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Abstrakt

Jag har under mitt kandidatarbete gjort en praktisk studie av producentrollen på det 

Karlshamnsbaserade spelföretaget Black Drop Studios. I denna slutreflektion går jag 

igenom min egen process under utvecklingen av en spelprototyp av företagets primära 

produkt, plattforms-racing spelet Boingo. Under produktionen har jag som producent 

verkat för att effektivisera verksamheten och agerat som en resurs för teamet. Jag har haft 

dagliga möten och individuella samtal med medlemmarna i gruppen, samt kontinuerligt 

övervakat och utvärderat arbetsflödet genom det web-baserade projektledningsverktyget 

Redmine. 

Utöver min roll som producent har jag även arbetat med marknadsföring och presentation 

av den färdiga produkten på Game Developers Conference i San Francisco. I detta har 

ingått att skriva säljtexter samt ta fram tilltalande layouter på materialet. Jag har sedan haft 

ett antal möten med olika förlag under vilka jag har presenterat den färdiga produkten, 

med avsikt att få förlaget att finansiera den resterande utvecklingen och sedan distribuera 

och marknadsföra produkten. 

During my candidate period I have performed a practical study of the producer role in 

game company Black Drop Studios, which is based in Karlshamn, Sweden. In this 

candidate report I will walk you through my own process during the development of a 

game prototype of primary company product, platform-racing game Boingo. As a producer 

I have worked to increase the efficiency of the business, and acted as a resource for the 

team. I have had daily meetings and individual talks with the members of the group. I have 

also continuously monitored and evaluated the workflow through the web based project 

management tool Redmine.

Apart from my role as a producer I have also worked with marketing and the presentation 

of the finished product at the Game Developers Conference in San Francisco. This has 

included writing sales texts as well as producing attractive layouts for the materials. I have 

had several meetings with different publishers, during which I have presented the finished 

product. The goal has been to get the publisher to finance the remaining development and 

then distribute and market the product. 
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Kapitel 1 - Arbetsbeskrivning

Jag har under kandidatarbetet arbetat som spelproducent på Karlshamnsbaserade 

spelföretaget Black Drop Studios, som jag även varit med och startat. Syftet har varit att få 

en större insikt i producentrollen samt att få en praktisk förståelse för hur det är att arbeta i 

spelbranschen. 

Huvudsakligen har mitt arbete handlat om att ta en spelproduktion från planerings- och 

konceptstadiet till en färdig produkt. I det här fallet har det handlat om att med hjälp av det 

utvecklingsbidrag, som företaget blivit tilldelat av Nordic Game Program, ta fram en ny, 

förbättrad prototyp av företagets plattforms-racingspel Boingo. 

Som producent har jag ansvarat för att tidsplanen hålls, att alla delar visionen för 

slutprodukten och se till att eventuella problem upptäcks och åtgärdas. Jag har också i 

mångt och mycket fungerat som ett bollplank för medlemmarna, och strävat efter att 

underlätta för dem i deras arbete. 

På det stora hela har jag haft en otroligt givande och kreativ roll där jag fått mycket utlopp 

för mina ambitioner, och jag har lärt mig väldigt mycket om hur spelbranschen fungerar.
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Kapitel 2 - Projektplan

I detta kapitel går jag igenom min projektplan för kandidatarbetet. Kapitlet är disponerat 

efter bakgrund, mål, syfte, metod och tidsplan. 

Bakgrund

Jag har under det senaste ett och ett halvt året varit nära involverad i GamePort i 

Karlshamn ABs inkubatorverksamhet. Jag har hjälpt till som speldesigner i inkubatorns 

senaste team under hösten 2007 och våren 2008. Sommaren 2008 var jag med och 

startade spelstudion Black Drop Studios AB tillsammans med samma team. 

Under höstens tematiska fördjupning har jag agerat projektledare för ett fyra personers 

team inom det företaget, med GamePort som handledare. Jag har ansvarat för planering 

och uppföljning, kvalitetskontroll, kundkontakt, PR-material m.m. Jag har också agerat 

kreativ ledare under utvecklingsprocessen av ett spelkoncept, lett gemensamt idéarbete 

samt arbetat med och utvecklat gruppdynamik samt projektmetodik.

En av mina uppgifter under hösten var att utforma en ansökan för utvecklingsbidrag från 

Nordiska Datorspelsprogrammet, vilket senare resulterade i att gruppen blev tilldelat ett 

bidrag på 300 000 DKK, motsvarande lite över 400 000 svenska kronor (http://norden.org). 

Från och med årsskiftet kommer detta bidrag att användas för att vidareutveckla ett av 

gruppens spel, Boingo, med avsikt att visa upp en nästintill färdigställd version för 

potentiella samarbetspartners senare i år. 

Mål

Målet med mitt kandidatarbetet är att göra en praktisk studie och analys av 

producentrollen i ett mindre spelföretag. Jag kommer att fortsätta mitt arbete som 

projektledare på Black Drop Studios AB, med avsikten att ta produkten hela vägen från 

idéstadiet till en polerad prototyp som är redo att visas upp för omvärlden och eventuella 

framtida samarbetspartners. Går allt vägen är nästa steg sedan att produkten blir 

upplockad av ett förlag som vill gå in med hjälpfinansiering så att spelet kan färdigställas 

och sedan publiceras. På så sätt kommer jag att ha en publicerade speltitel på min 

meritlista, något som kommer att vara mycket bra för min framtid inom spelbranschen. 
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Syfte

Syftet med kandidatarbetet är att omsätta de kunskaper jag fått under hösten i ett större 

spelprojekt, med ett team som jag är väl bekant med, och därmed få en större insikt i vad 

rollen som spelproducent innebär. Jag kommer att ha väldigt stora möjligheter att ta vara 

på de lärdomar jag fått under hösten och kommer i och med denna produktion att skaffa 

mig värdefull yrkeslivserfarenhet. Detta kommer att ge mig goda möjligheter att fortsätta 

att arbeta inom spelbranschen efter avslutad utbildning. 

Metod

Som projektledare, och bitvis även designer, har jag många olika arbetsuppgifter. Jag har 

beskrivit många av dessa i samband med den tematiska fördjupningen. Främst kommer 

jag att arbeta med ett s.k. Project Management System (PMS). Systemet vi använder 

heter Redmine och är ett gratis, open-source system som fungerar väldigt bra i vår 

verksamhet. Med hjälp av det här systemet kommer jag att administrera alla 

gruppmedlemmars arbetsuppgifter och se till att alla alltid vet vad de ska göra. Detta görs 

genom att man lägger in alla uppgifter i systemet, delegerar dem till den som ska arbeta 

med det, lägger in prioriteringar etc. Sedan kommer jag kontinuerligt att följa upp allas 

uppgifter allt eftersom arbetet fortskrider. Jag har varit med och tagit fram specifika 

arbetsflöden för alla områden i produktionen, och som ytterst ansvarig för produkten går 

alla arbetsflöden genom mig på ett eller annat sätt. Detta gör att jag alltid har en bra insyn 

i arbetet samt hur produkten växer och formas. Jag kommer även att ansvara för att allas 

uppgifter planeras in vecka för vecka så att alla får en övergripande bild av vad som 

behöver göras. Detta ger oss också en tydlig bild av projektets helhet och hjälper mig att 

se till så att vi ligger i fas. 

Utöver detta kommer jag även att leda dagliga morgonmöten samt veckomöten. Under 

morgonmötena går jag igenom vad varje person gjorde under föregående dag, vad som 

ska göras idag och ser till så att eventuella problem blir adresserade. Under våra 

veckomöten, som hålls på fredagar, går jag igenom och utvärderar veckan som gått 

tillsammans med resten av gruppen. Alla får då presentera det de åstadkommit under 

veckan så att alla får en insyn i projektets framfart. Till detta kommer också större 

utvärderingar som sker i mitten och i slutet av projektet då jag har enskilda 

utvecklingssamtal med varje gruppmedlem, samt en gemensam utvärderingssession då v 

igår igenom alla lärdomar vi dragit under den gångna projektperioden. 
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Till mina uppgifter kommer också Public Relations. Jag kommer att framställa eventuellt 

marknadsföringsmaterial samt sköta all kontakt med potentiella samarbetspartners och 

kunder. Jag kommer också att administrera en hemsida på vilken det kommer att 

presenteras information om vår verksamhet för allmän beskådan. Då denna information är 

officiell och inte kräver sekretessfördindelse/NDA kan den användas för att ge en inblick i 

en del av mitt arbete, och kan därmed kanske också fungera som delexamination. 

Tidsplan

I denna tidsplan redogör jag för hur jag planerat att disponera tiden för kandidatarbete. 

Arbetet är uppdelat i fyra block: Produktion och marknadsföring, Game Developers 

Conference, Återkoppling & kundkontakt samt slutreflektion. Läs mer om min process i 

Kapitel 3 - Processbeskrivning. 

Produktion och marknadsföring
Vecka 4-12

Kandidatarbetet inleds med ett större produktionsblock som löper från kursstarten den 19 

januari fram till den 20 mars. Syftet med produktionsblocket är att ta fram en säljprototyp 

av det aktuella konceptet som sedan ska presenteras på Game Developers Conference i 

San Francisco veckan därpå. Arbetet kommer att innehålla mycket aktiv projektledning där 

jag diskuterar med samt informerar teamets medlemmar och ser till att alla delar visionen 

om slutmålet samt att arbetet fortskrider enligt planeringen. I detta ingår kontinuerlig 

uppfölning av allas arbetsuppgifter, genomgång/utvärdering av veckomålen och dagliga 

statusmöten. Utöver de dagliga statusmötena hålls även ett utvärderingsmöte varje fredag 

då man gemensamt går igenom veckans framsteg och motgångar, samt låter alla ta del av 

vad övriga i teamet har åstadkommit under veckan. 

Utöver projektledning kommer det även att bli en hel del marknadsföring. Planen är att 

lansera den nya webbplatsen under Vecka 5 och sedan aktivt uppdatera den under resten 

av kandidatarbetet. Webbplatsen kommer att ge en insikt i verksamheten i form av 

nyhetsuppdateringar, texter och artiklar om specifika arbetsområden. Målet är att vara så 

öppen som möjligt utan att inkräkta på sekretessen. 
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Game Developers Conference, San Francisco
Vecka 13

Under vecka 13 kommer jag att åka till San Francisco för att presentera vår säljprototyp för 

en mängd potentiella samarbetspartners på världens största mässa för spelutvecklare, 

Game Developers Conference. Under tre dagar kommer jag att ha uppemot 40 stycken 

möten med förlag och andra branschaktörer. Förhoppningen är att dessa möten ska kunna 

leda till vidare diskussioner om eventuella samarbeten kring produkten. 

Återkoppling/Kundkontakt
Vecka 14-15

Efter GDC-mässan är det viktigt att gå igenom alla intryck och försöka göra en bedömning 

om var man ska lägga fokus. De 40 möten man haft på kort tid innebär hantering av 

enorma mängder information i form av anteckningar, visitkort och annat som kan ha 

snappats upp. Detta måste gås igenom och utvärderas för att jag sedan ska kunna ta 

kontakt med de parter som känns mest aktuella och delge dem eventuellt ytterligare 

säljmaterial så att de kan göra en bedömning om produkten passar dem. Detta är en 

iterativ process och kan ta flera veckor, till och med månader. Dock är det aktiva arbetet 

lagt till två veckor och den feedback som kommer senare hanteras allt eftersom den dyker 

upp. 

Utvärdering av produktion
Vecka 16-17

För att kunna tillgodose en så stor del av lärdomen från produktionen kommer jag att göra 

en genomgående utvärdering av produktionen tillsammans med resten av teamet. Detta 

kommer att ske genom gruppvis samt individuella möten och kommer sedan att omsättas i 

en s.k. Post Mortem. En Post Mortem är en rapport som redogör för de problem, 

framgångar och lärdomar som uppkommit i samband med en produktion och är tänkt att 

användas som en grund för framtida projekt. På så sätt kan man undvika samt förebygga 

bekanta fallgropar vilket gör att verksamhetens effektivitet kan höjas avsevärt. Denna Post 

Mortem kommer också att vara ett bra referensmaterial för mig personligen inför framtida 

projekt. 
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Slutreflektion
Vecka 18-22

De sista fem veckorna kommer att användas till att skriva en slutreflektion. Förhoppningen 

är att den Post Mortem som gjorts ska kunna användas som en grund för slutreflektionen, 

tillsammans med den dagbok och de veckoreflektioner som skrivits under kandidatarbetet. 

Risker
Den enda risken jag egentligen kan se med kandidatarbetet är att arbetsbelastningen 

skulle kunna bli så pass hög att det blir svårt att hinna med allt avsatt arbete, samt kunna 

ta till sig alla lärdomar. I övrigt är projektet i sig ganska tryggat i form av det monetära 

bidraget från Nordiska Datorspelsprogrammet, så det borde flyta på som planerat.
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Kapitel 3 - Processbeskrivning

I detta kapitel går jag igenom hur min process har sett ut under kandidatarbetet. Kapitlet är 

disponerat efter Bakgrund till produktion, Produktionsgenomförande, Marknadsföring, 

Game Developers Conference, Återkopplingar samt Utvärdering/Post Mortem.  

Bakgrund till produktion

Black Drop Studios grundades i juli 2008 av medlemmar från det team som arbetat inom 

GamePorts spelinkubator sedan vinsten av Game Concept Challenge i april 2007. Innan 

företaget startade sin verksamhet hade samma team tillsammans tagit fram en prototyp av 

plattforms-racing-spelet Boingo. Prototypen deltog i Swedish Game Awards där den 

mottog priset för Bästa Utförande samt Spelarnas Val, som röstades fram av de andra 

deltagarna i tävlingen. Tanken var att man sedan skulle fortsätta att utveckla spelet till en 

kommersiell produkt. 

När Black Drop Studios startade sin verksamhet i juli 2008 var det dock inte Boingo man 

började att arbeta med. För att lägga en erfarenhetsmässig och ekonomisk grund för 

företaget tog man på sig arbetet att producera ett spel åt det Karlshamnsbaserade 

företaget Unga Fakta. Spelet hade som syfte att lära svenska högstadieelever om hur det 

är att flytta hemifrån och ta hand om sin egen ekonomi. Spelet tog ca tre månader att 

utveckla och släpptes sedan på UngaFakta.se (http://www.ungafakta.se). 

Skärmdump från Ekonomispelet. 
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Eftersom detta var företagets första ”skarpa” produktion fanns det många lärdomar att 

hämta efter det att produktionen hade genomförts. För att kunna ta till vara på lärdomarna 

gjordes en genomgående utvärdering, en så kallad Post mortem, där alla medlemmar i 

teamet diskuterade fram- och motgångar under produktionen. Denna diskussion 

sammanfattades sedan skriftligen för att man skulle kunna återkomma till dessa slutsatser 

vid behov, se bilaga 1. Denna text har varit mycket användbar vid planering och 

uppföljning av efterföljande projekt, och har därmed varit en viktig del av förberedelserna 

inför kandidatarbetet.

I slutskedet av produktionen av det s.k. Ekonomispelet startade jag min tematiska 

fördjupning under vilken jag valde att göra en praktisk studie av rollen som spelproducent. 

I samband med detta skrev jag en ansökan om utvecklingsstöd för Boingo från det 

Nordiska Datorspelsprogrammet. Syftet var att få in partiell finansiering för att ta fram en 

uppdaterad prototyp av Boingo, som sedan skulle kunna användas för att sälja in spelet till 

ett förlag. 

Under den branschspecifika mässan Game Connection, som hölls i Lyon i början av 

november 2008, fick jag ett telefonsamtal från Erik Robertsson på Nordiska 

Datorspelsprogrammet. Han berättade att Black Drop Studios blivit tilldelat ett 

utvecklingsbidrag på 300 000 DKK för Boingo. Den officiella ceremonin för bidraget hölls i 

Malmö i december 2008 och strax därefter mottog Black Drop Studios den första 

delbetalningen. Arbetet på den nya versionen av Boingo kunde därmed påbörjas. 

En genomgående förproduktion genomfördes, fortfarande inom ramen för min tematiska 

fördjupning. Under denna samlades hela teamet för att gemensamt gå igenom allt som 

skulle göras med spelet nu när vi fått utvecklingsbidrag. Vi använde oss av ett digitalt 

mind-map program för att snabbt och konkret samla alla våra tankar och idéer. Dessa 

mind-maps utgjorde grunden för vår specifikation för spelet, samt för den 

produktionsplanering som jag sedan gjorde. Efter förproduktionen var det dags för julledigt 

och sedan inleddes produktionen i mitten av januari. 
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Produktionsgenomförande

Omfattning
Produktionen genomfördes under en tio veckor lång period, från mitten av januari till slutet 

av mars 2008 (vecka 3-12). Som producent arbetade jag med en mängd olika 

arbetsuppgifter. 

Syfte
Syftet med min roll som producent är att ansvara för att se till att produktionen når i mål. I 

detta ingår att se till att den förutbestämda planen följs i den mån som är rimlig samt att 

göra förändringar i planen när det krävs. En annan viktig del i arbetet som producent har 

varit att identifiera problem samt att hitta bra lösningar på dessa. Jag har också verkat för 

att det ska finnas en gemensam vision för slutprodukten så att alla arbetar i samma 

riktning. För att arbetet ska fortskrida på bästa möjliga sätt är det också viktigt att teamet 

är motiverat. Som producent har det legat på mitt ansvar att se till att alla mår bra och trivs 

med sina arbetsuppgifter. Jag har också agerat bollplank för alla i teamet i både kreativa 

och tekniska processer, för att på så sätt kunna underlätta och stimulera deras arbete.

Mål
Målet med min roll som producent är att man efter avslutat projekt ska ha en produkt som 

uppnått de specifikationer man satte upp i förproduktionen, alternativt att man har den 

bästa möjliga produkt som kunde genomföras under omständigheterna. Det är inte alltid 

man når i mål, och då gäller det att göra det bästa av situationen och hitta andra vägar för 

att nå sina kort- och långsiktiga mål. 

Metod
Som producent är det viktigt med konkret erfarenhet av projekt- och teamarbete. Det bästa 

sättet att utvecklas som ledare är att se tillbaka på tidigare utförda projekt och se vad som 

gick bra respektive dåligt under dessa. Jag under de senaste åren varit inblandad i ett 

flertal större och mindre projekt, vilket har gett mig bra förutsättningar för att leda och 

utveckla team och projekt. 

En av de viktigaste delarna av förarbetet till just denna produktion var den Post Mortem 

som gjordes efter produktionen av Ekonomispelet, se bilaga 1. Genom att utgå från denna 

utvärdering kunde jag lägga upp en konkret plan vars främsta syfte var att undvika de 

fallgropar som uppmärksammats under produktionen av Ekonomispelet samt bygga vidare 

på de saker som fungerat bra under samma produktion. 
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En av nyckelpunkterna från denna utvärdering var behovet av en dedicerad projektledare 

på heltid, samt att ha en dedicerad designer på heltid, då båda dessa roller sköttes av en 

och samma person, mig, under det projektet. Utöver detta framkom också att det fanns ett 

stort behov av en mer genomgående planering och förproduktion, samt att hitta vägar för 

att underlätta kommunikation i gruppen. Under produktionen av Ekonomispelet blev det 

tydligt att vi förlitade oss för mycket på muntlig kommunikation, och vi vaggades in i en 

falsk känsla av trygghet på grund av att vi satt nära varandra i en liten lokal. När man är ett 

litet team som arbetar så nära varandra är det mycket lättare att ta saker muntligt, och 

sedan förlita sig på att alla är på samma nivå och vet vad som ska göras. Detta visade sig 

vara ödesdigert och resulterade i att vi fick arbeta mycket mer än vad som var planerat. 

För att man ska kunna förlita sig på det som kommer fram under muntliga diskussioner 

måste man ha en konkret rutin för hur man dokumenterar resultaten, och det saknade vi. 

Tillsammans med behovet av bättre planering och en mer genomgående förproduktion var 

det därmed en av de viktigare sakerna för mig att ta tag i inför den kommande 

produktionen. Tack vare de slutsatser vi dragit i vår utvärdering av Ekonomispelet hade jag 

en solid grund att utgå ifrån, och det har visat sig vara väldigt bra. Under rubriken 

Utvärdering/Postmortem senare i detta kapitel går jag igenom de slutsatser vi drog efter att 

ha genomfört denna produktion. 

För att underlätta kommunikationen i gruppen, och se till att alla delade visionen vi satt 

upp under förproduktionen som genomfördes under min tematiska fördjupning, använde 

jag mig av några specifika metoder. Den viktigaste delen i att se till att alla var på samma 

nivå var de regelbundna möten och individuella samtal jag hade med medlemmarna i 

teamet. Varje dag inleddes med ett kort morgonmöte där jag frågade alla om vad de gjort 

under föregående dag och hur arbetet gått. Därefter fick var en och berätta om dagens 

planerade arbetsuppgifter. Syftet med detta var dels att jag alltid skulle veta vad alla 

arbetade med och hur det gick, samt att övriga i teamet skulle få inblick i och förståelse för 

varandras arbete och hur produktion fortgick. 

Efter morgonmötet ägnade jag ca en timme till att, om behov fanns, sätta mig med var och 

en av medlemmarna i teamet och diskutera deras arbetsuppgifter och eventuella 

svårigheter mer ingående. Detta gjorde att jag som producent alltid hade full insyn i hur de 

uppfattade sina arbetsuppgifter samt att jag kunde se om alla drog i samma riktning. Inom 
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ramen för dessa samtal fanns det möjlighet för dem att bolla idéer med mig, och på så sätt  

kunde vi snabbt lösa problem och komma på nya lösningar och idéer för spelet. 

Jag försökte i så stor utsträckning som var möjligt att vara delaktig i alla diskussioner 

angående olika aspekter av spelet. När en sådan diskussion hölls satt jag ofta med, och 

om jag kände att det fanns behov så gick jag in och agerade mellanhand mellan de olika 

parterna för att underlätta deras förståelse för varandras synpunkter. Ett viktigt verktyg för 

detta är vår whiteboard, då den kan användas för att snabbt kommunicera visuella 

budskap och på så sätt lättare klargöra vad man menar. Det är inte alltid så lätt för 

människor i olika yrkesroller att kommunicera med varandra, då de har olika erfarenheter, 

referenser och sätt att uttrycka sig på. Där blir det extra viktigt för mig som producent att 

hjälpa till och underlätta för kommunikationen. Jag brukar se det som att jag fungerar som 

både klister och smörjmedel i gruppen, då jag agerar för att främja sammanhållningen 

samtidigt som jag strävar efter att få gruppen att prestera högeffektivt. 

Mycket av mitt tillvägagångssätt gentemot mitt team kan sammanfattas inom begreppet 

Servant Leadership. Det handlar om att man som ledare agerar mer som en resurs för 

individerna i teamet än en chef som styr och ställer, med kärlek, respekt och ärlighet. 

Genom att uppmuntra till öppenhet och kommunikation, underlätta diskussioner samt ha 

förståelse för samt förmågan att anpassa sig till individens styrkor, svagheter och behov 

kan man skapa ett gynnsamt och harmoniskt arbetsklimat. Detta ligger nära mitt 

tillvägagångssätt och mina värderingar och  känns som därmed helt rätt för mig. I boken 

The Servant Leader (Autry, J 2001) redogör författaren för sina erfarenheter av Servant 

Leadership, och när jag läste boken kände jag att det passade väldigt väl in på mitt sätt att 

leda teamet. 

Under produktionen använde vi oss av ett web-baserat projektledningsverktyg som heter 

Redmine. Verktyget är byggt på öppen källkod och är gratis att använda. Verktyget 

användes i första hand för att hålla koll på allas arbetsuppgifter, med deadlines och 

prioriteringar. Arbetet delades upp i milstolpar på en vecka vardera, och inom dessa 

milstolpar lade jag sedan in arbetsuppgifter åt alla i gruppen, baserade på estimerad 

tidsåtgång och relevans i olika skeden av produktionen. Jag kunde sedan enkelt och 

överskådligt följa arbetets gång och se när något felade. I slutet på varje vecka samlades 

vi för att gå igenom var vi befann oss, och jag gick då igenom allas arbetsuppgifter för att 

se om det var något som inte hunnits med. Om så var fallet fick jag då ta beslut om detta 
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skulle planeras in senare i produktionen, eller om vi skulle vara tvungna att stryka det. 

Vidare användes också verktyget till att organisera all dokumentation av spelet. Eftersom 

det framgick tydligt i utvärderingen av Ekonomispelet att vi hade ett stort behov av 

tydligare dokumentation var det viktigt att vi hittade en bra lösning på detta. En stor del av 

den lösningen var att vi hade en dedicerad designer den här gången som dagligen 

arbetade med att dokumentera alla spelets funktioner samt hålla informationen 

uppdaterad. Tack vare systemets smidiga uppbyggnad var det lätt för mig att följa alla 

delar av produktionen utan att bli tvungen att störa de andra i deras arbete. Jag ställde in 

det så att jag hela tiden fick automatiska meddelanden så fort en arbetsuppgift slutfördes 

eller en dokumentationsartikel blev uppdaterad. Genom att varje dag gå igenom alla 

uppdateringar hade jag alltid full koll på produktionen, och om något var på väg åt fel håll 

var det lätt för mig att antingen lämna en kommentar i systemet, eller ta upp det under 

nästa dags individuella samtal. 

Resultat
Produktionen genomfördes utan några större motgångar och de ovan beskrivna 

metoderna gjorde att jag som producent kunde ha en konkret och solid överblick över 

projektet. Tack vare den ingående förproduktionen och tidigare erfarenheter från 

Ekonomispelet lyckades vi undvika majoriteten av de fallgropar som annars hade hotat att 

stjälpa produktionen. 

Skärmdump från den färdiga Boingo-prototypen.
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Marknadsföring

Syfte
Parallellt med produktionen arbetade jag även med viss marknadsföring. Syftet med detta 

var dels att skapa publicitet för spelet och dels för företaget i allmänhet. 

Mål
Målsättningen för den marknadsföring som gjordes parallellt med produktionen var att 

lägga en grund för framtida exponering av spel och företag, samt att ta fram material som 

skulle användas för att marknadsföra spelet och företaget på Game Developers 

Conference. 

Metod
För att kunna marknadsföra spelet och företaget tog jag fram en hemsida på vilken vi 

samlade en del information och material samt bloggade regelbundet. Tanken var att vi 

skulle kunna börja bygga en fan-base redan innan spelet släppts genom att uppdatera 

sidan regelbundet med intressant material. Genom att skriva om olika aspeket av vår 

produktion samt berätta om andra saker vi gjorde, såsom tävlingar och liknande, 

hoppades vi i första hand på att vi skulle kunna locka till oss andra spelutvecklare som var 

intresserade av att följa vår verksamhet. Hemsidan lanserades i slutet av januari och har 

uppdaterats sporadiskt sedan dess. 

Förutom hemsidan arbetade jag även med att ta fram marknadsföringsmaterial som skulle 

användas för att presentera företaget och spelet på Game Developers Conference i San 

Francisco. I detta ingick bl.a. att skriva presentationstexter av spelet och göra en attraktiv 

layout för dessa. Jag tog också fram en portfolio för företaget i vilken jag samlade material 

som vi producerat och presenterade dessa på ett professionellt och attraktivt sätt. 

Resultat
Under denna period tog jag fram följande material för företagets räkning:

• Hemsida

• 2-sidigt pitch-dokument för Boingo
• 16-sidig portfolio

• Visitkort

Med facit i hand kan man inte påstå att hemsidan har tjänat sitt syfte. Det har helt enkelt 

inte funnits tid till att arbeta aktivt med dess underhåll i den utsträckning som skulle 

behövts. För att kunna bygga upp en återkommande grupp besökare, som i sin tur kan 
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generera nya besökare, krävs det att man kan dedicera en hel del tid åt uppdateringar och 

utnyttjande av sociala nätverk och tjänster. Hemsidan har dock fungerat som en 

uppsamlingsplats för människor som velat veta mer om företaget när de hört talas om det i 

något annat sammanhang. 

Det tryckta materialet höll en hög kvalitet och tjänade sitt syfte under Game Developers 

Conference. 

Foto av färdiga trycksaker inför mässan.
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Game Developers Conference

Beskrivning
Game Developers Conference är namnet på den mässa för spelutvecklare som hålls varje 

år i San Francisco. Under ca en vecka samlas tusentals spelutvecklare för att gå på 

föreläsningar, evenemang och fester. Parallellt med denna mässa hålls även 

mötesnätverket Game Connection, som fungerar som ett slags speed-dating event för 

spelutvecklare. Under tre dagar kan man som företag boka in och ha upp emot 50 möten 

med mängder av olika spelrelaterade företag. Man får tillgång till ett mindre mötesrum med 

ett bord, fyra stolar, internetuppkoppling och el. I detta spenderar man sedan dagarna med 

30-minuters möten som ständigt avlöser varandra. Det är det bästa sättet att få en initial 

kontakt med ett spelförlag och få en chans att presentera sin produkt. 

Syfte
Syftet med att delta i denna mässa var i mitt fall huvudsakligen att presentera den nu 

färdiga prototypen av Boingo som vi tagit fram under produktionen. Vidare var jag även 

där för att kunna ta del av några av de ca 400 föreläsningar som hölls under veckan. 

Mål
Målet med att presentera sin produkt för dessa förlag är att få dem att vilja gå in med de 

pengar som krävs för att färdigställa produkten, och sedan hjälpa till med distribution och 

marknadsföring. 

Metod
Jag bokade på förhand in ett antal möten med förlag som jag ansåg kunde vara lämpliga 

att presentera spelet för. Mötena inleddes vanligtvis med att jag frågade vad förlaget 

huvudsakligen letade efter och sedan presenterade jag vårt företag och visade upp vår 

portfolio. På så sätt kunde jag snabbt förmedla en konkret bild av vårt företag till förlaget. 

Efter detta gick jag vidare för att presentera spelet, vilket jag gjorde genom att starta och 

spela prototypen samtidigt som jag förklarade vad som var intressant med spelet. Detta är 

en väldigt formell procedur som i stort sett ser likadan ut oavsett vem man träffar. Det är 

ett sätt att snabbt ge ett första intryck, och ska förhoppningsvis leda till en fortsatt dialog 

med den andra parten. 
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Resultat
Totalt hade jag denna gång ca femton möten med olika parter, vilket är betydligt färre än 

de tidigare gånger som jag har deltagit i sådana här evenemang. Detta beror dels på att 

det var betydligt fler utvecklare på plats än det var förlag, vilket gjorde det svårt att få 

möten. Sedan var jag heller inte ute i tillräckligt god tid vilket gjorde att antalet inbokade 

möten sjönk ännu mer. Majoriteten av de möten som jag hade gick dock bra, vilket så klart 

är positivt. 

Foto från mötesrum på Game Connection. 
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Återkopplingar

Syfte
Efter avslutad mässa är det viktigt att bibehålla kontakten med de förlag som man träffat 

och visat upp sin produkt för. Syftet är att se till att man inte tappar någon på vägen på 

grund av att man inte visar tillräckligt stort intresse och engagemang. 

Mål
Genom att bibehålla kontakt med de parter man träffat är förhoppningen att man ska 

kunna inledda en mer konkret diskussion med ett förlag angående finansiering och 

publicering av spelet. 

Metod
Initialt sker all återkoppling via e-post, och det första jag skickade var allt relevant material 

som behövs för att förlaget i fråga ska kunna utvärdera produkten. Detta innefattar den 

spelbara prototypen av spelet samt övrigt marknadsföringsmaterial. Efter att förlaget 

mottagit materialet gör jag kontinuerliga återkopplingar för att se att allting fungerar och att 

deras utvärderingsarbete fortskrider. 

Resultat
I skrivande stund har inte något av de förlag som jag träffat varit intresserade av att plocka 

upp Boingo. Jag har fortfarande kontakt med en del förlag och avvaktar respons från 

deras interna utvärdering av produkten. Det är svårt att förutse om den produkt som man 

tagit fram kommer att vara intressant för ett förlag eller inte. Det är många faktorer som 

spelar in, och det är inte mycket mer man kan göra än att försöka ta fram en så bra 

produkt som möjligt och sedan presentera den på ett attraktivt sätt.
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Utvärdering/Postmortem

Definition
Begreppet Postmortem används flitigt i spelbranschen för att beskriva en viss typ av 

analys/utvärdering som man oftast gör efter en avslutad spelproduktion. 

Syfte
Att göra en Postmortem på produktionen av den nya Boingo-prototypen var i mitt fall ett 

naturligt sätt att utvecklas som ledare, samt att ge gruppen en chans att lära av sina fram- 

och motgångar. 

Mål
Målet med den färdiga utvärderingen är att man ska kunna använda den som grund för 

kommande projekt och på så sätt enkelt och tydligt undvika de uppenbara fallgropar som 

har identifierats. 

Metod
Genom att gå igenom ett antal områden och diskutera dessa utifrån tre huvudpunkter 

bygger man en helhetsbild för vad som har fungerat och inte fungerat i projektet samt vad 

man ska göra bättre till nästa gång. Områdena som har behandlats i denna Post mortem 

är planering, resurshantering, projektledning, schemaläggning, kommunikation, testning, 

slutprodukt, ledning, verktyg & metoder och allmänt. 

Resultat
De tre sakerna som fungerat bäst under produktionen var planering, flexibilitet och design. 

Planeringen, som var baserad på den genomgående förproduktion som hölls innan 

kandidatperioden inleddes, höll nästan hela vägen med ett endast några mindre 

korrigeringar. Detta berodde mycket på att jag som producent lagt upp en flexibel plan som 

gav oss utrymme att skala produkten efter våra resurser. När vi märkte att det blev ont om 

tid kunde jag gå in och avgöra vilka delar av spelet som vi var tvungna att ta bort. Detta 

fungerade mycket bra och gjorde att vi inte behövde jobb alls lika mycket övertid som 

under föregående projekt. Designarbetet sköttes denna gång av en dedicerad designer, 

och fungerade mycket bra. Detta behov hade som jag nämnt tidigare redan uppdagats 

under utvärderingen av Ekonomispelet. De sakerna som fungerat mindre bra var att jag 

inte uppmärksammat och hanterat vissa problem och konflikter i tid, vilket fick långsiktiga 

konsekvenser. Vi använde också oss av alldeles för komplexa arbetsflöden under ca 

hälften av produktionen, något som vi sedan reviderade och gjorde betydligt mer 
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strömlinjeformat och lättarbetat. I slutändan så var det sista som inte gick vägen att vi trots 

att vi rott i land ändå inte var helt nöjda med produkten. Vi kände inte att den återspeglade 

de mål vi hade satt upp i ett tidigare skede. Dock var vi efter genomförd utvärdering ense 

om att det inte var mycket vi kunde gjort bättre och att vi var väldigt nöjd med 

produktionen. 

20/24



Kapitel 4 - Reflektion

Den största lärdom som jag dragit av det här kandidatarbetet är insikten om styrkorna av 

Servant Leadership. Genom att agera mer som en resurs och mindre som en chef kan 

man skapa ett mycket mer behagligt och givande klimat, och det sättet att agera passar 

väldigt bra med mitt sätt att vara i största allmänhet. Istället för att ge order, och sedan 

genomdriva dessa, öppnar jag nu de flesta diskussioner med att fråga den andra parten 

om dennes tankar, idéer och potentiella lösningar. Genom att uppmuntra till kreativ frihet, 

och inte sätta ord i munnen på sina anställda, skapar man en mycket mer stimulerande 

och positivt arbetsmiljö. Detta är definitivt något som jag kommer att ha med mig i 

framtiden, och jag kommer verkligen att försöka fortsätta att driva detta oavsett vilken 

arbetsplats jag kan tänkas hamna på. 

Vidare så har jag lärt mig mycket om mig själv som person under den här tiden. Jag har 

fått en bättre inblick i mina styrkor och mina svagheter, och har på så sätt kunnat anpassa 

mig bättre till mitt ledarskap. Framför allt är det insikten i att jag kanske inte alltid ska lita 

på min magkänsla, eller driva saker enbart baserat på denna. Jag har alltid litat väldigt 

mycket på min magkänsla och det är har oftast lett till positiva resultat. Dock är det ibland 

svårt att definiera vad det är magkänslan säger, och i sådana lägen är det viktigt att kunna 

ta till sig feedback från sina kollegor så att man inte kör fast. Detta har jag fått tillämpa 

praktiskt ett flertal gånger under produktionen av Boingo och varje gång blir det lättare att 

se saker från de andra perspektiv. Detta tror jag är en av de viktigaste delarna av min 

personliga utveckling, särskilt eftersom jag alltid sett mig själv som en person som alltid 

ser saker från flera håll och tar in all information innan jag fattar ett beslut. Även om det 

kanske har varit så i viss mån har jag det nu lite mer svart på vitt att jag faktiskt lärt mig att 

göra just detta. 

En annan sak som jag fått en betydligt större insikt i är hanteringen av konflikter. I en liten 

grupp kan en begynnande konflikt snabbt urarta till något som hotar att stjälpa hela 

produktionen. Det är därför extra viktigt att man identifierar eventuella konflikter i tid, och 

arbetar aktivt för att förebygga dem. Om man inte lyckats förebygga en konflikt, och denna 

börjar gro, är det otroligt viktigt att man tar tag i problemet på en gång, och inte låter det 

växa sig större, oavsett om man inte anser sig ha tid eller liknande. Att man kanske 

kommer efter i produktionen gör inte så mycket om man lyckas ta hand om ett problem 

som hotar att sätta hela teamet ur spel. Som producent är det otroligt viktigt att identifiera 
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de signaler som skvallrar om en konflikt i tid, och det anser jag att det jag blivit mycket 

bättre på under den här perioden. 

Personlig struktur och planering är även det något som jag fått ökad förståelse för och 

kunskap inom. Jag märkte tydligt under produktionen att jag var tvungen att ta tag i och 

strukturera upp mina egna individuella uppgifter, och inte bara ta dagarna som de kom. 

Tidigare har jag arbetat mer organiskt, och tagit saker allt eftersom de dyker upp. När det 

är knappt om tid och stor arbetsbelastning fungerar dock den metoden mycket dåligt. 

Genom att skaffa mig ett eget planeringsprogram, byggt kring Getting Things Done-

modellen (Allen, D 2008), som jag använde för mina egna uppgifter, skaffade jag mig 

förutsättningarna för att tydligt strukturera och planera mitt eget arbete. Halvvägs in i 

produktionen märktes också ett tydligt behov av att planera in mina dagar i dedicerade 

block under vilka jag helhjärtat arbetade med ett specifikt område. En del av detta var att 

avsätta tid för samtal med gruppmedlemmarna, och på samma sätt avsätt tid då jag inte 

fick bli störd. Det var det enda sättet för mig att hinna med att sköta alla mina olika 

arbetsuppgifter. Dock har jag fortfarande en bit kvar att gå för att få detta system att 

fungera fullt ut. När det är mycket som händer samtidigt har jag fortfarande svårt att hålla 

fokus, framför allt när det handlar om saker som jag vill vara delaktig i och jag istället 

måste sitta med arbetsuppgifter som i första hand inte egentligen är en del av mitt arbete, 

såsom PR. 

Nästa steg i min personliga utveckling som producent är att införskaffa mig den teoretiska 

grund som jag hittills saknat. Jag har fått en hel del praktisk erfarenhet av producentrollen 

under de senaste åren, men när det kommer till teorin bakom metoder, modeller och 

principer känner jag att det är en del som saknas. Jag har därför införskaffat en del böcker 

om ledarskap och spelutveckling som jag nu tänker läsa, för att sedan kunna tillämpa 

deras innehåll praktiskt i mitt arbete. Jag känner att jag kommit så långt i min praktiska 

erfarenhet att jag nu har betydligt bättre förutsättningar för att tillämpa teoretisk information 

praktiskt i mitt arbete. Jag hoppas på att kunna effektivt bredda mina kunskaper inom 

projektledning och ledarskap, och sedan använda dessa för att bygga en stabil, effektiv 

och positiv arbetsmiljö. 
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Economy Project Post Mortem

Planning 

What Went Well? 

Because of the short time-span project we set up our milestone structure on a week per 

week basis. If we were to use SCRUM terms that would essentially mean that we were 

working in one week sprints. This was very effective in giving all members of the team an 

overview of what needed to be done each week.  Although we will probably separate 

milestones from sprints in the future, we will most likely continue with the one week sprints 

instead of the 2-4 week sprints that are more or less standard SCRUM practice. 

What Did We Struggle With? 

The negative aspect of delivering milestones every week was the time it took to do the 

necessary polish on the product. When you are presenting something to a customer/

employer you always want it to look as good as possible. This meant that we had to do 

additional bug-testing and tweaking at the end of each week, which sometimes took a lot 

of time from the “real” work. This is something you should only have to do a few times 

during the production of something of this scale. The time it took to do the polishing each 

week could instead have been spent working on the core features, which in turn would 

have resulted in less overtime at the end of the production phase. 

Also, the planning we made at the beginning of the project was less than useful, to say the 

least. Since we didn’t have a clear view of the concept, although we might have thought 

we had, the planning we made wasn’t going to get us anywhere. We more or less just 

started working without really knowing where we were going. After a couple of weeks this 

became very apparent and we sat down and tried to do a more extensive schedule for the 

remaining time and features. 

Although it felt as we did accomplish something great there and them, since we got to plan 

every remaining milestone, the end result was still lacking. The final few weeks of the 

project was rather chaotic since we thought our “extensive” planning put us in the clear, 

when all it really did was giving us a false sense of security. Because we were overworked 

we didn’t always have the time to document everything we decided on. This resulted in a 

lot of misunderstandings regarding how specific features where to be implemented, which 

in turn resulted in more and more work since we had to redo a lot of things. 

2/14



What Should We Do Differently? 

One thing this project has shown us is the importance of planning. This is something you 

get to hear all the time, and everyone knows it is important, but you still figure that you can 

manage without, or at least with less. Sure, we made it through the whole production and 

delivered a good product, but we made so on the cost of our own personal health. 

Because we didn’t do a more thorough estimation of the size of the project from the start 

we ended up doing a majority of the work the last couple of weeks. As mentioned before 

we also had to redo a lot of things because we didn’t decide exactly what they should 

entail before starting to work on them. 

So the next time we really need to sit down and think about all the pieces, estimating how 

much a time a specific feature should take compared to another. Not just write a list of 

features and distributing them evenly across all milestones. This also has to do with how 

much time has been put into the concept and design documentation. We had almost 

nothing to go on this time, and that really sucked. Next time we need to really think the 

idea through and do extensive documentation of every single feature. 
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Resources 

What Went Well? 

Art was probably the thing we had the least problem with, and that’s because it was the 

only thing we had a real concrete vision of. Since we knew how we wanted the game to 

look, and what art assets that were to be in it, we didn’t have much trouble with it. 

Everything else was so abstract and not thought through at all, so there we were pretty 

much fumbling in the dark most of the time. 

What Did We Struggle With? 

We didn’t have a full time designer, and a lot things suffered because of it. There were no 

one to document all the design decisions that were made, so people didn’t know exactly 

how things were supposed to be done. Also, since the project manager needed to do 

design work, the management part also suffered. This meant that tasks that should have 

been delegated to specific people never got registered or just disappeared. The lack of 

planning meant a very uneven distribution of the work load across all areas and 

individuals. This could have been countered by taking each every feature an going through 

everything that had to do with it, so that there were no question marks floating around. 

What Should We Do Differently? 

We really need to separate project management from design, and for that we need a 

designer. There is no other way to do it, so this is something we have to address sooner 

than later. Also, we need to start doing specifications of every aspect of our concepts and 

their features. We can’t have undecided things floating about, and we need to document 

every decision that is made. Otherwise things are bound to get ugly. 
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Project Management/Scheduling 

What Went Well? 

The use of Trac as our ticket-management/milestone overview system worked extremely 

well, when used properly. Everyone always knew which tickets they had assigned to them, 

and the project manager could easily get an overview of everyones current tasks. It also 

gave a good overview of the remaining tickets for each milestone. What it didn’t do was 

give us an overview of the progress of the whole project. 

This is where a complete backlog would be great, but that was never an option for us since 

we had such a limited time-span to work with. The idea behind a complete backlog is 

great, if you have the means to produce one. To create a complete backlog for a project 

you need to know everything there is about the project before you even start working on it, 

which of course is the best for any type of work. The problem is that we didn’t really have 

the luxury of taking the time to do it, since we were working on such a compact project. 

You also need a lot of experience in estimating features, which can only be gained by 

working on as many projects as possible. Perhaps this is something that we can remedy in 

the future, but at the time being, and the near future, we will have to go with a more week-

by-week approach. 

What Did We Struggle With? 

Having a project manager who’s also your designer is not a great way to work. Both roles 

really needs to have someone working full-time, but since that wasn’t an option for us we 

had to manage anyway. This resulted in lacking management and planning, and in turned 

caused a lot of problems, as has already been described in this document. Also, because 

we had to work more and more overtime the daily and weekly meetings just ceased to 

exist. This was a big mistake, since these meetings are key to keeping the whole team up 

to speed. Even if you are stressed out of your mind, these meetings are really worth the 

time it takes to have them. 

What Should We Do Differently? 

First of all, we need a dedicated project manager who can do the necessary planning and 

follow-ups. Also we need a better way of getting an overview of the whole project, not just 

milestone per milestone. Wether this is to done with some kind of system upgrade or 

through good old fashion analogue representation is yet to be decided. We are also going 

to take the time to have daily and weekly meetings. The daily meetings are to be used to 
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get everyone up to speed on what everyones working on. They are as much for the 

manager to know what everyone is working on as for getting everyone to know what they 

are working on. The weekly meetings will be used to evaluate how the passed week has 

been, and for planning the next week. This time we are not just going to throw a bunch of 

features into each milestone beforehand and not look at them until we are supposed to 

start working on them. Each week we will review any previous plans to see that we are 

really on track and if something needs to be modified we do so. 
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Testing 

Because of the small scale of the project we didn’t have any real external game testing, 

apart from some focus testing with the intended target group. What we did have was 

continuous in-house testing where we could report bugs and tweaks directly through our 

ticket-management system. This was very effective in keeping people up to date with what 

needed to be done and was also pretty time efficient. You should of course always 

prioritize real QA-testing since it is the key to making great games. This time, in our case, 

we really didn’t have the means or time to do any real QA, and had to rely on our own 

experience and the feedback we got from our focus testing at the end of the project. In the 

end it feels as though we did the best we could, and that really is all you can aim for. 
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Communication 

One might think that working in the same room equals excellent communication. Well, that 

has not been the case with this production. It is as though sitting in the same room makes 

you take communication for granted. When evaluating the project we realized that working 

in the same room may have been more of a disadvantage than we thought it would be. 

When you are working just a few feet away from your colleagues it’s easy to just throw a 

question out into the room and expect to get an answer straight away. All you are really 

doing is breaking the flow of your colleagues, and that will probably also get you a 

muddled response. A response that you might expect to be recorded in some hidden 

memory that everyone always has instant access to. Instead it just disappears, only to 

resurface as a nasty bug or a missing feature somewhere down the line. 

Another thing that suffered was the written communication. Why would you need to write 

things down when you are sitting in the same room? Well for the same reasons mentioned 

above. When you write something down and put it in the right place it doesn’t just 

disappear. Everyone can access it at any given time, and it is hard to question the 

meaning of something that is written in clear text. So do not underestimate the importance 

of writing things done, because we did and it caused a lot of problems for us. 

As mentioned in the Project Management section, meetings are a really important tool for 

communicating with the team. We did not have regular daily and weekly meetings, and we 

suffered for it. Because we were so stressed and had so much to do, people just started 

dropping in everyday, sitting down behind their desks and just work for twelve hours 

straight without speaking much to each other. Even if it felt like we were getting things 

done, since we were working so hard, we were really just plowing on, in what was 

sometimes the wrong direction. When we realized this we had to trudge back to the 

starting point and do it all over again, all because we didn’t talk to each other as much as 

we should have. So to end this days lesson, communication is key. You do well to 

remember that! 
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Team/Organization 

What Went Well? 

Despite all the previously mentioned problems, we managed to stay sane, and stay 

friends, for the whole duration of the project. To be able to work under these circumstances 

and still function well as a team is a good sign for our future endeavors. Also, both art and 

tech handled their work a well as could be expected and managed to complete their tasks 

despite setbacks. 

What Did We Struggle With? 

The thing that became most clear to us during the production was the lack of a full-time 

designer. This turned out to be a very big problem, especially because of the lacking 

documentation and testing. The project manager could never focus fully on the project 

management parts of the project since he had to work with the design as well. This 

resulted in less than perfect results in both areas. Also, communication as a whole was 

lacking during the project. We need to become better at overall communication, both 

written and spoken. 

What Should We Do Differently? 

Employ a full-time designer to deal with documentation, QA and follow-up. This is by far 

the most urgent need for the team as a whole. We also need to become better at 

communicating with each other, perhaps by incorporating guidelines for how we discuss 

our work and how these discussion are to be documented so that everyone always knows 

what's what. 
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Product 

What Went Well? 

Based on the limited time frame, the ambitious goals and all the overtime we worked, we 

are satisfied with the results. That said, there are a lot of details that we would have liked 

to fix to make it as good as we wanted it to be. Since time has run out this is something we 

just have to live with. A game is never finished, there are always things you can do better, 

but with this product we did our best and we are, or at least should be, proud of what we 

have accomplished. 

What Did We Struggle With? 

We should have had a more iterative process with more testing overall, especially during 

the early stages of the project. More time should have been spent on getting an overview 

of the entire project right from the start, instead of plunging head-first into production. We 

also needed a more realistic estimate of project as a whole and all of the individual 

features. These are probably what we needed the most, and what we have learned the 

most from. 

What Should We Do Differently? 

For the next project we need: 

• A much more indepth pre-production during which we specify details for each and every 

feature.

• Regular daily and weekly status meetings to see that the vision/goal is shared by 

everyone.

• More indepth planning, based on the fleshed-out concept phase/pre-production. 

• To review planning every week to see that we are on track with the project as a whole.

• To greatly enhance our iterative process with more early prototyping and QA. 

• To make much more use of User Stories as a foundation for features/issues. 
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Management 

Game testing and ticket management functioned well, but this was not intended for the 

project manager. The lack of a designer forced the manager to see to daily QA and bug/

ticket follow-ups, and although this process turned out to be very effective it stole a lot of 

time from the management side of things. This was one of the main reasons we lost track 

and control of the production, since we didn't have someone dedicated to looking at the 

bigger picture. Planning, evaluation etc. suffered greatly all through the production, and 

although it could have been a much bigger problem than it was, it still pushed the limits of 

what we could handle. 
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Tools and Practices 

What Went Well? 

Trac, our issue tracker, has worked very well during the production. We have managed to 

have a steady flow of tickets, divided into weekly Milestones, and Trac has made it very 

easy to manage these and at the same time give us an overview of the workload each 

week. 

What Did We Struggle With? 

Even though Trac worked well on a week-per-week, or milestone-per- milestone, basis, it 

didn't work well for the bigger picture. Half-way through the project we planned the 

remaining milestones and their main features implementations. After we had done this we 

lost track of these future milestones. The only ones we had control over were the one we 

were working on at the time. A project overview had been very useful at this point. 

Code logging is also something that didn't function nearly as good as it should have. When 

encountering problems during testing we did not have any effective way of knowing exactly 

what caused the problem, resulting in tedious reproduction of problems. 

The integrated wiki in Trac worked, but barely. It is just too limited to be utilized as a good 

way to store design documentation. This contributed to the lack of written documentation 

in the project, although the lack of a dedicated designer was the biggest problem in this 

case. 

What Should We Do Differently? 

We need the following new tools: 

• A better system for managing design specifications, with easy reviewable changes.

• A good way to store, comments and view art bible material and other image references. 

Preferably integrated with the other systems.

• A centralized calendar/event manager for all major milestones and everything not directly 

related to the current project.

• An IRC- like central chat-rrom would be nice, instead of using MSN, to post links, 

comments or just talk nonsense. 

• All systems must handle RSS feeds so that people can get information however they 

want it. 
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Other improvements: 

• We should look into creating a template for bug- reporting. * We need to become MUCH 

better at logging in the code.

• We need to learn more about branching. 

• We need to make more use of ToDos in the code.

• We should look into an alternative to XML. 

• We need to implement strict, well documented file name conventions for all projects. * 

• We need a fixed, well documented Directory Structure for all project folders.

• We need to enforce a global code standard. 

• We need a more controlled layout of all PSD-files, to allow easy sharing between artists. 

• We need to find a good backup solution for of our materials. 
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General 

What three things went well? 

• Trac has been a great tool and has helped us immensely. 

• The team worked very well together despite being overworked and lacking motivation. 

• We did it! Despite the lack of time, the bad planning and the lousy prerequisites, we 

managed to pull of our first project, and deliver a decent product. 

What three things need improvement? 

• The lack of overview/insight in the project as a whole. We need to become better at 

seeing the whole picture. 

• Planning. As a consequence of the above, the planning was lousy. Five weeks without 

any plan, and then six more with a crappy one. 

• Iteration. We really need to get the whole iterative development thing going. Daily builds, 

daily testing, weekly reviews, constant QA, both internal and external, and more. 
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