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TITEL: Introduktionsdesign – En tutorial till Dreamlords the Reawakening 

Reflekterande uppsats till examensarbete i medier, vt 2008 

Av Christian Wåtz 

 

Abstract 

I denna reflekterande rapport beskrivs processen av arbetet med att skapa en introduktion 

till spelet Dreamlords the Reawakening (vidare benämnt som Dreamlords). Verket består av 

ett designdokument (se bilaga), tre spelbara uppdrag samt en serie texter som syftar till att 

instruera spelaren om hur Dreamlords går till. Inledningsvis ges en bakgrund till Dreamlords 

historia, genre och målgrupp samt syftet med verket och de mål som har satts upp. 

Rapporten beskriver sedan förarbetet, planeringen, designdokumentet och det praktiska 

arbetet. En reflektion kring de val som gjorts under framställandet av verket belyser sedan 

den kreativa processen. Slutsatsen som presenteras i rapporten är att de arbetsmetoder som 

använts i framtagandet av introduktionen till Dreamlords har fungerat väl och resulterat i en 

godtagbar slutprodukt. 

 

Nyckelord: Tutorial, planering, introduktionsdesign. 
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1 Inledning 

Under åren 2006-2008 arbetade jag tillsammans med Lockpick Entertainment som Game 

Designer i projektet Dreamlords, ett onlinespel i strategigenren. Under den tiden fick jag god 

insikt i de verktyg som företaget använde sig av och jag var väl insatt i spelet Dreamlords’ 

historia och hur mekaniken fungerade. När spelet under 2008 skulle få en uppföljare krävdes 

det att någon introducerade de mindre erfarna spelarna till det nya spelsättet. Spelarna var 

tvungna att på något sätt förses med den information som behövdes för att de skulle kunna 

förstå de nya grundreglerna. De var också tvungna att förstå vad som skiljde Dreamlords the 

Reawakening från Dreamlords originalet.  

   Under samma tidpunkt var det dags för mitt examensarbete och det föll sig då naturligt att 

jag tillsammans med Lockpick Entertainment började arbeta med denna uppgift. Arbetet 

innebar ansvar över att skriva beskrivande texter om hur spelet fungerade och skapa ett antal 

spelbara uppdrag där spelaren skulle få prova på olika funktioner, samt introducera spelarna 

till världen i Dreamlords the Reawakening. 

 

1.1 Dreamlords the Reawakening 

Dreamlords är ett massivt multiplayer online-spel, även kallat MMO, som spelas av spelare 

från hela världen över internet. Originalet Dreamlords släpptes i februari 2007. Spelaren iklär 

sig rollen som en Dreamlord, en landets själ som vaknar upp i en värld i behov av att 

återuppbyggas. Detta görs genom att forska, bygga ut sin civilisation och strida mot andra 

spelare i Dreamlords världen. Spelet riktar sig till ungdomar från 12 år och uppåt. 

Dreamlords the Reawakening är en remake på originalspelet med en mängd nya inslag och 

förbättringar. Likt originalet är spelet uppdelat i en management-del där spelaren kan hantera 

sin civilisation och en RTS-del (Real Time Strategy) där spelaren kan drabba samman med 

monster och andra spelare i actionfyllda och strategiska fältslag. 

 

1.2 Verket 

Verket är till viss del ett designdokument som skapades för att passa och underlätta arbetet 

med introduktionen. I designdokumentet samlades alla de texter och uppdrag som skulle 
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ligga till grund för det egentliga verket, det praktiska arbetet. Dokumentet var först och 

främst framställt för att jag personligen skulle kunna arbeta efter det. Det var inte tänkt att 

annan personal eller utomstående person skulle använda det som underlag inom projektet, 

förutom i det syfte att se över stommen och grundidén i arbetet. Verket bestod även av tre 

stycken konstruerade uppdrag som syftade till att instruera nya spelare i hur man spelar 

Dreamlords. I designdokumentet utfördes en ungefärlig ritning på hur varje uppdrag skulle 

vara konstruerat med mål, dialoger och vad spelaren borde få ta del av. En mycket större del 

av arbetet gick åt till denna praktiska del av verket. 
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2 Problemställning och mål 

2.1 Idén 

Idén är att skapa en introduktion till spelet Dreamlords. Den ska innehålla en serie texter och 

tre spelbara uppdrag som ger tillräcklig information för att spelaren ska kunna få en 

förståelse för hur mekaniken i Dreamlords fungerar. Introduktionen ska även syfta till att få 

spelaren intresserad av att spela mer genom att berätta en kort historia som binder samman 

de tre uppdragen. Tanken är att använda många visuella objekt, beskrivande texter och 

intressanta uppgifter som ska försätta spelaren i rätt stämning.  

 

2.2 Problemställning 

Utifrån de ramar och förutsättningar jag tilldelats formulerades följande problemställning: 

 

Hur kan jag, med de begränsade verktyg som tillhandahålls av Lockpick Entertainment, skapa en 

intressant och informativ introduktion till spelet Dreamlords the Reawakening? 

 

2.3 Mål 

Introduktionen ska fungera som en underhållande och informativ tutorial till spelet 

Dreamlords. Målet är att de som spelar Dreamlords ska, efter att introduktionen är 

färdigspelad, ha en förståelse för hur mekaniken fungerar och hur spelet går till. Ett 

huvudmål är även att introduktionen ska hålla tillräckligt god kvalité för att fungera i spelet. 

 

2.4 Personliga mål 

Mitt primära mål och huvudsakliga fokus med detta verk är att lära mig mer om hur jag kan 

kommunicera med spelare med hjälp av text i samspel med visuella objekt av statisk karaktär. 

Ett sekundärt mål som jag strävar efter är att erhålla större erfarenhet och djupare kunskap 

gällande planering utifrån en specifik uppgift. 
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2.5 Kontext 

2.5.1 Tutorial 

Enligt wikipedia benämns en tutorial som ett dataprogram, vars syfte är att assistera 

användare i att lära sig delar av en mjukvara, som till exempel ett operativsystem, 

programmeringsverktyg eller spel. Det finns två typer av tutorials: tutorials som visas som en 

film och interaktiva tutorials där användaren följer instruktioner på skärmen för att utföra en 

uppgift. 

 

I detta examensarbete kommer fokus ligga på att skapa en interaktiv tutorial där spelaren får 

ta del av information i spelet i form av texter som uppmanar spelaren att lösa specifika 

uppgifter. Dessa uppgifter är menade att lära spelaren hur spelet går till. Om tid finns kan 

det tänkas att en kompletterande filmtutorial kan utvecklas. 

 

2.5.2 Strategispel 

Dreamlords är ett spel i strategi-genren. Ett strategispel är antingen turbaserat eller real-

tidsbaserat och kan delas upp i tre olika kärnelement (A. Rollings & E. Adams, 2003): Tema, 

presentation och perspektiv. 

 

Temat för ett strategispel går ofta ut på att utforska nya världar, erövra och föra krig mot 

andra spelare eller idka handel och hantera någon form av ekonomi. Ett bra exempel på ett 

spel som innehåller alla dessa element är Sid Meier’s Civilisation III (2001). 

 

Presentationen av ett strategispel är ofta mycket tydlig med vad för sorts värld som spelet 

utspelar sig i. Ett strategispel kan egentligen ha vilken sorts presentation som helst, men 

vanliga exempel är att de utspelar sig i rymden, fantasy eller under en eller flera historiska 

händelser. 

 

Perspektivet i ett strategispel pendlar mellan ett 2D perspektiv sett uppifrån, så kallat Top 

Down, och ett isometriskt perspektiv i 3D vilket i dagsläget är det mest vanliga perspektivet i 

strategigenren. 
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2.6 Avgränsningar 

I rapporten berörs endast de tankar och reflektioner som uppstått kring arbetet med 

designdokumentet och det praktiska arbetet. Rapporten tar inte hänsyn till andra spels 

introduktioner utan belyser istället arbetsprocessen utifrån de verktyg och arbetsförhållanden 

som har uppstått på Lockpick Entertainment. 

 

2.6.1 Avgränsningar gällande genus 

Rapporten berör inte genusperspektivet i någon vidare utsträckning. Detta är ett medvetet 

val då jag inte vill fokusera mitt arbete på huruvida en kvinnlig spelare tar till sig information 

på ett annorlunda sätt än en manlig sådan. Min strävan har varit att skapa en neutral och väl 

fungerande introduktion som både roar och informerar kvinnliga såväl manliga spelare. En 

introduktion med genusperspektiv kan bli nästa steg efter problematiseringen om hur man 

skapar en introduktion utifrån tekniska begränsningar.  

 

Denna avgränsning till trots, har jag under arbetets gång stundtals reflekterat och funderat 

över genusfrågan. Avsaknaden av kvinnliga modeller i spelet har eventuellt resulterat i en, för 

vissa, tråkig spelvärld. För att inte tala om en orealistisk värld. Varför tidigare design- eller 

grafikansvarig valt att inte prioritera kvinnliga modeller av invånare är inget jag kan svara på, 

och det är heller inget jag ämnar att diskutera eller reflektera över i denna rapport. Således är 

detta ingenting jag har kunnat råda över i detta verk, då det ligger i en grundläggande 

begränsning i den gamla designen.  

 

När det gäller användandet av modellen av den ensamma flickan i skogen (se uppdrag 1, 

avsnitt 4.3.1), som symboliserar ensam- och sårbarheten, har jag inte heller gjort ett aktivt val 

avseende kön. Att det är just en flicka, och inte en pojke, beror helt enkelt på att det endast 

finns en modell av en flicka i spelet. Detta beror återigen på de existerande begränsningarna i 

den gamla designen. Jag vill dock poängtera att valet mellan kvinna och man inte är en 

central fråga, även om den tekniska möjligheten fanns, utan snarare handlar det om att låta 

spelaren möta något så oskuldsfullt som ett barn i en främmande värld – oavsett barnets 

kön. 
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3 Arbetsprocessen 

Detta avsnitt av rapporten beskriver arbetsprocessen och hur den delades upp i olika 

etapper. Avsnittet kommer att belysa tankarna bakom planeringen och vad som låg bakom 

beslutet att använda ett designdokument som underlag till arbetet. Avsnittet kommer även 

att ge en inblick i det verktyg som använts vid framtagandet av de uppdrag som 

introduktionen består av, hur verktyget fungerar och vilken metod som tagits fram för att 

göra arbetet så effektivt som möjligt. Denna del av rapporten kommer endast att fokusera på 

hur arbetet har gått till rent praktiskt. 

 

3.1 Planering 

Den första etappen i arbetsprocessen bestod av att utforma en tidsplanering och 

övergripande innehållsförteckning för samtliga delmoment. Tiden för dokumentationen 

uppskattades till ungefär sju arbetsdagar, vilket var en rimlig uppskattning med tanke på den 

deadline som förelåg mitt arbete. En veckas arbete med dokumentationen bedömdes vara 

tillräckligt för att ge verket en grundstomme som skulle underlätta det framtida arbetet och 

kommunikationen med företaget. 

   

Det praktiska arbetet, som planerades till att ta två veckor, utgjorde den större delen av 

arbetsprocessen. Den förhållandevis snäva tidsramen grundades på att Lockpick 

Entertainment behövde material som spelets testare kunde arbeta med. Detta visade sig vara 

en svår, dock överkomlig, uppgift eftersom jag var tvungen att sätta mig in i företagets 

verktyg och de nya delarna i spelet. Tiden delades upp i två perioder där en vecka 

reserverades för inlärning av Lockpicks egna utvecklingsverktyg, och en vecka för att 

färdigställa den större delen av det praktiska arbetet.  

 

Den resterande tiden avsattes till att färdigställa det praktiska arbetet, se över slutprodukten 

och skriva den reflekterande rapporten. 
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3.2 Designdokumentet 

Tanken med designdokumentet (se bilaga) var att det skulle ligga till grund för det 

kommande praktiska arbetet med verket. Det som jag själv ansåg viktigt med dokumentet 

var att det skulle ge en god uppfattning om hur arbetet skulle struktureras. Dokumentet 

skulle ge en klar bild av min vision av uppdragen och samla alla de texter som skulle visas i 

spelet. Därmed skulle jag komma bort från överflödigt arbete under implementationen och 

enbart kunna fokusera på att överföra det som skrivits i dokumentet till spelet.  

 

Eftersom arbetet skedde på distans var jag tvungen att veta att det var godkänt innan det 

sattes i verket, och på så sätt skulle dokumentet även komma att fungera som ett kvitto 

mellan mig och Lockpick Entertainment. Dokumentet skulle således förhindra uppkomsten 

av onödigt arbete och missförstånd. Därmed skulle dokumentet även komma att innebära en 

bättre kommunikation mellan mig och uppdragsgivaren. 

 

3.2.1 Designdokumentets struktur 

När jag började skriva på dokumentet (se bilaga), strukturerades dess olika delar med hjälp av 

huvudrubriker och underrubriker. På detta sätt skapades en övergripande bild av verket 

vilket underlättades arbetet och gjorde det enklare för mig att fokusera på de delar som var 

aktuella.  

 

Dokumentet delades upp i följande avsnitt: 

• Idé till introduktion av spelet Dreamlords the Reawakening. 

• Lista över de ”features” som behövs för att introduktionen ska fungera. 

• De tre uppdragen. 

• Texter till Lobbyn. 

• Texter till Webben. 

 

Varje avsnitt bestod av ett antal underkategorier för att de som skulle komma att ta del av 

dokumentet lättare skulle kunna orientera sig och förstå hur dokumentet är uppbyggt. Efter 

skapandet av dokumentets struktur, infördes information i samtliga kategorier tills verket 
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slutligen var färdigt. Efter att dokumentet med idéerna setts över gick verket över i nästa 

etapp, nämligen det praktiska arbetet med att skapa uppdragen. 

 

3.3 Praktiskt arbete 

Det praktiska arbetet gick ut på att skapa tre spelbara uppdrag där spelaren skulle 

introduceras för spelets grundläggande mekanik. Dessa uppdrag skulle skapas i Lockpick 

Entertainments eget verktyg. Det praktiska arbetet gick även ut på att skriva in förklarande 

texter i spelet. Detta skedde i samarbete med Lockpicks programmerare som skrev in 

texterna på rätt plats i spelet. 

 

3.3.1 Verktyget – Mission Tool 

Innan jag går in på själva arbetsprocessen tänkte jag berätta kort om grunderna i det verktyg 

som används vid skapandet av uppdrag till Dreamlords. 

 

 

Figur 1, Mission Tool 

 

Verktyget (se figur 1) är uppbyggt på så sätt att användaren placerar ut punkter med olika 

funktioner på en karta som representerar den bana som uppdraget utspelar sig på. Genom 

att tilldela punkterna olika villkor och värden kan man få dem att fungera tillsammans i en 

kedja som löper genom hela uppdraget. För att ett uppdrag ska gå att klara skapas olika 
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delmål, ”objectives”. Dessa uppnås genom att ett villkor uppfylls, oftast genom en aktivering 

av en punkt. Med hjälp av punkterna kan man bland annat 

 

� Välja startpunkter för spelare och fiender på kartan.  

� Välja var en dialogruta ska dyka upp och när den ska göra detta.  

� Placera objekt på kartan i form av hus, träd etcetera.  

 

Genom att kombinera olika punkter med varandra får man till slut ett färdigt och spelbart 

uppdrag. 

 

3.3.2 Trestegsmetoden 

Vid arbetet med verktyget har jag valt att dela upp arbetsprocessen i tre olika moment. 

Metoden har jag själv utformat under min tid på Lockpick Entertainment, och den har visat 

sig vara mycket effektiv för den här sortens uppgift. Processen delas upp i följande tre delar: 

 

1. Mekanik 

2. Polering 

3. Test 

 

För det första måste själva mekaniken fungera. Uppdraget måste gå att spela igenom utan att 

det uppstår buggar eller avbrott. När det fungerar problemfritt förflyttas fokus till att skapa 

en passande atmosfär och tilltalande spelarmiljö i uppdraget, så kallad polering av uppdraget. 

Det sista momentet går ut på att provspela, och därigenom balansera och testa uppdraget. 

Provspelningen får gärna utföras av en utomstående testare för att denne ska kunna ge 

objektiv feedback på uppdraget och ge förslag på förändringar och förbättringar.  

 

Genom att använda denna trestegsmetod kan arbetet delas upp och minska risken för att 

inte lämna något ogjort inför nästa steg i processen. Metoden kommer nu att redovisas något 

mer ingående. 
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3.3.3 Mekanik 

Till en början gäller det att se till att alla punkter fungerar vid skapandet av ett uppdrag. 

Inledningsvis är det inte absolut nödvändigt att samtliga punkter befinner sig vid rätt 

position eller att det är rätt modeller som visas. Istället är det viktigt att allting fungerar som 

det ska och att uppdraget inte bryter när man spelar det. Eftersom uppdraget måste spelas 

flera gånger under skapandeprocessen så ser jag till att hålla alla punkter så nära varandra 

som möjligt på kartan. På det sättet kan punkterna aktiveras tidigare och klara uppdraget 

snabbare vilket sparar värdefull tid. När jag sett att alla punkter fungerar, placerar jag dem på 

sin rätta position. Detta kommer inte att påverka deras funktion. Mekaniken är den delen av 

processen som oftast är den mest krävande. Det är här som de största buggarna tittar fram 

och det är här som de stora problemen kring hur ett uppdrag ska vara uppbyggt måste lösas. 

Om ett fel skulle uppstå måste jag felsöka i vilken punkt som problemet befinner sig och 

sedan undersöka vad det är punkten inte klarar av och varför. Om problemet är avancerat 

konsulterar jag med programmerarna för att få en bättre förståelse bakom problemet och 

därefter kan en lösning skapas. 

 

3.3.4 Polering 

När den grundläggande mekaniken i uppdraget fungerar gäller det att skapa en tilltalande 

miljö för spelaren att spela i. Spelet har ett begränsat antal banor och om vi inte skulle bry 

oss om att smycka uppdragen och ge dem en särskiljande ”touch” så skulle banorna till slut 

kännas väldigt enformiga och tråkiga. Det är också viktigt att skapa miljöer på en bana som 

knyter an till uppdragets historia. Om spelaren till exempel ska besöka en kyrkogård mitt i 

natten för att möta ett spöke, så fungerar det inte att gestalta detta på en bana i fullt dagsljus 

med ett porlande vattenfall. Det är bättre att förmedla upplevelsen till spelaren genom att 

välja en bana med mörker och dimma. Välja objekt som lyser i spöklikt sken, skapa en 

kyrkogård med inte bara gravstenar utan kanske även ett mausoleum, burar med skelett, 

fallna soldater med mera. Allt som kan få spelaren att komma i stämning. Detta kan låta som 

en självklarhet, men om vi inte för in rätt element så kommer vi inte att kunna åstadkomma 

den känsla vi vill förmedla. Det är inget fel på att lägga in överflödiga objekt som berättar en 

egen historia.  
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Figur 2, Övergiven gård. 

 

Ett exempel från mitt arbete är det tredje uppdraget i spelet där spelaren för första gången 

ger sig ut i en krigsdrabbad zon. Vid sidan om slagsfältet kan man se en gård bestående av 

två hus och en hage där en ensam häst står och betar. Till en början kanske spelaren inte 

lägger märke till frånvaron av människor på gården men vid en närmare titt kan man se fyra 

avrättade civilister som hänger i burar upphängda på pålar strax utanför gården. Man kan 

tänka sig att fienden redan har varit där och gjort sig av med gårdsägaren och dennes familj. 

Detta är inte något som tas upp i uppdraget men som spelaren själv får en chans att räkna ut. 

Ett sätt att försöka väcka en känsla hos spelaren gentemot den fiende som denne kommer 

att möta senare i uppdraget. Detta kan ske omedvetet hos spelaren och kanske gå obemärkt 

förbi, men detaljen finns där och bidrar till uppdragets atmosfär. 

 

Det är inte lätt att förmedla en stämning eller en känsla i spelet Dreamlords. Det som jag har 

att jobba med är begränsade former av dialoger i spelet, texter som kan skapa en känsla inför 

en bana eller ett begränsat antal objekt som jag kan försöka kombinera och sätta i en kontext 
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för att förmedla något till spelarna. David Freeman berättar i sin bok ”Creating motions in 

games” (Freeman, D, 2004) om hur man kan använda sig av motsägande kontexter för att 

skapa en känsla av större djup hos spelaren. Han tar som exempel upp en bild av en 

brinnande kanot som sakta sjunker ute till havs. Samtidigt flyger fåglar in och ut genom 

elden utan att bli brända; 

 

”Because the incongruent items-flying birds, water, fire-all are quite emotionally resonant images in their own 

right, combining them creates a feeling of richness in the world.” 

 

 - David Freeman, Creating Emotion in Games, New Riders 2004 

 

Jag har försökt att använda mig av det här under arbetet. Bland annat har jag ett exempel 

från den första banan i introduktionen av Dreamlords. Som Dreamlord vaknar spelaren 

ensam upp i ett mörkt, kargt och dimmigt landskap. Spelaren vet ingenting om denna värld 

eller vad hon ska göra för att ta sig vidare. Det första spelaren möts av är en liten flicka som 

leker i skogen. Flickan är precis som den mäktiga Dreamlorden helt ensam. Den stora 

skillnaden mellan dem är dock att den lilla flickan inte är vilsen, trots att hon lever i en farlig 

värld och är helt försvarslös så har hon mod nog att leka kurragömma i skogen. Detta sänder 

ett budskap till spelaren om att världen hon befinner sig i kanske inte är helt förlorad 

eftersom det fortfarande finns barn som leker i den. Flickan kan även ses som en spegel för 

spelaren då spelaren egentligen bara är ett vilset barn som vill leka i denna nya mörka värld.  

Detta sätt att förmedla känsla och atmosfär kan få en bana att verka mer originell än vad den 

egentligen är. 

 

3.3.5 Test 

Efter poleringen och när uppdraget både fungerar och ser ut som ett färdigt uppdrag 

kommer den slutliga testningen. Det som saknas är att spela igenom det ordentligt för att 

komma åt språkfel, buggar och eventuella förbättringar. Eftersom jag själv iterativt spelat 

uppdraget flera gånger under den tiden som jag har arbetat med det, tycker jag att det är bra 

att ta in objektiva spelare. I arbetet med detta verk har jag låtit kollegor på kontoret spela 

uppdragen och tagit del av deras feedback. Genom att göra detta kan jag se om jag är otydlig 
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i mitt sätt att framföra berättelsen i uppdraget eller om det är oklart vad man ska göra för att 

komma vidare. Genom att testa noggrant kan jag också komma åt eventuella buggar som kan 

dyka upp genom alternativa spelsätt. Detta är precis som de två tidigare stegen en väldigt 

viktig del av processen eftersom det är den sista anhalten innan uppdraget kommer ut till 

spelaren. Jag ser alltid till att utföra någon form av testning, oftast i form av iterativt spelande 

från kollegor. Beroende på informationen jag får tillbaka kan jag åtgärda eventuella problem. 

 

3.3.6 Slutprodukt 

Alla steg är nu avklarade och ett färdigt uppdrag har blivit producerat. Jag använde mig av 

den här arbetsmodellen under arbetsperioden och fann den väldigt effektiv. Genom att 

koncentrera arbetet i denna struktur kom jag lättare åt problem som kunde dyka upp. 

Eftersom jag fokuserade mitt arbete på en sak i taget var det lättare att få en övergripande 

bild och kontroll över uppdraget, vilket resulterade i mindre slarvfel och förvirring. Denna 

modell tillsammans med förarbetet med dokumentationen skapade en bra och säker 

arbetsmetod som minimerade fel och brister i slutprodukten. 
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4 Reflektioner 

Jag har tidigare motiverat och förklarat mina tankar bakom genomförandet av 

designdokumentet och förklarat förfarandet i arbetsprocessen. I detta avsnitt tänker jag gå 

närmare in på de val och tankar som uppkom när jag arbetade med uppdragen i 

introduktionen till Dreamlords. Värt att påpeka är att valen bottnar fullt ut i subjektiva 

åsikter och egna fritids- och yrkeserfarenheter. Jag har alltså inte motiverat valen med 

litteratur eller andra verk. För att läsaren av denna rapport ska få större förståelse för hur 

introduktionen är uppbyggd och hur uppdragen ser ut i detalj hänvisar jag till rapportens 

bilaga (se bilaga) eller till spelet Dreamlords. Det är också värt att nämna än en gång att 

slutprodukten kan skilja sig från grunddesignen på många punkter då dokumentet enbart 

stod som en enkel grund i arbetet. När uppdragen får en genomgång kommer det ges 

exempel på dialoger och texter som dyker upp när man spelar. Uppdragen beskrivs som de 

utspelar sig kronologiskt och citaten är valda efter hur de dyker upp och är relevanta för 

situationen som det reflekteras över. 

 

4.1 Den övergripande idén 

Tanken med introduktionen som helhet gick ut på att blanda en serie uppdrag som spelas i 

Dreamlords’ RTS-klient med ett antal förklarande texter som visas i popup-fönster i 

klientens lobby del och i spelets web-del. Först och främst ska introduktionen kasta in 

spelaren direkt i ett uppdrag där hon skulle få känna på den mer levande delen av 

Dreamlords. Spelaren skulle få komma in i en främmande värld och lockas till att utforska 

alla dess delar. Hade introduktionen istället valt att presentera spelaren för spelets mer sterila 

web-del där ett hundratal val går att utföra, skulle detta med all säkerhet skapa förvirring och 

kanske även få henne att tappa intresset. Detta var förstås något som undviks genom att 

blanda mer actionfyllda delar av introduktionen med mer informativa. Det var min 

uppfattning att detta skulle underlätta för spelaren att ta till sig den nya informationen steg 

för steg. Informationen kunde ha presenterats i sin helhet redan i början av spelet i form av 

löpande text, så att informationen klarades av så fort som möjligt eller bara kunde klickas 

bort. Men detta skulle inte bara vara utmattande för spelaren utan även vara otroligt tråkigt. 
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Den stora risken är dock att spelaren väljer att klicka bort värdefull information vilket kan 

leda till att hon fastnar i ett senare skede och väljer att avsluta spelet. 

 

Det fanns även vissa andra aspekter i introduktionen som var tvungna att tas i beaktning. 

Två ganska viktiga delar är hur introduktionen skulle förhålla sig till de mer erfarna spelarna 

och vart de mindre erfarna spelarna skulle hitta information efter det att introduktionen var 

färdigspelad. I efterhand jämförde jag mina tankar med ett stycke hämtat från Mind 

Control’s postmortem om strategispel Oasis. Texten syftar till Oasis’ tutorial: 

 

”…One downside to this approach is that expert players, those who need little hand-holding, did not have a 

straightforward rule set to learn from. Worse, the tutorial is extremely easy to play, creating the impression 

that levels can be won trivially. Some of these issues remain unresolved, but we did create multiple entry points 

into the tutorial so that players can refresh their knowledge of important rules immediately, without having to 

replay the whole tutorial from the start.” 

 

 - Indie Postmortem: Mind Control's Oasis, Andrew Leker 2005 

 

Mind Control löste problemet med erfarna spelare genom att låta dem välja vart de skulle 

börja någonstans i spelet och senare även låta dem återvända till dessa avsnitt om de vill lära 

sig mer. Detta var något som inte skulle vara tekniskt möjligt för mig att genomföra i 

Dreamlords. Det jag skulle vilja göra är helt enkelt att låta spelarna välja om de vill spela 

introduktionen eller ej. Men eftersom spelet innehåller så pass många nya aspekter tyckte 

Lockpick att det var viktigt att även de som spelat Dreamlords tidigare får ta del av den nya 

informationen som finns i introduktionen. För att inte göra det allt för tråkigt försökte jag få 

de första uppdragen intregerade i själva spelvärlden. Det vill säga inte bara en introduktion 

till mekaniken utan även till Dreamlords historia. På detta sätt kunde jag dölja de informativa 

delarna lättare i själva nöjet att spela spelet, och de erfarna spelarna skulle förhoppningsvis 

inte tycka att det var tråkigt att ta sig igenom första delen av spelet. 

 

En annan viktig aspekt som Mind Control tog upp var vad spelaren skulle ta sig till när 

introduktionen var slut. Vart vänder sig spelaren för att få hjälp? Ska vi tvinga spelaren att 

spela om hela introduktionen för att komma åt en speciell genomgång av en feature? Mind 
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Control löste det i sitt spel Oasis genom att spelaren kan välja att spela om den bana där en 

viss feature förklarades, en bra lösning om spelet är uppdelat i banor och om det som ska 

läras ut kräver mer praktisk träning från spelaren. Jag valde istället att återkoppla till 

introduktionen genom en quick help på Dreamlords hemsida där all information om vad 

spelaren har lärt sig sparas. Jag gjorde detta för att inte bryta flödet i berättandet eller för att 

få en onödig upprepning. 

 

För att sätta alla dessa tankar i relation till ytterligare ett samtida verk, har jag valt att titta på 

spelet Mount&Blade’s (2007) tutorial. Mount&Blade ledsagar sina spelare genom fyra olika 

uppdrag som vart och ett instruerar spelaren i hur man utför olika manövrar, ungefär i 

samma anda som jag har valt att göra i introduktionen till Dreamlords. I Mount&Blade kan 

spelaren däremot själv välja om denne vill spela en tutorial eller inte. Spelaren kan även välja 

att spela en tutorial i efterhand. Att kunna spela introduktionen i efterhand, och att den är 

fristående tycker jag är bra eftersom spelarna får större frihet över att styra sin utveckling. I 

Dreamlords skulle det kunna vara en idé att ha en fristående tutorial som inte är kopplad till 

internet, då skulle spelarna kunna återkomma till introduktionen, eller själva välja om de vill 

spela den eller inte. Hade jag börjat på introduktionen idag, hade jag kanske tagit upp ett 

förslag om nedladdningsbara delar av introduktionen. 

 

Spelarna i Mount&Blade får till skillnad från de i Dreamlords inte ta del av en historia eller 

en introduktion till spelets narrativa värld, då spelets tutorial inte är en del av själva spelet. 

Detta kan jag tycka är brist på fantasi. Även om introduktionen inte har något med själva 

spelets historia att göra, så kan utvecklarna ändå servera en kontext till spelaren för att sätta 

in denne i spelets värld och dess atmosfär. Jag själv hade nog velat kastats in i ett scenario 

där jag iklär mig en roll som passar i Mount&Blade-världen och i denna roll måste jag med 

inlärda manövrar ta mig framåt i ett uppdrag. Som det ser ut nu dyker det enbart upp 

textrutor med instruktioner om vad man ska göra, utan egentlig motivering. Spelaren ska till 

exempel med svärd, försvara sig och dräpa en motståndare. Spelaren får ingen anledning till 

varför man måste göra detta, enda motiveringen är att det måste göras för att komma vidare 

i introduktionen. 
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En annan likhet mellan Mount&Blade’s och min introduktion i Dreamlords som jag har 

funnit är just tidigare nämnda textrutor som dyker upp och förklarar för spelaren hur denne 

ska göra för att utföra en manöver och ta sig vidare till nästa del i spelets tutorial. Denna 

blandning av text och aktion verkar vara ett vedertaget sätt att instruera nya spelare i ett spels 

mekanik och regler. Jag tycker att detta är ett bra system eftersom spelaren, i lugn och ro, 

kan ta till sig informationen innan denne väljer att röra sig vidare i introduktionen. 

 

4.2 Reflektion kring designdokumentet 

Designdokumentet (se bilaga) utgör en blygsam del av verket men bidrog till att underlätta 

arbetet på många plan. Nedan kommer jag reflektera över dokumentets positiva respektive 

negativa aspekter. 

 

4.2.1 Positiva aspekter med designdokumentet 

I och med att jag redan från början hade ett skrivet dokument med all den text och 

information som behövdes, blev arbetet mycket enklare. Istället för att inför varje uppgift 

arbeta för fri hand, som skulle innebära en risk att tappa känslan av helhet i projektet och att 

texterna skulle innehålla fel information och kanske även stavfel, kunde jag i lugn och ro 

koncentrera mig på mekaniken istället för innehållet. Halva arbetet var i princip färdigt. 

Självklart måste texter revideras och idéer tänkas om. Men grunden fanns alltid där och jag 

kunde alltid luta mig mot den. Jag kunde också gå igenom grunden med uppdragsgivaren 

och stämma av att det arbete som skulle utföras var godkänt och att det skulle fungera i 

spelet. På det sättet slapp vi missförstånd och jag behövde inte oroa mig för att göra ett jobb 

i onödan. Ett sådant misstag skulle kunna resultera i tidsbrist och kanske även utgöra ett hot 

mot den deadline jag arbetade mot. Dokumentet underlättade alltså kommunikationen 

mellan mig och uppdragsgivaren/designteamet. 

 

4.2.2 Negativa aspekter med designdokumentet 

Det främsta problemet med dokumentet var att föra in de förändringar som skedde under 

arbetets gång. Att uppdatera ett dokument är viktigt, men trots detta kan det lätt falla i 

glömska när man är uppe i varv och arbetar. Till exempel så hände det att jag var tvungen att 
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ändra i texter, lägga till och ta bort material när jag jobbade med ett uppdrag i spelet. Jag 

kunde ha varit mer noggrann med att föra in ny information som dök upp. Däremot hade 

det ingen negativ effekt på slutprodukten och texterna var mest till för mig att utgå från när 

jag började bygga ett nytt uppdrag. Hade det däremot handlat om nya inslag till spelet så 

hade det varit viktigare att se till att ändringar uppdaterades i dokumentet, men detta var jag 

noga med att göra. Det var även svårt att kommunicera i dokumentet vart en ändring hade 

skett och när den utfördes. Jag gjorde så att jag markerade nytt innehåll med en specifik 

färgkod i både rubrik och innehåll för att lättare kunna se var förändringen skett i 

dokumentet tillsammans med en datumstämpel. Det kan dock vara svårt att få en bra 

överblick över detta om det sker många förändringar under en kort tidsperiod, till exempel 

över några dagar. 

 

4.2.3 Slutsats gällande designdokumentet 

Det var ett klokt beslut att skriva ett designdokument. Det hjälpte mig i mitt arbete och gav 

mig större kontroll över vart jag borde lägga mer kraft och energi. I framtiden borde jag 

dock vara mer noggrann med uppdatering och hur det ska visas i dokumentet. Det positiva 

aspekterna i form av kommunikation och överblick, överstiger de negativa aspekterna. 

  

4.3 Reflektion kring det praktiska arbetet 

Förutom skapandet av designdokumentet, tog arbetet med uppdragen en mycket stor del av 

examensarbetet. Här nedan följer reflektioner och tankar kring arbetet med dessa olika 

uppdrag. Jag har valt att gå igenom dem i kronologisk ordning så som de utspelar sig i sin 

slutgiltiga form. 

 

4.3.1 Uppdrag 1 – Introduktion till världen 

Det första uppdraget är tänkt att fungera som spelarens första intryck av det nya spelet och 

jag ville se till att spelaren försattes i rätt sinnesstämning från första stund. Jag valde att 

arbeta på en bana som var relativt liten men ändå hade tillräckligt med intressanta och vackra 

områden som kunde intressera spelaren. Jag såg även till att banan var mörk och insvept i en 

svag mystisk dimma. Upplägget skulle vara enkelt och för att klara banan skulle det inte 
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krävas mycket tankeverksamhet. Jag ville för den delen inte att banan skulle vara tråkig och 

utan action och valde därmed att man skulle stöta på någon form av hot innan man togs 

vidare i spelet. Uppdraget börjar med att spelaren presenteras för världen och uppmuntras 

till att prova på de första enkla styrmekanismerna i spelet så som markering, förflyttning och 

kamerahantering. Jag vävde in dessa uppmaningar i dialoger på ett sätt att spelaren skulle 

känna att det fanns en motivering och en kontext till varför dessa kommandon skulle 

utföras, som till exempel: 

 

“Storyteller – 

You find yourself awake in a small secluded grove. Your body feels weak after your long sleep. Why don’t you 

try to stretch your legs and move carefully to that rune stone over there?” 

 

“Storyteller – 

Good! Now if you have the strength you can have a look around the area near the grove. You need to find out 

why you have been woken from your sleep.” 

 

Ovanstående exempeltexter är hämtade från uppdraget. Jag kommer att välja ut vissa 

dialoger för att påvisa hur jag för spelaren framåt i uppdragen. Alla texter är hämtade från 

bilagan där de kan läsas i sin fulla kontext. Jag använde mig av textbeskrivningar och dialoger 

för att föra spelaren framåt i uppdragen.  
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Figur 3, Möte med en runsten. 

 

Efter att spelaren fått prova på rörelserna ville jag presentera något mer levande, något som 

skulle locka till interaktion och samtidigt skapa en surrealistisk känsla. Att låta spelaren möta 

monster i detta skede kändes omotiverat. Rövare som hoppar fram ur buskar och startar 

bråk? Nej, istället ville jag att spelaren i den mörka dimmiga skogen skulle stöta på något 

som egentligen inte borde finnas på en hotfull och dunkel plats, som till exempel ett lekande 

barn. 

 

Mötet med barnet fyller olika funktioner. Dels skapar det känslor och frågor hos spelaren 

om vem barnet är och varför hon är ute i skogen helt för sig själv. Men det skapar också 

tillfälle att på ett enkelt sätt presentera nya sätt att låta spelaren prova på andra inslag i spelet, 

som till exempel att lära sig hantera och orientera sig på den karta som spelaren har till sitt 

förfogande. Detta genomförde jag genom att i en kurragömmalek och med kartan till hjälp 

låta spelaren leta efter flickan och hennes gömställe. 
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Mitt i denna oskyldiga lek tyckte jag att det var dags att presentera ett hot, inte bara mot 

spelaren utan även mot barnet. Jag tänkte att detta skulle skapa en form av beskyddarkänsla 

hos spelaren och utlösa någon form av reaktion. De monster som uppenbarar sig är helt 

ofarliga i sig och det går inte att förlora mot dem. Egentligen är de bara en ursäkt för att jag 

ska kunna föra berättelsen och uppdraget vidare: 

 

“Child – 

You got rid of the monsters?! My dad would love to meet you! He’s always saying that the grown ups are 

waiting for someone to save us from the nightmares. Please, follow me home and meet my dad. Then I 

wouldn’t have to worry about monsters on my way back.” 

 

 

Figur 4, Fiskeby i fara. 

 

Jag låter spelaren följa barnet till sin hemby som ligger belägen i närheten. Byn (se figur 4) 

ligger ensligt placerad nere vid en kustremsa och dess invånare befinner sig i uppenbar nöd. 

För att bidra till den ensliga och utelämnande känslan, valde jag att placera palissader och 
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eldar i byns utkant. Därtill utplacerades även ett par hästar på grönbete på en gräsplätt intill 

byn för att ge platsen mer liv. När spelaren eskorterat barnet till sin far uppenbarar sig ett 

nytt hot, men denna gång mot byn och spelaren tvingas ta till vapen. Efteråt får spelaren en 

vag förklaring till vilka typer av varelser denne just mött och vad som nu förväntas av 

spelaren: 

 

”Father – 

The monsters you killed are only newly spawned nightmares. You, the spirit of the land, must cleanse the 

regions one by one and help your people. That is your duty as a guardian of this land. Please help the people 

get back on their feet! I suggest that you travel to the city and talk to the leaders there. They are in desperate 

need of your help. Good luck, lord of Dreams!” 

 

Med dessa ord avslutas första uppdraget och spelaren lämnas med anmodan att resa till 

staden för att få vidare svar och fortsatta förklaringar. Med detta hoppas jag skapa ett nyfiket 

intresse hos spelaren att lära sig mer och att denne ska ta sig an äventyret som uppenbarat 

sig. 

 

4.3.2 Uppdrag 2 – Introduktion till situationen i världen 

Mellan uppdragen var min tanke att spelaren skulle få ta del av spelets klient och lobby där 

spelaren kan röra sig runt på sin ”patria”, alltså den bit land som tilldelats spelaren. Spelaren 

kan även chatta med andra spelare och träna sina arméer och så vidare i klienten. Eftersom 

det är en väsentlig mängd information som spelaren får ta del av så valde jag att dela upp den 

i olika etapper mellan uppdragen genom att bara göra vissa delar tillgängliga. På detta sätt 

undviker spelaren att misslyckas med att ta in alla nya intryck. Efter en genomgång av 

grundförfarandet i lobbyn slussas spelaren in i andra uppdraget för att lära sig hantera 

trupper och få förberedande information om byggnader som senare kan byggas i web-delen 

och deras funktionsområden. 
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Figur 5, Möte med stadens ledare. 

   

Uppdraget utspelar sig i en större stad där invånarna kämpar för att inte gå under.  I staden 

kan man se invånare som står och värmer sig vid lägereldar och tält som ställts till 

förfogande till dem som inte längre har någonstans att bo. Genom att placera ut dessa objekt 

kan jag förmedla situationen i staden till spelaren på ett undermedvetet plan istället för att 

beskriva det i text.  

 

Spelaren får sedan möta stadens ledare (se figur 5) som berättar mer om världens situation 

och ger information om valda delar i spelet. Ledarna ger också spelaren uppdrag, som på 

samma sätt som i det första uppdraget leder till att spelaren får prova på olika inslag i spelet, 

exempelvis trupphantering och hur man använder speciella förmågor: 

 

“Leader –  

Greetings, my Lord. Finally the time of your arrival has come. We have waited for what seems like an 

eternity. This world, the floating world of Elysion, is about to collapse. Some time ago, the world was 
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shattered into a number of smaller islands. Maybe that was what woke you from your sleep? Now war is 

upon us. We need your help to rebuild this land and help us prosper!” 

 

“Leader – 

That is right my Lord! The first thing we need to do is to establish a ministry that can proclaim the laws of 

this land and to train the military to suppress the invading forces and to fight the monsters from our 

nightmares! Here, take command over the city guard. Lead them and take care of the monsters outside the 

city walls. It should be good training for them!” 

 

“Leader – 

And while you’re at it… Might I suggest that you talk to the other ministers of this city? Their faith has 

gone weak and they have left their responsibilities. Maybe if you proclaim your presence and guidance they 

would find the courage to help us rebuild this country?” 

 

Jag tyckte att det var viktigt att följa detta mönster för att undvika missförstånd med 

spelaren. Eftersom spelaren redan fått prova på detta förfarande i det första uppdraget så vet 

spelaren nu vad som förväntas. 

 

De olika ledarna i staden placerades där för att representera de byggnader som kommer stå 

till förfogande för spelaren i ett senare skede när denne kommer till web-delen för första 

gången. På så sätt kan spelaren dra sig till minnes vad som sades i uppdraget och därefter dra 

sina egna slutsatser om vad varje byggnad har för funktion. 

 

När samtliga delmål är utförda i uppdraget får spelaren ta del av mer information om vad 

som händer i världen och vad som nu kommer att finnas tillgängligt i andra delar av spelet: 

 

“Leader – 

What? What do you have there? Soul shards?! My lord, we use them as currency here in Elysion. With this 

amount we can buy enough resources to build a new ministry building and a training ground for our troops! 

Oh, fabulous day!” 

 

“Leader – 
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Thank you for all your help. Now we will have a chance on a new start for our society! There is however one 

thing that you should look into my lord. Rumors are spreading across the land about other Dreamlords like 

you. They are restoring the other countries and are building armies of war! You need to go to the frontline and 

help the soldiers there. They need all the help they can get! Go now my lord, before it is too late!”  

 

Som ovanstående exempel visar, får spelaren under hela tiden ett samband mellan vad denne 

gör i uppdragen och vad som kommer att finnas tillgängligt senare i spelet. Detta ger 

förhoppningsvis spelaren en bättre överblick och förståelse för hur samtliga element i 

spelvärlden  hänger ihop. 

 

4.3.3 Uppdrag 3 – Introduktion till player vs player 

Det tredje uppdraget visade sig innebära några fundamentala problem redan från början. 

Tekniska brister i verktyget och saknaden av relevanta visuella objekt gjorde det omöjligt att 

förmedla informationen på ett korrekt sätt. Uppdraget är tänkt att ge spelaren en inblick i 

hur en match i PvP (spelare mot spelare) kan gå till. Detta försökte jag åstadkomma i 

verktyget som används för att skapa PvE-uppdrag (spelare mot dator). Men det jag gick 

miste om var just alla de element som visas i en PvP-match eftersom dessa inte kan 

representeras i ett vanligt uppdrag. Detta resulterade i att uppdraget inte på ett rättvist kunde 

informera spelaren om hur en match mot en annan spelare ska gå till. Trots dessa svårigheter 

lyckades jag till viss del konstruera ett fungerande uppdrag (se bilaga), även om det inte var 

fulländat för att kunna användas i slutprodukten. 
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Figur 6, Utpost. 

 

Uppdraget går ut på att spelaren skickas ut till fronten för att möta en annan Dreamlord och 

dennes armé som representerar en annan spelare. Det första spelaren möts av är sin trupp, 

vars kapten stegvis förklarar hur en match i PvP går till och vad som krävs för att vinna. 

 

“Captain – 

Yes! It is true, you are finally here! Welcome to the battlefield my lord. This is our Stronghold, the base of 

our operation. From here we launch our assault on the enemy! But things are looking quite grim right now. 

Ever since their Dreamlord moved in on the battlefield this war has been in their favor. But now you are here! 

Please lead us to victory! Let us see you crush their Dreamlord!” 

 

“Captain – 

 But first things first! If we want to go victorious from this battle there is something you need to know. On 

this plain there are a few locations we need to hold to prevail. We soldiers usually call them Victory Points 
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due to their obvious importance to our cause. If we can hold a victory point long enough, we will win this 

war!” 

 

“Captain – 

But to do this it is crucial to also take control over special Tactical Points that can be used as outposts for our 

troops. The tactical points help us control the area and gain an upper hand over the enemy. I will show you 

these locations on our march towards the enemy base.” 

 

På banan skapades byggnader som representerar de essentiella objekt som måste finnas med 

i en match, det vill säga en punkt som måste försvaras tillräckligt länge för att vinna samt en 

punkt som ger poäng vilka kan användas till att köpa in nya trupper i matchen. Dessvärre 

kunde inte detta gestaltas i spelet, men problemet löstes genom att lägga in andra byggnader. 

Eftersom dessa alternativa byggnader innehar fel funktion, skrev jag en text som förklarade 

förfarandet och vad byggnaderna hade för funktion: 

Tutorial Text – PvP (not possible in this PvE mission) 

 

Tactical Location 

Take control over a Tactical Location to gain Tactical Points.  

 

Tactical Points 

Use Tactical Points to send troops out on the battlefield via your Stronghold or upgraded 

Tactical Location. 

 

Victory Location 

Take control over a Victory Location to gain Victory Points. 

 

Victory Points 

Collect enough Victory Points to win the battle. 

 

Som beskrivet ovan är detta ett exempel på inslag som ledde fram till att uppdraget inte 

ingick i slutprodukten. Detta har dock inte gjort att introduktionen, eller spelets PvP-del, har 

blivit lidande. Lockpick Entertainment arbetar i skrivande stund med att lösa problemet.
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5 Slutsats 

Jag har lyckats skapa en gångbar introduktion till spelet Dreamlords the Reawakening som 

har varit informativ såväl som underhållande då jag tagit stor hänsyn till de estetiska 

aspekterna som rör spelet. Utifrån min egen erfarenhet har jag, på ett självständigt sätt, fattat 

beslut gällande arbetets planering och utförande. Jag har dessutom lyckats leverera den 

färdigställda produkten inom arbetsgivarens tidsram. Introduktionen faller inom ramarna för 

en interaktiv tutorial (se avsnitt 2.5.1) i det avseende att den instruerar spelare att utföra 

uppgifter som leder fram till ökad förståelse för spelets uppbyggnad. Dock har jag inte 

lyckats följa tidsplaneringen i det avseende att det skulle finnas utrymme för att skapa en 

tutorialfilm. Jag insåg att det var ett examensarbete i sig att ta sig an en sådan uppgift och 

därför fokuserade jag istället på de delar som finns med i spelet och att de höll så god kvalité 

som möjligt. 

 

Med de tillgängliga verktygen anser jag mig ha skapat intressanta uppdrag som genomsyrats 

av en atmosfär som går i linje med spelets genre och visioner – trots att verktyget hade ett 

antal uppenbara brister. Denna uppfattning delas även med min arbetsgivare Lockpick 

Entertainment, då de anser att jag har utfört ett fullgott arbete. Med hjälp av relevanta 

objektplaceringar och målande texter har jag lyckats förmedla en sinnesstämning till spelaren 

som introducerar denne till Dreamlords the Reawakening.  

 

Kommunikationen under examensarbetet har dock varit ett problem då jag har arbetat på 

distans. Arbetet har fungerat, men bristen på direkt kontakt med utvecklingsteamet har 

ibland resulterat i onödiga förseningar och missförstånd. Designdokument och regelbunden 

kommunikation via mail och telefon är inte nog för att väga upp för den återkoppling som 

kan ges vid direkt och personlig kontakt. Examensarbetet gick att utföra, men jag 

rekommenderar inte att utvecklare arbetar mot företag på distans under en längre tidsperiod. 

 

Den sammantagna slutsatsen, och därmed också svaret på min problemställning, är dock att 

man kan konstruera ett fullt gångbart och välgjort spel genom alternativa och kreativa 

metoder framför optimerad och påkostad teknik. 
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I efterhand går det också att konstatera att jag via detta examensarbete uppfyllt mitt 

huvudsakliga personliga mål, nämligen att utveckla min förmåga att förmedla information till 

en spelare via användandet av samspelet mellan text och bild. Mitt sekundära mål, gällande 

själva arbetsmetoden i sig, har också uppnåtts. De metoder jag valt att använda mig av samt 

planeringen som förarbetet bottnade i, har givit mig en djupare kunskap och större förståelse 

för vikten av projektplanering. Då examensarbetet har varit av en mer praktisk natur och 

utförts på ett företag har jag fått en god insikt i hur det är att jobba i branschen. Jag har fått 

förståelse för hur ett projektteam är uppdelat, hur det är att jobba mot flera deadlines och 

vikten av ett fungerande tidsschema. 
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