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Förord 
Vi i 8-Legged Games skulle vilja tackar följande personer som har hjälpt oss igenom 

projektet. Frank Stengård, Fredrik Heiner, Peter Zippert för stöd, hjälp och tillskott till 

projektet. 
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Abstrakt 
Detta projekt har varit ett som har haft både sina höga och låga punkter. Vi påbörjade detta 

projektet med viljan att skapa ett spel som var vårt, som representerade oss och som vi vill 

spela. Vad vi slutligen bestämde oss att göra var ett spel som fokuserade på story och spel-

känsla som hade en mystisk stämning och sin egen stil. Detta tillsammans med ett par bra 

koncept och idéer så påbörjade vi att arbeta på Angel Thesis, ett action RPG. 

Vi har under projektets gång stött på många svårigheter, något som om och igen testat 

gruppens moral. Vår största svårighet har varit vårt byte utav utvecklingsplattform och spel-

motor, som har skett två gånger under projekts gång. Detta har resulterat till stora diskus-

sioner i gruppen som har slagit hårt mot vår moral men det har aldrig lyckats krossa vår 

förtroende med att fortsätta projekten. Vår grupp har hamnat i svåra depressioner men i 

slutändan så lyckades vi stå upp och fortsätta vidare som en grupp. 

Spelet började i 3D, sedan till 2D byggd från grunden i XNA och slutligen räddad av använd-

ningen av Wintermute. Vårt spel Angel Thesis blev kanske inte i slutet exakt så som vi ur-

sprungligen planerade, mycket av de action-betonade spelmomenten försvann och en del mer 

avancerade funktioner som pussel-systemet, inventory och cut-scenes fick gå. Anledningarna 

till detta är både av tidsskäl, och att Wintermute är inte gjord för hantera de här funktionerna. 

Det finns också en del andra ursprungliga funktioner som finns där men funkar inte så perfekt 

som vi vill, igen pga tid och Wintermute-motorns begränsningar. Spelet har också förändrats 

från 3D till 2D vilket har påverkat hur spelet spelas och upplevs. Trots detta så känner vi att 

våra ursprungliga idéer, visioner och mest viktigt att den känslan som vi ville ge, finns där. 

Vi har övervunnit stora svårigheter som vi i framtiden förmodligen kommer att påträffa igen, 

det är igenom detta som vi har fått en värdefull upplevelse som vi kan ta med oss till vårt 

framtida arbetsliv. 

Nyckelord: Spelprojekt, RPG, Blade3d, Wintermute, XNA  
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Abstract 
This project has been one that has had its fair share of ups and downs. We started the project 

with the will to create a game that was our own, that represented us and something that we 

would want to play ourselves. What we finally decided to do was a game that focused on 

story and game experience which had a mysterious mood and it's own style. This together 

with a few good concept and ideas, we started working on Angel Thesis, an action RPG.  

We have under the course of the project had a lot of difficulties that have again and again 

tested our moral. The greatest difficulty we have faced, have been the changes in development 

platform and game engine. It has lead to great discussions and lowering of morale within the 

group, but we managed to carry trough the depression and fought problems as a group. 

The game started as a 3D game, which then moved on as a 2D game built from the ground up 

in XNA, before its final salvation with the change to Wintermute. Our game Angel Thesis 

perhaps didn't become what we originally planned, much of the action-oriented gameplay 

didn't make it and a few more advanced functions like the puzzle-system, inventory and cut-

scenes had to go. The reason for this is because of time and the limitations of the Wintermute 

engine. The game has also changed from 3D to 2D which has affected how the game is played 

and experienced. However, we feel that our original ideas, visions and feeling that we wanted 

to create trough this game, are there. 

We have overcome these difficulties, which we may face again in the future, and this will 

hopefully aid us in our future working life. 

Keyword: Game project, RPG, Blade3d, Wintermute, XNA 
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Kapitel 1 - Arbetsbeskrivning  

Vi är fem personer som tillsammans har gjort ett spelprojekt vid namn Angel Thesis. Vi hade 

under detta projekt en programmeringsansvarig som arbetade främst med skriptning
1
. Två 

grafiker som arbetade med animationer, 3D
1
-grafik och 2D

1
-grafik och en speldesigner

1
. Den 

sista personen hade rollen som projektledare och har hand om helheten över produktionen.  

Angel Thesis är ett alternativt Action RPG
1
 (Role Playing Game) spel som utspelar sig i 

mystisk värld. Storyn handlar om en ängel vid namn Ethos som en dag blir besatt av en 

mystisk ande. Han blir märkt som en demon av dem andra änglarna som börjar jaga honom, 

kallande honom en sjukdom som måste botas. Efter att ha flytt från sin hemstad så finner han 

sig själv i vad som kallas The Forsaken Land, änglarna gamla hemland som dem för 

längesedan övergav. Här kommer han besöka ödemarker, giftiga träsk och ödelagda städer, 

utforska gamla ruiner och grottor för att finna hemligheterna bakom det förflutna för att finna 

svaren av vad som har hänt honom. Men han kommer slutligen finna att allt är inte som det 

verkar vara.  

I spelet kommer spelaren utforska världen, prata med NPC
1
:er och lösa pussel för att finna sin 

väg och uppleva storyn. Han/hon kommer också påträffa fiender som måste besegras, för att 

strida i Angel Thesis så används magiska runor som spelaren kan hitta för att skapa egna 

spells
1
. Genom att finna fler runor så kommer spelaren få möjlighet att skapa fler olika spells, 

som kommer krävas för att besegra nya och starkare fiender samt för att lösa vissa av spelets 

pussel. 

I vårt slutresultat har vi skapat en gameslice
1
 som vi hoppas skall visa upp de tankar och 

visioner som vi originellt hade i början av det här projektet. Från enkla idéer så har spelet 

utvecklats och förändrats under projektets gång till vad det är idag. 

Del I 
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Kapitel 2 - Projektplan  

Följande avsnitt beskriver syftet med spelet och ursprungligen vad vi skulle göra och hur vi 

planerade projektet. 

2.1 Syftet med spelet 

I början av produktionen så frågade vi varandra, vad vill vi göra för spel? Vilka spel tycker vi 

om att spela? Vad skulle bli ett riktigt bra spel? Vad för något vill vi få ut av produktionen 

och vilken produkt vill vi ha i slutet? Efter långa diskussioner kom vi närmare en gemensam 

spelidé; äventyr, RPG och story var ord som dök upp ett flertal gånger. Resultatet blev Angel 

Thesis.  

Under denna fas så tittade vi också på grafikmotorer att använda, vårt val blev slutligen 

Blade3D (www.blade3d.com). Vår tänkta grafikmotor har självklart inspirerat oss till vad vi 

kan göra, främst grafiskt. 

2.2 Vad vi ska göra, det förväntade slutresultatet:  

Målet är att göra en gameslice av vårt spel vars speltid varar en timme och skall börja med en 

kort cut-scene
1
 för att ge en liten inblick i storyn samt dess berättarteknik. Vi kommer att följa 

detta med en liten del av en öppen värld att utforska som kommer att ha ett par mindre strider 

och ett antal pussel av varierande svårighetsgrad att klara av. 

 

Det ska också finnas en NPC, det vill säga karaktärer i spelet som inte är styrda av en spelare, 

som vidare ska ge en liten inblick i storyn. Det kommer leda till någon form av en avslutande 

större boss-strid
1
. Målet med vårt spel är att snabbt visa upp alla de mindre sakerna som 

tillsammans visar vårt spels potential och dess unika egenskaper, samt ge spelaren tid att få en 

känsla av stämningen av vårt spel.  

2.3 Vad spelet kommer bli: 

Vårt mål med spelet (som en absolut slutprodukt) är att göra ett spel som levererar en 

upplevelse till mottagaren. Att skapa en värld som spelaren kommer att se, höra, känna, förstå 

och leva i. Att skapa ett solitt RPG-äventyr som innehåller alla de element som gör RPG-

äventyr bra, men med nya vändningar för att skapa en sådan unik och speciell upplevelse som 

möjligt. Spelet är ett alternativt fantasy-RPG, långt ifrån den västerländska ”Tolkien- världen” 

med dess magiska skogar, medeltida städer, riddare, kungar, drakar osv. Detta tillsammans 

med en annorlunda storyteknik, och gameplay-funktioner. Detta hoppas vi leder till en fräsch 

spelupplevelse. 

2.4 Produktionsfaser:  

Varje produktionsfas kommer att vara en vecka lång. Varje ny fas kommer att påbörjas på 

onsdags- eftermiddagar, efter att den förra produktionsfasen har avslutas. Avslutningen på 

varje fas kommer att innehålla en presentation av arbetet som individen eller gruppen har 

arbetat med, och sedan kommer ett antal frågor att ställas. Har individen eller gruppen lyckas 

klara av de mål som sattes upp en vecka innan. Om nej, varför inte? Vilka problem har dykt 

upp denna vecka? Vad har vi lärt oss? Har vi gjort något misstag? Om i så fall, hur förhindrar 

man liknande i fortsättningen?  
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Efter att förra veckans uppgifter är avslutade, bestäms den kommande produktionsfasens 

uppgifter. Vi kommer också att ha ett mindre uppdateringsmöte på fredagar, i samband med 

skolans reflektionsinlämning, detta är till för att kontrollera så att alla är kommer kunna hinna 

klart med sina arbeten.  

2.5 Tidsplanering (Produktion v4 – 17)  

Delexaminationen (Milstolpar)  

 Delexamination 1; V8 (19:e februari)  

Kunna visa upp vårt stridssystem, ett av de huvudsakliga spelmomenten i vår 

produktion. Vi kommer också att visa upp våra visuella tankar.  

 Delexamination 2: V12 (20:e mars)  

Vår alfaversion  

 Delexamination 3: V15 (10:e april)  

Vår betaversion  

 Delexamination 4: V17  

Vår slutgiltiga gameslice  

Prototyp V4 – V6  

Vad: En fungerande prototyp i spelet där vi försöker testa så många funktioner som är 

möjligt.  

Varför: För att kunna testa motorns möjligheter, till en viss del av våra spel, story-koncept 

och våra produktionsmetoder. Vi ska också få en bättre uppfattning om tid, hur lång tid 

kommer följande uppgifter att ta. Det kommer vara enklare att uppfatta efter denna period.  

Hur: Vi kommer mest att arbeta enskilt och testa funktionerna separat i flera moduler.  

Alfa V7 - V12  

Vad: Ska innehålla alla de spelmoment som vill ha med i vår gameslice.  

Varför: Denna fas är att göra vårt spel till vår slutliga gameslice. 

Hur: Vi kommer dela in våra mål i tre grupper som alla representerar en del av vårt spel. Vi 

planerar på att lägga ner två veckor på varje grupp, det kommer dock kunna (och kommer 

troligen) ändras inom alfafasen. 

V7 – V8 Stridssystemet  

Vad: En påbörjad helproduktion, våra fokuseringar kommer att ligga på spelets stridssystem.  

Varför: Eftersom stridssystemet är en stor del av vår produkt så kommer denna att påbörjas 

först.  Delar av spelet bygger vidare på vissa av stridssystemets funktioner.  
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V8 – 10 Världen och pussel  

Vad: Vi kommer att implementera våra mer världsomfattande gameplay-funktioner, detta 

innefattar pussel, items
1
, inventorysystem

1
 osv.  

Varför: Efter stridssystemet så kommer dessa moment återstå för att skapa vår kompletta 

gameplay.  

V10 – 12 Story och dialoger  

Vad: Att kunna skapa dialoger, skapa ingame events
1
 som ger en bild av vår story, det 

kommer också finnas fokus på att skapa en mer komplett gamemood
1
 för att få fram vår 

generella stil och uttrycken.  

Varför: Efter att vi har fått fungerande gameplay, så är den viktiga biten kvar att skapa rätt 

spelkänsla.  

Beta V12 - V15  

Vad: Vi kommer att utveckla vår planerade gameslice för att skapa det innehåll som behövs, 

och bygga vidare på det som vi gjorde i alfastadiet. Vi kommer också börja testa vårt spel och 

förändra därefter.  

Varför: Efter gameslice-planeringen så skall denna planering genomföras.  

Hur: Beroende på hur alfafasen slutligen blir, så kommer betafasen att planeras därefter. Men 

medan alfafasen enbart innehåller det som vi absolut behöver, så kommer betafasen vara mer 

inriktad på vad vill ha med rent innehållsmässigt. Vi kommer att ha ett mindre test av 

alfaversionen mot en utvald testgrupp.  

Gameslice V15 - V17  

Vad: Att färdigställa de sista momenten och putsa vårt spel till den slutgiltiga gameslicen som 

skall representera vårt spel.  

Varför: För att undvika tidskrävande efterbearbetning. 

Hur: Genom intensiv betatestning kommer vi att uppnå vårt slutmål. 

2.6 Kostnad för projektet 

Vi kommer att använda oss av Blade3D för att skapa vårt spel. Denna grafikmotor kostar 120 

kr att använda i månaden. Månadskostnaden betalas av individen som vill ha den i arbete, vi 

har inte lagt upp något tvång för att köpa in motorn men vi uppmuntrar till det. Än så länge så 

har det inte inneburit några problem.  

2.7 Risker med projektet  

Då vi väljer att göra ett större spelprojekt, än vad det är förväntat av oss, så har vi många 

gånger haft diskussioner om hur vi ska lösa de problem som vi kan förutse. Med detta menar 

vi att vårt spel som bygger sin styrka på spelkänsla och byggs upp under en längre tid. Spelet 
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ska väcka ett intresse av upptäckande, involvering i storyn och karaktärsutveckling baserat på 

spelarens val.  

Detta gav oss en del problem. För det första så måste vi producera en viss del innehåll och ett 

flertal relativt avancerade funktioner för att kunna visa upp helheten av vårt spel. För att 

underlätta detta så har vi gjort en hel del förval av verktyg, designval och metoder som vi 

känner kan underlätta detta. Vi har fokuserat på att bara producera det som vi behöver men 

mer än det så har vi inom varje funktion, som spelet bygger på, gjort designval som ska 

underlätta våra krav. Ett exempel skulle vara val i dialogerna, som är en stor bit av spelet, som 

vi genom diskussioner har pratat om att utesluta. Det är inte optimalt men bättre än inga 

dialoger alls. Vi kanske hårdkodar
1
 in det, då vi endast ska göra ett litet antal i 

demonstrationssyfte så är det ett valitt
1
 alternativ, ännu ett alternativ är att göra det i form av 

filmer som spelas upp. 

Kort sagt, eftersom vårt spel bygger på en del större moment, som skapar en helhet, så är det 

de mycket mindre sakerna inom de stora momenten som lågprioriterats, det som skadar 

helheten minst försvinner först.  

En annan risk för projektet är med dess gameslice. Sen tidigare nämnts utvecklar vi ett spel 

med en mer långvarig spelupplevelse som kan vara svårare att marknadsföra. På grund av 

detta måste vi utveckla en kort gameslice som på ett väldigt starkt sätt visar upp hur resten av 

spelet kan komma se ut. 
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Kapitel 3 - Processbeskrivning 

Denna text kommer att berätta om hur spelet utvecklats från våra ursprungliga idéer till vårt 

slutliga resultat. 

3.1 Process utveckling 

Det var under de sista veckorna av tematisk fördjupning som vi började förplanera vad vi 

skulle göra för projekt. De första vi kom på var att vi skulle göra en mod
1
 (göra om ett spel 

med hjälp av byggstenar från ett färdigt spel) till ett spel som heter UT3
1
 (Unreal Tournament 

3) men efter haft vårt första möte med våra handledare så började vi tänka om. Vi visste att vi 

ville använda oss av en existerande spel- eller grafik-motor för att kunna fokusera mer på 

design än programmering, för med bara en programmerare så finns det vissa begränsningar 

om hur mycket vi kan hinna göra. Vad vi ville tänka om var att titta närmare på flera olika 

spel- och grafik-motorer och försöka anpassa vårt val av motor mer till vad vi ville göra.  

Med detta så började vi kolla upp olika spelmotorer som vi kunde använda till vårt spel 

samtidigt som idékulan började lysa för oss med olika spelidéer. Samtidigt testade vi ett flertal 

olika motorer och fastnade tillslut för en 3D-grafikmotor vid namn Blade3D (Blade3D, 

www.blade3d.com). Den var en bra motor pga. att man snabbt kunde visualisera saker i 3D och 

snabbt få upp saker som kameror, ljussättning, vatten, landskap, spel styrning osv.  

Vårt projekt påbörjades officiellt den 17/1 2009, vi började med en prototyp
1
-period som 

varade de två första veckorna av projektet. Denna tid användes till att testa våra idéer mot vår 

valda 3D motor. I denna arbetsfas ingick att försöka importera modeller, testa animationer, 

scripta
1
 samt arbeta med editorns

1
 olika verktyg såsom terrängverktygen.   

Tid lades för att utveckla en bättre planering vilket ansågs skulle kunna göras när gruppen 

hade större kunskap om Blade3D. Vi spenderade tid också med att utveckla vårt spel vidare. 

Ett tidigt problem som uppstod vad att få fram en gemensam vision av vårt slutprojekt, något 

som vi arbetade med en hel del. Fortfarande tre till fyra veckor in i projektet fanns det stora 

frågetecken hos vissa gruppmedlemmar om vad vi verkligen gjorde för spel, något som gav 

oss en hel del problem.  

Problemen vi hade under denna prototypfas var stora svårigheter att utveckla en gemensam 

vision av det spelet vi höll på att utveckla. Planeringen var bristfällig till en början och det 

fanns ständigt stora frågetecken om vad som skulle göras, hur det skulle göras och när det 

skulle vara klart. Mot slutet av denna fas så insåg vi dock att vi inte hade tid att göra en 

prototyp så väl som vi hade hoppats på. Vissa moment, som vårt stridssystem, testades med 

papper och penna istället. Den 26/1 fick vi äntligen upp en planeringstavla som förbättrade 

planeringen väldigt mycket. Kommunikationen var också bristande i gruppen, detta var dock 

något som vi inte insåg förrän senare.  Prototypfasen var planerad för att eliminera så många 

problem som möjligt innan produktionen tog fart. Vi spenderade ytterligare en vecka med 

prototypfasen, då vi ansåg att vi fortfarande inte var redo för att gå vidare, vi ville testa mera. 

Det var först efter tre veckor som vi bestämde oss för att gå in i vår alfafas, eller rättare sagt 

det vi kallade vår alfafas.  

Efter dessa veckor började vissa av de problem vi tidigare stött på att upplösas och vissa saker 

började flyta på och fungera bättre. Vi var mer insatta i vad vi gjorde, vi hade en 

planering/arbetsmetod som fungerade bra, vi lärde oss och blev bättre. Trots detta var vi efter 

en månad långt efter vår ursprungliga planering. Vissa saker, speciellt scriptningen, hade 

fastnat och deadlines hade skjutits längre fram.  

http://www.blade3d.com/
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Problem som att exempelvis skapa nya objekt genom scripting (istället för att placera ut dem 

på editorn, var något som tog mycket tid). Vi hade inte kommit så långt som vi hade tänkt 

från början och vi såg ingen lösning på våra problem inom en nära framtid. Onsdagen den 

18/2 så tog vi beslutet att byta till XNA, något som nästan satte oss på ruta ett igen. Tanken 

var att vårt spel hade störst chans att överleva om vi bytte till 2D och valde XNA för att slippa 

alla de bekymmer som Blade3D hade gett oss. Vår programmerare hade också tidigare 

erfarenheter av XNA vilket var också en av anledningarna till varför vill valde XNA. 

Ett annat argument för att gå till XNA var att vi hade testat Blade3d ganska grundligt och det 

var inte förrän i slutet som vi insåg bristerna. Vi hade inte de veckor som krävdes för att 

verkligen testa en ny grafikmotor. Då vår programmerare redan var insatt i XNA sen tidigare, 

och hade kunskaper i det, så ansåg vi att det var det bästa alternativet.  

Så efter detta så började vi omkonstruera vårt spel till att passa ett 2D-format, många av våra 

idéer överlevde men vissa gjorde det inte. Efter flera upp- och nedgångar kom vi fram till 

måndagen den 2/3, dagen då vi insåg att vi mer och mer halkade efter i våra planeringar tog vi 

och skar rejält ner i målen av våra spel. Dialoger, menyer, pussel, inventory, runor, templet, 

osv. Vad vi hade kvar att sikta på var ett ödemarksland, där spelaren kunde springa omkring 

och kasta magier mot någon fiende. Vi var nere på det allra sista som var vårt spel, eller vad 

som kunde bli ett spel.  

Den 25/3 så var det dags för ännu en delexamination och vi var efter våra deadlines. Vi hade 

eliminerat allt som vi bara kunde, och nu såg det ut som att vi inte ens skulle hinna med de 

reducerade målen vi hade satt. I ren desperation föreslogs att vi nu skulle byta till ännu en ny 

grafikmotor, Wintermute, för att rädda vårt projekt och för att vi skulle kunna få ut någonting 

och kunna få ut ett spel. Detta arbetade vi med fram till projektets slut, vi bytte spår i vår 

planering och arbetade med enkla en-veckors planeringar, där vi varje måndag hade en stor 

diskussion om vad vi skulle göra innevarande vecka, utan att behöva tänka för mycket på vad 

vi skulle göra nästa.  

3.2 Idéutveckling 

Angel Thesis är ett resultat av gruppens idéer sammanslagna som pusselbitar.  Vi påbörjade 

projektet redan under det fjärde blocket av vår tematiska fördjupning för att samla gruppen för 

att prata om vad vi vill göra, och komma på ett antal idéer.  Vi hade flera olika idéer och 

visioner om spelet. De idéer som var mest framstående, och kom att ge mest uttryck i 

slutresultatet, var framför allt att det skulle vara en stor värld. En annan idé inriktade sig på 

kluriga pussel och gav möjligheten till att ta flera vägar. Desto djupare vi grävde bland våra 

idéer märkte vi att många punkter återkom hos oss alla, som t.ex. att spelet skulle kretsa 

mycket kring story och mystik. När vi nu hade reflekterat över vad vi har kommit fram till, 

och vad vi ville göra, så valde vi att kombinera fragment från allas idéer till vår slutliga 

produkt.  

Redan under denna tid insåg vi att det skulle krävas mycket arbete eftersom vi siktat mycket 

högt, men tog vi oss nog ”lite vatten över huvudet”. När produktionen väl påbörjades 

formgavs spelet med en tanke på vår första grafikmotor Blade3D. Vi vågade hoppas på att 

utveckla ett briljant spel, och under denna tid gav vi svängrum åt vår kreativitet och 

skaparlusta. Vi valde att framhäva en mycket komplicerad story om en utstött ”ängel”, vid 

namn Ethos, i en värld där mycket ligger fördolt under ytan och det är upp till spelaren att 

upptäcka sanningen bakom. Vad döljer sig bakom fasaden? Namnet Ethos kommer från det 
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grekiska ordet med betydelse av karaktärsanda och etik. Betydelsen kopplas till Ethos 

karaktär och hans upplevelse genom spelet. Storyn är komplicerad och vi valde därför att ha 

en väldigt dynamisk tanke bakom. Vi delade upp storyn i fragment för att kunna uppleva det 

på olika sätt beroende på hur man agerar, reagerar och interagerar. 

När projektet påbörjades var det mycket som uppkom, med det svängrum som 

ursprungsstoryn gav, så kunde den utvecklas. Storyn påverkade och påverkades av det 

grafiska uttrycket och speldesignen. Angel Thesis utvecklade under denna period mer och mer 

sin säregna stil. Det var under denna period så som inspiration togs från steampunk
1
, fantasy, 

arkitektur från antika Grekland och romarriket för att definiera och utveckla den visuella 

designen på spelet. Storyn om den utstötta ”ängelns” komplexitet ökades exponentiellt. Målet 

i storyn var inte längre att hitta en väg hem, utan att finna svaren på hemligheterna bakom den 

fiktiva världen. Är det så enkelt som det verkar eller är det mer bakom ytan som inte man har 

tänkt på?  

En upplevelse av en berättelse varierar från åskådare till åskådare, valet att implementera en 

dynamik gör att vi kommer att få en ytterligare variabel i ekvationen, från vilken sida man 

upplever berättelsen. Det skulle ge spelaren flera mål att uppnå och en väldigt hög 

replayability
1
, det är mer arbete men så mycket mer belöning för oss som skapare liksom för 

spelarna. Denna utveckling ledde till att pusselmomenten i viss utsträckning blev 

komplicerade då man nu måste ta hänsyn till de olika möjligheterna man har för att klara 

hindret. Dessa pussel gick mycket ut på att lista ut vilken utrustning och ordning som krävdes. 

Att lägga till den extra variabeln i ett pussel gör det till ett helt annat pussel och det gör att 

storyn blir påverkad igen. 

3.3 Teknisk utveckling 

Under den tekniska utvecklingen av produktionen har det skett både en höjning och en 

sänkning av arbetsmoralen, främst på grund av bytet av grafikmotorer. Vår produktion har 

under tillverkningen bytt motorer flera gånger. Anledningen till att vi började med en viss 

motor var fördelarna som motorn kunde ge oss, bytet berodde på de nackdelar som 

påträffades under produktionens gång. 

3.3.1 Blade3D 

Vårt projekt var ursprungligen planerat som ett tredimensionellt spel, och på grund av den 

anledningen så gjorde vi undersökningar efter olika 3D-grafiska speltillverkningsmotorer. Vi 

hade kommit på att Blade3D var en simpel och lätthanterad speltillverkningsmotor som kunde 

ge oss stor möjlighet att få vårt spel visualiserat. Denna motor är utan tvekan en bra motor och 

speciellt för speltillverkare som har begränsade programmeringskunskaper. Motorn har 

verktyg som är tillgängliga för grunderna som ett 3D-spel skall ha. Den har en grafisk scen-

editor som simpelt kan implementera in de olika spelelementen in i scenen. 

De olika elementen: 

 kameror (visionen av spelet) 

  spelobjekt (dekorationen av spelet som modell för spelaren, statiska och dynamiska 

objekt),  

 ljuskällor (solljus, glödlampa och månljus),  

 fysiken för objekten (påverkning av gravitation och friktions kraft samt kollisioner) 
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För objektens utseende kan man även enkelt förändra på objektens textur och även förändra 

objektens storlek och rotation med editorns skalnings- och texturutbytningsfunktion. 

Denna motor har vi arbetat med en väldigt konstant utveckling i början tills vi skulle 

implementera in mer avancerande funktioner till spelobjekt med Blade3D’s scriptsystem. 

Denna motor har ett alternativt scriptsystem där man kan få spelobjekt att utföra avancerade 

funktioner med programmeringsspråket C#. Eftersom Blade3D är baserad på XNA Game 

Studio 3.0 och skrivs i C# trodde vi att det skulle bli en bra motor för samarbete genom 

mellan design- och programmeringsinriktade, men så var inte fallet. 

Grafik-editorn har goda och tydliga referenser, men det hade inte scriptsystemet. Funktionen 

med scriptsystemet är till för att manipulera funktioner som Blade3D redan har istället för att 

skapa om de på eget sätt. Motorn är utan tvekan ett bra verktyg för speltillverkning, men den 

har stora nackdelar. Den fösta nackdelen är att en färdig motor måste man veta hur den är 

uppbyggd för att kunna användas till dens fulla potential. Den andra stora nackdelen är 

dokumentationen och referenser är så fokuserade i grafik-editorn och utelämnar skriptet. 

Vilket innebär att vi inte kunde implementera de element som vårt projekt skulle infoga. Detta 

har lett vår grupp till det främsta skälet att inte tillverka det tre dimensionella spelet i Blade3D 

som vi hade planerat från början och gick över till två dimensionellt plattformspel och 

tillverkade det i XNA Game Studio 3.0, som var mer dokumenterat, informationsrikt och med 

god referenstillgång.  

3.3.2 XNA Game Studio 3.0 

Efter vi insåg att vi inte fick tillräckligt med stöd för tre dimensionelltplattformspel bytte vi 

motor till XNA Game Studio 3.0 som var helt textredigerande i programmeringsspråket C#. 

Programmeringen är baserat på C# medan XNA Game Studio 3.0 är som ett verktyg med 

funktionellt stöd för att tillverka spelmotorer. Att tillverka spel på XNA, till skillnad ifrån 

Blade3D, är att inte ha färdiga verktyg som Blade3D har och det har inte en självständig 

grafik-editor där designaren kan direkt förändra på objektens utseende. Allt det kan bara 

utföras i spelets koder och för ickeprogrammerare så är speltillverkning med XNA inget bra 

alternativ. 

När vi bytte över till XNA så bytte vi även den grafiska plattformen och därefter så handlar 

det om att tillverka en egen spelmotor som kan uppfylla de olika element vårt spel skall 

innehålla. XNA har inte färdiga verktyg för speltillverkning det har stöd för olika infogningar 

som textur-, bild-, ljud, video-, modell- och andra grafiska media-filer. Tillverkningen går ut 

på att man skall skapa olika kodklasser för de olika spelelementen då man sammankopplar 

elementens funktioner, metoder och egenskaper, som exempelvis baserna till det visuella av 

spelet: bakgrund, scendekorationer, spelaren, dynamiska och statiska objekt. Vart och ett av 

dessa element har en egen kodklass som innehåller deras egenskaper och uppgifter om vad 

som skall hända med dem under spelets gång. Det grundläggande är att visa ut elementen på 

skärmen, och vid manipuleringen på objekten som vid positionering, rotering och skalning så 

har XNA färdiga vektorfunktioner som står till stöd för hanteringarna. Vid tillägget av 

ljudeffekt och bakgrundsmusik så har även XNA stöd för det. Det mesta av grunderna kan 

programmeras in på väldigt kort tid för en erfaren programmerare, det riktiga arbetet kommer 

till när dem avancerade funktionerna skall komma på plats. Det som exempelvis ingår i det är 

kommuniceringen och förbindelse mellan kodklasserna, bansystemet, och spelets features, 

som magisystemet och motståndarens AI
1
 (Artificiell Intelligens). 
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Olyckligtvis fann vi att vi hade för lite tid för att utveckla vårt spel till XNA, vi hade endast 

använt oss av XNA i knappt en månad, när vår grupp ännu en gång bytte till en motor som har 

det mesta av färdiga verktyg inbyggda i spelmotorn. 

Våra upplevelser är olika beror på medlemmarnas inriktning. Att tillverka ett spel i 

textredigering innebär att man inte kan se snabba resultat, även om det finns en flexibel och 

gränslös informationstillgång. 

3.3.3 Wintermute 

Wintermute är en grafisk speltillverkningsmotor som inte kräver programmeringserfarenhet. 

Som Blade3D är denna motor byggd för grafisk speltillverkning, men den har mer 

begränsande funktioner än vad Blade3D och XNA har. Denna motor är koncentrerad på att 

tillverka 2D plattforms pekaklicka-spel
1
, men om man behöver tillverka något utanför den 

spelgenren, så är den begränsande.  

Denna motor har funktioner som vi ville ha i vårt spel, som partikelsystem, följande kamera 

och kunna arbeta vidare med det som var producerat under XNA produceringen. På grund av 

att det som gjordes på XNA i en månad kunde göras under fem dagar bestämde gruppen sig 

för att ta ett sista byte från XNA över till Wintermute som det sista hoppet för vårt projekt. 

Wintermute tillverkar spel genom ett scensystem där man delar upp spelbanorna i olika scener 

och man implementerar in grafiken scen för scen. Dekorationen av scenen görs via en scen-

editor där man implementerar in den scenens backgrund och spelobjekt. Varje scenobjekt kan 

vara en bild eller en animation och det redigeras i Wintermutes bildredigering program. Där 

man kan tillverka stillbildanimationerna och även ändra transparantvärdet på bilden. I 

spelprojektet kan man även skapa valfönster och dekorera dem genom en fönster editor där 

man kan bestämma fönstrets utseende och se val man kan välja. 

Att implementera in grafiken i spelet och positionsaktiveringar för spelobjekten är det 

grundligaste som Wintermute kan erbjuda speltillverkaren. Vid mer avancerade händelser i 

spelet så kan man använda sig av scriptsystemet där man kan köra programmeringskoder som 

exempelvis avståndsberäkning mellan spelaren och andra spelobjekt. Varje scen har ett eget 

huvudskript där man skriver in scenens händelser i vissa positioner och koordinaten där 

spelaren börjar och går till nästa scen. Som spelmotor liknar denna motor en teateruppsättning 

och det är väldigt lätt att tillverka ett spel under kort tidsperiod. 
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Kapitel 4 – Reflektion 
I detta avsnitt kommer vi först att presentera respektive gruppmedlems reflektion och 

avslutningsvis gruppens gemensamma reflektion. 

4.1 Personlig reflektion av Peter Karlsson  

”All the world's a stage,  

And all the men and women merely players: 

They have their exits and their entrances;  

And one man in his time plays many parts” 

             William Shakespeare 

Jag har under detta projekt agerat som producent, en roll jag har fått spela många gånger förr 

men under olika namn, en roll jag tvivlar jag någonsin kommer att spela till den grad som jag 

förväntar av mig själv. 

Jag återvände till Karlshamn runt nyåret av 2008-09 för att påbörja förproduktionen
1
 av vad 

som skulle bli vårt projekt. Nästan ett helt år hade passerat sen den dagen då jag först började 

känna att det var dags att ge mig av. Jag hade då inte längre någon kraft i kropp eller själ för 

att fortsätta studera på Digitala Spel då den glädje det gav mig hade försvunnit. Efter att ha 

spenderat hösten pluggande i Växjö så började denna kraft att återkomma Att bara tagit en 

paus och varit någon annanstans hade gett mig tid att reflektera över var jag var i mitt liv och 

vad jag ville gå. 

Så nu var jag tillbaka, utvilad och bestämd att avsluta det jag påbörjade för tre år sedan. Jag 

blev vald att agera producent för projektet, något jag hade förväntat mig och jag tog åt mig 

uppgiften med mindre interna konflikter. Det har alltid en funnits en lockelse för mig att leda 

en grupp, vilket det i slutändan handlade om i detta projekt men denna gång så såg 

spelreglerna lite annorlunda ut än förut.   

Jag vet inte varför jag alltid känt mig dragen till att vara en gruppledare, då det egentligen inte 

passar min natur. Men det är en roll jag vill spela, kanske för att den är så pass annorlunda för 

mig, annorlunda än hur jag ser mig själv, kanske är det att jag vill uppnå de egenskaper som 

jag förknippar med att spela den rollen? 

Så vad ser jag i den rollen, någon som folk kan lita på, som alltid lyssnar och ställer upp för 

resten av gruppen när han/hon behövs. Någon som alltid får de andra i gruppen att känna sig 

delaktiga, att de känner sig ha kreativ kontroll samt kontroll över vad som händer i projektet 

och får sin röst hörd. Anledningen till detta är väl att jag vill känna samma saker, vilket jag får 

genom makten med denna roll, så det finns på ett personligt plan själviska anledningar för 

min attraktion till det, jag tror att det kanske vore ignorant av mig att påstå något annat. 

En bra ledare ska kunna lasta ansvaret för gruppen, att kunna ta de tuffa besluten och vara en 

opartisk förhandlare mellan konflikter.  Han ska kunna tala för och representera gruppen, 

kunna hantera alla de problem som uppstår och leda gruppen till ära och rikedomar. (Äran av 

att göra ett bra spel och rikedomarna som där kommer). I slutändan så kanske min vision låter 

lite dramatisk och lite hjälteaktig som kan få vissa att le, men jag ville med en lätt överdrift 

poängtera de ideal jag faktiskt ser. 

Del II 
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Som jag har nämnt innan så har jag agerat denna roll tidigare, de flesta gångerna för nästan 

samma grupp av människor, så jag visste vad jag var på väg in i. Med dessa tidigare 

erfarenheter, med vetandet av både det bra och det dåliga, hur skulle det gå för mig denna 

gång? 

Detta var det första projektet som vi har gjort där jag faktiskt har fått titeln Producent, att 

arbeta i specifika roller som vi gjorde i detta projekt var en aning nytt för oss alla, inte 

obeprövat men vi var ändå osäkra på hur allt skulle funka, så även jag. 

Något jag fann som en ny uppgift var planeringen för hela projektet, något som jag hade en 

del problem med att göra, återigen så knyter jag till att det är en roll jag spelar. Som person är 

jag ingen planerare, jag planerar aldrig och ingenting. Nu som producent förväntas jag att 

kunna göra och hålla i en strikt planering. Jag valde en ganska lugn startperiod med planering, 

vetande att jag inte skulle få det rätt första gången och ville inte i full stress åtgärda det mitt i 

projektet. Jag har flera gånger fått skriva om planeringen och om och om igen lärt mig hur 

viktig den är.  

Som jag har nämnt innan så har vi i detta projekt fått byta grafikmotor två gånger, bytet var 

tufft båda gångerna och speciellt bytet till Wintermute rörde upp starka känslor. Besluten 

fattades båda gångerna gemensamt i gruppen men jag kan inte annat känna att mitt beslut i 

frågorna var av stor betydelse. Speciellt bytet till Wintermute var jag väldigt aktiv med att 

driva igenom och det var en av de jobbigaste sakerna jag fått göra i denna roll hittills. Jag vet 

att det finns flera i gruppen som inte tyst skulle hålla med mig om jag beslutade om något som 

var helt fel men samtidigt så finns det en tillit att jag kommer göra rätt beslut. Det finns inte 

heller alltid ett rätt eller fel beslut, man måste bara fatta ett beslut, så enkelt är det. Detta är en 

av de tuffaste sakerna med att leda en grupp, samtidigt som jag blir glad att människor litar på 

mig så är jag bekymrad för om jag kan leva upp till den tilliten som rollen kräver. 

En av de mest dominanta arbetsuppgifterna jag har haft under detta projekt har varit att agera 

bollplank för resten av gruppen, vilket vissa dagar tagit upp all min tid. Jag har inget emot att 

agera bollplank men ibland har jag tvivlat på om jag verkligen är ett bollplank eller om min 

roll är mer som ”den jobbiga chefen som säger vad folk ska göra”. För det första så finns det 

en skillnad mellan att säga, ”det här tycker jag om” och ”det här kommer bli bra”, att vara 

objektiv och subjektiv, kan jag bedöma detta utan personligt tycke, ska jag bedöma det så? 

Likaså har jag funnit det svårt ibland att behöva säga till någon att ”detta funkar inte” eller 

”detta duger inte alls”, att behöva offra den kreativa kontrollen jag vill ge mot att helheten av 

produkten ska hålla samma anda och kvalitet. Något som jag ogillar att göra varje gång. 

”And one man in his time plays many parts…”, är vi verkligen bara spelare som Shakespeare 

så fint satte det? Kan jag spela den rollen? Kan jag bemästra och bli den rollen? Jag kan inte 

hjälpa att se mig själv i en framtid återigen leda en grupp med talangfulla människor för att 

skapa ett fantastiskt spel. Men kommer jag verkligen att kunna göra det? Kommer jag kunna 

spela den rollen som jag vill spela, spela den som jag vill spela den? 
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4.2 Personlig reflektion av Anders Lundin 

Min roll i det här projektet är grafiker som har hand om animationer i spelet. Innan vi börjar 

med spelet så åker vi tillbaka i tiden där allt började dvs. i början av vårt projekt.  

Det som jag tyckte var problematiskt var att vi visste inte vilket format Blade3D kunde 

importera med de 3D-modeller som jag och Simon har gjort. Jag tog på mig uppgiften att testa 

vilket format som Blade3D kunde importera de 3D-modeller som vi gör sen i spelet. (Se 

Bilaga 4 för Dokumentation av importering till Blade3D). Det filformat som fungerade för 

spelmotorn var x-filer som är gjorda för DirectX för att kunna importera de 3D-modeller som 

man har gjort. Testningen gick till så att man fick använda Softimage XSI för exportering till 

filformaten *.x 

Det som jag tyckte var spännande och intressant var mina skisser på olika fiender som inte 

kom med i spelet. En av dessa var Mouthy (se Bilaga 5), han ser ut som en schackpjäs och har 

en stor mun. Hans egenskaper är hoppa för att ta sig vidare och han kan bita sig fast på saker 

som stenar, fiender, mm. Vi hann bara ha med en figur, så därför fick Mouthy, trots att 

gruppen tyckte om den så fick den vänta till nästa tillfälle. Inspirationen av Mouthy fick jag 

ifrån en film som heter ”Harry Potter and the Sorcerer's Stone”. En scen när Harry och hans 

vänner skall spela ett spel som heter Wizard's Chess, ett schackspel där Harry, Ron och 

Hermione spelar som pjäser i ett levande schackspel.  

En annan karaktär som jag fick inspiration av var Tooty från ett spel som jag hade spelat 

tidigare som heter Donkey Kong 64. Spelkaraktären som finns med i spelet heter Lanky Kong 

som är en orange orangutang. Speciellt med honom är att han går på hans långa armar under 

spelets gång som Tooty gör i vårt spel. 

Det som var givande för min del var att jag har lärt mig hur man riggar upp en karaktär. Dvs. 

ordet riggning betyder att man bygger fram ett skelett med kontroller till 3D-modeller som 

man sedan kan få att röra på sig. Kontroller behövs för att kunna styra specifika ben i 

modellen. Jag riggade upp Ethos huvudkaraktär på vårt spel samt Tooty som är fienden till 

huvudkaraktären i programmet Softimage XSI. Själva riggningen på Ethos gick bra men inte 

med Tooty för att han skulle gå på armarna istället för benen. Problemet med att han skall gå 

på armarna är att armarnas benstruktur inte är samma som benen som man går med. 

Det som var viktigt för mig är Ethos spring animation. För att det skall se ut som han springer 

oändligt. Gick jag igenom guiden Animating Walk Cycles. För att kunna förstå hur 

animationen fungerar mellan den första och den sista bilden. Så att det ser ut som Ethos 

springer hela tiden. Programmet jag använder för animation heter Softimage XSI, är en 3D-

modellerings verktyg som Maya. Men den kan också hantera animationer för att kunna göra 

egna animationer till de egna 3D-karaktärsmodellerna. 

När vi bytte till XNA pga. dålig dokumentation av scriptningen i Blade3D fick jag göra en 

annan metod istället för att spara 3D-modellen som fil. Det var att rendera ut animationerna 

som bild och det är inte dåligt för det. Då kunde jag använda mina kunskaper som ljussättning 

och renderingsinställningar. 

Det som jag tyckte var viktigt är att om man animerar på en gammal modell som man sedan 

ska flytta över till den nya så behöver man använda en script som kan flytta över animationen 

från den gamla till den nya modellen. Det som är spännande med denna script är att det fanns 

en sådan funktion för att kunna flytta animationen från den gamla till den nya. 
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Som man brukar säga tredje gången gillt så använde vi Wintermute istället för XNA. Det som 

var bra med den motorn är att man kunde visualisera saker snabbt och den kunde spara bilder 

i en spritesheet
1
. Den hade också brister som att man bara kunde lägga in sex bilder i taget. 

Blir det fler så får man inga bilder alls. För att kunna ta bort bilder från programmet så brukar 

man markera de bilder man vill ta bort och sedan trycka på delete-knappen, men inte med 

spritesheet
1
 där måste man högerklicka och välja ta bort en och en. Så det tar sin tid om man 

har tjugo bilder att ta bort. 

Nu är vi på slutdestination av vårt projekt. Jag tycker att det har varit lärorikt med detta 

spelprojekt som jag har fått vara med att påverka. Som team har vi stöttat varandra och gett 

goda råd när det behövs, som det alltid blir när det roliga går mot sin slut och det tråkiga 

börjar. Teamet splittras och alla går mot sin egen väg men när tiden kommer med ett annat 

projekt så blir vi kanske en igen. 

4.3 Personlig reflektion av Gary Au  

Kandidatarbetet började i vecka 4 och jag har under min tvååriga utbildning inriktat mig på 

den tekniska inriktningen som programmerare. Min roll i gruppen är program/skript 

programmerare och huvuduppgiften är att få spelet att renderas ut på spelskärmen, det gör jag 

genom programmering. Eftersom jag är den enda programmeraren i gruppen kommer det inte 

att bli en lätt uppgift framför mig. Förutom rollen som programmerare har jag ansvarsområdet 

att hålla kontakt med en utomstående kamrat, som inte är studerande i något av programmen, 

men var musikskapare för vår grupp. Denna externa medlem är en vän till mig från 

Stockholm och han hade arbetat med oss som extern musiker på tidigare skolrelaterade 

uppgifter. Hans hobby är att spela elektroniska syntar och jag han skickar alltid nya av hans 

verk till mig som jag alltid har sett mig framemot att lyssna det. Eftersom han också har annat 

eget arbete så fungerade han som en distansmedlem för vår grupp.  

Det första jag skall utföra är att förstå mig på hur verktyget i Blade3D utför uppgifterna. 

Första tiden arbetade jag igenom handledningar av Blade3D utifrån internet 

(www.blade3d.com) genom deras hemsida som visar handledning för hur alla verktyg arbetar. 

Även om jag har arbetat igenom vartenda handledningskapitel från deras hemsida så kunde 

jag inte förstå mig på allt i denna motors verktyg. Denna motor har även scriptsystem där man 

kan implementera programmeringskoder till projektet. Det jag kunde göra är att dekorera ett 

förproducerat attribut åt objektet. 

Blade3D är en grafikmotor som jag tidigare aldrig har arbetat med under mitt studieliv på 

spelprogrammet på högskolan. Min första prioritet är att lära mig hur motorns verktyg arbetar 

och praktisera detta parallellt med handledningarna. Med det så har jag förkunskaper i hur 

motorn arbetar och med vidare arbete kan jag vara tillgänglig för att utveckla mer avancerade 

mekanismer till produkten. Scriptsystemet är till för att för avancera objektets egenskaper och 

med det så har jag gjort en enkel funktion för avståndsberäkning, och med det har jag lyckats 

beräkna ut avståndet mellan spelaren och objektet. Med det klart så trodde jag att tills vidare 

kunde jag fortsätta med att använda scriptsystemet till att programmera in handlingarna under 

spelets gång. 

Efter den första månaden så märkte vi att tillverkningen av ett 3D-spel är utanför vårt 

kunskapsområde, särskilt för mig som tekniker inte hade mycket kunskaper i tillverkning av 

3D-spel. Med andra motgångar som uppkom så bytte vi till att tillverka ett 2D-spel som 

http://www.blade3d.com/
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ersättning för 3D-spelet. Med denna förändring blev det omplanering av vårt projekt och det 

ledde till att modelleraren fick rendera ut sina bilder till bildobjekt istället.  

XNA Game Studio 3.0 är en textredigerings spelmotor med stöd för tillverkning av 2D- och 

3D-spel. Denna motor har stöd för bild och ljudhanteringar och det har goda 

navigeringsvariabler som kan ge mycket av stöd vid ett spels producering. Skillnaden är att i 

denna motor är man tvungen att skapa egna funktioner.  

XNA är temat som jag har fokuserat på väldigt mycket under min tematiska fördjupning och 

det har varit gott stöd för mig att förstå speltillverkning och strukturering. XNA är mer 

inriktade som stöd för tillverkning av spelmotorer, av den anledningen så har den inte färdiga 

funktioner och stöd som Blade3D hade. Detta skapar man själv, men det positiva är att motorn 

kan breddas så långt och brett som användarens kunskap är och expanderas tillsammans med 

skaparens egen utveckling.  

Under XNA arbetade jag, som programmerare, självständigare eftersom det i hela gruppen 

bara är jag som har större programmeringskunskaper. Jag var tvungen att bygga upp ett nytt 

system baserat på ett gammalt projekt som jag utgick utifrån litteraturen ”Beginning XNA 2.0 

Game Programming: From Novice to Professional” som jag har arbetat med från kursen 

Tematisk fördjupning. Det har varit många motgångar, men det gav mig många utmaningar, 

väckte mitt intresse och genom att söka lösningar ifrån internet så fann jag mycket mer som 

jag inte har sett tidigare från litteratur och som jag vill implementera in i min självtillverkande 

spelmotor.  

Jag hade lyckats fått ut det mesta som var gjort i Blade3D till att visualiseras i detta 2D- 

plattformspel. Detta skulle kunna bli en succé om man började det med från början av 

projektet eller om jag under Tematisk fördjupning redan börjat med att tillverka en motor som 

var baserad på detta. Med alla funktioner och skapandet av alla verktyg som finns i ett spel så 

skulle det tagit mycket kortare tid och blivit ett lättare arbete. 

XNA är en helt textbaserad editering där man inte har några avancerade stöd för 

spelprogrammeringen. Allt börjar som bas som sedan skall utvecklas till den motor man vill 

tillverka. Under arbetet med XNA så har jag arbetat parallellt med programmering och 

utforskat XNA:s spelexempel och experimenterat med olika moment vårt projekt skall ha. 

Som programmerare är det mitt ansvar att se till att spelets händelser skall ske under spelets 

gång. Min kunskap är fortfarande begränsad så jag behöver mer information om hur problem 

kan lösas, så att söka igenom internet är det effektivaste sättet att hitta lösningar på problemet 

för min del som programmerare, och det är vad jag skall göra. 

Wintermute var en färdigt uppbyggd spelmotor som är till för tillverkning av 2D 

plattformspel. Denna motor har det mesta av stöd och verktyg till tillverkningen av två-

dimensionella spel. Jämfört med tillverkningen av XNA så kommer den här motorn att ge ett 

snabbare och mer utförligt resultat av vårt projekt.  

Jag har fortfarande rollen med programmering, men i denna motor så kallas det för scripta, 

istället för kodning. Kodningen är ett förenklat programmeringsspråk blandat med action-

script
1
 och java-script

1
, men man skapar spelobjekt i editorer istället för att programmera in 

dem, som man gjorde i XNA. Även om programmeringen är förenklad så hade jag svårt att 

arbeta med scriptsystemet.  
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Under produceringen av denna motor så har min arbetsroll blivit dramatiskt reducerad. Istället 

för programmering av spelet så fick jag arbeta med små uppgifter som exempelvis 

startscenen, menyerna och livsmätare. Detta var de främsta uppgifterna jag gjorde sedan vi 

bytte över till Wintermute. För mig så blev bytet till Wintermute en radikal försämring, mina 

uppgifter blev tråkiga eftersom mycket av utmaningen med programmeringen försvann. 

Wintermute är en färdig spelproduceringsmotor som har färdiginbyggda funktioner till 

spelproducering. Det jag har arbetat med i Wintermute är att scripta objektens händelser och 

vara scriptrådgivare för mer avancerade spelhändelser. 

4.4 Personlig reflektion av Simon Ernstedt  

Har jobbat som Lead-Art för projekt med Anders Lundin som Art-animerare under mig. Mitt 

ansvar som Lead-Art har varit att leda och delegera art-relaterat arbete, arbeta fram och sätta 

upp artdesign och koncept, samt att producera mycket av det art-relaterade i projektet. 

I början av projektet satt jag och jobbade med att skapa designkoncept för saker som jag 

sedan skulle göra modeller till och implementera i spelet. Tidiga projekt var en pelare med en 

flytande kristall och en växt som jag designade och sedan skapade i 3D med Maya. 

Efter det så jobbade jag på att producera huvudkaraktären, vilket flöt på bra. Vi hade tidigare 

jobbat en del på huvudkaraktärens koncept och att göra ett slutgiltigt koncept gav inga större 

problem. Huvudkaraktären jobbade jag på genom att först göra basen i Maya för att sedan fixa 

en högdetaljerad modell i Zbrush, varpå jag använde mig av Zbrush-modellen för att göra en 

lågupplöst modell som ser högupplöst ut i Maya, för att sedan användas i spelet. 

Jag gjorde också sedan en fiende till spelet, mycket på samma sätt som jag gjorde 

huvudkaraktären. Med vår fiende så var det Anders som gjorde de första koncept skisserna, 

vilket jag sedan arbetade vidare på för att skapade en fiende till spelet. 

Under mitt arbetes gång så jobbade jag parallellt med projektets Artbible
1
, för att sätta en 

standard över hur vi skulle lägga upp den grafiska designen med färger, struktur och 

inspirationsområden som till exempelvis antika Grekland, romarriket, steampunk och 

stenöknar runtom världen. 

Efter att vi bytte från Blade3D till XNA så fick jag ett nytt arbetsansvar som blev det jag mest 

jobbade med under resten av projektet, och detta var att bygga upp spelmiljöer och objekt i 

Maya som sedan renderades ut till bilder för att användas i spelet. Jobbade mycket med 

enskilda uppgifter under projektets gång där jag höll en ständig kontakt med Peter och resten 

av gruppen för feedback av mitt arbete. Jag arbetade en hel del med Anders och gav honom 

uppgifter och feedback som en del av mitt arbete. 

Kommunikation och interaktion inom gruppen har varit bra och flutit bra för det mesta men 

det har funnits undantag till detta. Ibland har moralen sviktat vilket har varit synligt på alla i 

gruppen, vi har varit frustrerade, irriterade, nervösa eller annars upprörda över problem och 

dylikt som uppstått. En stor källa till upprepande konflikter har varit min och Johans 

interaktion. Jag tycker att han under många tillfällen ignorerat min auktoritet inom artdelarna 

av spelet som han kommit in och jobbat på vilket har skapat konflikter och dispyter, jag 

känner att han har också många gånger låtit sina personliga avsikter och konflikter med mig 

ordentligt påverka sitt och gruppens arbete negativt. Dessa konflikter har varit jobbiga och 
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distraherande när de har uppstått men jag har jobbat på och försökt att inte låta detta påverka 

mitt arbete i gruppen. 

Men den största källan av frustration i arbetet har varit att vi fått byta motor flera gånger och 

hur vårt projekt och arbete fått lida efter dessa svängar i utvecklingen. 

4.5 Personlig reflektion av Johan Linders  

Min roll under detta projekt har primärt varit som gameplay/leveldesigner. Att vara en 

gameplay/leveldesigner innebär att man har ansvar för att kvalitén i spelets olika delar ska 

vara hög, utveckla koncept och därefter producera och dokumentera dem. För att förenkla min 

roll så har den varit att designa upp spelet för att göra spelet så bra och underhållande som 

möjligt och få ut det maximala av upplevelsen till spelaren.  Under detta projekt har jag varit 

långt ifrån ensam. Någon som jag under projektets gång har haft väldigt bra och nära 

samarbete är Peter Karlsson (vår producent/storywriter). Tillsammans har vi utvecklat Angel 

Thesis, både dess gameplay och story från Peters ursprungliga idé. När jag utvecklandet spelet 

inspirerades jag mycket av Prince of Persia:Warrior within(PoP) och Mirror´s edge som jag 

tycker har en väldigt flytande gameplay och pussellösningar Detta är något jag har försökt 

återskapa genom t.ex. dynamiska pussel och vägval. Att vi har haft ett djupt samarbete och 

diskuterat mycket har lett till att vi har sett våra idéer ur flera perspektiv och infallsvinklar för 

att lättare kunna avgöra hur spelet skulle kunna utvecklas och bli bättre. Detta har lärt mig 

vikten av teamwork och också utvecklat förmågan att samarbeta, vilket också är en oerhört 

viktig kompetens inom spelbranschen, där man hela tiden arbetar i team för att utveckla spel. 

Nu när jag har bra kunskap och förståelse för misstag som ofta kommer upp så hoppas jag 

kunna undvika att göra om samma saker i framtida projekt, både i mindre och större 

sammanhang. 

Ju längre in i projektet jag kom desto längre bort från min tilltänkta roll kom jag. I början av 

projektet hade jag rollen att dokumentera vårt idéarbete och utvecklingen av Angel Thesis, 

vilket skulle visa sig vara svårare än förväntat då jag var tvungen att skriva pedagogiskt och 

dessutom på engelska. Mycket av tiden när jag har skrivit har använts till att damma av 

engelskan och återupptäcka hur man skriver pedagogiskt då jag inte kunde känna mig nöjd. 

Ett annat huvudansvar har varit att scripta och starkt kommunicera med Gary Au som en 

förstärkning i programmeringen. Om det inte hade varit för att vi hade bytt motor till XNA 

(som för mig är ett främmande programmeringsspråk) tror jag att jag hade fått mycket bättre 

förståelse för programmering och scriptning. Bytet ledde till att mina uppgifter försköts mer 

och mer mot den grafiska sidan av design. Det började med att jag designade upp min terräng 

grafiskt, men ju längre in i projektet desto fler renodlade grafiska saker gjorde jag såsom 

exempelvis promotion affischer och liknande. Jag lärde mig så klart mycket på denna tid och 

har blivit bättre än jag var vid projektets start vilket jag ser som en framgång, men att gå miste 

om extra erfarenhet inom scripting kan ses som ett bakslag. 

Ett stort problem som jag har upplevt är att jag känt att Simon inte har varit villig att 

samarbeta eller diskutera tillsammans med mig. Under ett flertal tillfällen kände jag att han 

gick aggressivt tillmötes mot mig och motvillig att ta emot uppgifter eller åsikter trots min 

medverkan i frågan. Efter dagar av skapade irritation fann jag en temporär lösning till 

problemet, att gå i genom Peter för att kunna ha en chans att dela ut uppgifter och för att få 

saker gjorda.  Detta har varit mycket tidsödande både för min och Peters del. Detta ledde till 
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att jag fick ett fortsatt samarbete med Peter och det blev naturligare att samarbeta med honom 

då vi tidigare varit nära varandra visionsmässigt när det gäller Angel Thesis. Samarbetet har 

gett mig möjligheten att diskutera mina grafiska val för att samtidigt kunna göra dem 

användarvänliga och ge ytterligare bakomliggande meningar. Det skulle jag kunna säga har 

varit en positiv produkt av konflikten. 

Trots detta har det största problemet varit ett flertal byten av motorer som har resulterat i 

mycket irritation, dalande moral och mängder med bortkastat arbete för samtliga. Förlusterna 

för mig var enorma då jag förlorade mycket mer än bara mitt arbete. Den största förlusten jag 

upplevde var att mina möjligheter att uttrycka mig kreativt i form av att formge och planera 

upp banor och pussel minimerades. Desto mer vi insåg att vi inte riktigt skulle hinna med 

desto mer försvann av spelets utmärkande drag och (ur min synvinkel) geniala idéer från 

spelet, så som sättet man löste pussel med hjälp av runorna. Sättet att lösa pusslen på var 

stundvis mycket komplicerad men logiskt. Ett exempel på pussel skulle kunna vara att man 

ska förstöra ett stenblock. Det finns flera olika lösningar till hur man skulle kunna lösa den, en 

hade varit att man ska frysa stenen så för att sedan kunna spränga den. Ett exempel på en 

enklare variant hade varit att man ska släcka en eld i ett hav bland vinrankor och rinnande 

vatten. Som du förstår ska man elda upp vinrankorna, men man måste först använda vindmagi 

för att bli av med vattnet, för annars kan det inte brinna. Återigen är jag mycket inspirerat av 

Mirrors edge gameplay.  

Trots att jag har tvingats detta kan man se det från den positiva delen att jag har gett mer 

uttryck för min konstnärliga- och berättande sida. Om jag skulle se tillbaka till början av 

projektet när vi kokade ihop våra idéer och utvecklade detta koncept är jag väldigt nöjd med 

konceptet, både då och nu. Jag tycker att jag har haft en stor del av produktionen, från de 

första dagarna då vi bestämde vad vi ville göra. Jag var hela tiden väldigt mån om att spelet 

skulle vara dynamiskt och att spelet skulle erbjuda mycket glädje. Mycket av spelet kan jag 

säga att jag skapat som t.ex att jag lade grunden för att man ska kunna ta olika vägar och att 

det finns olika sätt att lösa pussel som nämns i ovanstående stycke. Det är däremot synd att vi 

aldrig fick tid att implementera pussel i spelet, vilket jag ser som min ögonsten i hela 

projektet. Alla dåliga händelser har alltid haft en ljus sida, frågan är om ljuset lyser igenom 

mörkret, vilket jag tycker att det har gjort i de flesta situationerna. 

4.6 Gruppreflektion  

Det spelet som vi bestämde oss att göra i början av detta projekt är inte samma spel som vi 

slutligen gjorde men tack vara hårt arbete och samarbete så fick ut en gameslice av vårt spel. 

Vår gameslice har många av de idéer och visioner som vi hade i början av projektet och som 

har utvecklats under projektens gång. I slutändan känner vi oss alla nöjda med var vi lyckades 

åstadkomma.  

Motivationen under projektets början var hög, vi hade stora förväntningar och planer som vi 

ville genomföra och arbeta mycket motiverat. I takt med att tiden gick framåt så gick moralen 

upp och ner, men när det gick riktigt dåligt med Blade3D och det efterföljande bytet till XNA 

så sjönk modet och motivationen för alla i gruppen. Efter det så gick det fortsatt upp och ner 

men motivationen tog överlag stryk och mot slutet med Wintermute så var den rätt låg, men 

förbättrades efter några veckor och hölls stadigt i resten av projektet. 

Den planering som fungerade riktigt bra och i stort sätt alltid hölls var frukostschemat, vi hade 

någon som alltid köpte in frukost till gruppen vilket var trevligt och höjde moralen. Vi hade 
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ett forum, men det föll lite i glömska under produktionen. Ordningen i arbetsrummet var vi 

aldrig oense om. Betydelsen av en god fysisk arbetsmiljö skall inte underskattas. 

När vi startade så tog vi fram en tavla som vi satte upp planeringslappar på vilket användes 

för att planera och hålla koll på utvecklingen med. Schemat fungerade bra och alla i gruppen 

höll sig till det rätt bra fram till att vi bytte från Blade3D, efter detta så fick vi helt lägga om 

schemat och ändra om våra uppgifter. Detta ledde till att schemat användes mindre och 

mindre, fram till den punkten då ingen i gruppen längre använde schemat utan skötte 

planeringen dynamiskt utan uppskrivet schema. Kommunikationen inom gruppen har allmänt 

varit mycket bra, med ett par undantag. En sak som har varit ett problem är att alla skall få 

med sig all information från de möten vi har haft, vilket vissa i gruppen ibland inte får. Detta 

har varit lite av ett problem när vi måste säga om saker för att någon missade det på mötet. 

En stor konflikt i gruppen har legat mellan Simon och Johan som har spunnit upp långa och 

intensiva diskussioner och konflikter. De har ändå kommit överens om att inte vara överens. 

Till en början så var det mycket hemmaarbete och korta dagar, men efter loppet av några 

veckor gick vi över till att alla skulle vara i skolan och jobba sin fulla tid på plats. Förseningar 

har varit spridda och var inte tillräckligt regelbundna för att skapa problem. Det var två 

personer som ibland kom ett par minuter försent till skolan samtidigt som det fanns två som 

nästan alltid var ganska tidiga. 

Nu när projektet har gått mot sitt slut så kan vi titta tillbaka och se alla dem bra och dåliga 

sakerna som vi har gjort under projektet. Problemen har varit många men i slutändan så klara 

vi av att skapa en gameslice som bär mig sig många av dem tankar och idéer som vi vill 

förmedla. I slutändan känns det ändå att det mest belönande från denna produktion har varit 

resan, det vi har lärt oss och hur vi har tacklat de motgångar vi har mött.    
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Bilaga 2 [Ordlista] 
 

2D Förkortning för dimensioner med två axlar utav höjd och bredd. 

3D Förkortning för dimensioner med tre axlar utav höjd, bredd och djup. 

 

Action-script Programmeringsspråk som används till Flash
1 

AI Står för artificiell intelligens och är en konstgjord intelligens som i spel 

oftast används för att styra fiender och NPC:er.  

Alfastadie Det stadiet i ett spels utveckling då alla funktioner av vad som skall 

finnas i spelet har blivit skapat och inlagt.  

Animation En serie av bilder som visar upp i ordning som skapar en illusion av ett 

rörligt bildobjekt. 

Artbible Ett utvecklingsdokument som definierar och beskriver grafiska 

inspirationer, utseende och uppbyggnad till spelet. 

 

Betastadie Det stadiet i ett spels utveckling då spelet är i princip klart med bara 

mindre balansering och finjusteringar.  

Boss-strid Ett spelmoment då man bekämpar en starkare typ av fiende. 

 

Cut-scene Filmsekvens som förekommer under spelets gång. 

 

Demo Demonstration genom en mindre version av en produkt. 

 

Editorn Redigeringsprogram 

 

Flash En grafisk utvecklingsplattform. http://www.adobe.com/flashplatform/  

 

Gamemood Känslan av spelet i helhet. 

Gameplay Fokuseringen på vad spelaren praktisk utför i spelet. 

Gameslice En bit av spelet. 

Grafikmotor En mjukvara som behandlar om grafiska representanter till större 

mjukvara.  

 

Hårdkodar Fast programmering där man skriver in värde hos variablerna som inte 

kan förändras förutom i källkoden.  

 

Ingame events Olika händelser som startas och stängs under spelgången.  

Inventory Ett system som representerar ägodelar av spelarkaraktären. 

Item Ett föremål i spelet som spelaren kan använda. 

 

Java Ett av många programmeringsspråk, främst för mobil och nätverk spel. 

http://java.sun.com/  

Java-script Ett scriptspråk som är baserad på Java
1 

 

Mesh En solid modell bygg av vertex
1
. 

Mod En modifikation av en befintlig produkt.  

 

NPC ”Non Player Character” beskriver en karaktär i spelet som inte är styrd 

http://www.adobe.com/flashplatform/
http://java.sun.com/
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av spelaren. 

 

Pekarklicka-spel En typ av spelgenre där man med musen interagerar med spelet, genom 

att som namnet antyder, peka och klicka. 

Programmerare Yrkesman som använder programmeringsspråk till att skapa program. 

Till digitala spel skapar de logaritmer i dataspråk för spelets kärna. 

Promotion Media gjorda för marknadsförings syfte 

Prototyp En experimentell med funktionsduglig version av en produkt.  

 

Replayability Spel som man kan spela om och om igen på ett annat sätt.  

RPG Förkortning för Role Playing Game, en typ av spelgenre. Spelet med 

denna genre är ofta story baserande där spelare spelar igenom en värld 

och följer handlingen av storyn.  

 

Script En typ av programmeringsspråk som kräver ett speciellt program att 

köras och kan inte köras separat. 

Spells Engelskt ord för trollformel. 

Spritesheet En samling av 2D-bilder som finns i samma bild-fil för att skapa 

animation. 

Steampunk En artsättning som tar sin grund i 1800-talets ångmaskindrivna mekanik 

och för det vidare till en science fiction setting baserad på den 

teknologin. 

 

UT3 ”Unreal tournament 3” ett 3D action spel. www.unrealtournament3.com 

 

Vertex Inom geometri är vertex ett hörn i en polygon, polyeder eller annan 

polytop, eller i en graf.  

 

 

http://www.unrealtournament3.com/
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Bilaga 3 [Verktyg jämförelse] 
 

 
Referens från: http://www.voxel6.com/images/blade3dlogo.png  

Hemsida: www.blade3d.com  

Rekommenderande länk: http://www.digini.com/Default.aspx?tabid=189  

Fördelar Nackdelar 

Användarvänlig grafik editor Kostar. 

Flexibel modell manipulering Otydlig förklaring av kodningssystemet. 

Färdiga verktyg för speltillverkning Dåliga reflektioner. 

Färdigt inmatningssystem för XBox360 

kontrollen 

För lite referenser och guider till 

scriptsystemet. 

Bra referenser och guider för grafik editor Inga tydliga exempel för scriptning. 

Flexibelt attribut manipulering  

C# scriptsystem  

Lätt modell implantering  

Bra forum  

 
Referens från: http://www.pascalgamedevelopment.com/forum/tp-images/Image/xna_logo.jpg  

Hemsida: http://creators.xna.com/en-US/  

Rekommenderande länk: http://www.xnadevelopment.com/  

Fördelar Nackdelar 

Gratis Inga färdiga verktyg 

Mer frihet Självtillverkande 

Flexible media stöd Tar mycket tid 

Har stor information nät Kan inte se det grafiska utan kodningen 

Utbrett kommunicerings nät Mer arbete 

Flexible media infogen  

Mindre begränsningar  

Ordningsfull programmering  

 
Referens från: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Wintermute_logo.png  

Hemsida: http://dead-code.org/home/  

Rekommenderande handledning: Finns med i det hämtade programmet 

Fördelar Nackdelar 

Gratis Begränsade spel genre 

Lät hanterade grafik editor Ostrukturerad kodning 

Enkel grafik implementering Rörig programmering 

Lätt scriptsystem  

Bra kodning referenser  

Ordningsfull scen systemet  

http://www.voxel6.com/images/blade3dlogo.png
http://www.blade3d.com/
http://www.digini.com/Default.aspx?tabid=189
http://www.pascalgamedevelopment.com/forum/tp-images/Image/xna_logo.jpg
http://creators.xna.com/en-US/
http://www.xnadevelopment.com/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Wintermute_logo.png
http://dead-code.org/home/
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Bilaga 4 [Dokumentation av importering till Blade3D] 
För att kunna importera egengjorda modeller till Blade3D så använder dem fragMotion 

importers som är en annan modul för importering av 3D modeller med viss limitation. 

Supported Model Formats 

File Format   Import Export 

DirectX (.x)   Yes Yes 

Alias FBX (.fbx)  Yes  No 

Autodesk 3DS (.3ds)  Yes  No 

Softimage XSI (.xsi)  Mesh
1
  No 

WaveFront OBJ (.obj)  Yes Yes 

Ogre XML (.xml)   No Yes 

Blade3D (.xmdl)  Yes Yes 

Dark Basic (.dbo)  Yes Yes 

GameStudio A4 MDL3 (.mdl) Yes Yes 

GameStudio A5 MDL4 (.mdl) Yes Yes 

GameStudio A5 MDL5 (.mdl) Yes Yes 

GameStudio A6 MDL7 (.mdl) Yes Yes 

Poser (.bvh)   Yes Yes 

BioVision (.bvh)  Yes Yes 

Blitz Basic 3D (.b3d)  Yes Yes 

Quake 2 (.md2)  Yes Yes 

Quake 3 (.md3)  Mesh  No  

Half-Life (.mdl)  Yes Yes 

Half-Life (.smd)  Yes Yes 

Half-Life 2 (.smd)  Yes Yes 

Milkshape3D (.ms3d)  Yes Yes 

fragMOTION (.ugh)  Yes Yes 

fragMOTION (.arg)  Yes Yes 

 

Huvudsida 

http://www.fragmosoft.com/fragMOTION/ 

Animated Box 

http://wiki.blade3d.com/page/Animated+box?t=anon 

Importing a 3D model in Blade3D 

http://wiki.blade3d.com/page/Importing+a+3d+model+in+Blade 

 

Direct X *.x 

Själva importeringen fungerade bra. Det verkar som Blade3D har hittat både modellen, 

animationen och texturen. Men man ser inte modellen i scenen. 

Format Type: Text se ovan. 

Format Type: Binary 

http://www.fragmosoft.com/fragMOTION/
http://wiki.blade3d.com/page/Animated+box?t=anon
http://wiki.blade3d.com/page/Importing+a+3d+model+in+Blade
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Fungerar som ovan. Men man kan se modellen i scenen. Man kan spela upp de animationer 

som man har gjort i 3D. 

Collada *.dae 

Det gick att importera Collada. Men den har ingen textur och det har inget animation eller 

några ben. 

DotXSI v5/ v6 *.xsi 

Själva importeringen fungerade bra. Men man ser inte modellen i scenen och den har varken 

textur eller animation. Både som text eller binärt så fungerar det likadant som ovan. 

FBX *.fbx 

Importeringen gick bra och man kunde se modellen i scenen. Men den har ingen textur och 

Blade3D har hittat animationen. 

Object *.obj  

Man kan se modellen i scenen. Men den har varken någon textur eller animation på sig. 
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Bilaga 5 [Bildbilaga] 

 

 

Mouthy, en tidig skiss utav spelet fiender. Spelets alfa logga. 

 

  
Första och slutgiltiga versionen av huvudkaraktär 
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Första och slutgiltiga version en av fienderna inspirerad. 
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Konceptbilderna av huvudkaraktären Ethos. 
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Konceptbilden över änglarnas hemstad. 
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Scen utklippning av scenen 

  

Ethos står nere vid strand kanten Ethos kastar eld inne i templet 

 

 

Ethos pratar med tempel vakaren Yanis som 

sitter ensam utanför templet 

 

 


