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Satori
Ett datorspel skapat med hjälp av industridesign.
Victor Casanova

Sammanfattning
Målet med projektet är att skapa ett spel med ett unikt spelkoncept som gynnar det
kreativa tänkandet. Projektet startades med dessa förutsättningar. Analyser gjordes för att
få ett helhetsintryck av hur spelmarknaden och spel ser ut idag och för att se om projektet
var värt att ta vidare. Efter den analytiska fasen påbörjades en kreativ fas där idéer och
koncept togs fram. En brainstorm hölls med en testgrupp för att få fram fler idéer och
infallsvinklar till spelet. Detta ledde till att ett spelkoncept började växa fram. Detta
spelkoncept gick ut på att ge spelaren total frihet att lösa olika pussel. En tidig alphaversion med ett enkelt pussel togs fram och visades upp i en workshop för en testgrupp
som fick testa och kommentera den för att sedan komma med idéer och förslag. Efter detta
började en bandesign skissas upp och därefter gjordes ett användartest. Efter att
bandesignen fastställts byggdes två modeller för att gestalta och komplettera spelet, en av
banan och en av huvudkaraktären. Alphan visar måhända inte spelets fulla potential men
ger en fingervisning om spelets koncept.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund, problemmotivering
Problemet med dagens spel är att de är linjära på ett sådant sätt att de varken uppmuntrar
eller lär spelaren kreativt tänkande då det oftast bara finns en lösning till ett problem.

1.2 Syfte
Syftet med projektet är skapa ett spel som gynnar ett kreativt tänkande.

1.3 Mål
Målet med detta projekt är att försöka skapa ett unikt spelkoncept i en befintlig spelgren.
Spelet ska innehålla en fri problemlösning som gynnar det kreativa tänkandet. En
fungerande testversion av spelet där spelaren kommer få testa att lösa ett enklare pussel
kommer att färdigställas och två fysiska representationer av spelet kommer att göras.

1.4 Vision
Visionen är att göra ett spel som kan utveckla och förbättra en persons kreativa förmåga
att lösa problem och som hjälper barn, men även vuxna, att förbättra och utveckla en
förmåga att lösa problem på ett kreativt sätt. Självklart så är drömmen att kunna leva på
att utveckla spel på heltid efter detta, men visionen för detta spel är att skapa ett kreativt
pusselspel som låter spelaren välja fritt hur pusslet ska lösas.

1.5 Avgränsningar
Eftersom ett spel tar mycket längre tid att göra än den tid som är utsatt för detta projekt så
kommer endast en testversion av spelet, en alpha-version, att vara klart när projektet är
slut. Av samma anledning beslutades det att spelet ska vara i 2D.
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1.6 Kravspecifikation
Ska

Bör

Önskvärt

Speltyp

2D,Plattform,
Fysik, pussel

Lättillgängligt,
stegrande
svårighetsgrad,
Nyskapande

Målgrupp

Casual-midcore

Från 7 år

Kontroller

Tangentbord,
mus,
touchskärm

Handkontroll
Microsoft kinect
xbox/playstation

Format/
plattform

Pc,Mac,
Surfplatta (typ
Ipad)

Mobiltelefon

Stil

Målat, tecknat

Inspiration ifrån
östra Asien

Miljö

Natur, tempel,
elementen ska
vara
närvarande

Färggran,
magisk värld

Karaktär

Munk, tecknad

Enklare än
bakgrunder

Fler karaktärer
än en

Editor

Innehålla alla
funktioner i
spelet, snabb
editering av
spel

Logisk,
lättförstådd

Kunna
användas till
fler spel i
framtiden

Ljud och musik

Asiatisk,
ambient,
förstärka
upplevelsen

Ge liv till spelet

Gå att lyssna
på i andra
sammanhang
än i spelet
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De som är
ointresserade
av spel

Konsol

2 Metod
2.1 Analys
2.1.1 Debatten idag
Efter skoltragedin i Connecticut, USA, blossade en intensiv
debatt kring spel och dess effekt på spelaren upp. Debatten
handlar om allt ifrån om spel skapar mördare eller om spel rent
av är gynnsamt och kan förbättra en persons prestation. En
studie som Daphne Bavelier[1] gjorde på Universitetet i
Rochester säger att spelande kan vara gynnsamt för bl.a.
hjärnans förmåga att uppfatta saker simultant [2]. En annan
studie visar på att tv-spelande kirurger gör färre fel; ”Man får
ett förbättrat arbetsminne. Det vill säga en bättre förmåga att ta
in information, att prioritera och att utföra olika åtgärder”,
säger Li Tsai, professor och chef för Simulatorcentrum vid
Karolinska institutet i Solna[3]. Men det finns fördelar med
spelandet som inte handlar om neurologiska fördelar. Spel som
handlar om t.ex. lagarbete kan hjälpa personen utveckla sina
samarbetsfärdigheter. Det finns spel designade för att hjälpa
barn med hälsoproblem som astma och överviktigt, spel hjälper
till att utveckla ögon till hand koordination, mental rotation,
perifert seende, lokalsinne men också förmågan att lösa nya
problem själv med hjälp av tidigare erfarenheter[4].
Självklart finns det två sidor av ett mynt och spelandet är
kanske inte alltid bra. Det finns studier som visar att personer
som spelar våldsamma spel en längre tid kan bli känslomässigt
avtrubbade. Spelaren kan få sänkt aktivitet i främre hjärnloben
som kan orsaka humörsvängningar och aggressivt beteende.
Personen kan få koncentrationssvårigheter, prestera dåligt i
skolan och under långvarigt spelande finns en förhöjd risk för
epilepsi [4]. Spel är även kraftigt beroendeframkallande för
vissa personer.

2.1.2 Marknadsanalys

2.1.2.1 Typer av spelutveckling
Marknaden idag består av två typer av spelutveckling; kommersiell och independent. Ett
indiependentföretag (eller indieföretag som det också heter) är ett företag inte har någon
utgivare bakom sig. De brukar ha liten eller ingen budget att röra sig med. Ofta handlar det
om hobbyverksamhet där entusiaster gör spel av ren passion. Sådana spel brukar inte sälja
i miljontals exemplar och inte heller brukar de bli rika på sin verksamhet. Dock finns det
så klart alltid undantag; Mojang, företaget som skapade spelet Minecraft, nådde i januari
2013 20 miljoner sålda exemplar samlat över alla plattformar. En kommersiell
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spelutveckling är ofta ett stort företag som äger en hög med licenser, exempelvis EA
(Electronic Arts) eller Activision. De brukar oftast ha mindre spelstudior som gör själva
spelet medan de står som utgivare. Fördelen med detta är att de pumpar in stora mängder
pengar i ett spelprojekt. Exempelvis kan ett medelstort spel kosta upp mot 50miljoner
dollar att utveckla. Problemet med detta är att spelen blir otroligt vinstberoende vilket
medför mjölkande av spellicenser t.ex. Mass Effect 4, Halo 5, Uncharted 4, Crysis 4,
Resident Evil 7, Forza Motorsport 5 eller Borderlands 3. Detta medför att
marknaden stannar upp och inget innovativt och nyskapande sker. I dagsläget har
spelarna börjat tröttna på detta och suktar efter nytänkande och nyskapande spel och
indie-grenen har vuxit mycket på grund av detta [5][6].

2.1.2.2 Populärt idag
Det finns hur många spel som helst idag och för att ett spel ska lyckas krävs att det sticker
ut på något sätt. Det finns några få riktigt stora spel som säljer i miljoner. Som sagt
Minecraft är ett lysande exempel, Battlefield-serien, Angry Birds, Grand Theft Auto-serien
är andra exempel på spel som säljer bra. Några specifika punkter som gör att ett spel
lyckas finns inte utan det är många faktorer som spelar in; så som hype, trend och
varumärke.
Ett spel kan sälja bara på sitt namn
fastän det kanske är dåligt, bara för
att dess föregångare lyckats. Det som
just nu verkar göra ett spel
framgångsrikt är att spelet sticker ut
på ett eller annat sätt. Populärt idag
är spel med multiplayerläge där du
kan spela med eller mot andra spelare
och spel med belöningar eller någon
form av frihet, exempelvis en öppen
värld. Ett spel kan vara nytänkande
inom en befintlig gren och behöver
inte skapa en helt ny gren för att vara nytänkande [5].

2.1.3 Spelutveckling och industridesign
Det verkar som den generella uppfattningen kring spelutveckling idag är att det är som en
helt annan värld än industridesign och att industridesign inte går att tillämpa på
spelutveckling. Det är ett problem jag fått tampats med under hela projektet och kommer
här förklara här varför industridesignmetodiken är tillämpningsbar och rent av gynnsamt
för spelutveckling. I en intervju med DICE förklarar de att först har de en idé, som sedan
går till en art director som sätter upp den stämning, stil, ljus och färg som spelet kommer
att ha. Detta fungerar som en manual för resten av spelet, t.ex. Battlefield 3 har en sådan
på ca 80 sidor. Sedan tas konceptskisser fram på miljöer, karaktärer, prylar och idéer till
spelet och när de har blivit godkända ska de modelleras upp i 3D sedan tillkommer
animationsprogrammering, ljud etc. Den stora skillnaden är att spelföretag inte gör det
stora förarbetet som en industridesigner gör, dock kan detta förstås bero på att de redan
vet vad som säljer eller helt enkelt inte bryr sig[7].

7

2.2 Aktivitetsanalys och målgrupp
Det finns olika typer av spelare.
2.2.1 Casualspelaren
En Casualspelare är en person vars tid eller intresse av spel är begränsad. Denne tenderar
att spela spel som är lättillgängliga och spenderar inte någon nämnvärd tid på mer
avancerade spel. Spel i casualgrenen varierar och det finns inget specifikt spel eller
spelkonsol som casualspelaren väljer. Den största gruppen av spelare inom casual är äldre
kvinnor. En subgren inom casual är de som spelar motionsspel som träning [8].

2.2.2 Midcorespelare
En så kallad core-/midcorespelare är kanske den vanligaste typen av spelare. De är
framförallt födda under 80-talet eller senare. Denne har ett brett intresse av spel men utan
att spendera massor med tid på spelandet. Midcorespelare avnjuter komplexa spel men
kommer inte för det köpa alla noveller och samlingsobjekt till ett spel. Midcore är dagens
stora konsumentgrupp [8].
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2.2.3 Hardcorespelare
En hardcorespelare är en person som lägger ned mycket tid på spel, en som gärna tränar
på spel och tenderar att spela mer involverande spel som kräver en stor mängd tid att klara
eller bemästra. Personen är en del av tv-spelsvärlden och åker på event så som Tokyo
Game Show. Tävlingar är ett drag som definierar en hardcorespelare, de går med i
organiserade turneringar, ligor och clanspel [8].

2.2.4 Proffsspelare
Proffsspelare är den typ av spelare som spelar för pengar och lever, likt proffsboxare som
boxas för sitt levebröd, på spel. Spelandet är inte längre fritid utan det är träning. I
Sydkorea och Japan är detta en industri, och spelare som är sponsrade kan tjäna upp till
100 000 dollar per år [8].
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2.2.5 Val av målgrupp
Efter en aktivitetsanalys av de stora målgrupper som finns så är det casual- och midcorespelare som spelet kommer att rikta sig mot.

2.3 Kreativ fas
Gruppen bestående uppdragsgivaren/sammarbetspartner (1ide) och initiativtagaren (jag)
diskuterade kring vad som skulle uppnås och vad skulle göras. Först bestämdes typ av spel,
sedan vad det skulle innehålla för funktioner och vad spelaren kommer att göra. Det sattes
upp en tidsram för när saker och ting skulle vara klart.
2.3.1 Idé
Spelet behövde någon slags frihet. Efter mycket research på diverse spelsidor, så som
gamereactor.se [6], och förfrågningar kring vad folk vill se så kom det fram att det skulle
bli ett pusselspel. Friheten löses genom att använda spelfysik, dvs. att låta programmet
beräkna hur ett objekt ska uppföra sig om det tappas, kastas eller slås sönder. Detta gör att
objekt uppför sig “verkligt”, jämfört med det vanligare sättet där det är förbestämt hur
objektet ska uppföra med t.ex. animationer osv. Första iden var en grön “blubb” som skulle
symbolisera Higgspartikeln (”Gudspartikeln”) som finns i allt och inget. Spelet skulle gå ut
på att “blubben” skulle ta sig igenom en ofärdig värld och färdigställa den genom att hoppa
till ett så kallat ”god-mode” och helt enkelt bygga färdigt områden/pussel för att kunna ta
sig vidare. Iden skrotades pga. tekniska svårigheter. Nästa ide blev ett enklare spel där du
spelar som en motvillig protagonist, en munk som söker upplysning i landet på andra
sidan. Han blev skickad på en pilgrimsfärd efter ha försökt bryta sig in i en ”kista” där de
gamla munkarna förvarar alla heliga skrifter men blir påkommen och som straff blir han
skickad på en pilgrimsfärd för att finna upplysning. Spelidén är ett enkelt sidoskrollande
spel där spelaren har förmågan att använda ”chi” för att flytta saker och manipulera
element. Tack vare detta så kan spelet få ett otroligt djup och inte låsas i ett mönster där
det finns en förbestämd väg med statiska objekt för att lösa pusslet. Spelaren kan
exempelvis välja att bygga sig över ett hinder eller slå sönder det för att ta sig vidare. Detta
blev grundkonceptet som genomsyrat hela projektet. Spelet kom att bli kallat ”Satori” som
betyder ”upplysning” på japanska.
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2.3.2 Brainstorm
En brainstorm gjordes med en testgrupp för att få idéer till spelet. Ord sattes upp på en
whiteboardtavla som sedan placerades i ett diagram med idéhöjd och kommersiellt värde
för att se vad som egentligen är värt att gå vidare med. Resultatet var väldigt givande och
gav många nya idéer och ingångspunkter däribland spelets historia, mål, saker att samla
på och göra. Detta kunde sedan samlas ihop i kategorier för att se vad vi kan använda oss
av och dessa var:
Viktiga saker
Hemligheter att upptäcka
Möten, varelser, faror
Miljö/natur
Pussel som ska lösas
Resa, parallell värld
Humor
Någon form av fiende
Musik
Väder

Övriga idéer
Fysikpussel.
En boss som är i vägen; typ bur som du måste lyfta
för att ta dig förbi.
Locka boss med till exempel en morot.
Fällor
Lugn miljö för att samla energi.
Minispel för ladda upp chi.
Fastnar man kan man lösa minipussel för att få en
hint.
”Hidden temple in nowhere.”
Besöka tempelruiner.
Återblickar för ledtrådar och kunskap
Pusselsymboler
Asiatiska tecken.
Rävar, tengu (Japansk demon).
Utseende: natur, grotta, mörkare miljö, tempel.
Jingsapussel: går ifrån spelplanen (minipussel)
Sidekick
Tempoväxling.
Världsbyte/miljöbyte (parallell värld?)
Tant man hoppar på som studsmatta som blir arg och
jagar dig.
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2.3.3 Inspiration
Största inspirationen kommer ifrån två spel; Rayman Origins och Limbo, detta är för att de
sticker ut ur mängden. Rayman Origins med sin målade grafik och Limbo med sina mörka
oförlåtande pussel och stämning.

2.3.4 Koncept-/idéskisser
Några stämningsskisser gjordes för att försöka få en känsla på hur spelet skulle kunna se
ut, efter mycket om och med så blev det bilden i mitten som valdes att gå vidare med.
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2.3.5 Karaktären
Karaktären är den figur som spelaren kommer att följa genom spelet. Att det skulle bli
någon form av asiatisk munk var redan bestämt för att storyn behöver det. Förfrågningar
gjordes på facebook och personer i närheten tillfrågades om vilken karaktär de gillade
mest. Resultatet var varierat, men de tillfrågade tyckte att ”Mangastilen” kändes passande
och de vill ha stilen mer åt det enklare hållet. En första färdig version av karaktären togs
fram efter resultatet från förfrågningarna på facebook. Karaktären animerades i
programmet Blender med ett mindre lyckat resultat och problem med sekvenserna mellan
animationerna. Hela karaktären skrotades när ett nytt animeringsprogram dök upp på
marknaden. Det nya programmet Spine gav fler möjligeter till snyggare och mjukare
animationer.
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2.3.6 Slutdesign karaktär
Efter mycket om och men så blev
resultatet detta. En till förfrågan
skickades ut på bland annat på facebook
och responsen blev väldigt positiv, så det
beslöts att detta är den design som
kommer att användas i spelet. Karaktären
har fått ett förenklat utseende men ändå
inte för ”cartoonigt”. Karaktären
modellerades upp i 2D genom att alla
kroppsdelar målades separat i Photoshop,
sattes ihop och animerades i programmet
Spine och lades sedan in i spelmotorn.

Karaktären i Spine
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2.3.7 Bandesign
Bandesign/leveldesign är kanske det viktigaste att få
bra. Här planeras allt som ska hända i förväg. Bilden i
mitten visar händelseförloppet från starten och vidare.
Tanken är att det ska kunna gå att flytta/lyfta objekt och
element, så som vatten och eld, med datormusen eller
pekfingret för att bygga eller lösa problemet/pusslet.
Detta ger en otrolig frihet i att lösa problemen på de
mest kreativa och lekfulla sätten. Dagens pusselspel har
en bestämd lösning till varje pussel. Här kommer man
ifrån det och spelet blir friare. Dock kan ett spel inte
bara innehålla fria pussel för då skulle spelaren ledsna
till slut utan spelet behöver en balans mellan fria och
bestämda pussel. Samtidigt är inte det traditionella
sättet av problemlösning ett dåligt sätt att spela, utan
det är bra för att träna det logiska tänkandet och folk
gillar det [9]. Variation och tempoväxlingar är ett måste
och element ifrån vanliga plattformsspel, så som att
hoppa över avsatser kan funka bra för att hålla
spelarens intresse.

Idéer och exempel på pussel

Bandesign

För att ett spel ska vara intressant
är det viktigt att det har en
stegrande svårighetsgrad.
Inlärningskurvan bör dock inte
vara för brant för då blir spelet för
svårt, utan spelet behöver en jämn
och inte allt för brant
inlärningskurva för att det ska vara
roligt.

Exempel på bra och dålig inlärningskurva.

Pussel
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2.3.8 Workshop
Efter att idéer och koncept var färdigställda så gjordes en tidig ”funktionsmodell” av spelet.
En workshop hölls där en testgrupp fick spela lite spel
ur samma gren som Satori. Testversionen av spelet
visades upp efter att de fått spela lite spel och haft
roligt. De fick testa spelet för att sedan ge feedback
och komma med intressanta idéer som kan ge mer
djup åt spelet. Testversionen innehöll ett problem och
en morot, problemet bestod av en vägg som de skulle
ta sig förbi, antingen över eller förstöra den. Om de
lyckades tog de sig ned i ett ”bollhav” av kor vilket
tydligen uppskattades mycket eftersom karaktären
kunde skjuta ifrån sig allt runt om sig med hög kraft.
Det som syntes när testgruppen spelade var hur
lekfullt de försökte lösa problemet, även om de såg
hur de skulle lösa det så försökte de lösa problemet på
andra sätt än det självklara bara för att de kunde.
Efter en stunds testande så satte sig testgruppen och
skissade på idéer på pussel som spelaren ska få lösa,
och många roliga samt galna idéer kom fram.

16

17

2.3.9 Användartester
Användartester har
gjorts vid olika tillfällen
där flera personer
mellan 12 och 53 år fått
spela en tidig
testversion av spelet.
Testpersonerna blev
tilldelat ett pussel där
de skulle ta sig upp för
en vägg med endast
några klossar som gick att placera som de ville. De blev
underrättade om vad projektet/spelet försöker uppnå för att
sedan ge feedback på den delen och även andra bitar som
kan förbättra upplevelsen samt ge ett större djup och syfte
till spelet. Majoriteten av testgruppen tyckte att det fanns en
potential för att kunna bli något som de skulle kunna tycka
var roligt och givande. Alla förutom en skulle kunna tänka
sig köpa spelet, dels att denne inte gillar spel och dels inte
spelar alls. Testgruppen tyckte också att spelet kändes som
en unik variant av en redan vanlig och etablerad spelgren.
Det som gjorde att det kändes så var främst för att de hade
friheten att lösa pusslet som de vill, men framför allt var det roligt att spela.
Några kommentarer från användartesterna:
 Kul att man kan bestämma lösningar själv, finns ingen tydlig riktlinje på lösning
 Känns liknande Trine fast fler objekt att flytta på, konceptet känns unikt
 Känns igen från andra spel men fortfarande med nya grejor
 Det var roligt med pusseldelen med att kunna flytta random grejer
 Det är ganska likt Limbo men mer fritt, det är bra!
 Lite unik design i området, härligt att se på grafiskt
 Fantastiskt roligt med fysiken
 Kul att bygga och kasta saker
 Har inte spelat nått liknande förut. Man får använda sin kreativitet.
 Man borde låta barn få spela det här, så dom får stimulera sin hjärna och kreativitet
 Annorlunda och intressant, med många mysiga buggar som man kunde utnyttja
 Har inte spelat något liknande spel och då gillar jag pussel och tankespel
 (En rolig kommentar) dom som inte fattar att detta är ett nyskapande spel fullt av relativt
originella idéer behöver gå och få hjärnan undersökt
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2.4 Att göra ett spel
Spel kommer inte direkt till sig av sig själv och det kräver otroligt mycket tid och möda för
att få det bra. Detta är den delen i projektet som
tagit längst tid. Det kluriga med att bygga ett
spel från grunden är att det är mycket mer än
bara design och rita. Det tillkommer
projektledning, programmering, animation,
ljud, kunskap om program och någon som
författar. Det gör att det krävs att fler än en
person som jobbar med ett spel. Eftersom fokus
är design så har kompetens utifrån tagits in för
att lösa programmerings- och ljudbiten. I och
med att det är fler inblandade så kräver det en
del planering och motivation för att få ihop det
hela. Problemet är att alla måste tala samma
”språk” eftersom programmeraren pratar och
tänker på ett sätt de övriga på ett annat sätt.
Med hela laget samlat så har det diskuterats
hur saker ska lösas och vilka avgränsningar
som måste göras, främst baserat på
kompetensen som finns i gruppen. Det innebär
t.ex. att spelet ska göras i 2D eftersom ingen
kunde hantera polygonmodellering. Det skulle
göras en motor (spelets grund) och fysik skulle
tilläggas som i sig självt är komplext att få till
bra. En editor behövdes göras för att lätt kunna
bygga upp världen till spelet. Även i editorn
krävdes det mycket design för att få den att bli
logisk så att alla de inblandade ska kunna
använda den. Själva designbiten där karaktär
ska skapas, idéer till pussel ska göras och
ljud/musik ska spelas in och designas för att
spelet ska ge rätt sinnesstämning. Sprites som
egentligen bara är bilder som placeras på
”lådor”, som i sin tur är vad spelet är uppbyggt
av. I detta fall modellerades de som målade
Photoshop-bilder. Karaktären designades och
modelerades upp i Spine och alla rörelser
animerades. De här två bitarna är vad som gör
att ett spel tar lång tid att göra. För att ge
perspektiv på det hela så tar en animation där
karaktären går upp till 2-4 dagar att göra, efter
att den blivit uppriggad i
animeringsprogrammet, och det behövs ca nio
till tio olika animationer för att en karaktär ska
kunna göra de mest grundläggande sakerna i
spelet. Det är inte förrän allt detta gjorts som
man kan börja ”designa” och bygga spelet.
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3. Resultat
Det som kom fram under analysen var att spelmarknaden har stannat av lite och de som
spelar suktar efter något helt nytt eller någon form nytänkande i de spelgrenar som finns.
Utifrån detta skapades en problembeskrivning. Efter marknadsundersökning, brainstorm,
workshop, målgrupps-/aktivitetsanalys och användartester beslutades det hur spelet skulle
utformas. En editor som gör det möjligt bygga spelet, spelmotor, fysikmotor, karaktär och
objekt skapades. Det hela resulterade i en fungerande alpha-version av spelet där
spelkonceptet kan testas. Två fysiska modeller som ska gestalta spelet; en av protagonisten
och en där protagonisten löser ett pussel byggdes i kartong. Alphan demonstrerar ett
koncept där spelaren får friheten att lösa ett pussel på egen hand. Spelaren ska försöka ta
sig upp för en vägg med hjälp av lösa objekt som spelaren fritt kan placera som denne vill
för att bygga en väg upp.

Fysiska modeller

Skärmdump från alphan
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4. Diskussion
Dagens spel är ofta väldigt linjära och varken lär eller tränar spelarens förmåga att lösa ett
problem eller tänka kreativt. Detta var något jag ville ta tag i och känner att jag vill
utveckla. Hela spelgrenen, oavsett om det är 2D eller 3D, skulle gynnas av det. Visst finns
det spel som är helt fria, t.ex. Minecraft, som verkligen bara är kreativt som Lego men de
spelen saknar oftast en handling eller ett syfte. Det finns pusselspel men det finns inga där
du har friheten att lösa problemet som du vill. Det här var starskottet för mig och jag
började analysera marknaden. Det kom bland annat fram att spelmarknaden längtar efter
något nytt, och det behöver inte vara ett nytt spel, men någon slags förnyning.
Jag har även läst på om hur ett spelföretag jobbar för att se skillnader mot industridesign,
främst för att försöka förstå hur industridesign kan hjälpa utveckling av spel. Själva
kreativa fasen rätt likt det som en industridesigner gör, men spelutvecklare gör inga eller
väldigt sällan förundersökningar. Spelet vi gör riktar sig mot målgrupperna ”casual”- och
”corespelare”, främst för att de är den köpstarka gruppen för ett sådant spel.
Sedan finns det två typer av spelutveckling; kommersiell och indiependent. Detta är ett så
kallat indiependentspel, för att det är ett litet spel med liten budget. Detta är inget negativt
för idag är indiespelgrenen på väg upp och det finns en rätt stark köpgrupp för just dessa
spel. Idag är det en rätt stor etnisk och moralisk debatt kring spel likt den som var under
80 och 90-talet om våld i film. Det har forskats mycket och det handlar mycket om hur
spel påverkar spelarna. Det finns både negativa och positiva effekter. Detta har utförts
mest på actionspel men det är ändå något som vi bör ta till oss, för det handlar om att göra
spelindustrin bättre i slutändan. Men eftersom vi inte gör ett actionspel så är jag inte
speciellt oroad över de negativa effekterna, som till exempel att spelaren får ett aggressivt
beteende, utan jag tror att spelet vi gör kommer att vara rent gynnsamt för den som spelar,
även i verkliga livet när det handlar om att komma på nya kreativa saker.
Efter analysen påbörjades en kreativ fas och det hela började med en idé på ett spel som
skulle tampas med problembeskrivningen. Första idén var enkel; du spelar en grön ”blobb”
som ska gestalta Higgspartikeln, även kallad Gudspartikeln, vars uppgift är att bygga klart
världen. Tanken var att figuren skulle hoppa mellan två lägen; ett normalt läge där alla
pussel och problem är som behöver lösas och ett så kallat ”godmode” där du skapar objekt
själv genom att rita dem för att färdigställa världen och klara pusslet. Tyvärr var vi tvungna
att skrota denna idé p.g.a. tekniska svårigheter, men vi hoppas på att kunna ta detta vidare
i framtiden. Nästa idé skulle komma att bil enklare men med liknande koncept för att lösa
problem. Du spelar som en motvillig protagonist, han är en munk som blivit skickad på en
pilgrimsfärd till världen på andra sidan havet för att söka upplysning. Han har förmågan
att manipulera objekt för att sedan lära sig manipulera elementen, allt eftersom han
närmar sig upplysning. Nu får spelet ett syfte till skillnad från andra ”kreativa spel”, som
Minecraft där du slängs in i en värld med total frihet och utan mål. Denna idé togs vidare
och är den som blev resultatet. En brainstorm med en testgrupp har gjorts för att få idéer
till spelet och var mycket givande till processen, det gav en ide om vad spelet borde
innehålla. några bra och viktiga saker som kom upp var:
Hemligheter att upptäcka

resa, parallell värld

möten, varelser och fara

humor

miljö/natur, väder

någon form av fiende

pussel som ska lösas

musik

Även om alla punkter inte är med i Alpha-versionen så kommer det att läggas till vid
senare tillfälle, när spelet är mer klart. Efter detta söktes inspiration från befintliga spel i
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samma gren och vi fann Rayman Origins och Limbo, dels för Raymans vackra målade
grafik och Limbos stämningsfulla men ack så oförlåtande pussel. Jag skissade fram lite
idéer för stil på spelet och försökte fånga en stämning som spelet ska ha. En karaktär
skapades och efter en diskussion med gruppen som är inblandad så bestämde vi oss för att
använda ”Mangastilen”, dels för att det utspelar sig i Japan och dels för att det gynnar mig
som designer och illustratör. När några skisser på diverse karaktärer var klar gjordes en
allmän förfrågan på Facebook där folk fick tycka till, resultatet var varierande. Tester att
animera på en tidigare figur gjordes i Blender med mindre lyckat resultat. En ny karaktär
gjordes baserat på de kommentarer jag fick, nu var resultatet positivt och många gillade
den nya karaktären. Samtidigt hade ett nytt 2D animeringsprogram vid namn Spine
släppts, som gjorde det möjligt att animera snabbt och smidigt. Karaktären modellerades
upp i delar i Photoshop för att sedan monteras ihop i det nya programmet Spine och
animeras med mycket lyckat resultat. Vid det här laget hade jag börjat titta på lite
bandesign och spånade på lite idéer som spelet kan komma att innehålla. En workshop
hölls och vår testgrupp fick testa lite spel från samma gren för att sedan kunna ge oss idéer
till spelet. Vårt spel visades upp och de fick testa det, det hela uppskattades och vi fick en
hel del galna idéer. Det tråkiga var att det blev mycket fokus på en ko som var med i
testversionen, men det gör inte så mycket eftersom idéerna går att tolka om till riktiga
pussel. Hur som helst var detta givande och det var bra att få se testgruppen spela spelet
för att kunna göra justeringar i saker som kan vara frustrerande och eller inte fungera som
det ska. Något som dock syntes när testgruppen spelade var att de tyckte det var kul att
bara leka runt med de lösa objekten, som att bygga, kasta och förstöra och se hur länge de
kunde hålla på att bolla med objekten bara för att de kunde. Här visste vi att vi var på rätt
väg och hur en så enkel grej kan skapa så mycket leklust. Detta är ett element som måste
genomsyra hela spelet. Så nu var det bara att jobba och färdigställa alphan. Användartester
gjordes för att styrka konceptet och se om det verkligen var bra. Dels gjordes sporadiska
tester men även en planerad. De sporadiska testerna gjordes då och då för att testa en ny
funktion eller justering som gjorts. Jag bad en person i min närhet att testa spelet, det hela
slutade med att han satt 20 minuter och kunde inte sluta ”leka”. En annan gång fick min
svärmor testa, även om hon kämpade med kontrollerna pga. ovana vid spel så tyckte t.o.m.
hon att det var roligt. Hon testade och experimenterade fram olika metoder för att ta sig
över en vägg. Det är rätt fascinerande att några fria klossar och en vägg kan ge så mycket
lek och experimentlusta. En dag kom vår verkstadsansvarige upp med en 12 årig grabb
som också fick testa spelet, han sa samma sak och visade på ungefär samma mönster av
lekfullhet och experimentlusta som min svärmor. Det gjordes en planerad användartest
där vår testgrupp, och även personer utifrån, fick testa spelet och även här såg jag samma
mönster som tidigare, men den här gången hade jag ett kort frågeformulär som de fick
svara på. Jag valde att inte köra med gradering eftersom sådant kan vara missvisande i det
här fallet. Istället fick de formulera varför de tyckte det t.ex. var kul och hur det skiljde sig
från konkurrensen. Här fick jag mer konkreta svar på vad som var bra och dåligt men för
det mesta var det bra och de som testade tyckte att spelidén är unik men att spelgrenen
inte är det.
Så här i efterhand har projektet har varit otroligt mödosamt och tagit mycket tid eftersom
vi faktiskt byggt ett spel och en editor ifrån grunden. Jag hoppas verkligen att det syns hur
mycket jobb som lags ned i detta projekt, men det har varit värt det och nu är vi på god väg
att faktiskt släppa ett spel i butik för att kanske i framtiden leva på att göra spel med en
twist av industridesign.
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6. Tack till
Jag vill tacka de inblandade mina två uppdragsgivare och samarbetspartner Nicklas
Ekstrand, Niklas Öhrberg och framför allt programmeraren Jonas Uvestål som slitit som
ett djur, utan er hade detta inte rott i land. Jag vill även tacka min handledare Per Shilén
för hans handfasta råd.
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