grundmekaniker. Vi kommer att testa spelet mycket 

internt och göra de sista ”större” ändringarna. 

    15

 Det mesta av innehållet, d.v.s. story, grafik och ljud kommer vara färdigt. Alla 

features ska vara på plats men spelet kommer nog fortfarande att ha en del fel och 

förhållandevis obalanserat. Vi kommer låta utomstående testa spelet i större 

utsträckning.

     19

 Fyra veckor har gått åt att intensivt speltesta spelet och vi kommer att bjuda in så 

många som möjligt att testa innan spelet släpps. Vi kommer nog att vilja ha en 

stängd testfas fram till slutet såvida vi inte känner oss väldigt trygga med säkerhet 

och spelbrytande buggar vid det här laget. 
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Risker

Att vi misslyckas fördela arbetstiden och någon bränner ut sig eller blir sjuk. 

Vi kommer att vara konsekventa med att uppskatta tiden vi har att nå våra milstolpar varje 

vecka och se till att vara noga med att föra in all tid som faller bort från projektet i 

planeringen och anpassa våra ambitioner därefter.

Spelet är kanske inte så roligt som vi tror att det kommer bli.

Vi kommer fortlöpande att bedriva speltestsessioner på tidiga versioner av spelet och få 

feedback från så många håll som möjligt. Varje del av mekaniken ska vara kul i sig själv.

Säkerhetsrisker

I och med att spelet ligger på webben så finns det risk att folk försöker fuska i spelet eller 

bara vill förstöra för andra. Det här kan vi bara motverka genom att testa spelet grundligt 

och ständigt föra logg på alla små kryphål vi kommer över. Vi låter våra kompisar 

speltesta. Vi använder serverbaserad kod och krypteringar.

Webbläsaranpassning

Spelet kanske inte fungerar likadant i alla webbläsare, vi får göra kontroller i koden för att 

läsa vilken webbläsare som användaren har. Vi får också be våra speltestare att använda sig 

av olika webbläsare när de testar spelet.

Produktionen kanske inte uppfyller alla mål var och en har satt för sitt kandidatarbete.

Detta kommer vi bemöta genom att ständigt föra en dialog inom teamet och återkoppla det 

vi arbetar med till våra personliga mål såväl som till teamets vision om slutprodukten. 
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Processbeskrivning

I detta kapitel använder vi våra veckoreflektioner som underlag för att beskriva vårt arbete. Vi har  

valt att beskriva våra projektmetoder separat då de användes konsekvent i varje del av arbetet  

under hela produktionen. Vi har också strukturerat upp produktionen i en generell rubrik,  

"Arbetet", som beskriver vad som faktiskt hände och ett antal underrubriker som förklarar de  

intressanta delarna av arbetet.

Vad är Societies?

Spelet Societies (fullständig titel: Societies – The Thrill of Discovery) är resultatet av vårt 

kandidatarbete. Societies är ett webbaserat spel för Facebook skrivet i Javascript. Spelaren antar 

rollen som en utforskare/äventyrare i en påhittad värld och utforskar djurliv och bortglömda 

civilisationer på en främmande kontinent. För att kunna utforska vildmarken effektivt måste 

spelaren förstöra hinder med hjälp av verktygen som spelaren tar med sig. Verktygen kan dock inte 

hantera alla hinder så de måste uppgraderas m.h.a. resurser (järn, trä, etc.) som spelaren finner i 

vildmarken och grottorna. Möjligheten att uppgradera verktygen begränsas av ett värde som vi 

kallar Prestige. Prestige avgör vilka föremål som spelaren kan köpa och vilka verktyg som är 

tillgängliga för spelaren. Prestige är också en representation för spelarens ställning i världen, hur 

högt upp spelaren befinner sig på den sociala stegen och hur känd spelaren är. För att öka detta 

värde måste spelaren göra quests eller finna skatter i grottorna. Quests är tillgängliga via NPCs och 

varje quest är en del av en enskild storyline. För att bli erbjuden en quest måste spelaren möta 

minimikraven. Dessa består av ett prestigevärde och, oftast men inte alltid, att man klarat en quest 

innan. Att finna skatter är enklare då man endast behöver finna en kista i en grotta och ha tur. Om 

man finner en skatt så har man två val: antingen säljer man den för pengar eller så donerar man 

den för prestige.

Speltiden och hur spelaren spelar är något vi har tänkt på. En av grundtankarna med 

spelupplevelsen är att spelaren ska kunna spendera relativt lite tid på att göra något för att 

möjliggöra så att spelaren kan spela på lunchen eller under en kort rast. Denna speltid uppskattade 

vi till ca. 10 minuter. Vi ville heller inte att spelaren skulle spela spelet för mycket och därför ta sig 

igenom spelet för snabbt. Därför ville vi begränsa antalet speltillfällen per dag till 3ggr/dag.
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Detta gav oss en speltid på 30min/dag. Med lite överslagsräkning ger det oss en speltid på ungefär 

14h/månad, och med detta som underlag bestämde vi att när spelaren har spelat spelet i 50h (ca. 

3 månader om spelaren spelar tre gånger om dagen varje dag) så har spelaren upplevt allt som 

finns i spelet, d.v.s. att det inte finns något innehåll som spelaren inte har sett. Märk väl att 

speltiden är en uppskattning, vi har inte testat eller implementerat detta, det var ett rent teoretiskt 

mål som vi arbetade mot.

Projektmetoder

Den projektmetod vi använde var en modifierad version av Agile10/Scrum11. Projektmöten hölls 

varje onsdag. På projektmötena gick vi igenom vad som hade gjorts i veckan och vad vi skulle göra 

under den kommande veckan. Det som bestämdes att vi skulle göra skrevs upp i sprintar och lades 

in i Sprinty, vår planeringsapp12 utvecklad av Emil Aspman. Vid behov hölls extramöten, särskilt om 

det berörde stora eller viktiga saker (såsom spelets stil eller vilka features som skulle vara med). 

Alla extramöten hölls med en viss varsel så att alla gruppmedlemmar kunde förbereda sig.

Agile/Scrum är en iterativ projektledningsmetod för mjukvaruutveckling. Vi kom i kontakt med 

denna projektmetod i en kurs vi hade i 2:a året av Digitala Spel13. Under den kursen provade vi på 

tre olika projektmetoder: vattenfall, Agile/Scrum och iteration14.

Vattenfall är en mjukvaruutvecklingsmetod som strukturerar upp varje del av arbetet i olika faser 

som fokuserar exklusivt på några uppgifter.15 När en fas är klar så fortsätter arbetet på nästa fas. En 

mycket viktig sak att anmärka på denna metod är att har man lämnat en fas så kan man inte 

återvända till den.16 Detta ansåg vi vara både opraktiskt och stelt då vi inte kunde gå tillbaka och 

ändra någonting om ett problem visade sig vara oöverkomligt eller extremt svårt, plus att metoden 

kändes för stor och övergripande för oss då vi satsade på ett litet och hanterbart koncept.

Iteration var nästan helt utan strukturer som vi förstod det.

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development  , 2011-05-17
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(development)  , 2011-05-11
12 Planeringsapplikation. Används i denna text för att beskriva ett webbbaserat program som används av gruppen för 

att planera och sköta sitt arbete och för att projektledaren lätt ska få översikt på arbetet.
13 ME1245 Förberedande Produktion Vårterminen 2010

14 Ingen vedertagen projektmetod utan avser i detta fall ett arbetssätt där man gör en planering för en kortare period, 
sedan testar och utvärderar produkten. Alla förslag på förändringar som dyker upp då antecknas och undersöks för 
att sedan ligga till grund för nästa arbetsperiod. Detta kan i teorin upprepas ad infinitum.

15 http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model#Model  , 2011-05-17
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model#Model  , 2011-05-17
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När vi testade iterationsmetoden så tyckte vi om metoden för att den var mycket fri, flexibel och 

garanterade ett resultat. Dock visade det sig vara en metod som krävde mycket självdisciplin och 

bristen på struktur i den blev frustrerande.

Därför valde vi Agile/Scrum som, i våra ögon, kombinerade flexibiliteten från iteration med 

strukturen i vattenfall. Som vi fick lära oss så bestod Agile/Scrum av en produktlogg, där allt som 

skulle göras i produktionen samlades, kategoriserades och skrevs upp. Därefter gjordes en 

sprintlogg, där allt arbete delades in i mindre och hanterbara bitar. Vi använde oss inte av 

produktloggen men vi gjorde en variant av sprintloggen som blev en del av Sprinty.

Vår sprintlogg fylldes på med sprintar (mer om dessa nedan) efter varje projektmöte när vi 

bestämt vad vi skulle göra veckan som kom. I Sprinty hade vi även ett "Scrumboard"17 för att ha en 

översikt på våra sprintar och se vad som hade gjorts under veckan. Agile/Scrum gjorde det möjligt 

för oss att alltid se vad vi skulle göra och när det behövdes. Som i vattenfall så fick vi en översikt på 

vårt arbete och kunde, vid behov, detaljplanera vad vi behövde göra. Samtidigt behövde vi inte 

känna att vi var låsta i processen någon gång. Som i iteration kunde vi alltid gå tillbaka till tidigare 

arbete och se över eller ändra det om behovet skulle uppstå.

Agile/Scrum kombinerade struktur med flexibilitet, detta kändes mycket säkrare än både vattenfall 

och iteration som var extremer av struktur respektive flexibilitet. Med sprintar, "Scrumboard" och 

veckomöten skulle vi ha koll på arbetet. Vi skulle aldrig behöva undra "vad som skulle göras 

härnäst" och vi skulle inte drabbas av att något blev satt i sten och oföränderligt när vi klara med 

det. Detta var ju inte riktigt sant men det fanns fortfarande allt att vinna och inget att förlora på 

projektmetoden som vi såg det.

Sprinty fungerade som så att alla gruppmedlemmar var med i ett projekt på Sprinty och lade upp 

sprintar, ett ord vi lånat från Agile/Scrum, sprintarna delades in i mindre och tydligare 

arbetsuppgifter. Sprinten i sig kunde vara ett dokument som t.ex. "storyöversikt" eller en feature 

som t.ex. "hugga träd". En sprint (som vi använde dem) kan givetvis vara flera saker än bara dessa, 

huvudpoängen är att den är bred eller övergripande för ett antal arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifterna blev då de olika delarna av dokumentet eller featuren som måste 

skrivas/implementeras för att sprinten ska kunna fullbordas och bli klar. 

17 En term vi lärde oss i ME1245 där en tavla eller whiteboard delades in i olika spalter (to-do, in progress, quality 
assurance och done). Sprintarna flyttades mellan spalterna för att se hur långt arbetet med sprintarna had kommigt 
och när de var klara.
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Varje arbetsuppgift och sprint hade olika stadier som de samlades i för att se hur arbetet gick, 

dessa stadier hade vi fått från en tidigare kurs18. Dessa stadier var:

1. Pending - sprinten eller arbetsuppgiften var inte påbörjad än. Alltså: sprinten med 

tillhörande arbetuppgifter låg i en to-do-lista så man kunde se att de fanns med i 

planeringen och skulle göras tills nästa veckomöte.

2. In progress  - sprinten eller arbetsuppgiften arbetades på. Detta betydde att en 

gruppmedlem arbetade på den och försökte göra den klar till nästa veckomöte.

3. Proposed - sprinten eller arbetsuppgiften var klar och kvalitetskontrollerades. Behövdes 

något göras om eller ändras så skickades den tillbaka till In progress.

4. Finished - sprinten eller arbetsuppgiften var helt klar. Den förblev då i finished för att visa 

att den var klar. Behövde man göra om något i den så gjorde man en ny sprint istället för att 

visa att man arbetade på något som redan var gjort.

För att hålla god organisation, d.v.s. att arbetstider hölls och att alla visste vad de borde göra, så 

valdes en av gruppmedlemmarna till projektledare. Projektledaren hade till uppgift att organisera 

möten, se till att gruppen var motiverad och att alla inom gruppen kommunicerade. Till 

gruppledare valdes Marcus Kellner.

Projektledarens ansvarsområden definierades i detta projekt som:

 Att alla gruppmedlemmar fick ta den plats som deras personliga mål krävde.

 Att projektet hölls meningsfullt och utvecklande.

 Se till att det hölls en öppen dialog i gruppen och att kärnvärderingar och regler 

efterföljdes.

 Avgöra tvister eller konflikter om ingen överenskommelse kunde nås.

För att underlätta för projektledaren och skapa någon form av disciplin i gruppen så sattes ett antal 

regler upp i ett separat möte. Reglerna berörde arbetstider och hur vi kan förvänta oss att vi ska 

bete oss mot varandra (se bilaga: "Regler och Värderingar").

18 ME1245 Förberedande Produktion Vårterminen 2010
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I ett tidigt skede så skrev varje gruppmedlem upp egna mål och förväntningar på arbetet för sin 

egen och gruppens skull. Detta hade inget med Agile/Scrum att göra. Varför detta togs upp var för 

att enkelt kunna se att allas kunskaper och utbildning kom till användning i projektet och att det 

fanns möjlighet för alla att utvecklas, d.v.s. utnyttja existerande kunskaper och lära sig nya, 

samtidigt som man arbetar med något man tycker om. Detta ställde naturligtvis vissa krav på vad vi 

skulle arbeta med men det var nödvändigt för att alla skulle få givande arbetsuppgifter.

Sen kommer förstås den viktiga tidsplaneringen. Det gjordes först en grov tidsplan där vi försökte 

uppskatta hur mycket tid som skulle gå till varje del av arbetet (den går att finna i projektplanen). 

Den tjänade ett annat syfte också då vi kunde se hur mycket tid vi hade att arbeta och hur mycket 

tid det var rimligt att lägga på de olika delarna i arbetet.

Slutligen så satte vi upp deadlines med tydliga mål. Den första deadlinen sattes upp till den 11:e 

Mars, vecka 10. Gruppen beräknade då vad som borde vara gjort och bestämt till den deadlinen. 

Vid detta tillfälle tittade vi på vad vi skulle göra och hur mycket tid vi hade att förfoga över tills 

deadlinen. Allting som bestämdes då gjordes om till konkreta mål, skrevs upp och skrevs ut till 

varje gruppmedlem. När den deadlinen nåddes så sattes det upp en ny och samma procedur 

upprepades. Detta gjorde vi totalt tre gånger: första deadlinen 11:e Mars, andra deadlinen 13:e 

April och sista deadlinen 15:e Maj. Detta var en gemensam process där vi som grupp utvärderade 

vårt arbete, bestämde vad vi skulle gå vidare med och om något skull tas bort eller göras om. Det 

var ett sätt för oss att kontrollera att allt gick bra och att vi skulle bli klara i tid.

Arbetet

I arbetets början så tog vi fram egna målsättningar och förväntningar på gruppen och arbetet vi 

skulle göra tillsammans. Detta gjordes för att projektet skulle bli givande för alla så att alla 

gruppmedlemmars kunskaper kom till användning i arbetet samt att det begränsade vad vi skulle 

göra tillsammans (t.ex. krävde Emil Aspmans kunskaper att han arbetade mot webben, alltså måste 

vi göra något riktat mot webb). Kärnvärderingar och regler var två saker som vi också bestämde i 

den här fasen (se bilaga 1). Syftet med dessa var att se till att det hölls en god stämning i gruppen, 

att vi kunde lita på varandra och att vi alla arbetade under samma regler. 
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Allt som gruppen kom fram till skrevs ner och sparades på Dropbox19 så att alla medlemmar lätt 

kunde läsa dokumentet igen vid behov.

En mycket viktig del i arbetet som gruppen kom överens om innan vi började med idéarbetet var 

att ta upp vilken distributionskanal på internet vi ville använda. Vi kom fram till att vi ville ha en 

kanal som var lättillgänglig, seriös och där vi hade tillfälle synas. Antalet möjliga användare som vi 

kunde nå var också en stor faktor som vägdes in i beslutet. Till sist bestämde vi oss för Facebook då 

det uppfyllde våra kriterier.  När vi bestämde oss för Facebook som vår distributionskanal så fick vi 

per automatik ett antal krav att följa (se bilaga 2-5).

Efter allt detta så började idéarbetet, brainstormingmöten20 avlöste varandra och drog oss allt 

närmare en idé som alla ville arbeta med. Brainstormingmötena hölls alltid i ett annat rum för att 

det skulle kännas mer frigjort och spontant, men varje möte krävde att det fanns en whiteboard 

tillgänglig.  Alla saker som vi kom på (features, grafisk stil, spelgenre, etc.) samlades i stora 

mindmaps som vi sedan tog bilder på och sparade på Dropbox (se figur 1). Det tog ett par möten 

innan vi bestämde oss för vad vi ville göra.

Till sist kom vi fram till att vi ville göra ett utforskningsspel där man skapade sig ett eget "sällskap" 

eller en "klubb". När det var gjort så började vi sortera bland våra tidigare idéer och försökte hitta 

saker som vi kunde använda tillsammans med vår grundidé (utforskningsspel med 

klubbar/sällskap). Strukturen på själva idéarbetet var något som vi hade kommit fram till själva och 

som gjordes oberoende av vår valda projektmetod.

19 En webbaserad fildelningstjänst där alla användarna kopplar upp sig, via Dropboxs egna program, till deras nätverk 
och kan automatiskt dela filer med varandra. http://en.wikipedia.org/wiki/Dropbox_(service) 2011-05-11

20 Ett brainstormingmöte är ett kreativt möte som åsyftar att ta fram flera idéer.
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Fig. 1. Mindmap på whiteboard efter ett brainstormingmöte.

Två viktiga möten under idéarbetet var ett "mekanikmöte" och ett "estetikmöte". På 

mekanikmötet bestämde vi vilka mekaniker vi var intresserade av och som fungerade bra 

tillsammans med idén vi hade. Estetikmötet sattes ihop för att bestämma den grafiska och 

musikaliska  stilen för spelet: hur realistiskt det skulle vara, vilka färger som skulle användas, hur 

karaktärer skulle porträtteras och hur ljud och musik skulle vara. I vårt "estetikmöte" så gick vi även 

igenom de moodboards som Tim Ekberg hade gjort. (se figur 2-3).

Fig. 3. Moodboard för karaktärer och kläder.

När vi började konstruera spelet så hade vi en lång lista på features som skulle vara med. Vi var 
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säkra på att vi skulle klara av att arbeta in alla dessa features och tänkte inte mer på att försöka 

koncentrera eller granska arbetet. Det tog ca. 2 veckor (ungefär 7-8 veckor från projektets start) 

innan spelet började ta form (se figur 4-5).

Fig. 4. Vildmarken i ett tidigt stadie.

Fig.5. Grotta i ett tidigt stadie.

Halvvägs in i projektet upptäckte vi att det inte fanns tid att få in alla features i spelet och att vi 

skulle behöva prioritera om många av dem. Den långa listan behövde kortas ner. Detta ledde till att 

ett stort antal features kapades men detta var inte tillräckligt.  Vi hade dessutom inget annat än 

temporär grafik i spelet och många av mekanikerna var halvfärdiga (se figur 6-7).
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Fig. 6. Grottor i Societies efter att halva produktionstiden gått.

Fig. 7. Vildmark i Societies efter att halva produktionstiden gått.

Vi vidtog åtgärder för att försöka lätta lite på arbetsbördan. För att avlasta programmerarna så 

skrev Ola Blissing en egen ljudhanterare i Flash21 då HTML5 inte klarar av ljud särskilt bra än. 

Ljudhanteraren kommunicerade med ljudmotorn på ett bättre sätt och möjliggjorde funktioner 

som att spela upp slumpmässigt utvalda ljud. Emil Aspman utvecklade ett CMS så att andra än 

programmerarna kunde implementera innehåll som föremål och quests i spelet utan att 

programmerarna behövde lägga tid på det.

Mot slutet av projekttiden hade vi få fungerande features (i jämförelse med vad vi hade tänkt från 

början). Vi fick prioritera om och valde då att fokusera på att få ett fungerande spel och få in 

funktioner som Facebook hade att erbjuda. Tiden var knapp (ca. 2 veckor kvar av projekttiden) och 

i slutändan hade vi få sociala mekaniker: bjuda in sina vänner till en "society" ("klubb") man hade 

(vilken inte hade någon funktion), samt att upptäcka djur och hjälpa sina vänner att forska om 

djuret.

21 Animationsprogram riktat mot webben. Används oftast tillsammans med programmeringsspråket ActionScript.
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Fig. 8. Societies mot slutet av projekttiden.

 Fig. 9. Societies mot slutet av projekttiden.

Veckomöten

Varje vecka hade vi ett möte där vi kontrollerade hur det hade gått för varje medlem. Vi tittade på 

vad som skulle ha gjorts, vad som gjordes och vad vi sedan skulle göra. Dessa möten hölls först på 

måndagar men flyttades sedan till onsdagar då det blev enklare att uppskatta hur mycket tid 

någonting tog, ironiskt nog en följd av att helgen kom "mitt i veckan".

Dessa möten var något som vi tog från Agile/Scrum och höll oss konstant uppdaterade på vad som 

hände med spelet och hur det gick för de enskilda gruppmedlemmarna. Satt någon fast eller om 

problem dök upp så kunde detta tas upp på mötet och gruppen hjälptes åt för att lösa det.
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Mekanikmöte

Detta möte var till för att bestämma vilka mekaniker som vi tyckte verkade roliga och kunde 

använda i spelet. Detta möte var inget som var en del av arbetsmetoden vi valt, vi tog själva 

initiativet till det. Det kan också tilläggas att detta var ett möte som hölls en gång i början av vårt 

arbete för att tidigt sätta ramar för arbetet.  Projektledaren utformade mötet och satte målet för 

det. Målet formulerades som: "Hela teamet ska ha en relativt klar uppfattning av hur spelet 

kommer fungera." Med detta menades att hela teamet skulle förstå hur spelet fungerade och hur 

flödet i spelet gick. Tanken var att detta i sin tur skulle mynna ut i en konceptbeskrivning som skulle 

lista allting som fanns och kunde göras i spelet. Detta dokument övergavs senare då det var lättare 

att bara göra listor på allting på whiteboarden i vårt projektrum så att alla kunde ge synpunkter 

och feedback samtidigt.

Under detta möte sorterade vi bland alla idéer vi hade. Här valde vi vad som skulle vara med i 

spelet efter vad vi tyckte verkade roligt och kunde passa ihop i ett större sammanhang. Detta tog 

en längre tid, ca. 3-4 timmar, men resulterade i att vi fick en lista på features som vi trodde var 

roliga och passade tillsammans. Alla features vi kom fram till antecknades och lades i ett dokument 

för senare renskrivning. Vi tog även bilder på tavlan som en extra minneshjälp för de features vi 

kom fram till (se figur 10-12).
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Fig. 10. Features listade på vår whiteboard.

 Fig. 11. Features listade på vår whiteboard.
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Fig. 12. Features listade på vår whiteboard.

Estetikmöte

Detta möte fokuserade helt och hållet på spelets grafik och ljud, story var inte en del av målet även 

om det blev en diskussion om det. Projektledaren utformade mötet och formulerade mötets mål. 

Målet formulerades som: "Att nå fram till en samling punkter som tillsammans beskriver hur spelet 

kommer att se ut och låta." Estetikmötet tog också upp vad vår grafiker Tim Ekberg och 

ljuddesigner Ola Blissing ville arbeta med och få in i spelet. 

Målet var visserligen generellt men vid det här laget hade vi en idé om vilken stämning vi ville ha. 

Vi ville ha ett spel som handlade om utforskning, utspelade sig under den Viktorianska eran, var 

annorlunda i jämförelse med andra Facebook-spel och inte rörde vid svåra ämnen (som t.ex. 

rasism). Detta var dock en del av utgångspunkten då mötet började med att Ola Blissing och Tim 

Ekberg förklarade vad de ville arbeta med om de fick välja fritt. Detta mynnade ut i två korta 

punktlistor för dem:
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Tim Ekberg

 Utflippade detaljer.

 Oväntade element.

 3D-objekt.

 Jobbar gärna med detaljer.

Ola Blissing

 Orkestral musik som är lekfull.

 Experimentera med stereotyper.

 Testa använda ljudeffekter i musiken.

 Arbeta med olika kulturer.

Detta var saker som vi försökte få in i spelet och tänkte på varje gång vi pratade om spelets estetik. 

Med detta som grund så hölls en diskussion om spelets stil.

Många beslut togs i detta möte: hur viktigt realism var i vårt spel, vilket perspektiv som det 

utspelades i, vilka stilgrepp vi använde, utmärkande drag vi använde, var vi ville lägga fokus på 

detaljrikedom och hur "steampunk"22 det skulle vara . Realism ansåg vi vara oviktigt för spelet 

eftersom vi inte hade som ambition hade porträttera tidsperioden korrekt.

Perspektivet blev isometriskt23 då det skulle fungera bättre med den utforskande delen av spelet 

eftersom det falska djupet ger en känsla av rymd. Stilgrepp och utmärkande drag blev löst 

formulerat som: karikatyrer med stora huvuden. Anledningen till det var för att ge vår grafiker 

större frihet när han arbetade med att definiera den grafiska stilen. Vi baserade detta beslut på ett 

tidigare koncept (se fig. 13).

22 En genre inspirerad av science fiction författare som Jules Verne och H. G. Wells. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Steampunk 2011-05-18

23 En grafisk teknik för att skapa ett falskt djup genom att visa alla tre sidor av ett objekt samtidigt, till skillnad från ett 
vanligt tvådimensionellt perspektiv som i Super Mario.http://sv.wikipedia.org/wiki/Isometrisk_projektion 2011-05-
18
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Fig. 13. Av dessa tre variationer så valde vi den i mitten. 

Vi valde att lägga detaljrikedom på: GUI, staden spelaren vistas i och karaktärerna. För ljud lade vi 

detaljrikedom på: GUI- och feedbackljud. Detta baserades på vad Tim Ekberg och Ola Blissing ville 

göra. Anledningen till att vi tog upp steampunk i detta var för att vi hade pratat löst om det skulle 

vara med eller inte. Det slutade med att vi valde att gestalta verktyg mer "steampunk" och det 

andra, karaktärer, miljöer, föremål, etc., mer enhetligt med tidsperioden.

Research

Ett antal veckor ägnades också åt research då hela teamet upplevde att det var viktigt att förstå 

tidsperioden och platserna som vi inspirerades av. Vi ansåg också att det var viktigt att undersöka 

verk (film och böcker) som utspelar sig i den tidsperioden. Detta ledde till att vi sökte efter källor 

på internet, i litteratur och i film för att finna information om mode, kultur, tänkande och historia. 

Det skiljde sig hur vi förhöll oss till olika medier och i vissa fall så skiljde det sig från verk till verk. 

Eftersom vi letade efter användbara element som kläder/klädstilar, gestaltning, teknik och estetik 

som hade använts i verket.
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När det kommer till filmer så tittade vi generellt på hur tidsperioden framställdes i filmen, hur 

språket användes och vad man kunde se. När vi tittade på de klassiska filmerna 20,000 Leagues  

Under the Sea24 och Around the World in 80 Days25 så undersökte vi den visuella stilen. Hur hade 

filmteamet arbetet med att gestalta Jules Vernes verk? Hur fungerade tekniken i filmen? Hur var 

skådespelarna klädda? Hur pratade dem? Detta gav oss nyttig information om hur vi själva kunde 

gestalta teknikoch karaktärer i vår spelvärld. Detta kan jämföras med vad vi tittade på när vi såg på 

Gangs of New York26, The League of Extraordinary Gentlemen27 och Sweeney Todd the Demon 

Barber of Fleet Street28. I dessa filmer tittade vi uteslutande på kläder och miljö. Hur porträtterades 

städerna i filmerna och hur var karaktärerna klädda? 

Böcker blev annorlunde då vi letade efter olika saker i olika verk. I Jules Vernes Maskin-ön29 så 

tittade vi på hur Verne tolkade science fiction. Vilka tekniker trodde han skulle komma och hur 

trodde han att världen skulle förändras? Vad vi tog av detta var inspiration för hur verktyg kunde se 

ut och användas i spelet. Men tittade vi på Siddharta av Herman Hesse30 så var vi ute efter hur han 

gestaltade främmande kulturer och tankesätt. Vi hittade även ett samlingsverk med ett antal av 

Hermann Hesses kortare historier: Sagor & Legender31, från detta kunde vi ta intryck i form av 

stämning och atmosfär. Inspiration för äventyr och skatter hämtade vi mycket från Sierra Madres  

Skatt av B. Traven32. Tidsperioden i boken var visserligen inte helt i linje med vårt spel men vi fann 

ändå att känslan av fara och lycksökande var högst relevant.

Fokus låg på att hitta intressanta och särskiljande detaljer. De detaljer som var intressanta och 

särskiljande listades och sorterades efter synlighet, d.v.s. vad spelaren kan se och uppleva. Det som 

blev osynligt för spelaren togs bort och fokus lades på de synliga detaljerna. Vad som är viktigt att 

anmärka på synligt och osynligt i detta fall är vad vi "tvättade bort". Saker som var vanliga vid den 

här tiden, t.ex. den rådande kvinnosynen och rasism, hade vållat oss stora problem om vi tagit upp 

det i speletoch förmodligen stött bort användare. Därför valde vi att "tvätta bort smutsen" för att 

göra spelet mer tillgängligt och lättare att distribuera spelet.

24 1954, Buena Vista Distribution
25 1956, United Artists
26 2002, Miramax Films
27 2003, 20th Century Fox
28 2007, Warner Bros. Pictures
29 1971, Askild & Kärnekull Förlag AB
30 1996, Albert Bonniers förlag
31 1987, Författarförlaget
32 1953, Folket i Bilds förlag
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Synligheten hade också en annan effekt: den begränsade vad vi behövde beskriva/förklara för 

spelaren. T.ex. så finns det en drottning som regerar ett land som spelaren bor i, men vi behöver 

inte beskriva vare sig drottningen eller landet då spelaren inte har något behov av att veta om eller 

se detta egentligen. Med andra ord så är synligheten på drottningen och landet låg.

Men hur hjälpte indelningen av researchen enlighet synligheten oss? Som redan nämnts så 

begränsade den vad vi behövde förklara för spelaren. Den satte också motivationer för varför 

spelaren gör de saker som spelaren gör och hur det relaterar till spelaren. Lika viktigt var att 

indelningen av researchen enligt synlighet visade vilken information som var viktig för spelaren. 

Detta var speciellt användbart då vi visste hur vi skulle motivera spelaren till att göra något i spelet 

m.h.a. världen som vi hade byggt.

All research mynnade sedan ut i en storyöversikt som är en övergripande beskrivning på hela 

spelvärlden. Detta är främst ett stödjande dokument som användes för att skapa sammanhang. 

Detta var otroligt bra både för gruppens skull då vi kunde skaffa oss en förståelse för vår egen värld 

och vad som fanns i den. Dokumentet kom att formulera grunden för narrativet då det förklarade 

spelmekanikerna inom världens ramar.
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Jämförelse med andra sociala spel på Facebook

Estetik

Societies försökte inte stilmässigt slåss med konkurrenterna om att vara det gulligaste utan satsade 

på en egen lite vriden grafisk stil. Dels därför att vi ville särskilja spelet från den stora massan som 

redan fanns tillgängligt på Facebook och dels för att det inte var något som vi ville ha med i spelet. 

Tittar man t.ex. på Farmville33 från Zynga (se fig. 14) och Societies som vi har gjort (se fig. 15). Så 

syns tydliga skillnader. Vi valde att rikta in stilen mer åt den oljemålade-stilen som var populär 

under tidsperioden som  spelet utspelar sig i, blandat med små doser av Terry Gilliams34 urklippta 

pappfigurer från sina animationer i den klassiska komediserien Monthy Python. Stilen är 

annorlunda och särskiljer sig mycket från den allmänt söta stilen som Farmville är ett utmärkt 

exempel på.

Fig. 14. Farmville, 2009, Zynga

33 Farmville, Zynga, 2009.
34 Komiker som har varit aktiv i Monthy Python, en klassisk komediserie.
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Fig. 15. Societies – The Thrill of Discovery, 2011, Coastalbyte

Ljuddesignen skiljde sig också då den bl.a. innefattar inspelad dialog (hela meningar, inte bara 

"Yeah!" eller "Okay!") och ett antal olika feedbackljud35. Ljuddesignen skulle passa in i spelet och 

arbeta tillsammans med grafiken för att bygga en viss känsla. Därför ordnades stadsljud som skulle 

få staden att kännas levande men ändå stillsam. Olika ljudeffekter spelas upp beroende på vad som 

händer, t.ex. spelaren hittar en skatt, för att särskilja olika handlingar och skapa en viss respons hos 

spelaren. När det kom till vildmarken och grottorna så lades det mer fokus på musik för att få fram 

den äventyrliga stämningen vi eftersträvade.

När det kommer till själva spelvärlden gick vi också ett steg längre då vi gjorde gedigen research 

och verkligen avsatte tid för att skapa en trovärdig värld åt spelet. Detta gav oss ett sammanhang 

för att binda ihop våra mekaniker och en grund som vi kunde använda för att skapa quests, föremål 

och karaktärer enkelt. Precis som med ljud och grafik så arbetade vi konsekvent med att försöka 

göra spelvärlden unik. Vi grundade den på research vi tidigare hade gjort för att ha en bas som 

kunde göra den mer autentisk och intressant.

35 Ljud som spelas upp som ett svar på en handling spelaren gör.
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Mekanik

Societies särskiljer sig i sin spelmekanik i det att det inte förlitar sig på "bygg-fler-hus-och-gör-ditt-

område-fint-konceptet" som dominerar marknaden just nu (Zyngas Farmville och Lolapps 

Ravenwood Fair36 är utmärkta exempel på spel som använder det konceptet). Spelaren ska 

fortfarande samla saker i spelet som t.ex. resurser, men skillnaden är att sakerna som spelaren 

samlar i Societies kommer till praktisk användning. Spelaren kan uppgradera sina verktyg och köpa 

speciella föremål som ger tillfälliga fördelar i spelet, t.ex. använda verktyg utan att förbruka energi.

Progression är inte ovanligt bland Facebook-spel, många spel förlitar sig på det och särskilt Zynga 

har gjort många spel med där progression är en viktig del av spelet. Dock är vårt sätt annorlunda 

tack vare prestige-systemet och verktygen som spelaren använder sig av. Genom att begränsa 

tillgängliga verktyg m.h.a. prestigesystemet så läggs det större vikt på progressionen och den blir 

mer belönande.

Något som vi tog från Farmville och Ravenwood Fair var längden på varje spelsession. Vi ville 

begränsa speltiden för att undvika att spelaren skulle klara av vårt spel för snabbt. Anledningen till 

att vi inte ville detta var för att spelaren kunde klara spelet för snabbt. Då skulle vi förlora spelare 

snabbare än vad vi skulle få nya. Med en begränsad speltid på varje spelsession så kunde vi komma 

runt det problemet och samtidigt sätta en gräns på hur mycket innehåll som finns i spelet. 

Utförande

I slutändan kan vi säga att vi har skapat spel men huruvida det är ett socialt spel är tveksamt. Den 

enda feature vi har som är social i nuläget är upptäckter av nya djurarter. Detta i sig är inte 

tillräckligt för att spelet ska kallas för ett socialt spel.

För att bättre kunna definiera vad vi anser är ett socialt spel så måste vi först definiera vad en 

"social mekanik" är i ett spel. I vår tolkning så är en "social mekanik" något som endast kan uträttas 

m.h.a. ett antal spelare som arbetar tillsammans. Detta samarbete kan vara mer eller mindre aktivt 

beroende på spel men poängen är att en ensam spelare antingen inte kan uträtta en viss sak själv 

eller att det tar väldigt lång tid utan hjälp. På det sättet skiljer sig en "social mekanik" från andra 

spelmekaniker då den är beroende av att flera samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål, inte 

för att det är frivilligt utan för att det är ett måste.

36 Ravenwood Fair, 2010, Lolapps, Inc.
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Som vårt spel är nu så går det att spela det helt utan hjälp. Skulle man ha vänner som spelar så kan 

de endast hjälpa i en mycket liten, sporadisk utsträckning. Upptäcker spelare 1 en ny djurart och 

spelare 2 sedan hittar samma djurart så får båda spelarna en belöning för det. Men p.g.a. att det är 

en mycket låg, helt passiv chans att det händer så är mekaniken inte särskilt imponerande. Hade vi 

satsat på att göra spelet mer socialt så hade vi behövt sociala mekaniker som krävde aktivt 

samarbete, t.ex. bygga ett hus tillsammans eller gräva med en stor borrmaskin som kräver flera 

spelare för att kunna använda.

Slutsatsen vi kan dra av detta är att ett socialt spel uppmuntrar en spelare till att hitta andra 

spelare för att göra något konstruktivt tillsammans i spelet. 
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Reflektion 

Här diskuterar vi hur spelets mekaniker har utvecklats och förändrats under projektets gång och  

hur vi har fått förhålla spelupplevelsen gentemot syftet i projektplanen.

Vi kommer att analysera hur vi hanterade problem i olika delar av produktionen och vad  

konsekvenserna av våra beslut blev. Vi diskuterar huruvida vi uppnått våra mål som vi satte i  

projektplanen och hur vi uppfyllt syftet med projektet.  Varje projektmedlem har skrivit en  

personlig reflektion relaterad till sin egen roll i produktionen. Till sist kommer vi att jämföra vår  

egen slutprodukt med andra spel som använder sig av sociala medier.  Vi kommer att diskutera hur  

väl vi integrerat de sociala funktioner som plattformen vi valt erbjuder och hur vi använt oss av  

spelmediets styrkor.

Syftet i projektplanen

Att skapa ett socialt spel har varit svårt men vi har fått viktiga insikter i vad det är som gör ett 

socialt spel socialt. Dessa insikter kom dock som ett resultat av den tråkiga erfarenheten av att inte 

lyckas skapa ett socialt spel. Ett socialt spel är beroende av att spelarna samarbetar med varandra 

aktivt och att de driver på varandra genom att hjälpa varandra.

Vi hade ambitioner på att spelarna skulle interagera med varandra på sätt som aldrig tidigare 

skådats i ett Facebook-spel. Vi skulle ha fiender med komplex AI som spelarna skulle behöva 

samarbeta för att komma runt och vi skulle ha komplexa sociala strukturer som spelarna kunde 

använda för jämföra sig med varandra och samarbeta i spelvärlden. 

Varför vi inte fick in dessa kan sammanfattas som att vi tog oss vatten över huvudet. Vi hade 

alldeles för många features och det tog för lång tid innan vi upptäckte att det skulle vara omöjligt 

att få in alla på den tiden vi hade. I efterhand går det att konstatera att vi borde ha fokuserat på ett 

litet antal features som vi kunde vikta mot sociala mekaniker. 
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Projektmetod: Agile/Scrum

Projektmetoden vi valde att arbeta med har haft både sina för- och nackdelar. 

Agile/Scrum har gjort att vi har arbetat mer flexibelt jämfört med hur vi hade arbetat om vi t.ex. 

använt den s.k. vattenfallsmetoden som vi beskrev i processbeskrivningen ovan. Om vi planerat 

spelet in i detalj som vattenfallsmetoden förespråkar så finns det en chans att vi tagit oss ännu mer 

vatten över huvudet gällande spelets mekaniker. Men det finns också en chans att vi hade fått en 

tydligare uppfattning av omfattningen av arbetet om vi tvingats gå in i produktionens detaljer 

redan i ett planeringsskede. Hade vi varit tvungna att gå igenom komponent för komponent, vad 

som behöver göras för att spelet skulle blivit klart hade vi nog fått en betydligt bättre överblick och 

tidigt sett att vi behövde skala av konceptet till ett vi visste var genomförbart. 

Vi har haft stor hjälp av tidsplaneringen av det tidigare nämnda verktyget Sprinty. Det designades 

efter våra egna behov av planering och vi använde det aktivt under större delen av projektet. 

Sprinty är designat att innehålla alla i teamets arbetsuppgifter från vecka till vecka vilket gjorde att 

vi kunde mata in våra sprintar rätt in i användargränssnittet. Det märktes dock att vi blev slarvigare 

med att följa vår egen metod mot slutet av projekttiden och de sista veckorna använde vi knappt 

Sprinty alls. 

Det var dock inte brister i Sprinty som gjorde att det användes mindre och mindre. Snarare skulle 

man kunna säga att det var ett symptom på att projektet började tappa fokus i ett större 

sammanhang. Vi visste inte riktigt vad våra mekaniker innebar eller hur de fungerade och vi visste 

heller inte riktigt vart vi borde lägga fokus.

Även om vi varit noga med att ha möten veckovis och haft en förhållandevis öppen diskussion om 

hur vi ska ta spelet vidare genom hela projekttiden så känns det som att vi inte lyckats knyta ihop 

säcken så bra som vi hade hoppats på. Det är möjligt att en metod som hade grundat sig på mer 

planering och framförallt mer fokus på att skapa spelbara prototyper hade givit oss en rimligare 

bild av vad vi var kapabla till.
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Hur mekanikerna förändrats över tid

Mekanikerna i Societies: The Thrill of Discovery hade från första början som mål att inte härma det 

som redan fanns i överflöd på Facebook-plattformen. Tungviktare på marknaden med namn som 

Farmville, Frontierville, Ravenwood Fair använder sig alla av snarlika spelsystem som går ut på att 

spelaren bygger små hus eller plantor för resurser. Om spelaren inte kommer tillbaka till spelet 

efter en tid förfaller spelarens hus och växter så spelaren ska känna sig skyldig att logga in ofta och 

spela spelet. Det finns fler exempel på spel som använder liknande mekaniker för att ”straffa” 

spelarna om de inte spelar spelet.  Teamet ville inte att straff skulle vara en del av spelet, det skulle 

vara tillräckligt kul i sig självt för att få spelare att återvända. Teamet ville se till att att Facebooks 

sociala funktioner och social interaktion mellan spelare skulle ligga till grunden för mekanikerna. 

I början av projektet brainstormade hela teamet tillsammans för att komma på spelmekaniker som 

kunde uppfylla våra mål.

I retrospektiv skulle man kunna säga att vi hade för mycket idéer, eller åtminstone brist på 

tillräcklig idésållning. Teamet visste att det var begränsat av tillgången på spelprogrammerare och 

grafiker men ingen av de ursprungliga idéerna vi hade (t.ex. spelarförmågor, handel mellan spelare 

och ett gränssnitt för att låta spelaren skapa en egen grafisk representation av sig själv) var i sig 

ogenomförbara eller ens särskilt utmanande. Men allting på listorna över genomförbara idéer blev 

snart oöverskådligt och svårt att hålla isär.  Därifrån blev arbetet med spelets mekaniker i princip 

en övning i att skala av, formulera om och ta bort stora delar av den första visionen av spelet. 

Det var betydligt mer jobb att få en första fungerande grund än vi planerade från början. Bara att få 

spelet fungerande har tagit upp tid som skulle ha kunnat gå till att implementera Facebook-

funktioner såsom att bjuda in sina vänner till spelet och att lägga upp upptäckter till sina Facebook-

vänners profiler. Men alla i gruppen har varit överens om att prioritera spelets grundläggande 

funktionalitet högre. Det spelar ingen roll om spelet är socialt och väl integrerat med Facebook om 

det inte fungerar.
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Om spelet inte ens har några implementerade och fungerande mekaniker så finns det ingenting att 

basera några sociala funktioner. Detta må låta uppenbart men kommer av den enkla verkligheten 

att det är svårt att skapa en social mekanik enbart för att vara social. Det krävs något som 

motiverar varför spelet är socialt och därför valde vi att prioritera den grundläggande 

funktionaliteten över den sociala. Utan den grundläggande funktionaliteten så finns det ingenting 

att grunda sociala funktioner på och då spelar det ingen roll om spelet är väl integrerat med 

Facebook.

Facebook som plattform

Den ursprungliga visionen var att använda Facebook i betydligt större utsträckning än vad vi hann 

med inom ramarna för kandidatarbetet. Enligt planeringen skulle spelet vara väl integrerat med 

flera av de olika sociala funktioner som Facebook erbjuder men i slutändan har vi valt att begränsa 

oss till att låta våra användare logga in på spelet med hjälp av sitt Facebookkonto. 

Detta betyder dock att vi kan tillgodoräkna oss en av de största fördelarna vi tänkte oss när vi 

bestämde oss för att använda Facebook. Spelet blir oerhört lättillgängligt i och med att de flesta 

redan har ett Facebookkonto och således bara behöver klicka på en knapp för att få tillgång till 

spelet. 

Vi har studerat de regler som gäller för att ta betalt med Facebooks egenutvecklade valuta 

Facebook Credits, men vi har inte kommit så långt som till att implementera Facebook Credits i 

spelet. De villkor som gäller för att använda sig av Facebook Credits finns bifogade som bilaga. 

Bland bilagorna finns även villkor för användning av Facebook-plattformen och riktlinjer för hur 

Facebook ser att vi hanterar vår produkt om det ska associeras med deras varumärke.

T.ex. får vi inte göra en applikation som uppfattas som ”Spammig”, dvs att den skickar ut en massa 

uppdateringar och meddelanden utan användarens godkännande eller dylikt (bilaga 5, paragraf 3).

Det har gått upp för oss att det fanns mer regler än vi trodde från början. Vi hade förvisso räknat 

med mycket regler o.s.v. Men inte att det skulle finnas så mycket riktlinjer för hur vi måste designa 

vår produkt. Egentligen är det inget underligt utan rör sig om sunt förnuft där Facebook vill 

försäkra sig om att vi som utvecklare förser Facebooks användare med en tjänst av hög kvalitet (se 

bilaga 4, första sidan).

42 (63)



Spelutveckling för Facebook – Från koncept till produkt Marcus Kellner, Fredrik Brundin, Ola Blissing, Tim Ekberg, Sam Samuelsson

Individuella Reflektioner

Spelprogrammering - Fredrik Brundin

I denna reflektion kommer jag att diskutera fördelar, nackdelar och inspiration för genereringen av 

banorna i Societies.

Min roll i kandidatgruppen har varit spelprogrammerare. Det innebär att jag har haft i uppgift att 

programmera spelet och få det att stämma överens med designdokumenten och den visuella 

stilen.

En av sakerna jag har haft som ansvar att programmera har varit genereringen av banor i spelet. 

Generering av banor innebär att spelet kommer att skapa sina egna banor istället för att läsa in 

handgjorda statiska banor.

Jag började med att spela spel som använder sig av genererade banor och läsa artiklar om det. En 

av artiklarna jag läste var ”Steambirds: Survival: Goodbye Handcrafted Levels”37 skriven av Danc. 

Texten handlar om att få kärnmekaniken rolig utan handskapade banor, vilket jag kan hålla med om 

när det kommer till Societes. Kärnmekanikerna i Societes är att utforska nya områden och upptäcka 

skatter och djur som jag känner inte skulle ha varit lika rolig med statiska banor. Med statiska banor 

skulle spelaren snart lära sig hur han/hon ska gå för att hitta en skatt eller komma till en 

undangömd grotta. Genererade banor skulle däremot alltid se annorlunda ut och objekten (skatter, 

grottor etc.) skulle aldrig vara på samma plats. Detta skulle förstärka känslan att du är en utforskare 

och därför förstärka kärnmekanikerna i spelet och allt detta kommer av att ta bort de handgjorda 

banorna. 

Ett bra exempel på ett spel som har hanterat sin bangenerering på ett bra sätt är Spelunky, 2008,  

Derek Yu (independent)38 (fig. 16). Vilket har varit en stor inspiration när jag har jobbat med det här 

arbetet. Spelunky's banor ger verkligen en känsla av att du är en Indiana Jones-liknande äventyrare 

som springer runt i bortglömda ruiner. Det är något jag har försökt få in i genereringen av banorna, 

jag vill att spelaren ska känna som att han/hon är i en bortglömd grotta eller en övervuxen djungel.

37 http://www.lostgarden.com/2010/12/steambirds-survival-goodbye-handcrafted.html   
38 Spelunky, 2008, Derek Yu (independent) http://www.spelunkyworld.com/ 
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 Fig. 16. Spelunky

För att få den effekten så har jag använt mig av två helt olika sätt att generera djungel- och 

grottbanorna. Grottan skapas som en serie separata rum som spelaren får gräva sig mellan och 

djunglen skapas mer som en labyrint av vägar åt olika håll.

En nackdel jag har märkt av att generera banorna är att det är svårt att få dessa att kännas lika 

levande som om en bra bandesigner hade gjort dem för hand. Genereringen använder sig av 

slumpen och matematiska algoritmer för att kolla var den ska sätta ut rum och vad för objekt den 

ska sätta ut i dem. Detta kan ibland leda till att vissa av objekten ligger på lite konstiga platser.

Fördelen med att generera banor är att du alltid kommer få en unik bana. Vi har även sparat 

mycket tid för att våra speldesigners inte har behövt sitta och skapa banor utan kan ägna sig åt sina 

andra uppgifter.
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Att generera banorna direkt i spelet hade varit det mest ideala. Men att göra det hade skapat en 

stor säkerhetsbrist, för att programmeringsspråket som spelet är skrivet i lätt kan kommas åt och 

ändras av spelare direkt i webbläsaren. Därför går det även att gå in och ändra på hur en bana 

genereras och på så sätt kunna göra banan precis som spelaren vill.

För att motverka detta problem så bestämde vi oss för att använda genererade banor som hämtas 

ifrån en databas. Fast vi ville inte förlora känslan som helt genererade banor ger spelaren. Så jag 

skrev ett program (fig. 17) som genererar fram banor och sparar undan dem. På en kort tid så kan 

vi inom gruppen skapa och spara undan en större mängd banor för spelet. Chansen till att en 

spelare hamnar på samma bana flera gånger är låg. Men jag är inte helt nöjd med genereringen 

och i framtiden hoppas på att jag kan få in genereringen direkt i spelet. 

Fig. 17. Program för att generera banor till Societies 

Sammanfattning

Jag har funnit att jobba med generering av banor har varit väldigt kul och intressant. Det är något 

jag kommer att använda mig av i framtida projekt och spel. Jag kommer att utöka och förbättra de 

matematiska algoritmerna för att skapa en bättre och intressantare bangenerering. 
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Ljuddesign – Ola Blissing

I produktionen av Societies ansvarade jag för att producera musik och ljudeffekter samt att 

implementera dessa i spelet.  I denna reflektion kommer jag att diskutera hur jag genomförde 

implementeringen, vilka val jag gjorde och hur resultatet blev.

Under förproduktionen så valde vi att använda oss av HTML5 med  Javascript för att programmera 

spelapplikationen. Detta går bort från den inofficiella standarden för produktion av webbspel som 

är att man bygger spelen i Flash med ActionScript39. Vi valde HTML5 för att det är en ny öppen 

standard som är inbyggd i alla nya webbläsare och för att Flash kräver en licens för utvecklaren 

samt ett extra insticksprogram för slutanvändaren.

När vi bestämde oss för HTML5 så valde vi även att ta på oss en hel del utmaningar. Alla funktioner 

i HTML5 stöds inte av alla webbläsare ännu, vilket gör att vi indirekt valt bort en stor skara 

användare tills dess att stöd finns. Vår förhoppning är självklart att stödet ska utökas inom de 

närmaste månaderna så att alla webbläsare har stöd för vårt spel.

En av de största utmaningarna för min del var att få ljudet att fungera felfritt i webbläsaren. Bland 

detta var en av uppgifterna att välja ett ljudformat att arbeta med. När man gör ljud till webben så 

brukar man försöka komprimera filerna så mycket man kan utan att kvalitén blir lidande, för att 

spara bandbredd för både servern och användaren av applikationen. Om man hade använt sig av 

rådata (till exempel formatet WAV) så hade ett musikstycke tagit väldigt lång tid för webbläsaren 

att läsa in. Olika komprimeringsformat komprimerar med olika resultat, både till storlek och kvalité. 

Min plan var att kunna använda det öppna formatet OGG Vorbis för att spela upp ljud. Vorbis har 

ett par uppenbara fördelar jämfört med sin största konkurrent Mpeg-1 Audio Layer 3 (MP3). Dessa 

innefattar bland annat att mer av materialet förblir intakt trots hårdare komprimering (som ger 

mindre filer) samt att Vorbis är helt fritt från patent.

Tyvärr fungerade den inbyggda ljuduppspelningen så pass bristfälligt att jag blev tvungen att se mig 

om efter alternativ. Jag fann en ljudmotor vid namn SoundManager40  som med hjälp av ett gömt 

Flash-element spelar upp ljud, och som fungerade bra i de webbläsare jag testade.

39 Flash är ett insticksprogram till webbläsare som kan köra applikationer inuti vilken webbläsare som helst. 
ActionScript är programmeringsspråket man använder för att skriva dessa applikationer.

40 SoundManager av Scott Schiller - http://www.schillmania.com/projects/soundmanager/
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En stor nackdel med denna motor var att den endast kunde hantera MP3-formatet och att den 

använde sig av Flash, som vi valt bort tidigare. Nu har dock en version utan Flash som stödjer 

Vorbis släppts och den kommer jag att implementera i spelet senare.

SoundManager kunde spela upp ljud och erbjöd kontroller för att hantera play, stop, volymändring 

och panoreringsändring för varje ljudeffekt och musikspår. Dessa kontrollerna fungerade bra, men 

jag kände att jag behövde fler funktioner för att min musik och mina ljudeffekter skulle nå sin fulla 

potential.

Jag satte igång med en egen ljudhanterare i JavaScript som skulle fungera som en brygga mellan 

spelkoden och ljudmotorn. Hanterarens främsta mål var att ta emot anrop från spelkoden 

tillsammans med olika slags variabler, modifiera ljudets inställningar med den angivna variabeln 

och till sist skicka ett anrop till ljudmotorn med de nya inställningarna.

Bland funktionerna jag byggde först fanns valet att tona in och ut musik istället för att de skulle 

starta och stoppa abrupt. En annan var att ljudhanteraren kunde välja ljudeffekter slumpmässigt, 

till exempel när man vill ha flera yx-ljud för variation.

Fig. 18. Exempel på hur ljudnivåerna för stads- och vildmarksmusiken tonar ut och in.

Jag vidareutvecklade hanteraren under veckorna som följde och blev mycket nöjd med hur det 

fungerade i spelet.
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När man gör spel så handlar allting om att ge spelaren en upplevelse och få henne att leva sig in i 

spelvärlden. För att åstadkomma detta så måste man ta bort så många distraherande element man 

kan, så att spelarens illusion av att befinna sig i spelvärlden inte krossas.

I boken Fundamentals of game design41 skriver Ernest Adams om att upprätthålla spelarens illusion 

av att befinna sig i en annan värld. Adams menar att om spelapplikationen till exempel frågar 

spelaren om den vill spara spelet vid vissa tidpunkter så kommer spelaren att kastas ut ur världen 

och känna sig som en användare av spelet och inte som en del av spelvärlden.

Det finns ett antal liknande fall av detta när man pratar om musik och ljud. Ett av dessa är när man 

abrupt byter mellan musikspår. Om man istället gradvis byter mellan styckena så känns allting 

mycket mer naturligt och man tänker inte så mycket på att en låt stannar och en annan sätts igång. 

Bättre är det om man kan låta musiken påverkas av valen spelaren gör i spelet.

Ett annat fall är när man använder samma ljudeffekt om och om igen. Om man vid varje yxhugg 

hör samma ljudeffekt så blir världen väldigt statisk och man krossar även där illusionen. Detta kan 

också appliceras på en karaktär i spelet som hela tiden hälsar dig med samma fras.

Fig. 19. Exempel på hur en hälsningsfras väljs ut och spelas upp.

Ljudhanteraren jag byggt kom att undvika alla tre fallen väldigt bra, och jag blev nästan förvånad 

över hur bra det fungerade.

41 "Fundamentals of game design, second edition" av Ernest Adams. Utgiven 2010 av Pearson Education, Inc.
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Sammanfattning

Jag hoppas att HTML5 och Javascript blir mer standardiserade i framtiden och kommer att fungera 

bättre i de webbläsare som finns, så att man slipper ta hänsyn till att koden fungerar olika 

beroende på vilken webbläsare slutanvändaren använder.

Tills dessa önskemål är uppfyllda kommer jag att vilja arbeta med mer vedertagna system och 

programmeringsspråk. Nackdelen med nya standarder är att det är få som vet hur man arbetar 

med dem, vilket gör att man får svårt att hitta hjälp när man behöver det. Som om detta inte vore 

nog så lider HTML5 av en del problem som försvårar arbetet för utvecklare.

Hade vi till exempel valt att använda oss av XNA42 så hade jag mycket lättare kunnat bygga 

dynamisk musik av typen jag nämner tidigare i reflektionen, och kunnat fokusera mycket mer på 

låtskrivandet och ljudeffektsinspelningarna.

Samtidigt är jag glad över att vi valde Javascript då jag lärde mig mer om programmering än vad jag 

hade lärt mig om vi hade använt XNA, då det redan finns väldigt kompetenta ljudhanterare till det 

språket.

42 En programmeringsplattform utvecklad av Microsoft som med hjälp av insticksprogrammet Silverlight klarar av att 
köra applikationer i webbläsare.
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Manusförfattare - Sam Samuelsson

I denna reflektion ska jag diskutera storyöversikten i relation till mitt arbete. Varför jag gjorde den, 

hur och varför den blev så viktig. 

Jag gick in i detta projekt som manusförfattare och mina arbetsuppgifter var från början tänkta att 

omfatta: skapa en spelvärld, skriva beskrivningar på föremål i spelet och skriva quests. Mina 

arbetsuppgifter kom dock att expanderas och innefatta bl.a. huvudansvar för den estetiska stilen 

genom att hålla en kontinuerlig dialog med Marcus Kellner (speldesigner), Tim Ekberg (grafiker) 

och Ola Blissing (ljuddesigner).

För att hjälpa till att förklara mitt arbete kommer jag ta hjälp av två artiklar skrivna av Stephen 

Dinehart, som bl.a. har arbetat med Company of Heroes-spelen43.

I likhet med Dinehart så var kärnan i mitt arbete att vara en förkämpe för story och berättande.44 

Jag försökte konsekvent att, via berättande och story, skapa förutsättningar för att spelaren skulle 

engagera sig inom spelvärlden med hjälp av spelets inbyggda spelmekaniker. Detta är vad Dinehart 

talar om när han pratar om ”Interactive Narrative Design”45, vars mål är, enligt Dinehart: ”att 

transportera spelaren genom spelandet in i spelet med hjälp av alla spelarens visuella och audiella 

förmågor.(min översättning)”46 För att möjliggöra detta så måste jag ge mig in på andra estetiska 

delar av spelet47 (ljud och grafik). Samtidigt kan jag inte bortse från spelmekaniken och måste 

därför föra en kontinuerlig dialog med speldesignern Marcus Kellner48.

Det viktigaste som kom av dialogen mellan mig, Tim Ekberg, Ola Blissing och Marcus Kellner var 

grunderna till vår spelvärld. Från de grundläggande diskussionerna, och anteckningarna från dem, 

skapades senare storyöversikten, det som visade sig vara det viktigaste dokumentet i mitt arbete.

43 http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Dinehart   2011-05-15, 
http://narrativedesign.org/2008/07/writing-for-company-of-heroes-opposing-fronts/ , 2011-05-18

44 http://www.gamasutra.com/view/feature/1530/narrative_design_for_company_of_.php   , sidan 1, 2011-05-18
45 http://narrativedesign.org/2009/09/what-is-interactive-narrative-design/   , 2011-05-11
46 http://narrativedesign.org/2009/09/what-is-interactive-narrative-design/   , 2011-05-11
47 http://narrativedesign.org/2009/09/what-is-a-narrative-designer-2/   , 2011-05-11
48 http://narrativedesign.org/2009/09/what-is-a-narrative-designer-2/   , 2011-05-11
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Varför skapades storyöversikten? För det första så skapade den ett sammanhang mellan 

spelmekanikerna och förklarade dem inom spelvärlden. För det andra satte den ramar för vad som 

kunde finnas i vår spelvärld. Med andra ord: den gjorde att jag kunde koncentrera mitt arbete på 

saker som vi visste var viktiga och relevanta för spelet. Storyöversikten hade också ett viktigt 

kriterium att uppfylla: det som stod i dokumentet skulle vara relevant ur ett spelarperspektiv. Detta 

betydde att allt som stod i storyöversikten skulle delas upp i saker som var ”synligt”, sådant som 

spelaren kan se, uppleva eller höra om, och ”osylingt”, saker som spelaren aldrig kommer se, 

uppleva eller höra om. Detta hjälpte inte bara mig att fokusera på det viktigaste i storyn utan 

hjälpte hela gruppen att se spelvärlden från spelarens ögon.

Vad lärde jag mig i processen? Först och främst blev det en lång övning i vanligt författararbete: 

skriva utkast, få feedback, redigera och skriva om. Detta är viktigt i allmänhet när det kommer till 

grupparbete, men för mig hjälpte det att utvecklas som manusförfattare. Jag lärde mig också 

sakteligen att identifiera användbara informationskällor. Att hitta användbara källor gick lättare 

tack vare diskussionerna då jag visste vad vi ville ha: äventyrlig stämning, information om dåtidens 

estetik, etc.  

Varför blev den då så viktig och hur gick det till? Som tidigare sagt så skalade den ner världen till 

vad som var mest relevant för spelaren, den satte ramar för vad som kunde finnas i spelvärlden, 

men viktigast av allt var att den skapade ett sammanhang. Detta sammanhang var det som 

skapade ett förhållningssätt mellan berättandet och mekanikerna. Hur? Genom att förklara 

mekanikerna med hjälp av story så lades det en vikt bakom dem. De blev trovärdigare och lättare 

att förstå inom spelvärlden, de fick substans. För min del, som manusförfattare, så etablerade 

detta en länk mellan berättandet och mekanikerna då det skapade en konkret mening bakom varje 

handling, begränsning, föremål, etc. Med andra ord så fanns det en motivation bakom varför saker 

var som det var. Jag kan inte nog poängtera hur viktigt detta är för ett lyckat berättande. Spelet 

kommer inte stå och falla med det, men ett bra berättande kan få ett spel att gå från bra till 

fantastiskt bra.
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Sammanfattning

Det finns mycket kvar att förstå och lära sig om hur berättande och story fungerar i spel. Jag är inte 

ensam om denna slutsats.49 Att skriva en storyöversikt må inte vara nödvändig för alla spelprojekt, 

om tid och resurser är begränsade eller spelet bygger på historisk fakta, men det är ett praktiskt 

verktyg om man vill lägga vikt vid spelets story. Används den rätt så ger den viktiga insikter om vad 

som är relevant för spelaren i spelvärlden, den ger manusförfattaren ramar att arbeta inom och 

den gör spelmekanikerna trovärdigare och mer förståeliga.

49 http://frictionalgames.blogspot.com/2011/05/finding-videogames-true-voice.html   , 2011-05-17
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Projektledning och Design – Marcus Kellner

I denna reflektion kommer jag som projektledare och speldesigner diskutera värdet av att sätta 

upp tydliga ramar för hur ett spel ska fungera och att tydligt illustrera dessa funktioner i tid. Jag 

kommer knyta reflektionen till en artikel som handlar om mjukvaruprogrammering, men som ändå 

går att koppla direkt  till några av de största insikterna det här projektet har givit mig.

Ett av mina allvarliga problem under projekttiden har också varit en källa till en av mina största 

insikter. Problemet i sig går lättast att beskriva i konkret form med frågan ”Hur är det tänkt att 

”Spelmekanik X” ska fungera egentligen?”. Det brukade röra sig om enkla detaljer som hur den 

matematiska formeln för att räkna ut mängden skada på ett träd spelaren ska göra varje gång 

han/hon hugger med en yxa i spelet. Det kan också röra sig om hela system – "Vad ska spelaren 

göra med allt trä han/hon hugger i skogen" eller "Hur vet spelet om spelaren ens kan hugga just 

det här trädet?"

Dessa frågor verkar ha uppstått när vi i gruppen har fattat beslut om spelets system tillsammans 

utan att ha beskrivit och dokumenterat våra svar ordentligt. Det räcker med att en vecka har gått 

mellan att vi bestämt att "Trä" är en ny typ av resurs i spelets ekonomi tills att trädfällning faktiskt 

ska implementeras i koden – det är då frågorna dyker upp: "Hur ska det se ut?", "Hur mycket trä 

ska spelaren få?", "Är det skillnad på olika träd?" och "Varför är inte det här bestämt sedan 

innan?". Det som verkat klart och tydligt har hunnit falla i någon sorts designmässigt dunkel och 

inte sällan är bitar av mina anteckningar och minnen motsägelsefulla.

Förutom att det har varit brist på dokumentation i textform så har det saknats tydliga illustrationer 

av hur gränssnittet faktiskt ska se ut på olika ställen i spelet. När grafiker och programmerare ska 

rita ut en särskild meny har det inte varit självklart att det funnits en ritning för hur den ska se ut. 

Det här är ett problem som jag blev medveten om först när jag började närma mig lösningen på 

det. Det var först när jag verkligen började särskilja spelets olika delar och rita upp dem för mig 

själv som det slog mig "Varför gjorde jag inte så här från början?". Det har varit mitt ansvar att se 

till att projektet drivs framåt och att projektmedlemmarna vet vad som behöver göras. 
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När jag skriver detta känns det så oerhört självklart att det nästan förefaller mig löjligt att jag ens 

tar upp det. Det är mitt ansvar som speldesigner att gränssnittet är genomtänkt och dokumenterat. 

Det behövdes dock ett litet paradigmskifte från min sida för att jag verkligen skulle förstå detta. Jag 

kan illustrera detta skifte i perspektiv med följande berättelse: 

Tidigt i förproduktionsfasen märkte jag att grafikern Tim Ekberg hade fastnat i sitt arbete. Han 

skulle göra en snabb skiss på hur skärmen för spelets affär skulle se ut, d.v.s. den skärm där 

spelaren kan inhandla virtuella föremål av olika slag. Min syn på uppgiften var: ”Som grafiker måste 

ju säkert han ha ett bättre öga för vad som är ett snyggt gränssnitt än jag” och gav honom därför 

en lista på saker spelaren kunde göra i affären. Det jag gjorde då var att forcera speldesignarbete 

på grafikern när jag egentligen borde ha tänkt: ”Jag som speldesigner borde kunna rita upp en 

exakt ritning på vad som ska presenteras för spelaren baserat på spelmekaniken för bästa resultat”.

Den här insikten kom till mig en bra bit in i projektet när jag började märka att det blev allt 

vanligare med tidigare nämnda frågor. En vecka sa jag stopp och drog med mig manusförfattaren 

Sam Samuelsson in i ett separat rum vid sidan om projektrummet. Vi brainstormade och ritade upp 

en detaljerad mindmap över allting vi bedömde som ”luddigt” i spelets design. När vi kände oss 

nöjda började jag arbeta av punkter en efter en. Jag kunde ta ett område i stil med ”Grottor” och 

gick igenom allt som spelaren borde kunna göra där. Jag illustrerade med små figurer och tog bort 

allt som inte hade en plats eller funktion för den grundläggande upplevelsen av spelet. Det innebar 

att mycket rensades bort. När jag inte var säker på huruvida en löst planerad spelmekanik skulle 

fungera eller ens vara kvar i spelet tog jag hjälp av mitt team. Särskilt Sam Samuelsson som 

författat kontexten till mekanikerna50 och Fredrik Brundin som är ansvarig för att översätta 

designen till fungerande kod kom med mycket feedback. Det har hela tiden varit Fredrik som fått 

avgöra om en idé går att genomföra rent tekniskt eftersom det är han som varit tvungen att hitta 

en lösning. När jag och Sam Samuelsson kom med ett förslag som för oss tycktes innebära en liten 

förändring kan det i själva verket inneburit att Fredrik Brundin skulle tvingas skriva om onödigt 

mycket kod. I dessa fall har han sagt ifrån och jag och Sam Samuelsson har sett oss om efter en 

annan lösning.

50 D.v.s. det är Sam som har bestämt varför spelaren först måste samla tre gummiband innan han kan uppgradera sin 
borrmaskin.
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Så för att slutligen härleda detta till artikeln om mjukvarutveckling jag nämnde tidigare. Artikeln 

heter ”Seven Habits of  Highly Effective Programmers” av Philip Chu som driver företaget Technicat 

som specialiserar sig på mjukvaruutveckling och IT-konsultering. Jag kom i kontakt med artikeln 

först mot slutet av projekttiden och känner igen en hel del av det Philip Chu väljer att 

problematisera. Artikelns syfte är att belysa programmerarens egna insikter och erfarenheter av 

olika typer av mjukvarutveckling och är en del av en artikelserie han kallar för Adventures in  

software development.

Den här artikeln51 handlar om hur man är en effektiv programmerare och hur man ska förhålla sig 

till schemaläggning i projektet och projektledare. Dock väljer jag att se innehållet ur management-

synvinkel, i min roll som projektledare och huvudansvarig för projektets tidsplanering.

I artikeln reflekterar Chu över värdet av att skapa körbar kod tidigt för att kunna testa den, att få en 

överblick av användargränssnittet tidigt och hur användarflödet ser ut: Vilka funktioner erbjuder 

spelet? När presenteras de? Hur sitter de ihop i en större kontext? Anledningen till detta är att de 

som utvecklar och fattar beslut då snabbt kan få en uppfattning om hur det faktiskt känns att 

använda det som produceras. Han menar att det finns en gräns där teoretisk design och planering 

nästan mynnar ut i rena gissningslekar där man mest hoppas att användaren kommer använda 

slutprodukten som utvecklaren tänkt sig.

Detta kan relateras till vårt spelprojekt, där det har varit stor förvirring över hur spelet sitter ihop. 

Det är inte förrän i slutet vi har skaffat oss en ordentlig överblick över vad spelaren kan göra, och i 

vilka situationer. Jag är rädd att jag var för ängslig att fatta beslut på egen hand gällande spelets 

design i ett tidigt skede av produktionen och det har straffat sig. När inte ens jag som speldesigner 

har kunnat säga med säkerhet varför spelaren ska bry sig om att hugga ner ett träd, hur kan jag då 

förvänta mig att någon annan i teamet ska göra det?

Jag märkte med en gång att det blev lättare att kommunicera spelets design när jag började 

illustrera exakt hur menyer och skärmar skulle fungera. Detta gjorde jag på det mest 

grundläggande sätt man kan tänka sig. Jag satt med papper, penna och färgpennor och ritade hur 

vårt spel skulle se ut skärm för skärm, mekanik för mekanik.

51. http://drupal.technicat.com/writing/programming.html  tredje och fjärde stycket Philip Chu, 2011-05-19
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Jag började skriva ner exakta värden på variabler som koden skulle använda och hur de skulle 

användas. Resultatet var att jag i lugn och ro kunde gå tillbaka till en ritning istället för att avbryta 

allt jag höll på med när det dök upp en fråga. 

Jag hade kunnat lägga in hela den föregående processen i en sprint redan i början av produktionen. 

Det hade gjort att vår arbetsmetod hade blivit naturligare och vårt arbete mer överskådligt. Hade 

vi arbetat med en vattenfallsmetod så hade detta prototypsteg kanske fallit sig naturligare för mig 

och jag hade kanske kommit på att arbeta på det här sättet tidigare. 

Sammanfattning

Jag har lärt mig värdet av att testa och prototypa ett grafiskt gränssnitt av det system man designar 

och utvecklar. Nästa projekt jag arbetar i kommer jag se till att göra det här mycket tidigare i 

produktionen. Jag har även lärt mig att det inte går att vara för tydlig eller pedagogisk när det 

kommer till att kommunicera sin design till sina medarbetare. I framtiden måste jag kunna fatta 

många designbeslut på egen hand och även dokumentera dessa kontinuerligt och uppdatera dem 

så åtminstone jag som designer med säkerhet kan säga hur spelet är tänkt att fungera.

56 (63)



Spelutveckling för Facebook – Från koncept till produkt Marcus Kellner, Fredrik Brundin, Ola Blissing, Tim Ekberg, Sam Samuelsson

Grafiker – Tim Ekberg

I min reflektion ska jag sammanfatta hur jag valde att arbeta inom ett medium jag inte är van vid.

Redan från allra första början, när jag satt och ritade konceptbilder med penna och papper förstod 

jag att detta projektet skulle bli en utmaning. Det måste erkännas att jag inte har varierat mig med 

mina illustrationer innan. Utan har istället hållit mig inom en viss typ av stil när jag har illustrerat 

innan detta projektet (för exempel av detta, se figur 18).

Den viktorianska stilen var verkligen ett hinder att överkomma, något som kändes redan när jag 

satt och ritade konceptbilder med papper och penna. På grund av att jag inte har haft särskilt 

mycket erfarenhet inom spelgrafik (utan kommer från en filmbakgrund) och att jag inte var van vid 

viktoriansk design. Det jag valde att koncentrera mig på var huvudsakligen de små detaljerna 

eftersom det är en viktig bit av den viktorianska stilen. Vi hade kommit överens om att vi ville ha en 

egen visuell stil, vilket jag uppskattade eftersom det skulle innebära att jag inte behövde överge 

min stil, utan utgå från den.  
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 Fig. 20.

Fig. 21. The Neverhood52  

Fig. 22.

52 The Neverhood, 1996, The Neverhood, Inc., DreamWorks Interactive 
http://www.visualmethod.net/2008/12/04/the-neverhood-  chronicles/   

58 (63)

http://www.visualmethod.net/2008/12/04/the-neverhood-chronicles/
http://www.visualmethod.net/2008/12/04/the-neverhood-chronicles/


Spelutveckling för Facebook – Från koncept till produkt Marcus Kellner, Fredrik Brundin, Ola Blissing, Tim Ekberg, Sam Samuelsson

Den personliga stilen har grundligen inspirerats av The Neverhood53 (figur 21). Spelets stil har 

överförts i framför allt arkitekturen där allting böjer sig åt olika håll som om de inte hade blivit 

byggda utan växt, likt blommor. Detta fungerar dessutom som en hylling till den viktorianska stilen. 

Det var nämligen populärt med naturliga former, såsom blad och växter, bland mönster och 

detaljer. En hylling till naturen som samtidigt går hand i hand med beslutet att det skulle vara en 

lite speciell stil.

Däremot fanns problemet att jag har för vana att tänka filmiskt. Så fort jag får en bild i huvudet är 

den i rörelse. Det är passande dramatisk belysning och jag ser det från en filmiskt passande vinkel. 

Det är liv. Detta var uppenbarligen något som skulle gå förlorat i detta projekt med tanke på att det 

upplevs från en stationär, platt vinkel. 

Det började med att jag inte ens hade någon form av ritverktyg, utan fick använda musen istället. 

Det tog inte lång tid innan jag insåg att denna process tog längre tid än vad vi kunde acceptera. Det 

visade sig dock att en av programmerarna, Fredrik Brundin, hade en ritbräda hemma som jag 

kunde låna. Arbetshastigheten ökade avsevärt när jag väl hade justerat inställningarna och vant 

mig vid tryckkänsligheten som ökar och minskar penselstorleken i ritprogrammet beroende på hur 

hårt man trycker.  Tyvärr uppstod det uppenbarligen kommunikationsproblem mellan ritplattan 

och mjukvaran jag använde eftersom tryckkänsligheten upphörde att fungera med några sekunders 

mellanrum. Det var bara ett par veckor efter det som jag köpte min egen ritplatta, av samma 

märke, vars tryckänslighet fungerade korrekt. Strax efter det, när jag var hemma, experimenterade 

jag med att koppla tryckänsligheten med andra saker. Det visade sig att när man kopplade det till 

att skifta mellan färgerna man hade satt som förgrundsfärg och bakgrundsfärg, kunde man skapa 

bilder med färg, form och skuggning på samma gång, varpå arbetshastigheten ökade markant. 

Dock medföljde två nackdelar med denna upptäckten. Det första var att jag var tvungen att göra 

om ett par saker som jag redan hade ritat, på grund av att jag kunde helt enkelt inte gå tillbaka till 

min gamla metod efter att ha upplevt illustrering som det här. För det andra fick man vara extra 

försiktig när man lyfte på penseln, på grund av att färgens nyans/mättnad/ljushet, beroende på 

konfiguration, lämnade en färgklick där man lyfte penseln.

53 The Neverhood, 1996, The Neverhood, Inc., DreamWorks Interactive 
http://www.visualmethod.net/2008/12/04/the-neverhood-  chronicles/   
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Det tog mig ett par veckor innan jag kom på den uppenbara lösningen till detta problem; att sänka 

flödet i penseldragen. Denna metod, även om den löste problemet med färgklickarna, kom det upp 

en ny.  Återigen hade jag producerat material vars visuella stil inte skulle stämma överens med de 

bilder som har skapats på senare tid. 

Sammanfattning:

Känn till ditt optimala arbetsätt. Det smärtar mig att det är den huvudsakliga läxan jag har kommit 

fram till, eftersom det är en sådan uppenbar sak. Det hade inte med tiden att göra med tanke på 

att vi hade diskuterat projektet löst redan innan kandidatarbetet. Möjligheten att i förväg 

bestämma vilken form grafiken skulle ta fanns där och jag tog den inte. Det är ett grundläggande 

misstag som egentligen behövde hända. Detta kommer jag dra lärdom av.
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Team – Regler och Värderingar Alla

Syfte
Här sammanställer vi Teamets värderingar för projektet. Det här är superviktigt att alla i teamet är 
delaktiga och uppriktiga när vi utformar. Det här är vår egen konstitution som defenierar för oss hur 
vi vill arbeta, vilka principer vi ska stå för och vilka regler vi vill ha. Om inte alla kan, vill eller i 
praktiken håller sig till principerna vi har satt behöver vi ändra våra principer. Det här är till för att 
alla ska trivas och fungera och framför allt: ha roligt under kandidatarbetet.

Mål för innehåll: 
1. Regler (fasta tider, komunikation, respekt, etc)
2. En definition av vad det innebär att utföra ett  bra arbete. (t.ex att man håller deadlines, 

lyssnar på andras åsikter, etc)
3. En definition av vad en bra arbetsplats innebär. ( t.ex ordning och reda, kreativ miljö, lätt 

att kominucera, etc)
4. En lista på önskvärt beteende. (Uppriktighet, berätta om man känner sig stressad, etc)

Ordning
1. Vi håller ordning och reda på våra respektive arbetsplatser.
2. Vi lägger inte saker att skräpa varandras arbetsplatser.
3. Vi lämnar inte matrester och annat som gör att rummet känns unket. 

Möten
1. Varje Onsdag har vi projektmöte kl 10:00 på morgonen där vi går igenom våra sprintar.. 
2. Andra möten ska om möjligt varslas om på projektmötet så det finns tid för eventuell 

förberedelse.

Plats
1. Vi arbetetar tillsammans i projektrummet i den mån det är möjligt
2. Det är OK att jobba ifrån annan plats om man känner sig sjuk eller har annan god anledning 

att vara någon på något annat ställe.
3. Arbetar man ifrån annan plats är man skyldig att hålla sig kontaktbar via msn, skype eller 

telefon. 

NDA
1. Man får prata om konceptet fritt. 
2. PR sker via en viss kanal. 
3. Inte släppa ut screenshots eller detaljerade features på egen hand.

Frånvaro
1. Om man är försenad på morgonen så ska man höra av sig och beträtta dett aför gruppen.
2. Behöver man vara frånvarande en eller fler dagar så berättar man det för gruppen så fort 

man vet när och ser till att det kommer med i Resursplaneringen.
3. Man ska även uppdatera sin planering så arbetsbördan stämmer överens med tiden man har 

på sig.



Team – Regler och Värderingar Alla

Teamets gemensamma värderingar
1. Det är viktigt att vara öppen för konstruktiv kritik och även att kunna ge det till andra.
2. Det är ok att avvika ifrån planeringen om man kan motivera hur det bättre tjänar teamets mål 

och syften.
3. Vi värderar teamkänsla, vi bör lära känna varandra och ha trevligt ihop.
4. Man ska kunna visa upp progressionen i sitt arbete. 
5. Vi hjälper varandra och tvekar inte att ställa och svara på frågor.
6. Alla i teamet får komma till tals, även angående ämnen som inte ligger inom det 

huvudsakliga ansvarsområdet.
7. Upplever man att man inte får/kan/vill ge uttryck för någon idé man har så pratar man om 

det med någon annan i teamet – förslagsvis projektledaren.
8. Vi är ärliga mot oss själva och varandra och säger till om projektet börjar kännas som något 

annorlunda än vad man föreställde sig i början. 
9. Vi klankar inte ner på varandras arbete.
10. Vi pratar inte skit om varandra eller andra projektgrupper.

Teamets vision
1. Vi uvecklar och distribuerar ett färdigt spel till en stor publik.
2. Vi lyckas skapa någonting som känns unikt.
3. Vi riktar spelet mot en målgrupp och har en affärsmodell i åtanke.
4. Slutprodukten ska dra stor nytta av och vara väl integrerad med Facebooks API.
5. Spelet är kul och beroendeframkallande att spela - även om spelaren väljer att inte spendera 

några Facebookkrediter på det.
6. Alla i teamet är mycket stolta över slutprodukten och att ha varit en del av projektet.



Facebook Credits Terms
Date of Last Revision: March 30, 2011

To enhance the quality, convenience, and security of the user experience on Facebook applications, these 
Facebook Credits Terms are included in the Facebook Platform Policies and apply to developers who accept 
Facebook Credits.

1. Eligibility

1. We may approve or deny your request to accept Credits in our sole discretion. We may also revoke your 
eligibility to accept Credits at any time in our sole discretion.

2. You must be 18 years of age or older to accept Credits.

2. Transactions

1. Transaction Details

1. When you offer goods or services, you accept responsibility for completing that transaction pursuant to the 
terms you offer. Our only role in that transaction is as a service provider.

2. You may offer supplemental terms and conditions in conjunction with your sales only if they do not conflict with 
Facebook rules or policies.

3. To the extent that minors enter into transactions with you, you understand that those transactions may be 
voidable by law and that you may be required to refund amounts paid.

4. You may not price items for sale in fractions of Credits.

5. You may not conduct any transaction that the promotion or execution of which would be prohibited on 
Facebook.

6. You may not accept Credits as payment for tangible goods.

7. You may not accept Credits as payment for alcohol or tobacco related products.

8. You may not accept Credits as payment for a currency or other stored value item that can be used outside of 
the application.

9. You may not charge a purchaser a higher effective price in Credits for a good or service than you would for any 
other payment method that you accept for that good or service.

10.You will not (and you will not enable or allow any third party to) sell Credits to, or trade or otherwise exchange 
Credits with, any third party.

11.You will comply with Facebook Credits brand guidelines.

12.Any goods or services you offer on or through Facebook are considered to be content or applications posted by 
you to Facebook under the Statement. You may not offer any goods or services on or through Facebook which 
require any consents or other rights from any third party unless you have obtained all such rights. Furthermore, 
you may not offer any good or service which would require us to pay any fee or royalty to any third-party. You 
agree to indemnify and hold us harmless from and against any claim arising out of or related to your failure to 
comply with this paragraph.

3. Redemption

1. When you redeem Credits with us we will redeem them at the rate of $0.10 per Credit, less a service fee of 
$0.03 per credit redeemed. If we change the service fee or redemption rate, the redemption rate and service 
fee in effect at the time you accepted a Credit as consideration will apply to that Credit. We will give you 30 
days notice on the Facebook Developer Blog of changes to the redemption rate or service fee.

http://developers.facebook.com/policy/
http://developers.facebook.com/blog
http://www.facebook.com/creditsbranding/


2. When you redeem Credits you have accepted for a transaction, we will redeem them approximately 21 days 
following the end of the bimonthly period (either the 1st through 15th of the month or the 16th through the 
end of the month) in which the transaction occurred, except as otherwise set forth herein.

3. We will redeem Credits only in U.S. dollars.

4. We will redeem Credits only if we have on record your current banking information and any other information 
we need to make the payment.

5. At the time of redemption, we will round down any fractional amounts of Credits to the nearest whole number.

6. If a redemption payment for any given month would be less than One Hundred Dollars ($100.00), we will roll 
payment over to the next month unless your account is being deactivated or deleted.

7. We will only make redemption payments to a single recipient for each account.

8. If we make a redemption payment to you that we later determine should not have been made, you are liable to 
us for the full amount of the payment and you agree to reverse the payment or permit us to reverse the 
payment.

9. You won't receive interest on balances held before redemption, balances are not deposit obligations, and 
balances are not insured by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other governmental agency.

10.If you wish to dispute a redemption payment, you must notify us in writing within 30 days of receipt of the 
payment, and failure to do so constitutes a waiver by you of any claim relating to the payment.

11.From time to time, we may issue a small amount of Credits at no cost to a particular user (e.g. someone who is 
new to Credits or has lapsed from usage) in order to promote the use of Credits on Facebook and applications 
that use Credits, and if you receive those Credits in transactions, we will not redeem them.

4. Actions We May Take

1. We may suspend, remove or disable access to any product or service you offer at any time without notice and 
we will have no liability for removing or disabling access to any such product or service

2. We may limit the number of transactions or volume of Credits you are able to accept during a given period of 
time.

3. We may withhold from redemption any Credits we determine were accepted due to any breach of the Facebook 
rules or policies by you, were transferred based on fraudulent or illegal transactions, were alleged by a user to 
have been performed without their consent, or resulted in returned, undelivered, rejected or defective goods or 
services or transactions.

4. You will be liable for all Chargebacks relating to transactions we learn about within 90 days of the transaction. 
You will not be responsible for Chargebacks we learn about after the 90th day unless: (a) we determine you 
accepted those Credits after breaching Facebook rules or policies, or (b) your Chargeback rate for any one of 
the prior three months exceeds 5% of your total transaction volume for that month. By "Chargebacks" we 
mean any reversals of payment initiated by a third party payment provider.

5. We may delay redemption of any Credits related to any investigation we are conducting, but in no case longer 
than 180 days after the transaction.

6. We may deduct from your redemption payment any amounts for which you are past due to us on any payment 
in connection with any Facebook program.

7. We may contribute to a charitable organization selected by us (and charge additional standard redemption fees 
for that transaction) all redemption amounts we are unable to pay to you within 2 years of receipt of the 
associated Credits because we have been unable to reach you, have not received adequate payment 
instructions from you, or have not received a request to redeem such Credits.

8. You agree to cooperate with us to prevent fraud.

5. Transaction-Related Disputes



1. You are solely responsible for the resolution of disputes between you and users, including without limitation, 
disputes that Facebook refers to you or notifies you of via tools or systems we may provide. We have the right, 
but not the obligation, to assist in the resolution of such disputes.

2. In the event of a dispute between you and a user over a transaction, you agree to provide to us any records we 
request that may help resolve the dispute.

3. You agree that we may recover from you any monetary loss to us on account of any decision by us to provide 
refunds or other compensation to users as a result of their purchases from you made with Credits or any claims 
made by third parties arising from your products or services.

6. Other Terms

1. Your request to accept Credits constitutes your "written instruction" authorizing us to obtain your credit report 
from a credit bureau for the purposes of processing your application and conducting ongoing reviews of your 
account.

2. You will not use any user information obtained as a result of a transaction using Credits for any purpose other 
than completing that transaction.

3. In the event of any conflict between the Statement or Payments Terms and these Facebook Credits Terms, 
these Facebook Credits Terms control.

4. You agree to notify Facebook if you receive any inquiry from a government agency about Facebook Credits.

5. It is your responsibility to remit all duties, taxes (including, without limitation, sales tax and VAT) and other fees 
that apply to your transactions, including the redemption of Credits. To the extent that our issuance of a Credit 
is considered a taxable event and you subsequently receive that Credit as payment for a transaction, or we 
otherwise remit taxes related to a Credit you receive, you agree to reimburse us for any remittance we make 
related to that Credit. If duties, taxes or fees apply to the redemption of a Credit, the service fee may be 
adjusted by Facebook so that the net amount received by Facebook remains $0.03 per credit redeemed. You 
agree to indemnify and hold us harmless from and against any claim arising out of or related to your failure to 
comply with this paragraph.

6. We may revise these terms at any time.



Date of Last Revision: August 25, 2010

Payments Terms
When you make payments through Facebook, you agree to these Payments Terms. 

1. Making Purchases
1. When you confirm a transaction on Facebook, you agree to be bound by and pay for that transaction.
2. Pay attention to the details of the transaction, because your total price may include taxes, fees, and shipping 

costs, which you are responsible for paying.
3. Don't commit to a transaction unless you are ready to pay, because all sales are final.
4. If you order something that becomes unavailable before it can be provided to you, your only remedy is to 

receive a refund of your purchase price.
5. When you "purchase" a virtual gift from our gift shop, we commit to posting the gift and any accompanying 

message from you on the recipient's profile (or sharing it privately if you choose). Our obligation ends when we 
deliver the gift and message.

6. You may be presented with additional terms related to a specific purchase before you confirm the transaction 
(such as shipping terms for tangible goods). Those additional terms will also govern that transaction.

7. Even though we use terms like "purchase," "buy," "sell," and "order" to talk about transactions related to virtual 
gifts and credits, we don't transfer an ownership interest in those items. For example, the virtual gifts we make 
available through our gift shop are licensed to you, not sold.

8. WE MAKE NO WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO ANY PRODUCTS OR 
SERVICES SOLD ON OR THROUGH FACEBOOK.

2. Payment Sources

We want to make payments convenient, so we allow you to make payments using a number of different payment sources, 
like credit cards and debit cards.

1. When you provide a payment source to us, you confirm that you are permitted to use that payment source. You 
also authorize us to collect and store it, along with other related transaction information.

2. When you make a payment, you authorize us (and our designated payment processor) to charge the full amount 
to the payment source you designate for the transaction.

3. If you pay by credit or debit card we may obtain a pre-approval from the issuer of the card for an amount up to 
the amount of the purchase. We will bill your card at the time of purchase or shortly thereafter. If you cancel a 
transaction before completion, that pre-approval may result in your funds not otherwise being immediately 
available.

4. If you pay by debit card and your payment results in an overdraft or other fee from your bank, you alone are 
responsible for that fee.

3. Purchasing and Using Credits

You may purchase credits from Facebook to purchase virtual goods, or to send gifts or special messages to other users.

1. When you purchase or receive credits, you do not own the credits. Rather, you receive a limited right to use 
such credits in connection with certain features on Facebook, such as the purchase of a virtual gift.

2. Purchases of credits are non-refundable.
3. You will not sell credits to anyone, or transfer them to anyone outside of Facebook.
4. We may change the purchase price for credits at any time as well as the ways that you can use or transfer 

credits. We also reserve the right to stop issuing credits.
5. Credits are not redeemable for any sum of money or monetary value from us unless we agree otherwise in 

writing.
6. If you leave a balance of credits unused for three years, we may redeem those credits by sending virtual gifts to 

your Facebook friends or donating the credits to a nonprofit organization of our choice (and charging standard 
redemption fees for those transactions).

7. If you deactivate your account and do not reactivate it within 6 months, or if you delete your account, you will 
lose any accumulated credits.

8. If we deactivate your account and you do not meet any conditions necessary to reinstate it within 6 months, we 
may redeem those credits by donating the credits to a nonprofit organization of our choice (and charging 
standard redemption fees for those transactions).

9. If you receive free or promotional Credits, we may expire them at any time.
4. Actions We May Take

As part of our effort to keep Facebook safe, we may take certain actions to reduce liability for users and us.

1. We may make any inquiries that we consider necessary, either directly or through third parties, concerning your 
identity and creditworthiness.

2. We may cancel any transaction if we believe the transaction violates these Payments Terms or the Statement of 
Rights and Responsibilities, or we believe doing so may prevent financial loss.

3. We may place a delay on a payment for a period of time, limit payment sources for a transaction, limit your 
ability to make a payment or deactivate your account if we believe doing so may prevent financial loss.

4. We may contact your payment source issuer, law enforcement, or impacted third parties (including other users) 
and share details of any payments you are associated with if we believe doing so may prevent financial loss or a 
violation of law.

5. We may cancel any credits transferred, assigned, or sold in violation of these Payments Terms or the Statement 
of Rights and Responsibilities.

6. If you purchase advertising, and your payment method fails or your account is past due, we may take steps to 
collect past due amounts using other collection mechanisms. You agree to pay all expenses associated with such 



collection, including reasonable attorneys' fees. Interest will accrue on any past due amounts at the rate of the 
lesser of 1% per month or the lawful maximum.

5. Disputes and Reversals
1. If you believe that an unauthorized or otherwise problematic transaction has taken place under your account, 

you agree to notify us immediately, so that we may take action to prevent financial loss.
2. To the fullest extent permitted by law, you waive all claims against us related to payments unless you submit the 

claim to us within 30 days after the charge.
3. You are responsible for and agree to reimburse us for all reversals, charge-backs, claims, fees, fines, penalties 

and other liability incurred by us (including costs and related expenses) that were caused by or arising out of 
payments that you authorized or accepted.

4. If you enter into a transaction with a third party and have a dispute over the goods or services you purchased 
we have no liability for such goods or services. Our only involvement with regard to such transaction is as a 
payment agent.

5. We may intervene in disputes between users concerning payments but have no obligation to do so.
6. Your only remedy for a technical failure or interruption of service is to request that your transaction be 

completed at a later time.
6. Special Provisions Applicable to Advertisers

1. When you purchase advertising on or through Facebook, you agree to pay all amounts specified in the order, 
along with any applicable taxes.

2. You are responsible for maintaining the security of your advertising account, and you understand that you will 
be charged for any orders placed on or through your advertising account.

3. You can cancel an advertising order at any time through our online portal, but your ads may run for several days 
after you notify us, and you are still responsible for paying for those ads.

4. Without limiting section 4.1, your order constitutes your written authorization for us to obtain your personal 
and/or business credit report from a credit bureau. We may obtain your credit report when you place an order, 
or at any time thereafter.

5. It is your responsibility to remit any taxes that apply to your transactions. You agree to indemnify and hold us 
harmless from and against any claim arising out of your failure to do so.

7. Notices and Amendments to These Payments Terms
1. We may provide notices to you by posting them on our website, or by sending them to an email address or 

street address that you previously provided to us. Website and email notices shall be considered received by you 
within 24 hours of the time posted or sent; notices by mail shall be considered received within three business 
days of the time sent.

2. Except as otherwise stated, you must send notices to us relating to payments and these Payment Terms by 
postal mail to: Facebook, Attention: Legal Department, 1601 California Avenue, Palo Alto, California, 94304.

3. The Payment Terms in place at the time you confirm a transaction will govern that transaction.
4. We may change these Payment Terms, in whole or in part, even though the changes may affect accumulated 

credits. All amendments to these Payment Terms will be made pursuant to Section 12 of the Statement of Rights 
and Responsibilities.

8. Other
1. All of the commitments you make in the Facebook Statement of Rights and Responsibilities apply to payments 

through Facebook. In the event of any conflict between these Payments Terms and the Facebook Statement of 
Rights and Responsibilities, the Payments Terms shall prevail.

2. If you are under the age of 18, you may make payments only with the involvement of a parent or guardian. You 
should review these Payments Terms with a parent or guardian to make sure that you both understand them.

3. If you are a resident of or have your principle place of business in the US or Canada, these Payments Terms are 
between you and Facebook, Inc.  Otherwise, these Payments Terms are between you and Facebook Ireland 
Limited.  References to “us,” “we,” and “our” mean either Facebook, Inc. or Facebook Ireland Limited, as 
appropriate.

4. Some countries may restrict or prohibit your ability to make payments through Facebook. Nothing in these 
Payments Terms should be read to override or circumvent any such foreign laws.



Introduction
Date of Last Revision: February 10, 2011

Facebook Platform is an extension of Facebook, whose mission is to give people the power to share and make 
the world more open and connected.

Platform applications and developers are required to comply with the following documents:

• Statement of Rights and Responsibilities: requirements for anyone who uses Facebook.

• Principles: the spirit of the law for Platform.

• Policies: the letter of the law for Platform.

Here are some Examples and Explanations for specifics.

Principles

Create a great user experience

• Build social and engaging applications

• Give users choice and control

• Help users share expressive and relevant content

Be trustworthy

• Respect privacy

• Don't mislead, confuse, defraud, or surprise users

• Don't spam - encourage authentic communications

Policies

I. Features and Functionality

1. You must not violate any law or the rights of any individual or entity, and must not expose Facebook or 
Facebook users to harm or legal liability as determined by us in our sole discretion.

2. You must not include functionality that proxies, requests or collects Facebook usernames or passwords.

3. You must not circumvent (or claim to circumvent) our intended limitations on core Facebook features and 
functionality.

4. If you offer a service for a user that integrates user data into a physical product (such as a scrapbook or 
calendar), you must only create a physical product for that user's personal and non-commercial use.

5. If you exceed, or plan to exceed, any of the following thresholds please contact us as you may be subject to 
additional terms: (>5M MAU) or (>100M API calls per day) or (>50M impressions per day).

6. Your website must offer an explicit "Log Out" option that also logs the user out of Facebook.

7. Special provisions for apps on Pages:

a. Apps on Pages must not host media that plays automatically without a user's interaction.
b. When a user visits your Page, if they have not given explicit permission by authorizing your Facebook app or 

http://www.facebook.com/terms.php
http://www.facebook.com/developers/developer_help.php?category=Thresholds
http://developers.facebook.com/docs/guides/policy/examples_and_explanations
http://developers.facebook.com/policy/#policies
http://developers.facebook.com/policy/#principles


directly providing information to your Page, you may only use information obtained from us and the user's 
interaction with your Page in connection with that Page. For example, although you may use aggregate 
analytics for your individual Page, you must not combine information from any other sources to customize the 
user's experience on your Page and may not use any information about the user's interaction with your Page in 
any other context (such as analytics or customization across other Pages or websites).

8. You must not use or make derivative use of Facebook icons, or use terms for Facebook features and 
functionality, if such use could confuse users into thinking that the reference is to Facebook features or 
functionality.

II. Storing and Using Data You Receive From Us

1. You will only request the data you need to operate your application.

2. You may cache data you receive through use of the Facebook API in order to improve your application’s user 
experience, but you should try to keep the data up to date. This permission does not give you any rights to 
such data.

3. You will have a privacy policy that tells users what user data you are going to use and how you will use, display, 
share, or transfer that data and you will include your privacy policy URL in the Developer Application.

4. A user's friends' data can only be used in the context of the user's experience on your application.

5. Subject to certain restrictions, including on transfer, users give you their basic account information when they 
connect with your application. For all other data obtained through use of the Facebook API, you must obtain 
explicit consent from the user who provided the data to us before using it for any purpose other than displaying 
it back to the user on your application.

6. You will not directly or indirectly transfer any data you receive from us, including user data or Facebook User 
IDs, to (or use such data in connection with) any ad network, ad exchange, data broker, or other advertising or 
monetization related toolset, even if a user consents to such transfer or use. By indirectly we mean you cannot, 
for example, transfer data to a third party who then transfers the data to an ad network. By any data we mean 
all data obtained through use of the Facebook API, including aggregate, anonymous or derivative data.

7. You will not use Facebook User IDs for any purpose outside your application (e.g., your infrastructure, code, or 
services necessary to build and run your application). Facebook User IDs may be used with external services 
that you use to build and run your application, such as a web infrastructure service or a distributed computing 
platform, but only if those services are necessary to running your application and the service has a contractual 
obligation with you to keep Facebook User IDs confidential.

8. If you need an anonymous unique identifier to share outside your application with third parties such as content 
partners, advertisers, or ad networks, you must use our mechanism. You must never share this anonymous 
unique identifier with a data broker, information broker, or any other service that we may define as such under 
our sole discretion.

9. You will not sell any data. If you are acquired by or merge with a third party, you can continue to use user data 
within your application, but you cannot transfer data outside your application.

10.If you stop using Platform or we disable your application, you must delete all data you have received through 
use of the Facebook API unless: (a) it is basic account information; or (b) you have received explicit consent 
from the user to retain their data.

11.You cannot use a user’s friend list outside of your application, even if a user consents to such use, but you can 
use connections between users who have both connected to your application.

12.You will delete all data you receive from us concerning a user if the user asks you to do so, and will provide an 
easily accessible mechanism for users to make such a request. We may require you to delete data you receive 
from the Facebook API if you violate our terms.

13.You will not include data you receive from us concerning a user in any advertising creative, even if a user 
consents to such use.

http://developers.facebook.com/policy/#definitions


14.You must not give your secret key to another party, unless that party is an agent acting on your behalf as an 
operator of your application. You are responsible for all activities that occur under your account identifiers.

III. Application Content

A. Prohibited Content - You are responsible for all content of and within your application, including 
advertisements and user-generated content. You must not promote, or provide content referencing, facilitating, 
containing or using, the following:

1. Alcohol-related content (unless the appropriate Demographic Restrictions are used), or sale of tobacco 
products, ammunition and/or firearms;

2. Content that infringes upon the rights of any third party, including intellectual property rights, privacy, publicity 
or other personal or proprietary right, or that is deceptive or fraudulent;

3. Gambling, including without limitation, any online casino, sports books, bingo or poker;

4. Illegal activity and/or illegal contests, pyramid schemes, sweepstakes or chain letters; if you run, reference, or 
facilitate a legally permissible sweepstakes, contest, or other promotion you are subject to 
Facebook'sPromotions Guidelines;

5. Content that is hateful, threatening, defamatory, or pornographic; incites violence; or contains nudity or graphic 
or gratuitous violence.

B. Advertisements and Cross-Promotions

6. You must not include advertisements or promotions, cross-promote other applications, or provide web search 
functionality in content distributed through Facebook social channels.

7. You can only utilize advertising or similar monetization related products or services from companies that appear 
on this list within Apps on Facebook.com.

IV. Application Integration Points

1. You must not incentivize users to use (or gate content behind the use of) Facebook social channels, or imply 
that an incentive is directly tied to the use of our channels.

2. You must not pre-fill any of the fields associated with the following products, unless the user manually 
generated the content earlier in the workflow: Stream stories (user_message parameter for 
Facebook.streamPublish and FB.Connect.streamPublish, and message parameter for stream.publish), Photos 
(caption), Videos (description), Notes (title and content), Links (comment), and Jabber/XMPP.

3. If a user grants you a publishing permission, you must still obtain consent from the user before taking any 
action on the user's behalf, such as publishing content or creating an event.

4. You must provide users with an easily identifiable "skip" option whenever you present users with an option to 
use a Facebook social channel.

5. You must not provide users with the option to publish more than one Stream story at a time.

6. Platform integrations, including social plugins:

a. Your advertisements must not include or be paired with any Platform integrations, including social plugins 
such as the Like button, without our written permission.
b. You must not sell or purchase placement of a Like button or Like box plugin.
c. You must not incentivize users to Like any Page other than your own site or application, and any incentive 
you provide must be available to new and existing users who Like your Page.
d. You must not obscure or cover elements of our social plugins, such as the Like button or Like box plugin.

7. Facebook messaging (i.e., email sent to an @facebook.com address) is designed for communication between 
users, and not a channel for applications to communicate directly with users.

V. Enforcement

We can take enforcement action against you and any or all of your applications if we determine in our sole 
judgment that you or your application violates Platform Policies. Enforcement action can include disabling your 
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application, restricting you and your application's access to Platform functionality, terminating our agreements 
with you, or any other action as we in our sole discretion deem appropriate.

VI. Changes

We can change these Platform Policies at any time without prior notice as we deem necessary. Your continued 
use of Platform constitutes acceptance of those changes.

VII. Definitions

1. By "Application" we mean canvas page application, Platform integration, or any other technical integration we 
have assigned an application identification number.

2. By "Facebook social channel" we mean Application Info Section, Application tab, Feed, requests (including 
invites), inbox attachments, Chat, Bookmarks, or any other feature of a user profile or Facebook 
communication channel in which or through which an application can provide, display, or deliver content 
directed at, on behalf of, or by permission of a user.

3. By “basic account information” we mean: name, email, gender, birthday, current city, and profile picture URL.

4. By "Facebook Platform Terms and Policies" we mean the Statement of Rights and Responsibilities and the 
Platform Policies.

5. By "User data you receive from Facebook" we mean any data or content (including any images, text, or other 
information or materials) you receive from us, that was provided by users to us, or was associated by us with a 
particular user.



This agreement was written in English (US). To the extent any translated version of this agreement conflicts with the English 
version, the English version controls.  Please note that Section 16 contains certain changes to the general terms for users outside 
the United States.

Date of Last Revision: October 4, 2010.

Statement of Rights and Responsibilities

This Statement of Rights and Responsibilities ("Statement") derives from the Facebook Principles, and governs our relationship with 
users and others who interact with Facebook. By using or accessing Facebook, you agree to this Statement.

1. Privacy

Your privacy is very important to us. We designed our Privacy Policy to make important disclosures about how you can use 
Facebook to share with others and how we collect and can use your content and information.  We encourage you to read 
the Privacy Policy, and to use it to help make informed decisions.
 

2. Sharing Your Content and Information

You own all of the content and information you post on Facebook, and you can control how it is shared through 
your privacy and application settings. In addition:

1. For content that is covered by intellectual property rights, like photos and videos ("IP content"), you specifically 
give us the following permission, subject to your privacy andapplication settings: you grant us a non-exclusive, 
transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP content that you post on or in 
connection with Facebook ("IP License"). This IP License ends when you delete your IP content or your account 
unless your content has been shared with others, and they have not deleted it.

2. When you delete IP content, it is deleted in a manner similar to emptying the recycle bin on a computer. 
However, you understand that removed content may persist in backup copies for a reasonable period of time 
(but will not be available to others).

3. When you use an application, your content and information is shared with the application.  We require 
applications to respect your privacy, and your agreement with that application will control how the application 
can use, store, and transfer that content and information.  (To learn more about Platform, read our Privacy 
Policy and Platform Page.)

4. When you publish content or information using the "everyone" setting, it means that you are allowing everyone, 
including people off of Facebook, to access and use that information, and to associate it with you (i.e., your 
name and profile picture).

5. We always appreciate your feedback or other suggestions about Facebook, but you understand that we may use 
them without any obligation to compensate you for them (just as you have no obligation to offer them).
 

3. Safety

We do our best to keep Facebook safe, but we cannot guarantee it. We need your help to do that, which includes the 
following commitments:

1. You will not send or otherwise post unauthorized commercial communications (such as spam) on Facebook.
2. You will not collect users' content or information, or otherwise access Facebook, using automated means (such 

as harvesting bots, robots, spiders, or scrapers) without our permission.
3. You will not engage in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid scheme, on Facebook.
4. You will not upload viruses or other malicious code.
5. You will not solicit login information or access an account belonging to someone else.
6. You will not bully, intimidate, or harass any user.
7. You will not post content that: is hateful, threatening, or pornographic; incites violence; or contains nudity or 

graphic or gratuitous violence.
8. You will not develop or operate a third-party application containing alcohol-related or other mature content 

(including advertisements) without appropriate age-based restrictions.
9. You will not offer any contest, giveaway, or sweepstakes ("promotion") on Facebook without our prior written 

consent. If we consent, you take full responsibility for the promotion, and will follow our Promotions 
Guidelines and all applicable laws.

10. You will not use Facebook to do anything unlawful, misleading, malicious, or discriminatory.
11. You will not do anything that could disable, overburden, or impair the proper working of Facebook, such as a 

denial of service attack.
12. You will not facilitate or encourage any violations of this Statement.

 
4. Registration and Account Security

Facebook users provide their real names and information, and we need your help to keep it that way. Here are some 
commitments you make to us relating to registering and maintaining the security of your account:

1. You will not provide any false personal information on Facebook, or create an account for anyone other than 
yourself without permission.

2. You will not create more than one personal profile.
3. If we disable your account, you will not create another one without our permission.
4. You will not use your personal profile for your own commercial gain (such as selling your status update to an 

advertiser).
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5. You will not use Facebook if you are under 13.
6. You will not use Facebook if you are a convicted sex offender.
7. You will keep your contact information accurate and up-to-date.
8. You will not share your password, (or in the case of developers, your secret key), let anyone else access your 

account, or do anything else that might jeopardize the security of your account.
9. You will not transfer your account (including any page or application you administer) to anyone without first 

getting our written permission.
10. If you select a username for your account we reserve the right to remove or reclaim it if we believe appropriate 

(such as when a trademark owner complains about a username that does not closely relate to a user's actual 
name).
 

5. Protecting Other People's Rights

We respect other people's rights, and expect you to do the same.
1. You will not post content or take any action on Facebook that infringes or violates someone else's rights or 

otherwise violates the law.
2. We can remove any content or information you post on Facebook if we believe that it violates this Statement.
3. We will provide you with tools to help you protect your intellectual property rights. To learn more, visit our How 

to Report Claims of Intellectual Property Infringement page.
4. If we remove your content for infringing someone else's copyright, and you believe we removed it by mistake, 

we will provide you with an opportunity to appeal.
5. If you repeatedly infringe other people's intellectual property rights, we will disable your account when 

appropriate.
6. You will not use our copyrights or trademarks (including Facebook, the Facebook and F Logos, FB, Face, Poke, 

Wall and 32665), or any confusingly similar marks, without our written permission.
7. If you collect information from users, you will: obtain their consent, make it clear you (and not Facebook) are 

the one collecting their information, and post a privacy policy explaining what information you collect and how 
you will use it.

8. You will not post anyone's identification documents or sensitive financial information on Facebook.
9. You will not tag users or send email invitations to non-users without their consent.

 
6. Mobile

1. We currently provide our mobile services for free, but please be aware that your carrier's normal rates and fees, 
such as text messaging fees, will still apply.

2. In the event you change or deactivate your mobile telephone number, you will update your account information 
on Facebook within 48 hours to ensure that your messages are not sent to the person who acquires your old 
number.

3. You provide all rights necessary to enable users to sync (including through an application) their contact lists with 
any basic information and contact information that is visible to them on Facebook, as well as your name and 
profile picture.
 

7. Payments and Deals
1. If you make a payment on Facebook or use Facebook Credits, you agree to our Payments Terms.

2. If purchase a Deal, you agree to our Deals Terms.

3. If you provide a Deal or partner with us to provide a Deal, you agree to the Merchant Deal Terms in addition to 
any other agreements you may have with us.
 

8. Special Provisions Applicable to Share Links 

If you include our Share Link button on your website, the following additional terms apply to you:
1. We give you permission to use Facebook's Share Link button so that users can post links or content from your 

website on Facebook.
2. You give us permission to use and allow others to use such links and content on Facebook.
3. You will not place a Share Link button on any page containing content that would violate this Statement if 

posted on Facebook.
 

9. Special Provisions Applicable to Developers/Operators of Applications and Websites 

If you are a developer or operator of a Platform application or website, the following additional terms apply to you:
1. You are responsible for your application and its content and all uses you make of Platform. This includes 

ensuring your application or use of Platform meets our Facebook Platform Policies and our Advertising 
Guidelines.

2. Your access to and use of data you receive from Facebook, will be limited as follows:
1. You will only request data you need to operate your application.
2. You will have a privacy policy that tells users what user data you are going to use and how you will 

use, display, share, or transfer that data and you will include your privacy policy URL in the Developer 
Application.

3. You will not use, display, share, or transfer a user’s data in a manner inconsistent with your privacy 
policy.
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4. You will delete all data you receive from us concerning a user if the user asks you to do so, and will 
provide a mechanism for users to make such a request.

5. You will not include data you receive from us concerning a user in any advertising creative.
6. You will not directly or indirectly transfer any data you receive from us to (or use such data in 

connection with) any ad network, ad exchange, data broker, or other advertising related toolset, even 
if a user consents to that transfer or use.

7. You will not sell user data.  If you are acquired by or merge with a third party, you can continue to use 
user data within your application, but you cannot transfer user data outside of your application. 

8. We can require you to delete user data if you use it in a way that we determine is inconsistent with 
users’ expectations.

9. We can limit your access to data.
10.You will comply with all other restrictions contained in our Facebook Platform Policies.

3. You will not give us information that you independently collect from a user or a user's content without that 
user's consent.

4. You will make it easy for users to remove or disconnect from your application.
5. You will make it easy for users to contact you. We can also share your email address with users and others 

claiming that you have infringed or otherwise violated their rights.
6. You will provide customer support for your application.
7. You will not show third party ads or web search boxes on Facebook.
8. We give you all rights necessary to use the code, APIs, data, and tools you receive from us.
9. You will not sell, transfer, or sublicense our code, APIs, or tools to anyone.
10. You will not misrepresent your relationship with Facebook to others.
11.You may use the logos we make available to developers or issue a press release or other public statement so 

long as you follow our Facebook Platform Policies.
12. We can issue a press release describing our relationship with you.
13. You will comply with all applicable laws. In particular you will (if applicable):

1. have a policy for removing infringing content and terminating repeat infringers that complies with the 
Digital Millennium Copyright Act.

2. comply with the Video Privacy Protection Act ("VPPA"), and obtain any opt-in consent necessary from 
users so that user data subject to the VPPA may be shared on Facebook.  You represent that any 
disclosure to us will not be incidental to the ordinary course of your business.

14. We do not guarantee that Platform will always be free.
15. You give us all rights necessary to enable your application to work with Facebook, including the right to 

incorporate content and information you provide to us into streams, profiles, and user action stories.
16. You give us the right to link to or frame your application, and place content, including ads, around your 

application.
17. We can analyze your application, content, and data for any purpose, including commercial (such as for targeting 

the delivery of advertisements and indexing content for search).
18. To ensure your application is safe for users, we can audit it.
19. We can create applications that offer similar features and services to, or otherwise compete with, your 

application.
 

10.About Advertisements and Other Commercial Content Served or Enhanced by Facebook

Our goal is to deliver ads that are not only valuable to advertisers, but also valuable to you. In order to do that, you agree 
to the following:

1. You can use your privacy settings to limit how your name and profile picture may be associated with 
commercial, sponsored, or related content (such as a brand you like) served or enhanced by us. You give us 
permission to use your name and profile picture in connection with that content, subject to the limits you place.

2. We do not give your content or information to advertisers without your consent.
3. You understand that we may not always identify paid services and communications as such.

 
11. Special Provisions Applicable to Advertisers 

You can target your specific audience by buying ads on Facebook or our publisher network. The following additional terms 
apply to you if you place an order through our online advertising portal ("Order"):

1. When you place an Order, you will tell us the type of advertising you want to buy, the amount you want to 
spend, and your bid. If we accept your Order, we will deliver your ads as inventory becomes available. When 
serving your ad, we do our best to deliver the ads to the audience you specify, although we cannot guarantee in 
every instance that your ad will reach its intended target.

2. In instances where we believe doing so will enhance the effectiveness of your advertising campaign, we may 
broaden the targeting criteria you specify.

3. You will pay for your Orders in accordance with our Payments Terms. The amount you owe will be calculated 
based on our tracking mechanisms.

4. Your ads will comply with our Advertising Guidelines.
5. We will determine the size, placement, and positioning of your ads.
6. We do not guarantee the activity that your ads will receive, such as the number of clicks you will get.
7. We cannot control how people interact with your ads, and are not responsible for click fraud or other improper 

actions that affect the cost of running ads.  We do, however, have systems to detect and filter certain suspicious 
activity, learn more here.
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8. You can cancel your Order at any time through our online portal, but it may take up to 24 hours before the ad 
stops running.  You are responsible for paying for those ads.

9. Our license to run your ad will end when we have completed your Order. You understand, however, that if users 
have interacted with your ad, your ad may remain until the users delete it.

10. We can use your ads and related content and information for marketing or promotional purposes.
11. You will not issue any press release or make public statements about your relationship with Facebook without 

written permission.
12. We may reject or remove any ad for any reason.
13. If you are placing ads on someone else's behalf, we need to make sure you have permission to place those ads, 

including the following:
1. You warrant that you have the legal authority to bind the advertiser to this Statement.
2. You agree that if the advertiser you represent violates this Statement, we may hold you responsible for 

that violation.
 

12.Special Provisions Applicable to Pages
If you create or administer a Page on Facebook, you agree to our Pages Terms.
 

13.Amendments
1. We can change this Statement if we provide you notice (by posting the change on the Facebook Site 

Governance Page) and an opportunity to comment.  To get notice of any future changes to this Statement, visit 
our Facebook Site Governance Page and become a fan.

2. For changes to sections 7, 8, 9, and 11 (sections relating to payments, application developers, website 
operators, and advertisers), we will give you a minimum of three days notice. For all other changes we will give 
you a minimum of seven days notice. All such comments must be made on the Facebook Site Governance Page.

3. If more than 7,000 users comment on the proposed change, we will also give you the opportunity to participate 
in a vote in which you will be provided alternatives. The vote shall be binding on us if more than 30% of all 
active registered users as of the date of the notice vote.

4. We can make changes for legal or administrative reasons, or to correct an inaccurate statement, upon notice 
without opportunity to comment.
 

14. Termination

If you violate the letter or spirit of this Statement, or otherwise create risk or possible legal exposure for us, we can stop 
providing all or part of Facebook to you. We will notify you by email or at the next time you attempt to access your 
account. You may also delete your account or disable your application at any time. In all such cases, this Statement shall 
terminate, but the following provisions will still apply: 2.2, 2.4, 3-5, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 
11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13, and 14-18.
 

15.Disputes
1. You will resolve any claim, cause of action or dispute ("claim") you have with us arising out of or relating to this 

Statement or Facebook exclusively in a state or federal court located in Santa Clara County. The laws of the 
State of California will govern this Statement, as well as any claim that might arise between you and us, without 
regard to conflict of law provisions. You agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located in 
Santa Clara County, California for the purpose of litigating all such claims.

2. If anyone brings a claim against us related to your actions, content or information on Facebook, you will 
indemnify and hold us harmless from and against all damages, losses, and expenses of any kind (including 
reasonable legal fees and costs) related to such claim.

3. WE TRY TO KEEP FACEBOOK UP, BUG-FREE, AND SAFE, BUT YOU USE IT AT YOUR OWN RISK. WE ARE 
PROVIDING FACEBOOK "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-
INFRINGEMENT. WE DO NOT GUARANTEE THAT FACEBOOK WILL BE SAFE OR SECURE. FACEBOOK IS NOT 
RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS, CONTENT, INFORMATION, OR DATA OF THIRD PARTIES, AND YOU RELEASE 
US, OUR DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AND AGENTS FROM ANY CLAIMS AND DAMAGES, KNOWN AND 
UNKNOWN, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH ANY CLAIM YOU HAVE AGAINST ANY SUCH 
THIRD PARTIES. IF YOU ARE A CALIFORNIA RESIDENT, YOU WAIVE CALIFORNIA CIVIL CODE §1542, WHICH 
SAYS: "A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR 
SUSPECT TO EXIST IN HIS FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM 
MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS SETTLEMENT WITH THE DEBTOR." WE WILL NOT BE LIABLE TO YOU 
FOR ANY LOST PROFITS OR OTHER CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS STATEMENT OR FACEBOOK, EVEN IF WE HAVE BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. OUR AGGREGATE LIABILITY ARISING OUT OF THIS 
STATEMENT OR FACEBOOK WILL NOT EXCEED THE GREATER OF ONE HUNDRED DOLLARS ($100) OR THE 
AMOUNT YOU HAVE PAID US IN THE PAST TWELVE MONTHS. APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE 
LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY OR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE 
LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN SUCH CASES, FACEBOOK'S LIABILITY WILL BE 
LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
 

16. Special Provisions Applicable to Users Outside the United States

We strive to create a global community with consistent standards for everyone, but we also strive to respect local laws. 
The following provisions apply to users outside the United States:

1. You consent to having your personal data transferred to and processed in the United States.
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2. If you are located in a country embargoed by the United States, or are on the U.S. Treasury Department's list of 
Specially Designated Nationals you will not engage in commercial activities on Facebook (such as advertising or 
payments) or operate a Platform application or website.

3. Certain specific terms that apply only for German users are available here.
 

17.Definitions
1. By "Facebook" we mean the features and services we make available, including through (a) our website 

at www.facebook.com and any other Facebook branded or co-branded websites (including sub-domains, 
international versions, widgets, and mobile versions); (b) our Platform; (c) social plugins such as the like button, 
the share button and other similar offerings and (d) other media, software (such as a toolbar), devices, or 
networks now existing or later developed.

2. By "Platform" we mean a set of APIs and services that enable others, including application developers and 
website operators, to retrieve data from Facebook or provide data to us.

3. By "information" we mean facts and other information about you, including actions you take.
4. By "content" we mean anything you post on Facebook that would not be included in the definition of 

"information."
5. By "data" we mean content and information that third parties can retrieve from Facebook or provide to Facebook 

through Platform.
6. By "post" we mean post on Facebook or otherwise make available to us (such as by using an application).
7. By "use" we mean use, copy, publicly perform or display, distribute, modify, translate, and create derivative 

works of.
8. By "active registered user" we mean a user who has logged into Facebook at least once in the previous 30 days.
9. By "application" we mean any application or website that uses or accesses Platform, as well as anything else 

that receives or has received data from us.  If you no longer access Platform but have not deleted all data from 
us, the term application will apply until you delete the data.
 

18.Other
1. If you are a resident of or have your principal place of business in the US or Canada, this Statement is an 

agreement between you and Facebook, Inc.  Otherwise, this Statement is an agreement between you and 
Facebook Ireland Limited.  References to “us,” “we,” and “our” mean either Facebook, Inc. or Facebook Ireland 
Limited, as appropriate.

2. This Statement makes up the entire agreement between the parties regarding Facebook, and supersedes any 
prior agreements.

3. If any portion of this Statement is found to be unenforceable, the remaining portion will remain in full force and 
effect.

4. If we fail to enforce any of this Statement, it will not be considered a waiver.
5. Any amendment to or waiver of this Statement must be made in writing and signed by us.
6. You will not transfer any of your rights or obligations under this Statement to anyone else without our consent.
7. All of our rights and obligations under this Statement are freely assignable by us in connection with a merger, 

acquisition, or sale of assets, or by operation of law or otherwise.
8. Nothing in this Statement shall prevent us from complying with the law.
9. This Statement does not confer any third party beneficiary rights.
10. You will comply with all applicable laws when using or accessing Facebook.
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Dagordning Estetik- och Stilmöte – 2011-02-01

Mötet börjar
• Marcus Kelner, ordf. Ola Blissing, sekr.

• Förklara syftet och målet med mötet 

Målet med mötet:
Att nå fram till en samling punkter som tillsammans beskriver hur spelet kommer att se ut och låta.

Snabb genomgång av moodboards och annat referensmaterial vi samlat in.
Vi gick igenom referensmaterialet.

Snackade om målgrupp. Målgruppen är oförändrad tills vidare.

Art förklarar vilka typer av musik och bild de vill arbeta med om de får välja 
helt fritt.
Tim

• Utflippade detaljer.

• Oväntade element.

• 3D props.

• Jobbar gärna med detaljer.

Ola:

• Orkestral musik som är lekfull.

• Experimentera med sterotyper.

• Testa använda ljudeffekter i musiken.

• Arbeta med olika kulturer.

Diskussion
– Realism - Hur mycket, hur viktigt?

Inte så viktigt.

– Perspektiv
Isometriskt perspektiv på själva förflyttningen, annars detaljerad sidovy.

– Steampunk - Hur mycket, egen nisch? 
En rimlig nivå. Mer bland detaljerna, och ska inte cirkulera runt steampunk. Accesoarer och 
detaljer kan vara steampunk, och se mer invecklade ut än vad de är. Inga stora mechs eller 
liknande.

– Stilgrepp – Utmärkande drag, karikatyrer?



Stora huvuden. Tecknat.

– Var vill vi lägga detaljrikedom?
Ljud: Mycket runt UI, feedbackljud. Varje liten sak man ändrar ska ha ett ljud.

Grafik: UI, städsskärmarna och karaktärerna. Inte så mycket på de isometriska delarna, som 
bör vara mer simpla.

Brainstorm!
1. Färger

färglatt, varma färger

2. Tidspann

1800-1900

3. Kulturer

Viktoriansk västeuropa (nationalistisk)

Indiankulturer (Inca, Aztek, Chavin).

4. Societies 

Små sällskap (högst 5)

Prestige som berättar hur högt man står i sin stad. Den decayar snabbare ju mer du har.

Högst prestige = Nobles, som det är väldigt coolt att vara.

5. Klädesplagg

Stiliga, Funktionella, Acessoarer, Olika tints, Överdrivna.

6. Växter/Djur

Grafiskt representerade

Slumpmässigt sammansatta

7. Fordon

Ej bensin

Steam bilar

Uppgradera

Moduler

Droska → hotrod

8. Miljöer

Sydamerika – Öken, Amazonas, Anderna

Sydamerika – Ruiner, tempel, regnskog, flod, trasigt, växter

Västerländska – Europeiska städer, kullersten, utgå från london, trångt, marknad.

Västerländska Byggnder – estetiskt tilltalande arkitektur, tydlig funktion. personlighet



9. Karaktärsdrag

Titlar (adelstitlar, arbetstitlar, akademiska, prefix, suffix, nicks)

Övertydliga, t.ex mustascher eller moles.

Hår och hud som går att tinta

10. Föremål

Här finns utrymme för steampunk, reglade, mätare, onödigt invecklade osv.

Föremålen ska vara skalbara.

Ljudeffekter för varje föremålskategori.

Övrigt
Små möten (4 personer) funkade bra för denna typen av möte.

Mötet avslutas
• Är målet med mötet uppfyllt?

Japp.

• Nästa möte – tid, syfte och mål.

2011-02-02 10:00

• Tack och hej!



Dagordning Mekanikmöte  – 2011-02-03

Mötet börjar
• Utse sekreterare och ordförande

• Förklara målet med mötet

Mål: Hela teamet ska ha en relativt klar uppfattning av hur spelet kommer fungera.

Staden och dess funktioner
Vi har kommit fram till att bara ha en stad till att börja med.

En stad ska ha ett universitet – Ett hus där man jämför prestige mellan varandra. Ev. Ens socities 
klubbhus

Auctionhouse – Handel mellan spelare.

Wokeshop – Item crafting

Shop – Handla items.

Magazine – Stora dina items. Inventory som är skild från spelarens inventory

Adventure Button – Knapp för äventyr

Staden ska kännas stor.

Societys
En socity är en mindre klubb av spelare (ca 5) som spelar tillsammans. Man samlar på sig en 
gemensam prestige. 

Man tävlar mot andra socities. 

Ranking system, om man är i topp så ska man få bonusar.

Prestige tickas ner hela tiden.

Det finns nobles som står för vissa grejer i spelet (typ en växt noble) så om man samlar på sig 
mycket växter så blir han pleased med dig. Och du får någon bonus.

Utrustning och förberedelser
Man har ett gäng verktyg. Innan du drar ut i vildmarken så får du bestämma vilka du ska ha med 
dig. Du kan bara ha en viss mängd med dig.

I workshopen använder du dig av resurser du hittar i vildmarken för att uppgradera dina items.

Vildmarken steg för steg
Du börjar i mitten av vildmarken.

Det är iso view.

Du går runt med musen.



Fog of war.

Man hittar items.

Sparar undan vildmarken så andra kan återbesöka området.

Det finns gränser, men du har inte tillräckligt med energi för att utforska hela vildmarken.

Du använder dina tools för att röja undan hinder.

Det ska vandra runt djur i vildmarken som man ska kunna integrera med.

Grottor steg för steg
Iso view.

Musstyrning. 

Ett rum per skärm.

En grotta bestär av massa rum du teleporterar dig emellan.

Skatter är randomiserade och kan hamna på olika positioner.

Monster/Djur som rör sig runt.

Problemlösning (Som du behöver två kristaller för att komma igenom någon dörr).

Grottor sparas på server.

Skjuter på tills vidare
Ha möten över hur skills och level system ska fungera.

Övriga frågor
– Tidning där det står vad som har hänt när man varit afk

– Litet möte på måndag. Annars nästa möte på onsdag. Nästa möte ska vara nästa vecka och vi 
ska gå igenom hur level och skill systemet fungerar.

   Mötet avslutas 
• Är målet med mötet uppfyllt?

• Nästa möte – tid, syfte och mål.

• Tack och hej!



Writing – Story Översikt

Syfte
Det här kommer fungera lite som en Story-Bible för spelvärlden. Här samlas historia och 
information om olika platser, myter, kulturer och personer som lever i världen. Det här är till för att 
alla i teamet på ett enkelt sätt ska få en samlad bild av spelvärlden och vad den innehåller. Det 
kommer även fungera som ett skelett man kan utgå ifrån när det kommer till att utforma uppdrag 
och designa quests, föremål och platser etc. Det kommer även innehålla en tidslinje för historien 
som utspelas "under spelarens tid" d.v.s. historien som spelaren själv upplever.

Mål för innehåll: 
• Tidslinje för spelarens tid i spelvärlden, dvs den linjära berättelsen som spelaren upplever 

om vi väljer att ha en sån.
• En sammanfattning av olika kulturer och händelser som har föregått i världen (andra 

kulturer behöver inte innebära förlorade Inka-folk och deras tempel, det kan handla om två 
olika städer med olika historia, t.ex Rom vs Venedig)

• Lista på viktiga personer som har spelat/spelar nyckelroller i händelserna.

Setting
Spelet utspelar sig i en värld lik våran i samma tidsrymd som den Victorianska eran. Vi utnyttjar 
vissa steampunk-element men dessa berör endast verktyg eller andra mindre saker. I fokus från 
denna eran är utforskning och äventyr. Vi tar inspiration från gamla äventyrsberättelser, romantiken 
och historia för att skapa världen så att den ger bättre förutsättningar för utforskning och äventyr. Vi 
satsar inte på att göra en fullständig gestaltning av den Victorianska eran utan en mer lekfull och 
lättsmält version av den. Vi har valt att koncentrera oss på att hitta särskiljande men lättigenkännliga 
detaljer för att åstadkomma detta.

Spelaren
I denna värld ikläder sig spelaren rollen som en äventyrare/utforskare. Spelaren går med i en 
Society (en slags klubb i vår värld) på universitetet och ger sig ut för att finna nya djurarter, gamla 
ruiner och skatter. Då samtliga arcs och quests är [någonting] kan spelaren välja att bara ge sig ut i 
skogen och börja leta eller ta ett uppdrag från en NPC och följa en story-arc.

Världen
Världen är stor och outforskad, få mänskliga civilisationer har överlevt till modern tid. De få som 
har överlevt har slagits ihop till ett stort rike, ett rike där solen aldrig går ner. Landet går vid namn 
The Empire. The Empires befolkning består av människor från alla olika hörn av världen och 
härskaren över landet är drottning Vera. Några andra länder finns inte och utforskare reser kors och 
tvärs för att kartlägga haven.
De gamla kontinenterna återupptäcks, en efter en, och öppnar upp för nya möjligheter att expandera 
för The Empire. Det finns även gott om lycksökare som är villiga att pröva lyckan på en annan 
kontinent.

The Empire
The Empire är det enda levande landet kvar i världen. Några yttre konflikter eller risk för krig finns 
inte. De största nyheterna på senare tid är att postsystemet reformerats och att ett polisväsende 
blivigt upprättat. Samtidigt har det vuxit fram en medelklass av byråkrater som sköter det vanliga 
dagsarbetet åt regeringen. Kapitalisterna har växt sig starkare, de är rika och förser stadsborna med 
arbete. Nymodigheter som ångfartyg, tåg och zeppelinare underlättar resor, transport och 
kommunikation. Omfattande program har satts igång för att stödja dessa uppfinningar och se till att 
järnvägsspår, hamnar och flygfält byggs för deras ändamål.
Romantiken är i full sving och med den har nationalismen vuxit, man vill finna det storslagna och 
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episka i sitt land, dess kultur och historia. Detta nyfunna intresse har lett till krav om att man ska 
återfinna kulturarven från de försvunna civilisationerna. En slags patriotism för allt vad människan 
har åstadkommit. Efter att dessa krav nådde hovet så utfärdade drottning Vera en proklamering att 
man skulle bosätta nya områden som en del i att återta gamla territorier. 

[Sydamerika]
Den första kontinenten att bli bosatt igen. En stad grundlades, expanderade snabbt och ett 
universitet anlades för att underlätta studerandet av kontinenten. För tillfället känner man till ganska 
lite om civilisationerna på kontinenten men man arbetar aktivt för att undersöka dessa närmare. 
Man har en del gamla dagböcker och skildringar till hjälp. De är dock osäkra och fyllda med 
legender som kan vara bluff och båg, men det är något som måste upptäckas i vilket fall.
Kontinenten är inte bara intressant på grund av de gamla civilisationerna (och skatterna) som finns 
gömda där. Den är också intressant tack vare all okänd flora och fauna på kontinenten. Nya arter 
tycks vänta i varje buske så varenda botanist och biolog som är intresserad av att få sätta sitt namn 
på en art har begett sig dit. 

Outpost
Den första kolonin som anlagts utanför The Empire. Outpost ligger på nordöstra kusten av 
[Sydamerika]. Inte mycket mer än en håla till att börja med, den växte snabbt efter att en ordentlig 
hamn byggdes och den trådlösa telegrafstationen upprättades. Nu är den stor nog att jämföras med 
städerna i hemlandet. Många äventyrare och naturforskare har sin hemvist i staden och använder 
den som bas för expeditioner in i djungeln.
Staden styrs av en Guvernör och ett stadsråd. Guvernören är drottningens representant på plats i 
staden och stadsrådet är en folkvald samling som styr tillsammans med guvernören.

Universitet
Dessa anrika institutioner är viktigare än någonsin. Mängder av lärda människor krävs för att 
tillgodose behovet av specialister som behövs för utforskning, katalogisering, kartläggning och 
prospektering av nya områden.
Vissa sluga personer ser sätt som detta kan utnyttjas på och tar aktivt intresse i verksamheten som 
bedrivs av universiteten (mer om dessa under rubriken Sponsorer). Detta bemöts med visst 
motstånd från universiteten men kompromisser brukar uppnås för eller senare.

Outposts Universitet
Grundades när staden började växa till sig ordentligt. Universitets uttalade syfte är "att främja 
studierna av försvunna kulturer, återbörda dess skatter och öka förståelsen för människans 
gemensamma arv". Det mindre öppna syftet är att finna nya resurser för exploatering och export 
tillbaka till hemlandet.
Universitetet styrs av den pompöse och självupptagna rektorn Seymour B. Pumpernickle. Under 
Pumpernickles ledning har universitet expanderat till en mängd olika områden och kan nu anses 
ligga i framkant för utforskning, botanik, zoologi, geologi och teknik.
Universitetet har också ett speciellt system. Detta system innebär att man kan starta en klubb 
(society i spelets termer) för det vaga ändamålet att "främja studier". Anledningen till detta är främst 
ekonomisk då en society har tillåtelse att bli sponsrad och ta emot förfrågningar utifrån.  

Society
Enkelt förklarat så är en society en klubb eller en förening på ett universitet som består av en 
mindre grupp av människor. Målet med en society är att ge likasinnade en plats att samlas och 
utbyta erfarenheter eller bara umgås.
En society kan sponsras av universitet såväl som privatpersoner och pengarna delas då lika bland 
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medlemmarna. Det öppnar även upp för spelarna att skaffa personlig kontakt med sponsorerna för 
att få mer hjälp till sina egna eskapader.

Sponsorer
Dessa personer kan innebära allt från gruvmagnater som vill vara först med en inmutning till nya 
fyndigheter, till rika entusiaster som vill lägga till en sällsynt fjäril till sin samling. Sponsorer agerar 
mer efter eget intresse och kan tänka sig ge generösa "gåvor" åt de som gör dem till lags.
Att avfärda sponsorer utan eftetanke kan få konsekvenser senare då sponsorerna har något som inte 
spelarna har: högvis med pengar. 

Kultur
The Empires kultur är främst baserad på Brittisk/Victoriansk romantik. Man ser naturen som 
gudomlig och episk, men samtidigt ser man tillbaka på det förflutna med en nostalgisk blick och 
konsten försöker frigöra sig från religiösa konventioner. Landskapsmålare är dock de mest 
populära, mycket tack vare respekten och förundran gentemot naturen.
Litteraturen drar mot social satir och äventyrshistorier används för att nå en bred publik. Populärast 
bland ävenyrshistorierna är de som handlar om den ensamma äventyraren som beger sig ut i 
vildmarken för att finna förlorade städer och skatter.
I musiken har brassband utvecklats och så kallade "bandstands" (på svenska: musikestrad) byggs. 
Brassbanden påträffas ofta utomhus där de övar (till vissas förtjusning och andras förbittring). De är 
populära som tidsfördriv och det annordnas ibland tävlingar mellan banden.
De dekorativa konsterna utvecklades som ett svar mot industrierna och det maskintillverkade. 
Resultatet blev art nouveau som fokuserar på det oganiska. Stiliserade växtformer, blommor och 
flödande kurviga former är några av kännetecknen för stilen.

Romantiken & Romantisk Nationalism
Som en reaktion på det allt mer mekaniserade, smutsiga och trånga samhället kom romantiken. 
Romantiken betonade naturens skönhet och gestaltade den som gudomlig. Man ville åt det 
storslagna och vackra i den. Landskapsmåleriet fulländas av de nutida konstnärerna medan andra 
försöker frigöra sig från religiösa konventioner. Resultateten blir episka, intensiva, livliga och 
känslomässiga.
Romantikens hjälte är den ensamma vandraren som ger sig ut och utmanar naturen. Utforskarna och 
äventyrarna hjälteförklaras av de romantiskt laggda i detta sammanhang.
Den romantiska nationalismen har vuxit upp i sammanhang med romantiken. Men firar människans 
gemensamma arv och The Empire-flaggan används som en symbol för enighet. Nationalism kanske 
inte är helt rätt ord då det används om mänskligheten i allmänhet, en stolthet i vad människor har 
åstadkommit och den gemensamma historien.
Flaggan och statsvapnet dekorerar många statliga byggnader och många medborgare använder dem 
själva för att visa sin stolthet.

Underhållning
Böcker, konst, teater och opera är mycket populärt. Tack vare den växande läskunskapen hos 
befolkningen så är böckerna vidspridda och populära. Det är lätt och framförallt billigt att få tag i 
dem. Mycket tack vare att tryckpressar har blivigt effektivare och att skrivmaskiner underlättar 
arbetet. Den ökade efterfrågan på böcker har lett till ett ökat tryck efter papper åt tryckpressar och 
skrivmaskiner. Många av The Empires skogar har fått sätta livet till för att råda bot på detta mycket 
allvarliga problem.
Skulpturer och målningar drar fortfarande publik. Landskapsmålningar är de mest populära, särskilt 
de som kan framställa naturen på ett storslaget sätt. Även de som använder mytiska eller 
legendariska motiv är mycket uppskattade då de anses kunna ta motiv från människans historia. 



Writing – Story Översikt

Många konstnärer bygger sina karriärer på att försöka hitta motiv som visa på människans historia 
och vissa betalar till och med för fotografier och berättelser.
Opera och teater är populära underhållningsformer som inte ser mycket förändring. Musikalteatern 
är dock ett nytt påfund som är väldigt populärt. Dessa drarfta mer mot satir och komedi men ibland 
dyker en och annan upp om episka äventyr.
För gentlemännen finns klubbar i olika former. Strikta medlemskapsregler gäller och här samlas 
människor av liknande bakgrunder för att äta och diskutera. Dessa klubbar skickar även 
förfrågningar till potentiella föreläsare. Man bör inte förvänta sig någon monetär ersättning men nya 
sponsorer brukar ofta hittas i de rökiga salongerna och bland de väldukade borden.
Men inget drar folk lika mycket som ett spektakel. Hypnotism, magi, kommunikation med de döda, 
åkalla spöken, allt sådant är extremt populärt och drar till sig folk i mängder. Särskilt om de kan 
kalla på gömda eller glömda gudar, (vilket de ofta kan, märkligt nog).
Turism är relativt nytt men det finns folk som ser det som en möjlighet att tjäna pengar och vissa 
erbjuder resor utomlands. Dessa "turistbyråer" söker guider och "vildmän" för att ta med turister på 
sightseeing och berätta om sina äventyr i vildmarken.

Mode
Modet är konservativt i det att så lite skinn som möjligt får visas. Modet för män är strikt: skjorta, 
slips, väst, kavaj/rock och byxor. Jeans finns vid den här tiden men de används som slitstarka 
arbetsbyxor. Hattar, handskar, käppar och paraplyer kompletterar klädseln. Det vanligaste hattarna 
är bowlers och top hats. Manskläder har i regel mörka färger och enkla mönster.
För kvinnor gäller bodicéer, klänningar, kjolar, korsetter, byxor, skjortor och handskar. Typiska 
hattar för kvinnor är bahytter och top hat med slöja. Kvinnokläder är ljusare med mer komplicerade 
mönster.

Kvinnomode
Korsetter används flitigt och är oftast gömda under kläderna men kan också vara en del av en 
klänning. De pryds med spets och mönster.
Klänningar är åtsittande från nacken ner till midjan och ibland kompletterade med en bodicée. 
Kjolar bärs långa och kan sluta vid mitten av smalbenet eller nere vid fotknölarna. Byxor används 
av de som reser eller sportar mycket då en kjol skulle vara opraktisk i sådana situationer.
Handskarna är utsirade och kan variera i längd från handleden upp till axeln. De är enfärgade men 
dekoreras med organiska mönster eller spets.
Bahytter är en form av hätta som är mycket vanlig under den här tiden. Brättet ramar in ansiktet och 
kan sticka framåt. Detta har gett dem ett annat namn i folkmun: "kyss-mig-om-du-kan". De pryds 
med färgglada band, spets eller andra mönster.
Top hats är utan mönster men är ljusare i färgen jämfört med männens hattar. Dessa säljs med eller 
utan slöja. Slöjan på en top hat är en broderad nätslöja.
Rockar användes som ytterplagg. Städrockar (på engelska: duster) och andra långrockar användes.

Mansmode
Västar och slipsar är vanliga i vardagen såväl som i finare sammanhang. Västarna är enkelfärgade 
utan mönster medan slipsarna kan variera i otaliga färger och mönster. Skjortan är det vanliga 
överkroppsplagget och något alternativ finns inte för män.
Jeans finns som sagt under den här perioden men de används som arbetsbyxor och har väldigt låg 
status. Istället föredras vanliga bomullsbyxor. Helsvarta byxor är den formella standarden men de 
finns i varierande (mörka färger) och enklare mönster (randiga, rutiga, o.s.v.).
Handskar är enfärgade och går inte längre än handleden. De har inga mönster eller broderingar.
Käppar varierar i utseende beroende på om de är maskintillverkade eller handgjorda. Maskingjorda 
är raka käppar med en knopp man håller i, de kan vara gjorda i metall eller trä. Handgjorda är i trä 
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och har betydligt fler detaljer och kan anta lite andra former (böjda handtag och dylikt).
Hattar varierar mer för män. Top hats är fortfarande de vanligaste hattarna men bowlers, fedoras, 
boaters (för sommarturister), trilbys, homburgs och stetsons finns tillgängliga.

Ekonomi
Fabriker och maskiner utmanar det traditionella hantverket och tar sakta över. Textilindustrin har 
redan tagit mycket arbete från skräddarna och fortsätter att utöka i takt med att maskinerna blir 
bättre. Användandet av maskiner har lett till ett större behov av drivmedel; kol och olja, och mer 
råmaterial för att kunna hålla uppe produktionen. Kolonierna tjänar ett dubbelt syfte med tanke på 
detta: dels så får man nya territorier, dels får man tillgång till mer resurser.
Handeln är oreglerad och varor skickas kors och tvärs över hela världen. Tull finns fortfarande att ta 
hänsyn till men det gäller endast varor som går via postverket. Transportföretag och budfirmor har 
etablerats för att kunna kringgå de extra utgifterna.
Valutan i The Empire är baserad på en guld standard, d.v.s. att man kan ta sina pengar till banken 
och köpa ut en lika stor mängd guld. Valutan kallas för Vera, efter drottningen, då hon agiterade för 
att förändra systemet. Anledningen till det var att under det tidigare systemet skedde en del 
förfalskning. Man hoppas på att det nya systemet ska göra det svårare.

Industri
Massproduktion och löpande bandet har gjort mycket för att förbättra konkurrensmöjligheterna för 
industrin. Maskintillverkning pressar priserna och möter ett visst motstånd då de vanliga 
hantverkarna slås ut. De nya maskinerna gör jobbet snabbare och utan några krav på speciella 
kunskaper.
Det är väldigt få yrken som inte är drabbade av maskinerna än. Där maskinerna inte dominerar så 
används de som hjälpmedel i form av kranar, borrar och draghjälp.
Tillverkningsindustrin kräver dock råvaror och många har funnit att de som finns inte riktigt räcker 
till längre. Allra främst så tryter kolen, den viktigaste råvaran. Utan kol så stannar hela landet, 
därför är trycket högt på att finna ny kol och priserna har stigit en del under den senare tiden. Tack 
vare nya fyndigheter i Sydamerika och koltransporter över havet så har det inte utvecklats till någon 
kris än.

Handel
Global handel är nästintill okänd då människorna knappt har någon spridning i världen. Vissa nya 
varor har börjat dyka upp på marknaden tack vare kolonin i Sydamerika. Men många råvaror 
exporteras från kolonin för att driva industrierna i hemlandet, där handeln annars sker. Varorna 
flyttas med transportföretag som hyr platser på tåg, fartyg och zeppelinare eller via posten (i vilket 
fall det är lite dyrare men proceduren är densamma).
Handeln har sett ett mindre uppsving med de nya importerade varorna och många handelsmän har 
rest till kolonin för att finna nya affärsmöjligheter. Konkurrensen är hård och de lejer gärna 
utforskare till att tjäna deras syften. 

Arkitektur
Två stilar är populära och levande: gotisk och klassisk. Den gotiska stilen anses vara mer 
traditionell och den klassiska mer modern. Det pågår en aktiv kamp mellan dessa stilar (tradition 
mot förnyelse) och därför kan man se byggnader i dessa vitt skilda stilar bredvid varandra.
Se bilder i art bible.

Teknik
Tekniken i The Empire är fortfarande rudimentär men nya uppfinningar gör att den utvecklas med 
stormsteg. Den viktigaste uppfinningen är dock ångmaskinen, med den som kraftkälla så öppnades 
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det upp stora möjligheter för ny teknik. Ångmaskinen är motorn som driver hela samhället i The 
Empire. 
Maskiner för industri-tillverkning är föremål för mycket uppmärksamhet då tillverkningen blir 
billigare och enklare. Detta leder till att man anställer arbetare för att sköta maskinerna snarare än 
tillverkningen. Detta har gjort att industrierna fått större möjligheter att expandera och ökat trycket 
på råvaror och drivmedel.
Med ångmaskinen har man även kunnat bygga nya och effektivare transportmetoder. Tåg och 
ångfartyg slår sakta ut sina äldre motparter (diligenser och segelfartyg). Ångmaskinerna dominerar 
långdistans-resande men för kortare resor föredras de äldre.
Det är också nu som man på allvar kan se flyg som ett lämpligt transportmedel. Den tidigare 
luftballongen fungerade visserligen men den hade begränsad kapacitet och var svår att styra. Men 
med zeppelinarna så blev det möjligt. Med hjälp av styrsystem och motorer så kan man kontrollera 
dem och de är tillräckligt stora för att kunna ta med last och passagerare. På grund av att de är 
relativt nya så är de inte särskilt utbredda och de få som existerar används oftare för andra syften än 
att transportera varor och passagerare. Zeppelinbygge är också en favoritsyssla hos 
universitetsstudenter, de blir sponsrade av universitet som sedan tar ägandeskap av den färdiga 
produkten och använder dem i vetenskapliga syften. Dessa zeppelinare är så klart mindre än sina 
kommersiella motsvarigheter och har ingen riktig konkurrenskraft gentemot dem. Men för 
universitetens syften fungerar de bra.
Överlag så är tekniken enkel; man kan se hur något fungerar bara genom att titta på det. Men 
framförallt så är den mekanisk. Trots detta så experimenterar man med att bygga kalkylatorer och 
datorer (se: differensmaskinen och den analytiska maskinen).

Verktyg
Vare sig det gäller hantverk eller arbete så finns det en mängd vanliga och en del konstiga verktyg 
för uppgiften. Man försöker lägga till nya funktioner eller helt enkelt göra dem effektivare för sin 
givna uppgift. Detta har gett upphov till en mängd idéer som har varit mer eller mindre bra: sätta på 
ångmotorer, tryckmätare, slangar, tankar, klockor, turbiner, o.s.v. Resultaten är varierade och alla 
som har något som helst intresse av att modifiera verktyg kommer försöka med samma saker som 
inte fungerat innan, i tron om att de kommer att göra det rätt.
De som faktiskt förstår sig på hur man modifierar verktyg har dragit nytta av sin kunskap och startat 
egna verkstäder för att förbättra verktyg åt de som tröttnat på gör-det-själv-typerna. För en mindre 
ersättning och med tillgång till rätt material så går det att fixa sina verktyg snabbt och enkelt.

Transport
Häst och vagn finns fortfarande i stor utsträckning men det är mycket långsammare än något av de 
andra transportmedlen. För resor med korta distanser så föredras häst och vagn men ska man resa 
längre sträckor så är tåg eller fartyg både billigare och snabbare. Häst och vagn utmanas i städerna 
dessutom av de nya velocipederna och penny-farthings.
Den som har råd kan flyga med zeppelinare. De som går i kommersiell trafik åker långa distanser 
och ses mer som en ovanlig lyx. Mycket populärt bland högklassen som verkligen får känna det 
som om de stod över hela världen.

Kommunikation
För den som vill ha ett enkelt kommunikationsmedel finns alltid posten; frimärke, kuvert och 
papper. Inga större konstigheter med det.
Annars finns det telegrafi som existerar i två former: med eller utan tråd. Telegrafi använder sig av 
morsekod för att skicka meddelanden (telegram) över längre distans, detta gäller för båda formerna. 
Telegrafi-kablar har dragits genom hela The Empire och meddelanden kan snabbt och säkert ta sig 
från ena änden av landet till den andra. Trådlös telegrafi används för att kommunicera med skepp 
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och zeppelinare, samt att koordinera undsättningar och räddningsförsök.

Posten
Korrupt, opålitligt, misskött, långsamt, slösaktigt och dyrt. Så beskrevs postsystemet innan 
drottning Vera kröntes. Efter flera reformer så har nu systemet ändrats och effektiviserats så att man 
nu kan skicka brev enkelt, billigt och vara säker på att de kommer fram.
Det har mer eller mindre lett till en lavinartad ökning av brevskrivande och postverket har övervägt 
vid ett antal tillfällen att införskaffa egna tåg eller fartyg för att få bukt med stigande fraktpriser. 
Istället för en sådan dyr lösning så införde man en extra tull-avgift. Målet med den är att minska 
tranportkostnaderna.

Telegrafen
Som tidigare nämnts så fungerar telegrafen med eller utan tråd. Telegrafen med tråd är den mest 
använda i hemlandet av The Empire, även om kablarna har visat sig vara svaga mot fallande träd. 
När kolonin grundades i Sydamerika så uppdagades ett mindre problem med kommunikationen: det 
är väldigt långt bort och det skulle kräva en väldigt lång kabel.
Det var då som den trådlösa telegrafen fick uppmärksamhet. Den hade existerat länge, fungerade 
bra och visade sig vara användbar men mycket få personer såg någon mening med att byta ut de väl 
fungerande kablarna mot den. De användes bara av zeppelinarna eftersom det var opraktiskt att dra 
en kabel till dem. Men tack vare kolonin så skapades plötsligt ett behov för tekniken. Fartygen 
behövde något sätt att kommunicera på när det var så långa distanser att resa mellan och kolonin 
behövde upprätthålla kontakten med moderlandet. 

Klasser
Folket i The Empire kan delas up i tre klasser: låg, medel och hög. Dessa är indelade efter 
inkomst/arbete och härkomst. Kommer man från en adlig familj så hamnar man direkt i högklassen, 
oavsett om man är rik eller inte. För den stroppiga, förnäma adeln är endast två saker viktiga: 
antalet titlar du kan lägga till framför ditt namn och att du har rätt etikett. Fel tilltalssätt kan ge dig 
en örfil och att ge en tillbaka kan sluta i duell, eventuellt fängelse plus risk för plötslig död. 
Det ska tilläggas att industrimagnaterna också räknas till högklassen, men dessa räknas tack vare sin 
personliga rikedom och inflytande istället för härkomst. Något som de gärna (och ofta) skryter om 
för alla som kan och inte vill lyssna. De är arroganta och sluga men är i regel lite lättare att ha och 
göra med, även om de inte hyser mycket intresse för de som är under dem på samhällsstegen. Adeln 
är inte särskilt glada i dessa uppstickare men de accepteras eftersom deras pengar kan komma väl 
till pass.
Medelklassen är byråkrater och arbetsledare. De tjänar mer pengar än lågklassen och i 
företagshierarkin brukar de stå högre upp på stegen. Medelklassen är ny och har vuxit fram tack 
vare fabrikerna och de statliga institutionerna där de arbetar. Härkomst är inte avgörande här men 
föds man i en medelklass familj så har man deffinitivt bättre förutsättningar. Ett liv bland 
pappersarbete, regulationer och klagande, oförstående kunder/arbetare brukar göra dessa välmående 
och lyckliga människor till bittra, sura gamlingar.
Lågklassen är bönder, arbetare och tjänare. Deras härkomst är av ringa intresse för de övre klasserna 
och de har inga rikedomar att tala om. Inkomsten är relativt låg men de har inga större problem att 
överleva vardagen. I regel så ses de som lyckligt oförstående och enfaldiga men detta är mycket 
långt från sanningen. De må vara burdusa och naggade i kanterna men innerst inne så är de hårt 
arbetande, sympatiska människor.

Samhälle
The Empire är en konstitutionell monarki som styrs av en drottning vid namn Vera. Parlamentet är 
folkvalt. Efter ett val sätts en regering samman som måste godkännas av drottningen. När 
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regeringen väl är godkänd så får den börja regera, tillsammans med drottningen. Den räddhågsna 
adeln håller fortfarande ett visst inflytande i regeringen men deras maktposition är mycket 
försvagad.
Även om rösträtten är universell så har den inte haft mycket effekt egentligen. Samhället är 
fortfarande segregerat efter klass och de högre klasserna har det bättre än de lägre. Den apatiska 
medelklassen är med om en slags dragkamp där de andra två försöker dra dem till sin sida.
Trots spänningarna så håller samhället ihop, även om spänningana ger uttryck i andra former så som 
satir eller skämt. Drottningens popularitet hjälper också till att hålla ihop landet.

Historia
Människan var en gång spridd till världens alla hörn. Men sjukdomar, naturkatastrofer och krig har 
mer eller mindre utplånat människans närvaro på de flesta platser. De som överlevde tog sig till det 
nu enda kvarlevande landet: The Empire (som själv råkade ut för liknande plågor). Man trodde då 
att gudarna hade vredgats och krävde en prövning av människorna. Det blev i alla fall tabu på att 
resa utanför The Empire för en lång tid och de som tog sig till The Empire bemöttes som hjältar då 
de överlevt gudarnas prövning.
Men med framsteg och vetenskap så kom synen på det hela att ändras. Man ifrågasatte gudarnas 
existens och så småningom började det komma krav på att bosätta de gamla människoområdena. En 
process som nyligen påbörjats.
I nuläget så håller man på att utforska världen och bosätta nya platser. Man arbetar även på att få tag 
i de förlorade kulturernas skatter för att kunna samla arvet från de "förlorade" civilisationerna.

Inka
Ett bergsfolk som byggde ett stort rike i Sydamerika. De tillbad solguden [Inti] och en uppsjö av 
bergsgudar, [Apo]. Guld var av speciellt värde, guldets färg och lyster förde tankarna till solen och 
folket trodde därmed att guld var solstrålar som givits form. Tempel och palats dekorerades med 
metallen och den fick mer av ett religiöst värde snarare än ett materiellt. Det var status att äga 
föremål av guld men de kunde inte köpas och säljas utan bara ges bort eller offras. Det var ännu 
högre status att kunna offra dessa föremål till gudarna.
De byggde sina stenstäder på mödosamt staplade terasser på bergssluttningarna. Stenarbetet som de 
utförde var av högsta kvalitet, det är inte ovanligt att fortfarande kunna finna byggnader i sina 
originalutföranden. Tempeln byggdes på bergstopparna, först och främst tillägnades de [Inti] och i 
andra hand tillägnades de bergets [Apo]. Tempeln smyckades med statyer av guld och man offrade 
mat, kryddor och smycken till gudarna. Efter en ceremoni och folket lämnat templet så samlade 
prästerna ihop offergåvorna och tog itu med dem på bästa sätt. Mat åts upp (tillsammans med 
kryddorna) medan smycken och andra dyrbarheter blev gåvor till dem (prästerna) från gudarna. De 
kunde sedan ge bort dem för att vinna favör hos adeln eller härskaren.
Deras bergsstäder kopplades samman av ett stort nätverk av välskötta stenlaggda vägar och 
rastplatser. Rastplatserna bestod av ett obebott men välskött hus som man kunde sova i. 
Jordbävningar och jordskred har dock förstört större delen av detta nätverk. Då och då kan man 
finna välbevarade spår efter det gamla nätverket. 
De var väldigt förtjusta i tyger och behärskade avancerade vävnings- och färgningstekniker. De 
kunde väva fantastiska mönster och deras tyger användes ofta som statussymbol. Välbevarade plagg 
som har upptäckts har fått en del uppmärksamhet i The Empire och Inka-mönster och motiv har 
börjat bli populära.

Samhälle
Inkastäderna byggdes i två nivåer på bergssluttningarna, alltså två stora terasser, en övre och en 
undre. Den undre nivån var för allmogen och den övre var för adeln. Eftersom adeln härstammade 
från bergsgudarna och härskaren själv härstammade från [Inti] själv så var det givet att dessa skulle 
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bo högre upp närmare sina släktingar. Adeln bar vackra kläder för att visa sin status och härskarens 
kläder var oftast insydda med guld och ädelstenar. Adeln arbetade som byråkrater och skötte 
hanteringen av skatter och land, då de uppenbarligen var bäst lämpade för detta. Underligt nog så 
"försvann" vissa skatter med jämna mellanrum då en adelsmans "släkting" fann den vacker och kom 
och hämtade den.
Allmogen innefattade resten av befolkningen, de vanliga människorna; bönder, hantverkare, o.s.v. 
Precis som den praktfulla adeln så bar de kläder vars mönster visade var man stod på 
samhällsstegen och vilken familj man tillhörde. De hade det i regel bra även om de fick tillfredställa 
adelns nyck med jämna mellanrum. 
Vägarna sköttes om via en kreativ form av samhällstjänst. En gång i månaden blev ett antal 
människor utvalda av [Inti] för att utföra underhåll på vägen. Prästerna utförde då en speciell ritual 
för att finna de utvalda: ta en lista (förberedd av adeln) med lämpliga personer och fråga gudarna 
vilka som skulle utföra arbetet. Listan hålls så klart hemlig från allmogen.

Aztek
En krigarkultur som hade sin hemvist i djungeln. Enligt deras religion offrade sig deras gud 
[Huitzilopochtli] för att världen skulle räddas från en översvämning. [Huitzilopochtli] klättrade 
uppför en trappa till himlen och gav sitt blod åt livets eld så att den skulle brinna längre. Det räckte 
dock inte med [Huitzilopochtli]s offer så därför blev hans arvingar, Aztek, tvungna att fortsätta med 
människooffer för att försäkra sig om att livets eld fortsatte brinna.
De hade många konflikter med sin konkurrenter, Inka. Mycket tack vare att en vis präst föreslog att 
man kunde hämta offer från andra folk istället för sitt egna när han låg på offeraltaret. Härskaren 
såg visheten i detta, släppte prästen och marscherade genast iväg med sin armé för att hämta offer. 
De resulterande krigen mellan Aztek och Inka varade mer eller mindre konstant tills båda 
civilisationerna gick under.
Aztek konstruerade sina hem av trä och deras städer byggdes i liksidiga fyrkanter. Städerna var 
sedan delade i fyra lika stora delar: en för bönderna och arbetarna, en för köpmännen och 
marknaden, en för krigarna och en för adeln. I mitten av städerna reste sig en gigantisk trappyramid 
i sten med en stor eld och ett altare på toppen. De föredrog att uppföra sina städer på små öar i sjöar 
då det var lättare att försvara dem på det sättet.
Krigarna valdes ut bland de studerande ungdomarna som utmärkte sig. Därefter tränades de i 
krigandets konst och när de var redo skulle de ensamma ge sig ut i vildmarken för att jaga jaguar. 
Detta var ett sorts inträdes prov då man ansåg jaguaren vara speciellt stark och att dess skinn gav 
den styrkan till den som bar det.

Samhälle
Aztekernas samhälle var unikt på det sättet att det var beroende av konstant krigföring. Både av 
religiösa och ekonomiska anledningar. Man behövde byte för köpmännen att sälja på marknaderna 
och man behövde slavar att använda som offer. Detta satte krigarna i en unik position där de hade 
mycket inflytande över landet.
Adeln var fortfarande stark, de ägde trots allt landet som bönderna brukade och därmed all mat som 
producerades. De var dock inte enväldiga och även om härskaren valdes från adeln så var han 
tvungen att vara en god krigare också. Adeln var därför extra noga med att deras barn blev bra 
krigare.
Köpmännen innehade en unik position. De skötte om marknaden (så att ingen blir lurad) och 
levererade nya varor för försäljning (oftast krigsbyte). Utan en köpmans skrivna tillåtelse kunde inte 
ens hantverkare tillverka varor att sälja på marknaden.
De vanliga medborgarna hade jämförelsevis inte mycket inflytande. Möjlighet att ta sig in i något 
av de andra samhällsskikten fanns dock. Man skickade sina barn på en mångsidig undervisning och 
de som visade prov på sig själv kunde ta högre arbeten och avancera uppåt.
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Myter & legender - Sydamerika
Utforskare och handelsmän har länge talat om vad som gömmer sig i berg och djungel på 
kontinenten. Detta ledde till att en och annan äventyrlig lycksökare eller nyfiken upptäcksresande 
begav sig dit för att hitta dessa mytomspunna skatter.
Bland de legender som har gäckat dem finns El Dorado. En stad av guld som skall finnas gömd 
någonstans på kontinenten. Flera tidigare äventyrare har letat efter staden men aldrig funnit den. 
Staden anses nu vara en sägen men rykten går att man kan finna spår angående dess existens i 
indianernas ruiner.
En annan populär legend är att Ungdomens källa finns gömd på kontinenten. Detta har sin grund i 
en legend om ett land där invånarna levde mycket länge och aldrig blev sjuka. De drack och badade 
i vatten från en källa på ön och denna kopplades sedan till den Västerländska myten om Ungdomens 
källa. Ett problem för legenden är dock att all kännedom om den kommer från berättelser av 
indianerna som alla hade olika meningar om var den låg.
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Syfte
Ett ställe där all story är författad och formaterad på det sättet som det kommer att presenteras för 
spelaren.

Mål för innehåll: 
• All story som kommer kommuniceras till spelaren
• Alla uppdrag, karaktärer och andra narrativ som används för att förmedla delar av storyn ska 

vara angivna. (t.ex – <textruta>"Det var en fasansfull storm här för tio år sedan", Kapten 
Blåtand,  triggas när spelaren stöter på honom första gången utanför ön Ikhamungofungo. 
Inleder uppdragslinje "Ruinerna på Ikhamungofungo ".
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Questbeskrivningar
Quests är uppdelade i linjära storylines som följer temat som questgivern har satt. Detta betyder att 
om spelaren vill få reda på mer om världens historia så kan han gå till en questgiver som har 
historia som tema och göra quests för den.
För att få kunna göra en quest så måste man ha så mycket prestige som questen kräver. Detta är ett 
minimikrav som spelaren måste komma över. Ju högre minimikravet är, desto svårare är questen 
och desto häftigare är den. Belöningen skalar givetvis med det.
När spelaren har slutfört alla quests i en storyline så låses storylinen och ingen av dessa quests kan 
göras igen.

Questgivers och quests går efter följande mall:

Questgiver (ID #) – Questgiverns namn och ID-nummer i spelet.

STORYLINE – Namn på storyline. Används för at göra det lättare att hitta bland quests.
En kort beskrivning på vad storylinen går ut på, vad den leder till och vad man får för den. Kort  
sagt en outline för alla quests.

Questtitel – Namnet på questen så som det visas i spelet. Max 255 tecken.
Prestige: Vad spelaren måste ha i prestige för att kunna göra questen. Skrivs i levels.
Prequest: Om spelaren måste ha gjort en viss quest innan så skrivs namnet på den här.
Requirement: Vilka items spelaren måste ha för att avsluta questen.
Questdescription
Information om questen. Max 525 tecken. Här finns information i detalj som beskriver vad och 
varför.
Completiontext
När spelaren är klar och har lämnat in en quest så får han denna beskrivning. Max 525 tecken. 
Reward
Vad får spelaren för sina mödor?

Bingford, Percy (1)
Baron Percy Bingford har historia som tema. Alla quests som delas ut av honom kommer beröra 
artefakter, skatter eller historiska personer på ett eller annat sätt.

The Map
Baronen har fått höra att det existerar en karta över hela det Aztekiska riket. Han ger spelaren i 
uppdrag att hitta kartan föra den till honom för en mindre summa pengar.

The Map, pt. 1
Prestige: 0
Prequest: -
Requirement: 1 Map Piece
Questdescription
"A long time ago, a king wished to gaze upon the extents of his lands in the known world. Thus the 
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greatest scribes in the kingdom worked diligently for a year to produce a map and presented it to the 
king. The king was so disappointed of the meagre size of his kingdom that he gathered a great army 
and set out to expand." Who could not want a map like that?
Completiontext
But this is only one piece of it? Surely there must be more? No? Allright, here's your reward. Just 
help me find the others.
Reward
100 Gold, 10 Prestige, 1 Dr. Sten's Focus Pill

The Map, pt. 2
Prestige: 0
Prequest: The Map, pt. 1
Requirement: 1 Map Piece
Questdescription
I've tried to work with the one map piece you found but it is nigh impossible. Find me another piece 
and I will be much obliged.
Completiontext
Hmm, it looks like we're still missing one piece. Anyway, here's your reward. Come see me again if 
you want to help me find the last piece.
Reward
100 Gold, 10 Prestige, 1 Dr. Sten's Protein Pill

The Map, pt. 3
Prestige: 0
Prequest: The Map, pt. 2
Requirement: 1 Map Piece
Questdescription
The last piece shouldn't be too hard to find. It frustrates me that I need all the pieces before I can 
make any progress. Just hurry up and find it will you?
Completiontext
Finally! I'll get to work on this.
Reward
100 Gold, 10 Prestige, 1 Dr. Sten's Perception Pill

The Graveyard
Tack vare kartan har baronen upptäckt en gravplats i närheten av staden. Spelaren behöver hitta 
vägen till gravplatsen och ta med några reliker därifrån.

The Graveyard, pt. 1
Prestige: 1
Prequest: -
Requirement: 1 Idol, 1 Scroll
Questdescription
According to the map there is supposed to be a big cemetery in the vicinity of the city. I wonder 
what treasures could be hidden in there? Maybe there's some sort of curse protecting the place? Oh, 
the mind boggles! Anyway, there's supposed to be a tower guarding the road to the cemetery. Find 
that and we'll be closer to finding the cemetery. Just think of all the relics!
Completiontext
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Great! We're one step closer. Once I figure out the meaning of the idol we'll find it! The scroll? No, 
no, it's so boring, just dusty old paper.
Reward
120 Gold, 5 Prestige, 1 Old Bill's Sugar Pill

The Graveyard, pt. 2
Prestige: 1
Prequest: The Graveyard, pt. 1
Requirement: 3 Notes
Questdescription
The Idol is inscribed with some kind of riddle or cryptogram. It's wonderful! Like nothing I've ever 
seen before! I hope it leads to a great vault with treasues and mummies! I need you to find 
something I can use as a reference to solve the puzzle. It can't be that hard.
Completiontext
Exactly what I need. Solving the cryptogram with this will be a cinch. Come back again, I may need 
your services soon.
Reward
220 Gold, 5 Prestige

The Graveyard, pt. 3
Prestige: 1
Prequest: The Graveyard, pt. 2
Requirement: 1 Headpiece, 1 Staff
Questdescription
The riddle is solved! I still don't have the location I'm afraid but I know how to find it. There is a 
secret path which can only found with a certain staff. I wonder if it operates with some kind of 
mystical power? Find this staff and we can finally make it to te cemetery.
Completiontext
This is the staff? You couldn't have found one that was a little more inspiring? I guess this will have 
to do. I'll tell you if I find anything.
Reward
120 Gold, 5 Prestige, 1 Old Bill's Sugar Pill

The Graveyard, pt. 4
Prestige: 1
Prequest: The Graveyard, pt. 3
Requirement: 2 Photographs, 1 Quipu
Questdescription
Oh, hi. Yes, I figured out the staff, just a few inscriptions that needed to be translated. I found the 
graveyard too, just a bunch of stones and trees. A pity, the atmosphere was just lovely. I did find this 
weird rope but then a jaguar came so I left everything there and ran. Do you think you could go 
back and get it for me? I think I left a few photographs too.
Completiontext
Thank you. This is the rope I was talking about. Bunch of knots all over it. I doubt there's anything 
special about it. Come back again, I hope I'll find something more interesting by then.
Reward
200 Gold, 15 prestige
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A Glimmer of Hope
Baronen har råkat slå sönder statyn han hade och hittade ytterligare en kartbit. Spelaren behöve hitta 
kartbitar och objekt för att ta reda på vad det är för karta och vad den betyder.

A Glimmer of Hope, pt. 1
Prestige: 2
Prequest: -
Requirement: 3 Map Pieces
Questdescription
Remember that statue you found earlier? I accidentally broke it when me and my servants were 
playing natives. I gave them a thourogh scolding for not stopping me from throwing it to the ground 
of course. But then I found this! Another map! It's incomplete I'm afraid but if you can find the 
other pieces I'm sure it will lead to a place filled with adventure!
Completiontext
Oh, you found all of the pieces? Wonderful! I'll examine the map and then we'll be off toward 
adventure! 
Reward
300 Gold

A Glimmer of Hope, pt. 2
Prestige: 2
Prequest: A Glimmer of Hope, pt. 1
Requirement: 2 Idols, 1 Medallion, 1 Scroll
Questdescription
I have bad news: the map is impossible to understand. It's written in some kind of weird language I 
do not recognize. If we want to know what's on it I'll need references. Bring me anything useful you 
find!
Completiontext
This will be sufficient. If all goes well I'll be able to decipher this. I'll contact you when I'm done 
with this.
Reward
200 Gold, 10 prestige

A Glimmer of Hope, pt. 3
Prestige: 2
Prequest: A Glimmer of Hope, pt. 2
Requirement: 2 Headpieces, 2 Notes
Questdescription
Not much new to say I'm afraid. This code must be written by Gods or in some sort of special code. 
It could be anything! I need you to bring me two headpieces, I think that they are important. After 
that you have to find these signs. Just copy them on a piece of paper. Now, hurry!
Completiontext
Excellent! With this we can solve it. I'm certain of it!
Reward
150 Gold, 20 prestige

A Glimmer of Hope, pt. 4
Prestige: 2
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Prequest: A Glimmer of Hope, pt. 3
Requirement: 1 Idol, 2 Scroll, 1 Medallion
Questdescription
I almost have it. I just need a few more things and I can crack this. I bet this is the secret map to 
some kind of sarcophagus or a secret city. Are you still here? What are you waiting for!? Hurry up!
Completiontext
Splendid. This map will reveal it's secrets, I promise you!
Reward
200 Gold, 20 prestige

A Glimmer of Hope, pt. 5
Prestige: 3
Prequest: A Glimmer of Hope, pt. 4
Requirement: 1 Map Piece, 1 Staff, 1 Headpiece
Questdescription
You're here! Excellent! It has come to my attention that we are missing one crucial piece of the 
map. Find it and bring it here. Oh, and could you pick up a few other things for me too? Good, get 
going.
Completiontext
The final piece, now I can solve this. The other things? Oh, those! I don't need them anymore. Tell 
Jeeves to throw them away.
Reward
210 Gold, 20 Prestige

Where the King Sleeps
Efter mycket om och men har Baronen lyckats dechiffrera kartan. Den leder till en gravplats för en 
konung av ett gammalt rike. Hitta gravplatsen och ta med sakerna tillbaka.

Where the King Sleeps, pt. 1
Prestige: 3
Prequest: -
Requirement: 2 Notes, 2 Scrolls
Questdescription
I knew it! This map leads to a tomb! Just think of all the treasures we can find in there! I might even 
get some clothes for when I play "King and Slaves" with my servants. One tiny problem though... I 
don't know the actual location of the tomb. Just see if you can find some clues to it. It can't be that 
hard.
Completiontext
I see, this does narrow it down some but not nearly enough. I'll see if I can get you something more 
substantial for your searches.
Reward
200 Gold

Where the King Sleeps, pt. 2
Prestige: 3
Prequest: Where the King Sleeps, pt. 1
Requirement: 5 Photographs
Questdescription
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We are in good fortune. A cartographer were taking aerial photographs of the area but his balloon 
crashed. He managed to get back but his equipment is left somewhere in the jungle. Find the 
photographs and we'll surely find some clues.
Completiontext
I was hoping we'd be able to see the tomb. I don't think I know what's on these pictures... I fear we 
have wasted our time with this.
Reward
300 Gold

Where the King Sleeps, pt. 3
Prestige: 3
Prequest: Where the King Sleeps, pt. 2
Requirement: 2 Medallions, 3 Scrolls
Questdescription
This is becoming more difficult than I thought. Maybe this whole map is a fake? If it is I'll need a 
confirmation. If you can get me these things I will be able to ascertain it's verisimilitude.
Completiontext
This will be sufficient. I will call on you once I have a deffinite result.
Reward
300 Gold

Where the King Sleeps, pt. 4
Prestige: 3
Prequest: Where the King Sleeps, pt. 3
Requirement: 3 Scrolls, 1 Note, 1 Photograph
Questdescription
Impeccable timing, I was just about to call you. As far as this map is concerned it is genuine. We 
might be unlucky yet again in that the tomb could have collapsed or have been washed away. 
Regardless we'll just have to find the site.
Completiontext
Perhaps these will shed light over the tomb's fate. But I'll take a look at them later, I got my new 
newspaper today. 
Reward
300 Gold

Where the King Sleeps, pt. 5
Prestige: 3
Prequest: Where the King Sleeps, pt. 4
Requirement: 2 Headpieces, 2 Medallions, 1 Crystal Skull
Questdescription
Finally, come over here and take a gander. This is important! I have found the location of the tomb. 
It's riches is ours for the taking- I mean, studying, of course. Don't look at me like that. Get over 
there and grab what you can!
Completiontext
Marvelous! It was a long time since I saw anything like this. I did a fantastic job deciphering the 
map I must say. Take your reward and leave. I have to try these out.
Reward
300 Gold
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Guise of El Dorado
Baronen har tröttnat på sina leksaker och behöver något nytt. Men den här gången vill han ha något 
speciellt, något unikt. Spelaren ska hitta Golden Apparel åt honom.

Guise of El Dorado, pt. 1
Prestige: 4
Prequest: -
Requirement: 3 Quipus, 1 Scrolls, 1 Medallion
Questdescription
Remember that piece of rope I found before? It had knots all over it. Well, the knots are actually 
some kind of writing system. They're used to record information! Now this rope in particular 
concern a king of some kind. This could lead to more treasure! I just need more to decrypt.
Completiontext
They don't seem to be different from the others. I think I can decipher these. Come back again, I 
hope to be done when you return.
Reward
200 Gold

Guise of El Dorado, pt. 2
Prestige: 4
Prequest: Guise of El Dorado, pt. 1
Requirement: 2 Scrolls, 2 Notes, 1 Quipu
Questdescription
The ropes seem to point to a location in the mountains. Perhaps it is a lost city? Oh, the things we 
can find there! I'll need more information about it before we continue. See if you can find these 
things, then we will know if it is worth pursuing.
Completiontext
Excellent. I will examine these after my afternoon tea.
Reward
200 Gold

Guise of El Dorado, pt. 3
Prestige: 4
Prequest: Guise of El Dorado, pt. 2
Requirement: 4 Idols, 1 Staff, 1 Medallion
Questdescription
I've translated the tings ou brought and you won't believe what I found! They're talking about city of 
gold! Like the one Roy Legh'It wrote about in his book! You haven't read it? Doesn't matter. The 
quipus speak about the traditional garb of the king and from what I understand it is might 
completely from gold! We have to find it! Dress up will be so much more fun!
Completiontext
Oh ho! Treasures! This is a sign we're getting closer! I'll examine them in my study.
Reward
200 Gold

Guise of El Dorado, pt. 4
Prestige: 4
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Prequest: Guise of El Dorado, pt. 3
Requirement: 5 Quipus
Questdescription
The idols you brought with you held some clues to our destinaton. But I have decided to change our 
priorities for the time being. We're going to find the golden clothes first. Should we happen to find 
the city it will be a bonus. With that said: I need more information, find me more of those ropes.
Completiontext
Excellent! It seems like they've been damaged. Rats perhaps? Hmm... This will be a bit more 
difficult but I'm confident I can solve this.
Reward
200 Gold

Guise of El Dorado, pt. 5
Prestige: 4
Prequest: Guise of El Dorado, pt. 4
Requirement: 1 Crystal Skull, 2 Quipus, 1 Medallion, 2 Staffs
Questdescription
I finally think we're there. The clothes are stored in a temple in the mountains but I need a special 
artifact to find the exact location. Of course I will require some additional objects in order to 
decipher the use of the artifact but that won't be a problem to find I assume?
Completiontext
This is the artifact? It's a bit... Well, yes, I've seen one before but I thought it was one-of-a-kind. 
Take your reward, I'll be taking a closer look at these.
Reward
200 Gold

Guise of El Dorado, pt. 6
Prestige: 5
Prequest: Guise of El Dorado, pt. 5
Requirement: 2 Quipus, 3 Idols, 1 Golden Apparel
Questdescription
I found it! The temple is located in the mountains barely a few miles southwest from here. There 
isn't much information about the temple itself but there shouldn't be anything to worry about. The 
King's garments should be hidden inside so find them! Oh, and grab anything else you find.
Completiontext
Stunning! Absolutely beautiful! I think I'll wear this to my dinner party. Here's your reward! I trust 
you'll find it to your satisfaction.
Reward
200 Gold

The Conquerer's Crown
Baronen har funnit ett spår efter en krona. Det verkar inte vara vilken krona som helst heller utan en 
härskares magnifika krona. Spelaren måste finna denna och ta den till baronen.

The Conquerer's Crown, pt. 1
Prestige: 6
Prequest: -
Requirement: asdf
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Questdescription
asdf
Completiontext
asdf
Reward
150 Gold

Itarc, Simona (2)
Simona Itarc har resurser som tema. Hennes quests berör samlande av resurser och att hitta veins i 
grottor. Spelaren är mer beroende av sina verktyg i hennes quests.

Coal Cravings
Simona letar efter nya kolfyndigheter att muta in och har rekryterat spelaren till att hjälpa henne. 
Hon kan belöna spelaren med pengar och resurser för hans arbete.

Coal Cravings, pt. 1
Prestige: 0
Prequest: -
Requirement: 2 Notes.
Questdescription
Well, darling, you'd think prospecting would be simple in this part of the world but no. Permits, 
licenses and other bureaucratic nonsese runs rife here just like home. There is a way around it and I 
wonder if you could help me, darling. There is nothing that prevents me from buying out land 
directly but I'm not buying anything without knowing what I get. If you find me a few potential 
veins I'll make it worth your while.
Completiontext
Thank you, darling. I'll send these to my geologists. Your compensation should be adequate.
Reward
150 Gold, 5 prestige

Coal Cravings, pt. 2
Prestige: 0
Prequest: Coal Cravings, pt. 1
Requirement: 2 Lead Ore, 2 Coal.
Questdescription
Darling, my geologists told me they need some samples to gauge the purity of the resources you 
found. Normally I'd send one of them out to get it done but since I require a license to do so I am 
unable to. Would you fetch me a few samples, darling? I'll pay you, of course.
Completiontext
My, my, aren't you reliable, darling. Here's your reward, you've earned every penny.
Reward
200 Gold, 5 prestige

The Geologizer
Simona's vetenskapsmän arbetar på en manick som kan hitta nya fyndigheter. Dock behöver hon 
några speciella underrättelser för framtida testning.
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The Geologizer, pt. 1
Prestige: 0
Prequest: -
Requirement: 1 Resource Report, 1 Lead Ore, 1 Coal
Questdescription
Welcome, darling! I have a little something I need your help with. My employees have been 
working on a little something to find resources. It needs some fine calibrations I'm afraid. "Tuning it 
to the composition of the location" I believe they called it. I need you to put together a list of 
resources and a few more samples, darling. Do you think you can handle it? 
Completiontext
Thank you darling, just what I needed. I might have more work for you soon so stay in touch.
Reward
150 Gold

The Geologizer, pt. 2
Prestige: 1
Prequest: The Geologizer, pt. 1
Requirement: 1 Photograph, 2 Notes
Questdescription
Great timing, darling. The prototype is almost finished but one of my scientists told me they needed 
some more mineral data. I just want to ask you, darling, if you could help me with this? It's just a 
photo and some notes.
Completiontext
Marvelous, darling. I think these should do just fine.
Reward
150 Gold

The Geologizer, pt. 3
Prestige: 1
Prequest: The Geologizer, pt. 2
Requirement: 3 Resource Reports
Questdescription
The prototype is ready to be tested, darling. But as you know we can't do anything without the 
licenses. They sure take forever don't they, darling? Now you probably know what I'm going to ask 
you, darling. I'll pay you, of course.
Completiontext
Splendid, darling! Thank you. I hope you'll find the reward well worth your work.
Reward
150 Gold

Resource Fever
Simona behöver finna mer varierade resurser för att kunna utöka verksamheten. Spelaren behöver 
undersöka fyndigheter och ta prover tillbaka till Simona.

Resource Fever, pt. 1
Prestige: 2
Prequest: -
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Requirement: 3 Resource Reports, 1 Note
Questdescription
You came at the right time, darling. The paperwork is finally getting through. But I'd like to have a 
few things for my people to work on when it gets through, darling. I just need a few reports, do you 
think you can get that for me, darling?
Completiontext
These will come in handy. Great work as always, darling.
Reward
150 Gold

Resource Fever, pt. 2
Prestige: 2
Prequest: Resource Fever, pt. 1
Requirement: 4 Iron Ore
Questdescription
Well, darling, it looks like those reports were well-received. My people have pointed out a few 
places that needs a closer look. So, darling, do you think you could get me a few samples?
Completiontext
Thank you, darling. I appreciate your assistance.
Reward
150 Gold

Resource Fever, pt. 3
Prestige: 2
Prequest: Resource Fever, pt. 2
Requirement: 2 Notes, 1 Lead Ore, 1 Iron Ore
Questdescription
Those samples you brought have come well to pass, darling. But my employees tell me they need 
more information. Something about composition or whatnot. Could you do this, darling?
Completiontext
I think this is what they wanted. I'll contact you if it wasn't. Have a good day, darling.
Reward
150 Gold

Resource Fever, pt. 4
Prestige: 2
Prequest: Resource Fever, pt. 3
Requirement: 1 Resource Report, 2 Notes, 1 Photograph
Questdescription
You're doing great work, darling, my employees are pleased with the work you've done. There is 
one area in particular that we are interested in. Think you could take a closer look for us?
Completiontext
Much obliged, darling. The next time you come we might have freelance work for you instead.
Reward
150 Gold

Coal Deficiency
Pappersarbetet är klart och Simona håller på att flytta över maskiner och människor för att börja 
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gräva. Dock finns det inte mycket kol att tillgå så maskinerna lider av bränslebrist.

Coal Deficiency, pt. 1
Prestige: 3
Prequest: -
Requirement: 5 Softwood, 5 Hardwood
Questdescription
Wouldn't you believe it, darling? The paperwork is done, the manpower is here but the machines do 
not work because we've run out of coal! So no work can be done! I need your help, darling. Bring 
me some substitute fuel so we can at least move them off the ships.
Completiontext
Whatever would I do without you, darling? This should suffice for the moment but we are still in 
need of fuel.
Reward
150 Gold

Coal Deficiency, pt. 2
Prestige: 3
Prequest: Coal Deficiency, pt. 1
Requirement: 6 Coal
Questdescription
Bad news, darling, we need coal. The labourers refuse to dig without machines and if there is no 
digging there will be no coal. If my doctor hadn't warned me about my blood pressure I would've 
given them a scolding like none other! It irks me just thinking about it. To get to the point: could 
you fetch me some coal, darling?
Completiontext
Thank you, darling! I thought I was going to explode. I doubt this will solve my current plight but it 
will at least alleviate it.
Reward
150 Gold

Coal Deficiency, pt. 3
Prestige: 3
Prequest: Coal Deficiency, pt. 2
Requirement: 2 Rubber Bands, 2 Springs, 2 Grease
Questdescription
When we finally have the fuel do you know what happens, darling? The machines break. All of 
them!"Not fit for the humid atmosphere." Psh! It looks like you are the only reliable person this side 
of the world, darling. We just need some spare parts and we can get them running again. I'll reward 
you, of course.
Completiontext
You have my gratitude, darling! With this there might be some actual work done around here.
Reward
150 Gold

Coal Deficiency, pt. 4
Prestige: 3
Prequest: Coal Deficiency, pt. 3
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Requirement: 6 Coal
Questdescription
I'm going crazy, darling! Those buffoons! While they were waiting for the parts do you know what 
they did!? They had a barbecue with the coal! Everything gone. We need more coal and we need it 
now! Could you be so kind to get more for me, darling?
Completiontext
Wonderful, darling. I couldn't contain myself this time so I scolded them. I bet you they've never 
seen me so furious as then and there. I'll be counting on you in the future, darling.
Reward
150 Gold

Gearing Up
Arbetet på gruvorna har börjat men material har blivigt ett problem. Simona ber spelaren att skaffa 
fram materialet som behövs.

Gearing Up, pt. 1
Prestige: 4
Prequest: -
Requirement: 3 Grease, 8 Hardwood
Questdescription
Darling, it seems like everything is working against me! The mining is coming along but not the 
materials we need. We can manage now but the stocks are absolutely dwindling. Get me the 
materials I need and I'll  reward you plenty, darling.
Completiontext
This should keep us going for a while, darling. But we'll probably need more before long.
Reward
500 Gold

Gearing Up, pt. 2
Prestige: 4
Prequest: Gearing Up, pt. 1
Requirement: 10 Coal, 5 Rubber Bands, 5 Springs
Questdescription
You're a sight for sore eyes, darling! We're running low on a few things again. Especially coal and 
spare parts for the mining carts.
Completiontext
asdf
Reward
500 Gold

Pumpernickle, Seymour B. (3)
Pumpernickle är speciell då han har universitetet som tema. Hans quests kommer gå ut på att samla 
ihop reliker eller dokumentation som kan gagna universitet. Genom att göra hans quests kommer 
spelaren få reda på mer om världen i sig.

Calling All Gentlemen
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Pumpernickle anser att universitetet behöver expandera och roffa åt sig mer ära. Spelaren behöver 
samla in skatter och lämna in dem till Pumpernickle för att bygga vidare på hans och universitets 
ära.

Calling All Gentlemen, pt. 1
Prestige: 0
Prequest: -
Requirement: 1 Idol, 1 Medallion
Questdescription
Do you know what prestige is? It's what makes me important and you a nobody. However, I have a 
proposition of mutual benefit in regards to that: bring me some native artifacts (that would look 
good in the paper) and I will make sure you get a slice of the cake. 
Completiontext
Hmm, not impressive enough but I guess these can do. I'll be sure to mention your name when the 
journalist comes to photograph me and my collection. 
Reward
2 Prestige

Calling All Gentlemen, pt. 2
Prestige: 0
Prequest: Calling All Gentlemen, pt. 1
Requirement: 1 Staff, 1 Headpiece
Questdescription
You again? I forgot your name, but you will rejoice to know that I thought of mentioning you. It 
will count for something. Isn't my picture stunning? Anyway, I have an artist coming over tomorrow 
to paint a full-body portrait of me. It shall be hung in the main hall where everyone can witness my 
splendour. I just need something to bedazzle the artist and the viewers with. Fetch me something!
Completiontext
This will work just fine. Reward? The privilege to be in my shadow should suffice! Leave now, the 
artist will be here any second!
Reward
2 Prestige

The Empire Connection
Pumpernickle ska ta emot dignitärer från huvudlandet och måste skaffa fram tillräckligt med 
exotiska prydnader för att kunna imponera på dem. Spelarens jobb är att skaffa fram dessa.

The Empire Connection, pt. 1
Prestige: 1
Prequest: -
Requirement: 3 Idols
Questdescription
Are you the deliveryman? Where are my new wigs? I ordered them over an hour ago! You're not 
him? Ah, yes, you're the errand boy! Just who I needed. I have some important dignitaries coming 
to see me and I need someone to get me a few things.
Completiontext
Shabby. Not the quality I expected. If I had the time I would find something more suitable of a man 
in my glorious position. I'll have someone polish them up. I will call upon you if you are needed 
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again.
Reward
2 Prestige

The Empire Connection, pt. 2
Prestige: 1
Prequest: The Empire Connection, pt. 1
Requirement: 3 Medallions
Questdescription
Back again? You must adore my company to return like a stray puppy every time. Very well, I will 
indulge you if you work for me. I need some extras for my important dinner with the dignitaries. 
Now, you go out and find me some exotic jewellery and I will allow you to be seen in my company.
Completiontext
Mediocre, is that the best you can do? I'll put these up with the rest. Nevertheless you did what I 
ask, that alone merits some recognition. For you: a few spare coins.
Reward
40 Prestige, 20 Gold

The Empire Connection, pt. 3
Prestige: 1
Prequest: The Empire Connection, pt. 2
Requirement: 1 Crystal Skull, 1 Staff, 1 Scroll
Questdescription
I will give you a simple mission since my dinner is due soon. I need something unique! Something 
macabre or occult that speak of my undaunting courage and intellect. You are to find me something 
that fulfills the criteria.  
Completiontext
Hmph! I ask for something unique and this is what I get? You need to put you're back into it, the 
way I did when I was younger. There is no time left so I will take this, but next time I will be 
expecting something more grand of you.
Reward
200 Gold, 50 Prestige

Library Expansion
Pumpernickle har beslutat att expandera universitetsbiblioteket med allehanda föremål, inte bara 
litteratur. Spelaren åläggs att bidra med så mycket han kan.

Library Expansion, pt. 1
Prestige: 2
Prequest: -
Requirement: 4 Scrolls 
Questdescription
You came at an opportune moment. I have decided to expand the library to meet an increasing 
amount of students at my university. Of course it's my university, I made it what it is today! Why 
you should have seen the mess it was before I came. But that will be a story for my autobiography. 
Your task is to find more content for the library.
Completiontext
Unreadable scrolls? Creative but not practical. I can see my influence upon you has yet to yield any 
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results. It will in time.
Reward
250 Gold, 50 Prestige

Library Expansion, pt. 2
Prestige: 2
Prequest: Library Expansion, pt. 1
Requirement: 2 Idols, 2 Medallions
Questdescription
The expansion is coming along but a problem has become apparent to me. There are no decorations 
to impress the clientele with! I will not open this library without suitable ornamentation, my 
position demands it.
Completiontext
I wonder if you really listen to me sometimes. You should, you could learn a great deal of things. At 
least I can show off with quantity with this many.
Reward
250 Gold, 50 Prestige

Library Expansion, pt. 3
Prestige: 2
Prequest: Library Expansion, pt. 2
Requirement: 4 Photographs
Questdescription
I recently came up with a marvelous idea: we shall gather photographs of native ruins and document 
them in a book. A brilliant idea, I know. You just go off and take some photographs for me and I 
will see to it that you are rewarded.
Completiontext
Not the best I have seen but passable. Had I been holding the camera I would have taken more 
dramatic angles. As promised: your reward.
Reward
250 Gold, 50 Prestige

Library Expansion, pt. 4
Prestige: 2
Prequest: Library Expansion, pt. 3
Requirement: 5 Quipus
Questdescription
It has come to my attention that the natives used a novel way of recording information. They tied 
knots on pieces of rope, have you ever heard of anything like that? I have, of course, while I was an 
adventuring youth. These ropes will make an excellent addition to the library.
Completiontext
Ah, yes, just like when I was a sailor. We invented an ingenious code-system using knots just like 
these. My expert knowledge can surely de-code these. I wouldn't worry about the language, I am a 
certified linguist after all.
Reward
250 Gold, 50 Prestige

Material Needs
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Flera avdelningar på universitetet har fått problem med materialbrist. Pumpernickle beordrar 
spelaren at skaffa fram sakerna som behövs.

Material Needs, pt. 1
Prestige: 3
Prequest: -
Requirement: 3 Coal, 2 Lead Ore, 1 Grease 
Questdescription
Everytime I turn my back on something in this university it becomes a problem. The departments 
are complaining about a lack of equipment or resources or both! Had they had the least bit initiative 
they would try amend this themselves before they come running to me for a solution. Though as the 
gentleman I am I cannot ignore their plight. I have a list of items from the Chemistry department 
here, you take it, acquire those things and deliver them here.
Completiontext
Took you long enough. I'll have them delivered right away. Now leave me in peace, I have 525 
other requests to take care of.
Reward
250 Gold, 50 Prestige

Material Needs, pt. 2
Prestige: 3
Prequest: Material Needs, pt. 1
Requirement: 1 Idol, 1 Crystal Skull, 4 Copper Ore 
Questdescription
The Arts department has been swarming me with requests. Do they hope I will pay more attention 
to them? Their constant letters have become a nuisance and I have no precious time to waste on 
them. Take care of this.
Completiontext
Just take it down to the Arts department. I will be forwarding more requests to you soon.
Reward
250 Gold, 50 Prestige

Material Needs, pt. 3
Prestige: 3
Prequest: Material Needs, pt. 2
Requirement: 3 Coal, 3 Copper Ore, 3 Iron Ore, 3 Lead Ore
Questdescription
You're next assignment is to gather a couple of samples for the Geology department. I would do it 
myself but I have more important things that warrants my attention. For example: eating dinner 
with the governor. She had a matter of great importance to discuss with me.
Completiontext
Why did you bring them here? I don't want dirt all over my floor. This carpet was a gift from the 
Queen! Take your reward and call a janitor.
Reward
250 Gold, 50 Prestige

Material Needs, pt. 4
Prestige: 3
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Prequest: Material Needs, pt. 3
Requirement: 1 Headpiece, 2 Idol, 2 Staffs, 1 Crystal Skull
Questdescription
This time it's the Archeology department, they require more artifacts for their research. Why won't 
they just find some themselves you ask? Because I recently turned down their expedition in favour 
of expanding the library. I have that power, you know.
Completiontext
I'm sure the Archeology department will rejoice when they receive this. Personally I think these are 
a little uninteresting. Here's your reward. The requests are almost done.
Reward
250 Gold, 50 Prestige

Material Needs, pt. 5
Prestige: 3
Prequest: Material Needs, pt. 4
Requirement: 6 Rubber Bands, 4 Springs, 3 Grease
Questdescription
It looks like the engineers are suffering a severe bout of laziness. They actually requested parts 
which they could make in their own workshop. As the magnanimous principal, I shall grant their 
request. Procure the parts on this list and deliver them to the Engineering department.
Completiontext
Hm? What are you doing here? Oh, right, the parts. I had one of my servants do that instead. I'm 
sure the Engineering department will appreciate the extra parts. By the way, this was the last of the 
requests, you're free to do whatever you want.
Reward
250 Gold, 50 Prestige

Bizarre Journey
Spår av Bizarro Shortés expedition har påträffats i jungeln. Bl. a. Shortés lik och dagbok. 
Pumpernickle beordrar spelaren att finna mer spår efter Shortés i jungeln.

Bizarre Journey, pt. 1
Prestige: 4
Prequest: -
Requirement: 2 Scrolls, 2 Photographs, 2 Note
Questdescription
A stroke of good fortune! The remains of Bizarro Shortés were found yesterday along with his 
diary. An entertaining read but whether it holds enough merit to be used in studies is debatable. We 
need to ascertain its verisimilitude somehow. Naturally I could wager own name and proclaim the 
turthfulness of his accounts but I want solid evidence before I give my verdict. I am not risking my 
reputation! Find me anything that can work as evidence!
Completiontext
When I told you to find evidence I did not mean you could bring just about anything you find lying 
around. I'll take a look at them anyway but make sure you find something more useful next time.
Reward
250 Gold, 50 Prestige

Bizarre Journey, pt. 2
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Prestige: 4
Prequest: Bizarre Journey, pt. 1
Requirement: 3 Notes, 3 Photographs
Questdescription
There were some clues in the things you brought earlier but nothing concrete. I need something 
more scrutable and definite. Equipment he has left behind, markings or such things! Now, I must 
prepare for my speech to the city council. It's just a formality, really, they will grant me those extra 
funds regardless.
Completiontext
Your enthusiasm is praiseworthy but this won't do. I am not talking about possible evidence, I am 
talking about real and definite proof! I will reward you for your hard work but these will not be of 
any use.
Reward
250 Gold, 50 Prestige

Bizarre Journey, pt. 3
Prestige: 4
Prequest: Bizarre Journey, pt. 2
Requirement: 2 Quipus, 2 Medallions, 1 Idol, 1 Staff
Questdescription
We shall leave the diary be for some time as proving its credibility is more difficult than need be. 
Shortés presence on this continent is undeniable, I will be satisfied with that for the time being. 
Now, there are evidence supporting the assumption that Shortés found a significant native treasure. 
If this treasure can be found it will benefit the university immensely.
Completiontext
It is not much but the fact that it was Shortés' is enough to increase its value. I will examine these 
myself so just leave them on my table. I hope they are worthy my expertise.
Reward
250 Gold, 50 Prestige

Bizarre Journey, pt. 4
Prestige: 4
Prequest: Bizarre Journey, pt. 3
Requirement: 1 Notes, 1 Idol, 4 Scrolls
Questdescription
Shortés was more thorough than expected. He conducted preliminary research of the civilizations 
on the continent. Not as good as my own but valuable in its own right. Find his lost papers and 
bring them back, they will be useful as reference for my own research.
Completiontext
So he was working on a treatise of the native religions. Not a subject I have touched upon yet but I 
will soon. Your reward is on the counter, I trust you can find it yourself. I have a few documents to 
read.
Reward
250 Gold, 50 Prestige

Bizarre Journey, pt. 5
Prestige: 4
Prequest: Bizarre Journey, pt. 4
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Requirement: 6 Idols
Questdescription
After reading through Shortés' papers I decided to continue where he left off. With his work as a 
foundation and my intellect as the building blocks I shall write a comprehensive disquisition of the 
native religions. I need a few things to aid me in this endeavour, fetch them for me.
Completiontext
These will make do but I wanted bigger ones. The diary? I have put that aside for the moment, 
come back later. I have a mythos to explore.
Reward
250 Gold, 50 Prestige

Bizarre Journey, pt. 6
Prestige: 4
Prequest: Bizarre Journey, pt. 5
Requirement: 5 Notes, 1 Shortés' Pendant
Questdescription
The diary again? Your tenacity reminds me of myself. Very well, I will give you another chance. 
But this time you better find something deffinitive. It is not worth wasting more of my precious 
time on this matter.
Completiontext
Shortés' pendant? This could actually be useful. It seems like my astounding presence is finally 
influencing you. This can give some credit to Shortes' accounts. This will be enough for now. 
Reward
250 Gold, 50 Prestige
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Achievements
Denna sektion innehåller alla achievements som kommer dyka upp i spelet. De är formatterade på 
följande sätt:

[Title]
Requirement : asdf

[Title] är namnet på ett achievement så som det kommer visas i spelet. Requirement är kraven för att 
få ett givet achievement. Det är också den tooltip-texten som kommer visas.

Social
För att uppmuntra användandet av de sociala mekanikerna i spelet så kommer många achievements 
vara fokuserade på just det området. Dessa kan vara grind i sin natur (som invita 20 människor att 
spela spelet) eller kräva att man gör vissa saker tillsammans, t. ex. besök ett tempel tillsammans 
med 3 andra utforskare.

Placeholder
Requirement : Takes up space

Grind
Tangerar gränsen mellan utfyllnadsmaterial och morot. Grind-achievements kommer spelaren att få 
förr eller senare beroende på hur mycket han eller hon spelar. Dessa achievements bygger på vad 
spelaren normalt gör i spelvärlden och tar inte in faktorer som chans för att kunna triggas.

Placeholder
Requirement : Takes up space

Fun
Achievements som bara finns för skojs skull. Dessa är till för de tillfällen som bara är kul när de 
dyker upp i spelet. Kraven för dessa achievements ligger inom spelarens kontroll, d.v.s. att spelaren 
själv kan skapa förutsättningarna för att det händer.

Placeholder
Requirement : Takes up space
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Resurser
Denna sektion innehåller kortfattade beskrivningar på alla resurser som kan finnas med i spelet. De 
följer denna mall:

[Namn]
Typ: asdf
Beskrivning: asdf
Anteckning: Om det finns något speciellt att anmärka.

Det engelska namnet skrivs ut på alla, ibland skrivs det svenska namnet också för att klargöra. Alla 
resurser delas in tiers efter hur värdefulla de är. Tiers avgör också hur lätta de är att hitta.

Typer
Metal
Metaller hittas slumpmässigt i stenar i vildmarken och grottor eller i veins som gömmer sig i 
grottväggarna. Metaller används sedan till uppgraderingar eller för att klara vissa quests.

Refined
Detta är tillverkade delar eller substanser som kan användas i uppraderingar. Denna kategori av 
resurser är inte förekommande i naturen av förklarliga anledningar så det måste köpas.

Wood
Tillgängligt överallt i vildmarken och används till att driva maskinen i workshoppen, bygga saker 
eller konvertera till kol. Endast en viss del av allt trä som används konverteras till kol och ju högre 
tier träet har desto mer kol kan man få.

Tier 1
Coal
Typ: Refined.
Beskrivning: The fuel of The Empire.

Lead ore
Type: Metal
Beskrivning: Bright and silvery but highly toxic.

Rubber bands
Typ: Refined
Beskrivning: A collection of small bands useful for holding things together.

Softwood chunk
Typ: Wood
Beskrivning: Cheap and strong but doesn't last long.
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Tier 2
Hardwood chunk
Typ: Wood
Beskrivning: Wood prized for it's strength and resilience.

Iron ore
Typ: Metal
Beskrivning: Durable and strong. Iron has many uses.

Springs
Typ: Refined
Beskrivning: Metal coils, used to store mechanical energy.

Tier 3
Copper ore
Typ: Metal
Beskrivning: A malleable metal with a reddish shine.

Grease (smörjmedel)
Typ: Refined
Beskrivning: Slippery substance to keep the gears turning.

Mahogany (Mahogny) chunk
Typ: Wood
Beskrivning: Reddish-brown wood, excellent for crafting.

Tier 4
Aluminium ore
Typ: Metal
Beskrivning: Lightweight, shiny and valuable.
Anteckning: Aluminium är under denna tid mer dyrbart än guld.

Ebony (ebenholts) chunk
Typ: Wood
Beskrivning: A favorite among artisans because of it's durability.

Gears (kugghjul)
Typ: Refined
Beskrivning: Used in most machinery.
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Karaktärer
Elizabeth Guiana
Påträffas: Officiella sammanhang, spelaren belönas med utmärkelser eller titlar, tidningen. Kan ge 
uppdrag.
Beskrivning: Den högfärdiga men kompetenta guvernören som styr Outpost. Som medlem av 
Guiana-familjen var hon mer eller mindre förutbestämd att anta en sådan prestigefylld post. Hon 
visade sig kapabel för uppgiften och under hennes ledning har kolonin vuxit och blivigt vad den är 
idag.

City Council
Påträffas: I sammanhang med guvernören.
Beskrivning: Regeringen för Outpost är folkvald och består av åtta personer med olika 
ansvarsområden. Det är väldigt få tillfällen som man vänder sig till någon av medlemmarna enskilt 
och de som gör det blir ganska snabbt besvikna på hur medlemmen hävdar att han eller hon måste 
konsultera de andra om saken i fråga.

Karl Fromrock
Påträffas: I affären där han arbetar.
Beskrivning: En gång den största äventyraren som gått på jordens yta. Han uppfann äventyrandet 
som ett arbete och många historier har skrivits om honom. Många reser långväga för att träffa 
honom i Outpost där han bosatte sig efter att åldern tagit ut sin rätt, men de har svårt att tro att den 
skröplige gamle mannen som driver "General Store of the Adventurous Kind" är den han utger sig 
för att vara.
På gamla dagar har han blivigt nostalgisk men han är fortfarande lika beslutsam och gladlynt som 
tidigare.

Mary Smith
Påträffas: I verkstaden.
Beskrivning: Praktisk och aningen grovhuggen. Hon fattade intresse för maskiner i tidig ålder och 
satte sedan upp en verkstad. Hennes tekniska förståelse har visat sig vara mycket användbar och 
fick snart förfrågningar om modifieringar till verktyg. Verkstaden blev snabbt framgångsrik och 
numera så finns det ingen som inte känner till "Smith's Smithy".
På grund av låga säkerhetskrav och hennes egen tekno-mani så förvarar hon olika typer av gaser i 
verkstaden. De läckande tuberna gör att atmosfären känns tjock och påverkan av gaserna kan göra 
den utsatte en aning snurrig. Dock hävdar hon att det gör arbetet roligare.

Seymour B. Pumpernickle
Påträffas: I universitetet, kan ge uppdrag.
Beskrivning: Rektor för Outposts Universitet. Pompös och självupptagen, Pumpernickle har ägnat 
sitt liv åt att bli någonting och har lyckats med det. Han är upptagen i societeten och folk lyssnar på 
honom när han har något att säga, mest för att han talar så högt att ingen annan kan överrösta 
honom. Han är även ansvarig för att universitetet har vuxit och blivigt så framgångsrikt som det är. 
Han är väl medveten om detta.

"Alexia" UNUSED
Påträffas: Frisören.
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Beskrivning: Driver frisörsalongen med samma namn. Hon kallar sig för Alexia och ingen känner 
henne vid något annat namn. I Outpost är hon en av de lokala kändisarna och flera går till hennes 
salong för att ordna sina frisyrer.

Chester Trigge
Påträffas: I universitetet. Kan ge allmän information eller ledtrådar för uppdrag.
Beskrivning: Den tystlåtne bibliotekarien håller noggrann uppsikt över böckerna och har noll 
tolerans mot försenade inlämningar. Av nåon anledning är han inte särskilt noga med att det ska 
vara total tystnad i biblioteket. 

Paperboy UNUSED
Påträffas: I staden. Ger ut tidningar som kan visa händelser i världen.
Beskrivning: Tidningsförsäljarna är högljudda och påstridiga. Deras lön bygger trots allt på hur 
många tidningar de säljer. 

Patrons
Rika medlemmar av högklassen som, av personligt intresse, sponsrar behövande äventyrare med 
pengar. Dessa dyker upp i olika former och kan vara intresserade av bl. a. att finna nya 
metallfyndigheter eller värna om människans historia.

Baron Percy Bingford
Påträffas: Universitetet, ger uppdrag relaterade till antika föremål.
Beskrivning: En antikvitetssamlare, han är speciellt intresserad av Sydamerika. Den bortskämda 
och drömska Bingford förlorar sig ofta i timmar på att undersöka sina förvärv och sätta dem i 
historisk kontext. Med det menas att han leker "infödingar" med sina stackars tjänare.

Simona Itarc
Påträffas: Universitet, hennes uppdrag relaterar till mineraler och naturresurser.
Beskrivning: Gruvmagnat som vill muta in nya naturresurser i Sydamerika. Trots sitt fryntliga sätt 
har hon ett hetskt temperament. Varpå hon mer eller mindre fick smeknamnet "Kolhäxan". Hon 
betalar bra för nya inmutningar.

Historiska Personer
Dessa är tänkta att användas mer som hooks. Karaktärer kan referera till dessa och quests kan 
beröra dessa personers liv eller tillhörigheter. T. ex. kanske man letar efter [Montezuma]s krona och 
får där igenom uppleva en del av hans historia genom questen. 

Bizarro Shortés
Påträffas: I anslutning till Ungdomens källa.
Beskrivning: Självutnämnd "erövrare av okända länder" som begav sig ut med några modiga själar 
för att utforska världen och finna Ungdomens källa. På den tiden som Shortés gav sig ut var det 
fortfarande tabu att resa, han lämnade The Empire under burop och krav på att han skulle ge upp 
sådana aspirationer. Dock seglade han iväg och ätervände aldrig. Man misstänker att det var i 
anslutning till honom som uttrycket "Vad var det jag sa?" myntades.
Egentligen ville han bli kläddesigner men hans kortbyxor (eller "shorts" som han kallade dem) 
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ansågs som omoraliska och frestande. Hur skulle kvinnor reagera om de såg de blottade benen på en 
man? Därför tog han i stället upp sin fars yrke: erövring.
Hans skepp har nyligen lokaliserats i Sydamerika men inga spår av besättningen finns. Det är högst 
troligt att han begav sig ut i djungeln och mötte sitt öde där.

Roy Legh'It
Påträffas: I samband med El Dorado.
Beskrivning: Adelsman, bedragare och kvacksalvare. Efter att ha skrivit ett antal förfalskade 
reseskildringar om sina strapatser ute i världen så bestämde sig han för att faktiskt ge sig ut på en 
expedition. För att finansiera den började han sälja naturmedicin baserat på örterna han hittat under 
sina resor (läs: ogräs från hans bakgård). När han hade tillräckligt med kapital så köpte han ett 
skepp, hyrde en besättning och begav sig. Under tiden han var borta så upptäcktes hans falskspel 
och en arresteringsorder utfärdades.
När han så återvände ensam, i en eka, några månader senare så arresterades han prompt och sattes i 
fängelse. I fängelset skrev han en resesklidring om vad han sett och beskrev en stad i guld som han 
kallade El Dorado. Det sågs som bluff och båg men han tjänade tillräckligt mycket pengar för att 
betala borgen och släppas fri. Dock hade alla hans ägodelar beslagtagits medan han var borta men 
vissa saker lyckades han lura sig tillbaka. Resten av hans liv spenderades som resande charlatan.
Att "ana ugglor i mossen" sägs var kopplat till en av hans mer utstuderade lurendrejerier då han 
grävde ner ugglor under hus, påstod att han var spökjägare och erbjöd att göra sig av med "spökena" 
som hemsökte byggnaden.

[Montezuma]
Påträffas: Aztek skatter och ruiner. [Chichen Itza].
Beskrivning: Styrde Aztek under dess storhetstid. Montezuma expanderade riket med metodisk 
krigföring, utökade handeln och ledde flera krig mot Inka. Han uppförde även ett större tempel i 
huvudstaden och ledde ett flertal offerceremonier själv. Efter att ha härskat i 30 års tid så dog han i 
strid mot en Inkaarmé som försökte inta huvudstaden. Han lyckades driva bort Inka tack vare sin 
uppoffring.

[Pachacuti]
Påträffas: När Inka påtalas eller särskilda skatter dyker upp. Tätt bunden till [Macchu Picchu].
Beskrivning: Expanderade Inka och lade grunden till det växande riket. Den verkliga landsfadern 
för hela riket. Tempel, städer och vägar byggdes under hans tid och rikedomar flödade in i landet. I 
ett framgångsrikt krig med Aztek så förstörde han deras utposter i bergen och säkrade dem för Inka 
rikets framtid. Hans tid som härskare var en lång blomstringsperiod och efter 35 år avled han av 
lunginflammation efter att ha tagit sig till solens tempel för att be. 

Viktiga Personer
Karaktärer som spelaren inte kommer ha något att göra med men som är viktiga för spelvärlden.

Drottning Vera
Påträffas: I tidningsartiklar eller vid mycket viktiga tillfällen.
Beskrivning: Den älskade drottningen av The Empire. Hennes ödmjuka men fasta ledarstil 
uppskattas av befolkningen även om regeringen känner sig lite tilltryckt med jämna mellanrum. 
Drottningen satsar mycket på att hålla sin image uppe och framstå som en rättvis och god monark.
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Föremål
Denna sektion listar alla föremål som är med i spelet. De har beskrivningar och funktion uppskrivna 
samt uppgraderingar om de har några alls.

Items
Denna sektion listar alla föremål som spelaren kan använda. Items är en kategori av föremål som är 
one-use-only men inte drar någon energi. De är ofta kraftigare än andra items.

Bell
Beskrivning: Call your butler.
Funktion: Kallar ner en butler som fyller på en del av energin.

Cage
Beskrivning: Used to contain animals or criminals.
Funktion: Fångar in ett slumpmässigt djur.

Camera roll
Beskrivning: A roll of film for your camera.
Funktion: Ger en charge till kameran.

Columbus Chart
Beskrivning: Using this chart you can calculate the odds of discovering something new.
Funktion: Ökar tillfälligt chansen att hitta något nytt.

Dr. Sten's Vitamin Pill
Beskrivning: Chock-full of everything a human being needs.
Funktion: Kostar ingen energi att använda verktyg. Effekten försvinner efter 20 sekunder. Kan inte 
fyllas på förrän effekten är borta.

Dynamite
Beskrivning: Light the fuse and run.
Funktion: Spränger alla hinder upp till två tiles bort från den. Ju längre bort ett hinder är desto 
mindre verkan har dynamiten.

Flag
Beskrivning: Made to order and stake your claim.
Funktion: Flagga grottor.

Grappling hook
Beskrivning: Used for climbing and sometimes burglary.
Funktion: Gå över hål och farliga ställen i vildmarken.

Honey
Beskrivning: Insects love it's sugary sweetness.
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Funktion: Spelaren fångar in en slumpmässig nektar-sugande insekt.

Insect Trap
Beskrivning: Warranty lasts until one insect has been caught.
Funktion: Spelaren hittar en slumpvis utvald insekt.

Kellroe's Cruncher
Beskrivning: Smash against a wall and watch it crumble.
Funktion: Förstör fem tiles av väggar i en rad.

Momentum Enhancer
Beskrivning: Strange pair of boots with lots of gadgets on them.
Funktion: Spelaren kan göra ett superhopp men har ingen kontroll över var han landar. Detta 
fungerar endast i vildmarken.

Moonlighter
Beskrivning: This contraption attracts nocturnal animals.
Funktion: Spelaren hittar ett djur med traiten "Nocturnal".

Mysterious Concoction
Beskrivning: It smells funny and it looks like mould is growing inside the bottle.
Funktion: Fyller på energi, finns i tre storlekar. (Healthpotion.)

Nitroglycerin
Beskrivning: Handle with extreme care!
Funktion: Spränger ett hinder oavsett hur starkt det är.

Noisemaker
Beskrivning: This infernal machine makes a screeching, high-pitched noise.
Funktion: Stunnar alla djur i närheten eller attraherar djur med känsliga öron.

Portable Bridge
Beskrivning: Bunch of planks that can be laid over a hole.
Funktion: Spelaren kan gå över två hål på raken.

Portable Tea Set
Beskrivning: Indispensable for the travelling gentleman.
Funktion: Fyller på energin till fullt.

Rope
Beskrivning: Serves both practical and damsel-kidnapping purposes.
Funktion: Klättra över väggar, göra repbroar och fånga djur.

Shiny Trinket
Beskrivning: It sparkles and shines with a certain allure.
Funktion: Ökar chansen för spelaren att dra till sig djur med traiten: "Likes shiny things".

Soda pop
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Beskrivning: Popular sweetened and carbonated beverage that purportedly has medical qualities.
Funktion: Spelaren får dubbel hastighet tills energin är slut.

Special Permit
Beskrivning: Lets you go to places you normally can't go to.
Funktion: Spelaren kan öppna en låst dörr.

Suspicious Compass
Beskrivning: Designed by mystics to pick up on strange energies.
Funktion: Pekar ut i vilken riktning en grottöppning finns.

Treasures
Belöningar som dyker upp i slumpade skattkistor. De kan säljas för pengar, doneras för prestige 
eller ställas ut. Utöver det så har de inget värde.

Bracelet
Beskrivning: Copper bracelet with beautiful patterns.

Cutlery
Beskrivning: Eating utensils made of pewter. Not very valuable but who cares?

Etúi
Beskrivning: Small box made out of pearl and tortoise shell.

Goblet
Beskrivning: Silver goblet with inlaid gems.

Headdress
Beskrivning: Impressive headdress fashioned with feathers and gold.

Jewel box
Beskrivning: With all the gold and gems on it you figure there would be something in it.

Necklace
Beskrivning: A silver chain with a polished gemstone hanging in it.

Ornate mask
Beskrivning: Fashioned out of jade... It's creepy.

Pottery
Beskrivning: Intact pieces of pottery.

Ruby
Beskrivning: Polished rare stone. Expertly cut.

Shiv
Beskrivning: Ritual knife with gems and ornate patterns.
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Signet Ring
Beskrivning: Golden ring with a diamond set in it.

Tapestry
Beskrivning: Beautiful, woven art. Valuable in it's own right.

Tiara
Beskrivning: Silver headband with precious stones.

Trinket
Beskrivning: Miniature statue of a deity. Made of bronze.

Questrewards
Belöningar som fås av speciella quests. Dessa kan varken säljas, köpas eller doneras. Deras enda 
syfte är att lämnas in för att avsluta uppdrag.

Huitzilopo's Macuahuitl
Beskrivning: The God Huitzilopo's weapon, said to have divided earth and sky.

Montezuma's Crown
Beskrivning: The elaborate headdress worn by Montezuma.

Pachacuti's Spear
Beskrivning: The spear used by the revered Pachacuti.

Roy's Brooch
Beskrivning: A pearl brooch with Roy Legh'It engraved on it.

Shortés' Pendant
Beskrivning: The pendant that belonged to the conquerer and clothesdesigner Bizarro Shortés.

Stone of [Inti]
Beskrivning: Sacred stone calendar of the [Inca]s.

Water from the Fountain of Youth
Beskrivning: A small glass vial holds the water for comfortable transport.

Warrior's Garment
Beskrivning: Clothes made from Jaguar skin once worn by an Aztek warrior.

Questitems
I denna sektion listas alla item som samlas för att kunna ta sig vidare i en quest. De kan inte säljas, 
doneras eller bytas ut.
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Crystal skull
Beskrivning: Odd artifact that seem to be important.

Golden Apparel
Beskrivning: Traditional clothing of the ruler of El Dorado.

Headpiece
Beskrivning: Spherical bronze piece to put on top of staffs.

Idol
Beskrivning: A small statue of a God or deity.

Map piece
Beskrivning: A torn piece of a larger map.

Medallion
Beskrivning: A golden disc of religious importance.

Notes
Beskrivning: Jumbled words, scribbled hastily on a piece of paper.

Photograph
Beskrivning: Image created by a camera. Eeringly realistic.

Quipu
Beskrivning: Rope used to record information.

Resource report
Beskrivning: Written report about the mineral reserves in a given area.

Scroll
Beskrivning: Scroll with hieroglyphs written on it.

Staff
Beskrivning: Long wooden staff with hieroglyphs carved on it.

Tools
Denna sektion beskriver alla verktyg i spelet och listar dessa med sina olika uppgraderingsfaser.

Axe
Beskrivning: Sturdy and blunt.
Level I: Sprucket trähandtag, rostigt, klumpigt yxhuvud.

Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Ekhandtag, nytt slipat yxhuvud i järn.

Level II: Gummihandtag, större yxhuvud.
Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Yxhuvudet blir spetsigare, skaftet förstärks med järnringar.
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B. (Resurser) -> Dubbelbladigt yxhuvud, förlängt skaft.
Level III: Ebenholtshandtag med gummi, häftigare yxhuvud. Mer steampunk?

Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Skaftet förstärkt med järnringar, yxhuvudet blir spetsigare.
B. (Resurser) -> Dubbelbladigt yxhuvud, förlängt skaft.
C. (Resurser) -> Yxhuvudet blir bredare, gummihandtaget blir format för händerna.

Camera
Beskrivning: For all your soul-stealing needs.
Funktion: Att ta bilder med, får charges av camera rolls.

Drill
Beskrivning: Will get you through anything.
Level I: En vanlig handborr.

Uppgraderingar: 
A. (Resurser) -> Maskindriven med handtag.

Level II: Maskindriven och automatiserad.
Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Borren blir längre.
B. (Resurser) -> Maskinen blir fetare.

Level III: Maskinen blir större och borren blir längre.
Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Borren blir längre.
B. (Resurser) -> Maskinen blir större.
C. (Resurser) -> Maskinen får två borrar.

Machete
Beskrivning: For use against weed, shrubbery and door-to-door salesmen.
Level I: Platt, skabbigt blad med ett sprucket trähandtag.

Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Slipad egg med ett solitt trähandtag.

Level II: Bladet är blankpolerat och den har ett gummihandtag.
Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Bladet blir sågtandet.
B. (Resurser) -> Bladet blir dubbeleggat.

Level III: Handtaget blir räfflat och får ett grepp.
Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Bladet byts ut mot ett sågblad.
B. (Resurser) -> Den får tre blad och en vev. 
C. (Resurser) -> Bladet och handtaget blir smalt.

Magnifying glass
Beskrivning: Near point angular magnification device.
Level I: Trähandtag med en enkel lins på, linshållaren är av trä den med.

Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> En extra lins som hänger i en liten hållare vid sidan om linshållaren.

Level II: Lackerat mahogny handtag och en extra lins som går att  fälla in framför linsen. 
Linshållaren är av järn.
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Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Förstoringsglaset får en till extra lins.
B. (Resurser) -> En ljushållare sticker ut från ena sidan och i den finns ett litet stearinljus.

Level III: Gummihandtag med en linshållare i koppar. Två extra linser som går att fälla ner och 
vippknappar vid sidan om handtaget.

Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Förstoringsglaset blir bredare och fyrkantigt. Dubbla fällbara extra-linser.
B. (Resurser) -> Förstoringsglaset får ett antal kugghjul och man får en liten skruvknapp i 
botten som ställer in skärpa.
C. (Resurser) -> Förstoringsglaset blir större och man kan fälla ut mindre linser runt om den.

Pickaxe
Beskrivning: When you need a breakthrough.
Level I: Sprucket trähandtag, rostigt, klumpigt huvud med en spets.

Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Nytt handtag och polerat huvud.

Level II: Trähandtag av ek och och dubbelspetsat huvud. Ena sidan är spetsig, andra lite bredare.
Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Extra gummihandtag och en "stötdämpare" som gör att huvudet vippar lite.
B. (Resurser) -> Gummihandtag, aluminiumskaft och slimmat huvud.

Level III: Aluminiumskaft med gummihandtag och ett större huvud.
Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Dubbla spetsar och skaftet förstärks med järnringar samt en stötdämpare.
B. (Resurser) -> Huvudet blir slimmat med en spets gjord i aluminium, skaftet kortas ner.
C. (Resurser) -> Dubbla huvud.

Shovel
Beskrivning: A priceless tool for archeologists and pirates alike.
Level I: Sprucket trähandtag och ett fyrkantigt löst spadhuvud.

Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Handtaget blir helt igen och spaden nitas fast.

Level II: Rejält ekhandtag med ett vanligt (spetsigt) spadhuvud.
Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Spaden får ett sikte på skaftet.
B. (Resurser) -> Spadhuvudet blir bredare och svagt skålformat.

Level III: Skaftet får gummihandtag och blir lite böjd.
Uppgraderingar:
A. (Resurser) -> Spaden får ett teleskop på handtaget.
B. (Resurser) -> Huvudet blir mer som en skopa.
C. (Resurser) -> Skaftet blir av aluminium.
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Discoveries
I denna sektion listas Discoveries som spelaren kan stöta på. Dessa fungerar annorlunda än 
treasures då de kan dyka upp när spelaren hugger ner buskar eller förstör stenar. Dessa är växter och 
djur som dyker upp i vildmarken och är indelade i olika kategorier med ett antal olika traits som 
avgör hur lätt eller svårt det är att hitta en given Discovery.

OBS! 29/4 - 2011
Denna sektion är utdaterad och behöver uppdateras.

Animal
Denna kategori innehåller alla traits som alla djur kan ha.

Storlek
• Tiny
• Small
• Medium
• Large
• Huge

Färg
• Single
• Multi
• Rainbow
• Sepia
• Black and white

Aktiv
• Nocturnal
• Diurnal

Föda
• Carnivore
• Herbivore
• Omnivore
• Scavenger

Typ
• Cat
• Dog
• Hoofed
• Reptile
• Bird
• Rodent

Speciella egenskaper
• Sensitive hearing
• Likes shiny things
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• Blind
• Deaf
• Superior smell
• Excellent eyesight
• Fast
• Slow
• Lazy
• Hyperactive
• Foolish
• Suspicious
• Paranoid
• Gullible
• Strong
• Weak
• Voracious appetite
• Picky
• Indiscriminate
• Crazy
• Sensible
• Violent
• Docile

Bush
Denna kategori innehåller alla traits som alla buskar kan ha.

Storlek
• Tiny
• Small
• Medium
• Large
• Huge

Färg
• Single
• Multi
• Rainbow
• Sepia
• Black and white

Säsong
• Spring
• Summer
• Autumn

Bladtyp
• Clover
• Club
• Triangular
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• Square
• Flat
• Round

Flower
Denna kategori innehåller alla traits som alla blommor kan ha.

Storlek
• Tiny
• Small
• Medium
• Large
• Huge

Färg
• Single
• Multi
• Rainbow
• Sepia
• Black and white

Blomtyp
• Jasmine
• Rose
• Orchid
• Bell

Säsong
• Spring
• Summer
• Autumn

Lukt
• Foul
• Sour
• Sweet
• Pleasant
• Rotten
• Fresh
• Rancid
• Smooth

Insect
Denna kategori innehåller alla traits som alla insekter kan ha.

Storlek
• Tiny
• Small
• Medium
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• Large
• Huge

Färg
• Single
• Multi
• Rainbow
• Sepia
• Black and white

Aktiv
• Nocturnal
• Diurnal

Typ
• Flying
• Beetle
• Arachnid
• Ant
• Wasp
• Bee
• Snail

Speciella egenskaper:
• Nectar-feeding

Tree
Denna kategori innehåller alla traits som alla träd kan ha.

Storlek
• Tiny
• Small
• Medium
• Large
• Huge

Färg
• Single
• Multi
• Rainbow
• Sepia
• Black and white

Trädtyp
• Evergreen
• Deciduous
• Conifer
• Cycad
• Fern
• Palmae

Säsong
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• Spring
• Summer
• Autumn
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Assets final
S G

Karaktärer
Spelaren
Karl Fromrock – Shop
Mary Smith – Workshop
Simona Itarc – Universitet, uppdrag om mineraler och natrurresurser
Seymour B. Pumpernickle – Rektorn
Baron Percy Bingford – Universitet , Uppdrag om Antika saker
Drottning Vera
Chester Trigge – Universitet, Biblotikarien, ledtrådsgivare
Elizabeth Guiana – Guvernör
City Council – Regeringen
Bizarro Shortés – Historisk upptäckare
Roy Legh'It – Försäljaren av crap
Montezuma - Aztek
Pachacuti – Inka

Tools
Axe Dålig

Axe 1
Axe 1A

Axe 2
Axe 2A
Axe 2B

Axe 3
Axe 3A
Axe 3B
Axe 3C

Camera

Drill Dålig

Drill 1
Drill 1A

Drill 2
Drill 2A
Drill 2B
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Drill 3
Drill 3A
Drill 3B
Drill 3C

Machete Dålig

Machete 1
Machete 1A

Machete 2
Machete 2A
Machete 2B

Machete 3
Machete 3A
Machete 3B
Machete 3C

Magnifying glass dåligt

Magnifying glass 1
Magnifying glass 1A

Magnifying glass 2
Magnifying glass 2A
Magnifying glass 2B

Magnifying glass 3
Magnifying glass 3A
Magnifying glass 3B
Magnifying glass 3C

Pickaxe dålig

Pickaxe 1
Pickaxe 1A

Pickaxe 2
Pickaxe 2A
Pickaxe 2B

Pickaxe 3
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Pickaxe 3A
Pickaxe 3B
Pickaxe 3C

Shovel dålig

Shovel 1
Shovel 1A

Shovel 2
Shovel 2A
Shovel 2B

Shovel 3
Shovel 3A
Shovel 3B
Shovel 3C

Geologiska resurser
Tier 3
Iron
Lead
Tin
Sulphur
Tier 2
Coal
Copper
Silver
Tier 1
Aluminium
Diamond
Gold

Naturliga råvaror
Tier 3
Cotton
Hard Wood
Soft wood
Sugar
Tier 2
Mahogany
Coffee
Tea
Tier 1
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Ebony
Cocoa
Vanilla

Raffinerade resurser
Tier 3
Grease
Rubber bands
Springs
Pipes
Tier 2
Gears (kugghjul)
Plating
Pressure gauge
Tier 1
Rubber
Oil
Wires

Tiles vildmark
Gräs*
Högt gräs*
Buskar
Stenar*
Träd (lvl 1-4) 
Grotta nedgång
Grotta nedgång special

Tiles cave
Golv*
Stenblock (lvl 1-4)
Trappa upp
Trappa ner
Väggblock (lvl 1-3)

Skärmar
Stadskärm
Shop
Workshop
Universitet ute
Universitet inne
Hangar
Loading -> wilderness
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Loading -> city
Loading -> Game
Titlescreen

Assets staden
Workshop-maskinen

UI
Pengar
Dialog, bakgrund och borders
Knapp-template
Prestige-ikon (idé: Olivkrans)
Pickup
Växla
Rensa
Error
Click
Välj eller rita en font som ska användas i spelet
Achievement*

Spelaren
Animation Idle
Animation Walk
Animation Pickaxe
Animation Axe
Animation Shovel
Animation Drill
Animation Machete walk
Animation Cant do that

Items
Camera roll
Dr Sten Vitamin pill*
Nitroglycerin
Flag
Kellroe's Cruncher
Elixir*

Treasures
Bracelet
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Cutlery
Etúi
Gem
Goblet
Headdress
Jewel box
Necklace
Ornate mask
Pottery
Ring
Shiv
Tapestry
Tiara
Trinket

Questrewards
Golden Apparel
Huitzilopo's Macuahuitl
[Montezuma]s Crown
[Pachacuti]s Spear
Shortés' Pendant
Resource report
Roy's Brooch
Stone of [Inti]
Water from the Fountain of Youth
Warrior's Garment

Questitems
Idol
Headpiece
Map piece
Medallion
Crystal skull
Notes
Photograph
Quipu
Scroll
Staff

Discoveries
Feline
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Canine
Hoofed
Lizard
Snake
Bird
Insect
Rodent
Primate
Plant*

Övrigt
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Team Coastalbyte 
From the left:

Emil Aspman – Back-End Programming

Fredrik Brundin – Game Programming

Marcus Kellner – Project leader and Game designer

Tim Ekberg – Graphics and Concept art

Sam Samuelsson – Concept and Art Direction

Ola Blissing – Sound Design and Music
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Introduction

Background
With Societies: The thrill of discovery we at Team Coastalbyte are taking our first shot at creating a 
game built for and distributed through social media. We want to create a game that as many 
people as possible can get instant, easy acces to and play for free. We'd like to see our players co-
operate and play our game together.

We take this opportunity to gain experience of game developing in the social space as we plan to 
continue to work with social media and games in the future as a buissiness.  

This time we chose Facebook as the distribution platform mainly because of it's popularity and the 
ease of acces it would bring our users to be able to log on using their Facebook profiles.

The players will take on a role as a 19th century academic who has just arrived in a colony 
settlement in the new world. There the player will vy for prestige and fortune as an adventurer for 
hire at the local university. As more of the players friends join him, his social network – or in game 
terms: his Society, will expand. 
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Concept and Gameworld
The concepts that serve as the foundations of the game are exploration and discovery. We wanted 
to recreate the old adventure spirit of exotic, unexplored locations, treasures and unknown 
animals. To highlight the excitement and fun in exploring and discovering is a goal we've tirelessly 
worked towards achieving.

The gameworld is a modified version of our own set in the Victorian era. We chose this setting in 
order to focus on creating an interesting gaming experience without worrying about historical 
facts. The world consists of a single country (which comprises all of the known human lands) and 
several unexplored continents. The game takes place on one of these unexplored continents, 
where the the players explore and loot. During the course of the game the players collect PRESTIGE 
and improve their status in the world in order to pursue their careers as explorers, they will also do 
quests for various NPCs who represent the elite in the gameworld's society.

The most important value for a player in our game is PRESTIGE. It is a measure of success in the 
game and a representation of the player's position in the word. It also determines what the player 
can buy or do in the world.
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Game system

Interface

Controls and input

Practically all input in Societies is made with the mouse. The only exception being when the player 
is prompted to name new species during a Discovery. In this case the keyboard is used. 

Adventure Screen

In adventure mode the player can move around in the game world seen from a birds perspective. 
He navigates using the mouse, clicking his way around the map. 

The player can interact with the world in following ways, he may:

• Chop down trees for small rewards of gold and wood, trees may also block his path.

• Collect quest-items from Bushes.
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• Search through patches of undervegetation in trying to Discover new species of animals for 
Prestige.

• Find Treasure Chests which will give him Gold or Prestige.

• Explore subterranean caves and drill for riches and minerals for the landed elite.

• Use Items from the Adventure Shop to increase his own abilities or simply blow up rocks 
and trees as he sees fit.

These activities make up the bulk of the gameplay in Societies. The player can travel to the 
wilderness at any time in order to enter adventure mode. The wilderness is vast and one player 
will rarely visit one place more than once. In fact, every time the player enters the wilderness he 
will explore a entirely different area. The server stores several thousands of arrays of wilderness- 
and subterrainean levels and more can be created  and added to the pool at any time with the use 
of a Terrain Generation Tool. 
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Discoveries

The Discoveries-concept is an important feature of the game. A Discovery is triggered at random 
when a player makes his way through the dense undervegetation of wildernes. This generates a 
description of a new species wich is presented to the player. The player is presented with a few 
pieces of information about his newly found creature; It's type, size, colour and a small piece of 
trivia. The player then names his creature and it is stored on the server.

Whenever the player triggers a discovery there is a chance he will discover his previous discoviery 
again, wich will add to the creatures research-pool. Each time the pool fills up a new trivia fact 
about the creature will be unlocked (the creatures diet for example). When the pool is filled the 
player recieves an award. 

As soon as the player has made a Discovery, his creature will also be available to all of his Society 
Members to discover, which in turn also will add to the creatures Research Pool.
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The City 

The City is where the player resides when he is not out adventuring. 

This is the City Main Hub. From here, the player can get acces to all the other buildings in the City 
where he can find the help he needs to accomplish his goals. In the City the player can:

1. Pay a visit to the Adventurer's Store to purchase new Items such as new Tools and energy 
potions.

2. Use the services of the Workshop to uppgrade his Tools to increase their performance.

3. Pay his respects at the University and review his Society Members and their most recent 
discoveries.  At the University he may also persue his own carreer by performing quests for 
the various professors who work there.

4. He may set out for the Wilderness and adventure! This option will only be availible if the 
player has sufficient Energy. If spent, the player's energy will slowly regenerate over the 
course of a couple of hours.
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Societies
Societies make up the foundation of social interaction within Societies: The Thrill of Discovery. The  
term "Society" is not referring to a fixed group of players, but rather each and every player's 
personal network of friends playing the game. 

A player can request anyone of his friends to become a member of his or her Society from the 
Univeristy. When players are connected in this way it affects gameplay in the following ways:

1. The players are able to find eachothers discovered species and add to their research, 
resulting in both money and prestige for both players.

2. The players may complete certain quests that require cooperation.

3. Players will build an impressive collection of discoveries and trophies togeather for display 
at the university.

4. The players may help explore ruinbs his friends have uncovered for shared profit.
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Tools

Axe

The Axe used  determines wich trees a player can cut and how 
much damage he makes with each cut.

Pickaxe

The pickaxe determines what kinds of rocks and minerals the 
player is able to mine.

Machete

The machete is used to determine what bushes the player may
 disperse of.

Drill

Used to expand the interior of Caves and open up new paths. 
The level of the drill determines wich walls the player may drill.

Magnifiying Glass

Used to determine the value and occurances of newly discovered
 animals.
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Consumables

Nitroglycerin

May be used to instantly blow away a terrain feature such as trees or destroyable rocks, leaving an 
open walkable tile.

Elixir

Comes in various sizes and replenishes the players energy.

Pill's

Pills give the player special abillities for a limited amount of time.
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Distribution and monetization
We are determined to have low barrier of entry and let as many people as possible play our game. 
That's why we have chosen the Facebook platform for login and account purposes, wich eliminates 
the need for a new account to be created.  This means that enyone with a Facebook account is 
already a potential customer, only two clicks away from playing our game.

Our business model for Societies: The Thrill of Discovery is based on microtransactions.  We are 
going to sell players premium Items from the in-game store that are only available if the player is 
willing to pay with Facebook Credits. Our design philosophy is that it should be possible to enjoy 
the game without having to pay, but paying customers will recieve advantages in terms of speed 
and customization rather than unique premium gameplay.

Using Facebook's own currency means that we don't need to set up a payment system of our own. 
Neither do we need to worry about handling our players money in anyway, since they already paid 
Facebook for credits. 

This way is safer and easier for all parts and we get access to literarally millions of potential 
costumers.
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Tech – Riktlinjer för pipline Fredrik Brundin

Syfte
Här kommunicerar Tech till Art vilka begränsningar som gäller för grafik- och ljudassets så det blir 
mindre problem när content ska läggas in i spelet. Det här sparar mycket tid ifrån trial-and-error-
problemlösning när något inte fungerar i spelet då det utgör en checklista för vad som kan tänkas 
vara fel.

Mål för innehåll:
•Det ska vara angivet vilka filtyper som ska användas för grafik, ljud och musik.
•Vilken bitrate och Hz musik och ljudeffekter får använda.
•Max- och minlängd för ljudklipp.
•Maxupplösning på bilder och spritesheets.
•Andra eventuella begränsningar som kan dyka upp.

Grafik
• Bilderna ska vara .png
• Spritesheets ska sluta på ett jämt antal frames.
• Spritesheets kann bestå av hur många koloner och rader som du vill

Ljud

Format IE 8 Firefox 3.5 Opera 
10.5

Chrome 
3.0

Safari 3.0

Ogg Vorbis No Yes Yes Yes No

MP3 No No No Yes Yes

Wav No Yes Yes No Yes


