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Sammanfattning 
Denna rapport är en reflekterande text som behandlar verket Dance 4 Romance. Spelet är 

skapat utifrån ett high-concept med fokus på att skapa ett spel där två olika genrer möts 

för att skapa en spännande och ny upplevelse. Arbete är baserat på en tidigare spelidé jag 

har haft. Texten och verket är ett resultat av mitt examensarbete under våren 2009 vid 

Högskolan i Skövde. 

 

Genom speltestning, undersökningar och feedback under arbetet med Dance 4 Romance 

har jag fått relevant information som behövts för att kunna ta fram ett intressant 

spelkoncept och som har hjälpt mig att kunna svara på min problemformulering. 

 

Slutsatsen är att det går att ta fram ett intressant spelkoncept genom att kombinera 

dansspel och äventyrsspel. Utmaningen ligger i att få till balansen mellan båda genrerna 

och att skapa en underhållande spelidé. Resultatet av Dance 4 Romance är ett fungerande 

koncept som dock måste vidareutvecklas och finslipas för att kunna erbjuda en spännande 

och fräsch upplevelse.  
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Tack 
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Monika Mikucka – För att hon är en så underbar och förstående flickvän som stöttat mig 

under många mindre roliga situationer och svåra moment. Uppskattar verkligen att du 

funnits där för mig hela tiden. 

 

Stefan Ekman – För all feedback på min rapport samt bra tips på handledningarna. Även 

stort tack för att du ställde upp på att vara pixelmodell i mitt spel. 

 

Andreas Bartziokas – Tack för att du ställde upp för mig och hjälpte mig komma igång 

med The Games Factory 2, samt att du stöttade mig under arbetet.  

 

David Palm – Stort tack för all hjälp med The Games Factory 2, jag hade inte fått till 

dansdelen utan din hjälp.  

 

Familjen – För att dem tror på mig och stöttat mig under arbetet med spelet.  

 

Ulf Wilhelmsson – Stort tack för att du ställde upp för mig genom att vara min referens 
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1. Inledning 

Idén bakom mitt dansspelskoncept fick jag i slutet av förra året (2008). Jag satt 

tillsammans med en kompis och skrev ett designdokument för små partyspel. Till en 

början skapade jag en karaktär som kunde röra på sig och det såg ut som han dansade. 

Det tyckte jag såg roligt ut och jag började skapa en dans till honom, varpå jag sedan 

skapade allt fler och fler saker till karaktären. Till slut kom jag fram till att det vore 

roligt att skapa sitt eget dansspel. Dock finns det redan många dansspel på marknaden 

så jag ville tillföra något mer än bara dans till spelkonceptet. Jag fann snabbt 

inspiration när jag satt och spelade ett gammalt Nintendo 8-bits-spel vid namn Street 

Gangs (Nintendo Entertainment System, Technos, 1991).  

 

Tanken slog mig att det kunde vara roligt att kombinera ett slags äventyr med ett 

dansspel och få det att kännas som man besöker olika klubbar i en stad, för att sedan 

resa världen runt och dansa på olika klubbar. Enkelt sagt ville jag skapa ett spel som 

kändes fräscht genom att låna lite godbitar från olika typer av spel för att sedan skapa 

en annorlunda och rolig spelupplevelse. Idag är det svårt att skapa en helt ny spelidé så 

därför kan det vara bra att kolla på excisterande spel och lägga till en tvist (Lecky-

Thompson, 2008, s.39).  Det kändes väldigt skönt att få chansen att tillbringa min sista 

termin på att ta fram ett spelkoncept som jag både tror på och hade roligt att arbeta 

med. Dessutom var det en intressant utmaning då jag inte hade några tidigare 

erfarenheter inom dans eller större erfarenhet av dansspel, men om någon gång ska 

vara den första så varför inte nu? Jag ville visa hur kreativ jag kan vara och skapa ett 

spel som kan underhålla många olika typer av spelare. 

1.1 Syfte 

Jag ville ta chansen att visa prov på min kreativitet och mina styrkor som speldesigner 

och varför jag skulle passa som speldesigner på ett spelföretag. Det faktum att det var 

jag själv som bestämde hur spelet skulle se ut och där valen helt var upp till mig var 

vad som gör arbetet med spelet både roligt och utmanande. Jag ville även lära mig mer 

om hur man kan presentera en spelidé i form av ett spelbart spel. Jag skapade även 

spelet i syfte att ha någonting att bygga på min portfolio och ha någonting att visa upp 

inför framtida jobbsökanden.   

 

Min rapport är i syfte att återspegla det jag har gjort under mitt examensarbete, samt att 

finna svar på min undersökning om hur man kan skapa ett underhållande spelkoncept 

genom att kombinera två olika typer av spelgenrer, i detta fall äventyr och dansspel. 

Rapporten jämför även mitt verk Dance 4 Romance med spel som liknar mitt koncept. 

1.2 Problemformulering 

Hur kan jag genom att kombinera de två genrerna dansspel och äventyrsspel utforma 

och skapa ett engagerande spel? 

1.3 Avgränsningar 

För att kunna nå det mål jag strävar efter och undvika risken att ta på mig för mycket 

arbete så valde jag att avgränsa mig till att utforma enbart en stad av fyra till mitt spel. 
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Detta för att ge en förhandstitt på hur spelkonceptet fungerar och för att visa upp hur 

dansdelen och äventyrsdelen fungerar sida vid sida.  

 

1.4 Metod 

Jag tog de delar jag fann intressanta ur ett spelmässigt perspektiv från både 

äventyrsspel och dansspel och försökte slå samman dessa till ett roligt spel. Först tog 

jag fram ett high-concept där jag beskrev central spelmekanik och varför mitt spel 

skulle vara roligt att spela. Därefter utgick jag från mitt high concept för att skapa 

själva spelet. Anledningen till att jag valde att skapa ett high concept istället för ett 

designdokument var för att jag ville lägga så mycket fokus som möjligt på att utveckla 

spelet och komma på roliga och intressanta moment till det. Ett designdokument är 

väldigt omfattande att skriva och jag ville lägga större delen av tiden på att skapa 

spelet än att skriva ner allt i ett designdokument, därför valde jag att utforma ett high-

concept. I min rapport kommer jag att redovisa olika tillvägagångssätt och motivera 

varför jag genomfört mitt arbete på det sätt jag har valt. Mitt high-concept kom att 

fungera som min grundmall till spelets koncept. Jag funderade på multiplayer för det 

hade varit intressant att ha med i spelet, men det var något som jag tyvärr inte hann få 

med i spelet så det kom att fokusera på att spelas enbart i singleplayer. Det faktum att 

jag var nybörjare i programmet The Games Factory 2 gjorde att många idéer fick ses 

över och att jag fokuserade på att ha en dansdel där spelaren fick chansen att kunna 

dansa och en liten yta att utforska fritt. Mycket mer än så hade jag inte tid att skapa 

eftersom det var mycket jobb med att bara sätta sig in i hur The Games Factory 2 

fungerade. 

 

När det gällde genusperspektivet så spelar Dance 4 Romance på könsstereotyper och 

klichéer. Spelets story är en skämtsam tolkning av en klassisk historia där mannen ska 

rädda kvinnan. I Dance 4 Romance handlar storyn om att man antar rollen som en ung 

man som vill bli en duktig dansare för att vinna en ung kvinnas hjärta. Även om spelet 

skiljer sig på så sätt att man inte ska rädda en kvinna så är slutet detsamma som i 

många hjältesagor, nämligen att den unge mannen till slut får sin kvinna. Jag valde 

detta för att jag inte ville lägga allt för stort fokus på en djup story utan istället lyfta 

fram ett roligt spelkoncept som kändes engagerande att spela. Storyn finns till för att 

spelaren ska känna sig att det finns ett mål med att bli en bättre dansare. Dans är något 

som både män och kvinnor utövar så det föreföll sig naturligt att jag inkluderade både 

manliga och kvinnliga dansare i mitt spel, även om det är en man som är 

huvudkaraktären och som ska vinna kvinnans gunst på slutet. Ett alternativ till en 

manlig huvudkaraktär hade varit att låta spelarna få valbarheten att välja mellan en 

manlig eller kvinnlig spelkaraktär. 

1.5 Begreppsdefinition 

Det är inte alldeles självklart vad som definierar vad som menas med ett dansspel och 

vad som menas med ett äventyrsspel. Därför tänkte jag förklara lite kort hur jag ser på 

dessa två speltyper och vad min uppfattning kring dem är.  
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1.5.1 Äventyrsspel 

Äventyrsspel handlar huvudsakligen om utforskning och pussellösning (Rollings & 

Adams, 2003, s.43). Några exempel på äventyrsspel är The Legend of Zelda (Nintendo, 

1986), Metroid (Nintendo, 1987) och Secret of Mana (Squaresoft, 1994 Europa). Dessa 

spel introducerar en bakgrundshistoria för spelaren och spelets huvudkaraktär ska ge 

sig ut för att rädda världen från undergång. Spelaren kan fritt utforska världarna och 

ska genom att resa världen runt lösa olika pussel och besegra olika typer av fiender, 

bossar, tempel för att samla på sig tillräckligt med erfarenhet, styrka och föremål som 

behövs för att slutligen göra upp med den slutgiltliga bossen. Dessa spel har ett slut där 

man klarat spelet efter att man har besegrat den sista bossen och lyckats återställa fred 

till världen. Mitt spel innehåller även det ett slutmål som driver spelaren att fortsätta 

spela. Jag ville att spelarna skulle känna mer för huvudkaraktären Brandon genom att 

låta honom ha en betydande roll i spelvärlden han befinner sig i. Dance 4 Romance 

blandar moment friskt från båda genrerna och det är inte ett särskilt djupt äventyrsspel 

utan det är tänkt att innehålla bitar från ett actionäventyr för att ge spelaren en enkel 

story och en liten värld att utforska. Spelaren kommer att få chansen att lösa en del 

problem som inte är ett måste för att avancera i storyn men som finns där som 

sidouppdrag för att göra spelet mer variationsrikt.  

 

 
The Legend of Zelda – A Link to the Past (Nintendo, 1992) 

1.5.2 Dansspel 

Min uppfattning kring dansspel är att dem är underhållande eftersom de lockar fram en 

tävlingsinriktad sida hos de som spelar dem. De är enkla att sätta sig in i vad det gäller 

spelmekaniken och spelaren behöver inte fatta svåra beslut. Det gäller att vara 

koordinerad och ha en känsla för rytm och takt i musiken som spelas. Det finns även 

ett driv i att dansa bra eftersom spelen oftast har ett poängssystem. Dansspel är ett 

roligt tidsfördriv som spelare gärna återkommer till.  
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När det gäller dansmomenten i Dance 4 Romance så är det den delen som kommer stå 

för de mest intensiva ögonblicken i spelmekaniken. Spelaren kommer att bli utmanad 

att dansa till ett par olika låtar och ska under dessa låtar försöka uppnå ett visst antal 

poäng för att kunna avancera. Här har jag hämtat den största inspirationen från 

dansspel så som Dance Dance Revolution (PlayStation, PlayStation 2, Konami) och 

liknande musikspel. Dansmomenten består av att spelaren skall trycka olika 

knappkombinationer som dyker upp på skärmen för att få karaktären att dansa till 

låten/låtarna. Dessa moment är den del i spelet som kräver mest taktkänsla, 

koordination och intensivt användande av kontrollens olika knappar i Dance 4 

Romance. Denna del i spelet är även starkt inspirerad av arkadspel där spelarna snabbt 

ska kunna komma in i spelet och snabbt kunna sätta sig in i kontrollen. 

Inlärningskurvan kommer att vara enkel i spelets början för att sedan öka och kräva 

mer från spelaren i slutet av spelet då låtarna blir mer krävande vad det gäller 

knapptryckandet och att tempot höjs. Ett annat typ av dansspel är Samba de Amigo 

(Sega, 2000) till Sega Dreamcast. Istället för att spelaren dansar genom att trycka på 

knappar eller dansar på en dansmatta, gäller det i detta spel att skaka spelets 

maracaskontroller i olika höjdled och i olika tempon. Dessa dansspel drivs av att man 

som spelare ska samla poäng, desto bättre man spelar, desto bättre poäng. Varken 

Samba de Amigo (Sega, 2000) eller Dance Dance Revolution (PlayStation, PlayStation 

2, Konami) innehåller någon story eller äventyrsmoment utan de är enbart inriktade på 

dans. I Dance 4 Romance har jag valt ytterligare en riktning då jag vill att man som 

spelare ska vilja spela vidare för spelets berättelse. Det går att samla poäng och bli 

duktig men huvudmålet är att spelets huvudkaraktär ska lyckas få sin livs kärlek.  

 

 
Dance Dance Revolution (PlayStation, PlayStation 2, Konami) 

1.6 Litteratur och referenser 

Till mitt examensarbete har jag använt mig av lite olika typer av böcker. Jag fick en del 

användbar information utifrån denna litteratur som underlättade utvecklingsprocessen 

av spelet. Mitt minne för hur man skriver och strukturerar upp ett high-concept var 

väldigt vagt och där hade jag stor nytta av den mall som Andrew Rollings & Ernest 
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Adams tillhandahåller i deras bok on Game Design (2003, s.572) och som handlar om 

hur man utformar ett sådant. Rollings & Adams skriver väldigt grundläggande om 

spelskapandet och deras bok är väldigt lättläst. Den information som jag fann däri var 

både aktuell och väldigt användbar för mig då den gav mig många bra tips om hur 

exempelvis olika typer av spelgenrer är utformade. Adams & Rollings bok var den bok 

jag utgick mestifrån när jag skapade mitt spel.  

 

Andra böcker jag har använt mig av är Understanding Video Games The Essential 

Introduction, (Egenfeldt-Nielsen, Heide Smith, Pajares, 2008) Video Game Design 

Revealed (Lecky-Thompson) och Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder 

(2001) för att få lite mer referenser att utgå från. Brymans bok var användbar den 

hjälpte mig att strutkurera upp hur jag skulle utföra en kvalitativ undersökning för att 

få ut relevanta svar som kunde hjälpa mig att svara på min problemformulering. Från 

Video Games The Essential Introduction (2008) hittade jag en intressant beskrivning 

om olika spelkaraktärer i spel. Jag ville även få en annan synvinkel på speldesign än 

Rolling & Adams så därför använde jag mig även av boken Video Game Design 

Revealed. 

   

Utöver böcker har jag även hämtat många refenser från både spel, filmer, videoklipp, 

musik och TV-serier. När det gäller mycket av humorn så som ordvitsar och fåniga 

namn har jag inspirerats från den amerikanska satirserien The Simpsons (Fox). Som 

spelutvecklare finner jag det väldigt naturligt att hämta störren delen av inspirationen 

från spelvärlden. Vad har gjorts tidigare? Vad är ett bra spel? Hur löste man ett visst 

spelmoment i det där spelet? Etc. Från exempelvis Dance Dance Revolution-spelen 

(PlayStation, PlayStation 2, Konami) lät jag mig inspireras av hur det spelas när man 

dansar. Där finns en välbeprövad spelmekanik och jag tyckte det vore klokt att 

använda mig av något liknande, dels för att det är ett enkelt spel att sätta sig in i, men 

även för att det har ett lättöverskådligt och enkelt gränssnitt när man dansar. Mega 

man-spelen (Capcom) har jag utgått från när det gäller den grafiska stilen då dessa spel 

innehåller en väldigt stilren grafikstil och att de kan hjälpa mig att bygga upp en 

retroliknande grafikstil i mitt spel.  

1.7 Rapportens disposition 

Denna rapport är en del av mitt examensarbete och det är den del som ska redovisa hur 

utvecklandet av mitt spel gick. Utöver denna rapport har jag valt att skapa ett high-

concept som jag sedan använt till att skapa mitt dans/äventyrsspel Dance 4 Romance.  

Jag har även fört loggbok för varje dag för att enklare kunna se över arbetsprocessen. 

 

Följande kapitel i rapporten kommer att handla om en beskrivning av själva spelet. Det 

följs sedan upp av ett kapitel som behandlar arbetsprocessen och hur jag gick tillväga 

när jag skapade mina idéer och hur sedan överförde dessa till spelet, samt hur själva 

spelet skapades. Därefter följer jag upp rapporten med resultat och diskussioner och till 

sist en slutsats om mitt examensarbete. Sista kapitlet innehåller referenser jag har 

använt och det kommer även att förekomma några bilagor. 



Nicklas Lindgren  Reflekterande uppsats till examensarbete i medier | VT 2009 

 

 12 

2. Dance 4 Romance – en beskrivning av spelet 

2.1 Övergripande 

Dance 4 Romance är ett tvådimensionellt dans/äventyrsspel där spelaren kommer få 

chansen att både dansa på olika klubbar och tid att utforska olika stadsområden för att 

avancera framåt i storyn. Man styr en ung kille vars mål är att börja dansa för att vinna 

popularitet hos tjejer. Spelaren avancerar genom att besöka olika områden och klubbar 

där utmaningar i form av olika danser eller liknande kommer presenteras. Man börjar i 

en stad och ska först se till att besöka de olika dansklubbarna där och se till att man 

vinner i varje dansmoment. En talangscout kommer att finnas så småningom på en av 

klubbarna varpå man ska imponera på denne. Lyckas man kommer man få chansen att 

resa ut i världen för att ge sig på ännu mer utmanande danser på olika klubbar. Det 

kommer även att erbjudas fler inslag som har ett mer äventyrligt inslag, exempelvis när 

spelaren ska rädda en tjej som har kollapsat på gatan. Man kommer även att kunna 

hitta föremål som man ska ge till olika personer för att få exempelvis en dansscroll 

som belöning och som man sedan kan visa upp för en dansmästare för att lära sig ett 

nytt steg. 

2.2 Kontroll 

Spelaren kontrolleras med tangentbordet. Man förflyttar sig genom att trycka på höger, 

upp, ner eller vänster piltangent, trycker man två gånger åt höger eller vänster håll 

börjar spelaren springa istället för att gå. Spelaren kommer även att använda lite andra 

knappar i kombination med en piltangent då man befinner sig på dansgolvet och ska 

utföra något av de speciella dansstegen. För att gå in i byggnader eller i taxin styr man 

sin spelkaraktär uppåt mot dörren till klubben, dancedojon, parken eller vad man nu 

tänkt att gå till. Kontrollen är dock aldrig avancerad utan den håller sig på en enkel 

nivå. Allt eftersom man avancerar i spelet så kommer svårighetsgraden att öka 

gällande dansmomenten. Låtarna kommer att innehålla mer danssteg och mer pilar som 

spelaren ska dansa till. Detta är precis som i flertalet musikspel där svårighetsgraden 

ökar desto längre in i spelet spelaren kommer. Under själva dansmomentet kommer 

spelaren att använda samtliga piltangenter plus några extraknappar för de mer speciella 

dansstegen.  

 

Jag hade i åtanke att man skulle kunna använda sig av en dansmatta till dansmomenten 

i Dance 4 Romance. Tyvärr hade jag ingen erfarenhet av hur man integrerade en sådan 

funktion i The Games Factory 2. Det hade dock varit intressant att kunna erbjuda detta 

kontrollalternativ eftersom det blir mer fysiskt ansträngande och förhöjer känslan av att 

dansa. Dance 4 Romance kontroll kräver en del koordination och taktkänsla av 

spelaren. Det finns även en hel del andra musikspel som erbjuder en annorlunda 

kontrollmetod för att öka känslan av dansmomentet så som Samba de Amigo (Sega, 

2000) där spelaren använde sig av en maracaskontroll och skakade med den i olika 

höjdled för att spela med till musiken. Denna del av spelet kommer att spelas på ett 

annorlunda sätt i förhållande till äventyrsdelen där spelaren mestadels bara använder 

kontrollen till att utforska olika miljöer.  
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2.3 Genre       

Dans/äventyrsspel. Dance 4 Romance innehåller en kombination av både 

äventyrsinriktade inslag och dansorienterade inslag. Dansdelen är främst inspirerad av 

spel så som Dance Dance Revolution-spelen (PlayStation, PlayStation 2) och 

actionäventyr så som Street Gangs (Nintendo Entertainment System, Technos, 1991).     

2.4 Antal spelare 

Dance 4 Romance är ett singleplayer-spel där spelaren enbart kommer att styra 

huvudkaraktären Brandon.   

2.5 Målgrupp 

Spelet riktar sig inte till en specifik typ av spelare utan är tänkt att tilltala flera olika 

spelare. Det kan tänkas att spelet kommer att tilltala de som uppskattar både 

äventyrsspel och dansspel i smaken. Vad det gäller målgruppen så hoppas jag att 

Dance 4 Romance kommer att intressera såväl killar som tjejer. Ett intressant alternativ 

till Brandon hade varit om jag hade tillåtit spelaren att välja mellan honom och en 

kvinnlig spelkaraktär som isåfall skulle dansa för att hitta en ung man istället. Min 

uppfattning kring dansspel så som Dance Dance Revolution (PlayStation, PlayStation 

2, Konami) är att dem faller både manliga och kvinnliga spelare i smaken. Att kunna 

erbjuda ett liknande dansmoment i mitt spel borde vara något som intresserar båda 
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könen. Tillsammans med en story som ger spelaren ett mål att sträva efter så bör det 

hålla spelaren intresserad att fortsätta. 

2.6 Karaktärer 

 2.6.1 Spelbara 

Spelarkaraktären är den karaktär som spelaren styr (förutom I cut-scenes); vi kan oftas 

påverka hans  handlingar men hans motivation och uppdrag är styrt av storyn 

(Egenfeldt-Nielsen, Smith, Pajares, 2008, s.179). I Dance 4 Romance kommer det 

enbart att finnas en spelbar karaktär, nämligen huvudkaraktären Brandon. Det är upp 

till spelaren att se till att Brandon vinner sin efterlängtade respekt bland killarna och 

lyckas få tjejen. 

 

 

 2.6.2 Hjälpkaraktärer 

Likt äventyrsspel så kommer det att finnas ett antal olika personer som har små biroller 

och fungera som hjälpkaraktärer i Dance 4 Romance. Vissa av dessa karaktärer 

kommer att hjälpa till att föra storyn framåt och ge ledtrådar om vart man ska bege sig 

härnäst. Det kommer även att finnas olika dansmästare som lär spelaren nya 

specialdanssteg samt karaktärer som kan ge spelaren föremål om man hjälper dessa 

med småsaker. På bilden syns taxichauffören Ramone som hjälper spelaren att snabbt 

åka mellan de olika dansklubbarna i staden.  

 

 2.6.3 Gästspel (Cameos) 

I Dance 4 Romance kommer man att kunna finna personer från min utbildning, både i 

form av kompisar och lärare på skolan. Dessa personer kommer man att finna både 

inne på klubbarna och lite här och var i staden. Detta har jag medvetet valt för att göra 

mitt spel mer personligt. Jag tyckte det var roligt att fråga om lov att få använda både 

lärare och kamrater och detta var något som mottogs väldigt positivt bland de 

tillfrågade. Dessa gästspel kommer att fungera som olika karaktärer som ger staden liv 

och även i vissa fall kan kanske någon av dessa karaktärer vara involverade i något 

simplare uppdrag som rör själva storyn i spelet. Dessa personer kommer att kännas 
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igen av personer som går i min årskurs och av flertalet andra elever på skolan och för 

de som inte kommer härifrån kommer dessa personer att uppfattas som olika karaktärer 

som bygger upp känslan av en bebodd stad. Eftersom dessa gästspel är såpass lokala i 

mitt spel så blir det svårt för utomstående att förstå syftet med dessa personer. Det hade 

såklart varit roligt för mig att kunna använda mig av kända personer som allt fler 

spelare kan relatera till. Men eftersom det skulle kräva så mycket mer tid att få tillstånd 

till det och att det skulle bli mycket jobb, valde jag att fokusera på att göra gästspelet i 

Dance 4 Romance på en väldigt lokal nivå. Hade jag haft chansen att få använda kända 

personer i spelet hade jag refererat till kända skådespelare så som John Travolta 

(Saturday Night Fever, 1977), Patrik Swayze (Dirty Dancing, 1987) och 

musikartisterna Haddaway och E-Type. 

 

 

 2.6.4 Antagonister 

Spelaren kommer att tävla mot olika typer av dansare, vilket kan ses som spelets 

bossar. Det gäller att slå dessa personers high score för att avancera i spelet och för att 

besegra sin motståndare. Det kommer att finnas minst en boss i varje stad man besöker 

och som man måste besegra genom att dansa bättre och få mer poäng än denne.  

 2.6.5 Huvudkaraktärens utveckling 

Spelets huvudkaraktär kommer under spelets gång att lära sig nya danssteg som kan 

användas för att uppnå högre poäng på dansgolvet. Dessa speciella danssteg är allt från 

ett speciellt dansmönster till moonwalk, volter med mera. Huvudkaraktären kommer 

även allt eftersom att man avancerar i spelets story få chansen att resa världen över och 

utmana olika dansare på olika klubbar för att nå sitt mål, vilket är att vinna den söta 

tjejens hjärta.  

 

I spelets början kommer man inte att kunna utföra några de mer speciella dansstegen. 

De kommer man att kunna utföra vartefter man har lärt sig av dem från antingen en 

dansmästare eller via en dansscroll. Desto längre man kommer i spelet så kommer 

karaktären att kunna utföra mer speciella danssteg eftersom man kommer att kunna 

besöka flera olika dansmästare i spelet. Danstegen blir både längre och svårare att 

utföra, som belöning ger de mer avancerade stegen högre poäng. Dessa danssteg 

kommer att hjälpa spelaren att få högre poäng under dansmomenten eftersom rätt 

utförda speciella danssteg genererar mer poäng. Allt eftersom man kommer längre in i 

spelet så kommer det att krävas högre poäng av spelaren för att vinna och det är då det 

är tänkt att man ska få använda sig av de danssteg man har lärt sig sedan tidigare i 

spelet. Tempot i låtarna kommer att höjas och det kommer att gå snabbare, vilket 

kräver mer koordination och reaktionsförmåga av spelaren.   
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2.7 Presentation av storyn 

Storyn kommer att presenteras i form av text på skärmen och oftast genom korta 

dialoger mellan huvudkaraktären och olika karaktärer som finns i staden. Det kommer 

även att förekomma några små sekvenser i form av bilder där bitar av storyn förs 

framåt och berättas. I övrigt är spelet mer baserat på att man som spelare ska ha fri 

hand och kunna utforska saker och dansa för att ha roligt.  

 

 
Introt i spelet är tänkt att låta spelaren ställas inför ett val där huvudkaraktären 

Brandon ska välja om han vill bli en dansare eller inte. Han måste övertyga sin vän 

som frågar om han verkligen vill bli det, detta genom att spelaren först får välja att 

svara ja och sedan trycka på X-knappen för att fylla en självförtroendemätare. När man 

fyllt den kommer Brandon att ställa sig upp på bänken och stråla av självsäkerhet 

samtidigt som han skriker ut att han verkligen vill bli en dansare. 

2.8 Staden/städerna 

Dance 4 Romance kommer att utspela sig i fyra olika städer världen över. Spelaren 

kommer att börja i en stad likt New York. I staden ska spelaren besöka några olika 

dansklubbar och se till att klara av minst en dans på varje klubb för att avancera i 

spelet och kunna resa till nya städer världen över så som Tokyo, Miami och Linköping. 

Städerna kommer utöver olika dansklubbar även bestå av lite olika ställen där spelaren 

kommer få chansen att lära sig nya danssteg. I nuläget siktar jag på att ha minst en stad 

med två dansklubbar som spelaren ska kunna besöka. Staden kommer att vara 

uppbyggd så att man kan besöka lite olika stadsdelar genom att styra spelaren åt 

vänster eller höger, samt uppåt för att besöka olika byggnader och en park. Den 

kommer att vara fylld med lite olika karaktärer, några som bara är där för att ge staden 

liv medan andra är där för att man ska kunna hjälpa dessa med någon uppgift och få en 

belöning då man klarar av uppdraget. 
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2.9 Humorn 

För mig är humor oerhört viktigt och jag vill såklart att mitt spel ska innehålla en hel 

del humoristiska inslag. Humorn i Dance 4 Romance baseras mycket på enklare typer 

av ordvitsar, en del lokalhumor och humor som jag inspirerats ifrån av antingen från 

vänner, amerikanska TV-serier, filmer eller konstiga videoklipp. Jag har varit noga 

med att aldrig låta humorn innehålla någon form av rasistiska påhopp eller humor som 

kan upplevas som elak mot personer i min umgängeskrets. Kravet för mig är att 

humorn ska kännas fyndig och passande i de situationer där den uppstår i spelet. Dance 

4 Romance handlar om en lättsam story och humorn är en viktig faktor i detta fall. Det 

är svårt att hitta humor som passar alla, den humor jag använt mig av i mitt spel ska 

vara enkel att förstå. Jag utgått från humor som jag själv finner underhållande och jag 

har även bollat en hel del skämt med kompisar för att komma på kreativa och roliga 

namn på de olika klubbarna, platserna och karaktärerna i spelet. 

   

 
Exempel på fåniga namn på byggnaderna. Jag har valt att driva med påhittade namn på 

byggnaderna för att efterlikna en verklighet men ändå behålla en humoristisk och fiktiv 

spelvärld. I TV-serien The Simpsons (Fox) driver man även med kända platser och 

liknande scenarion och detta har inspirerat mig till att göra något liknande som i detta 

bildexempel.
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3. Utvecklingsprocessen 

3.1 High-concept 

Jag hade en klar bild av vad jag ville göra för ett spel till mitt ex-jobb. Först och främst 

tog jag och utvecklade min idé till ett high-concept som fungerade som en såkallad 

”pitch” för mitt spel Dance 4 Romance. Själva konceptet kom att bestå av ca 2-4 sidor 

där jag med några få meningar förklarade spelets koncept, uppbyggnad och 

spelmekanik. Ett high-concept var enklare att ta fram än ett designdokument och det 

sparade mig en hel del tid som jag kände att jag hellre ville lägga på att utforma mitt 

spel. Jag valde att följa en mall jag fick från en kompis och som var hämtad från boken 

on Game Design (2003). 

 

“A high-concept document should be two to four pages long and should 

take no more than 10 minutes to read. The longer it is, the less likely it is 

that the producer will finish reading it. It shouldn’t have a title page; the 

title and your name appear at the top of the first page, and the text begins 

immediately. Its most important material must appear on the first page”. 

(Andrew Rollings, Ernest Adams, on Game Design, 2003, s.572) 

3.2 Inspiration 

Inspirationen till att utveckla mitt dansspel har jag fått från komedifilmen A Night at 

the Roxbury (Paramount Pictures, 1998). Jag fann den filmen rolig och jag tyckte det 

var kul att filmens två huvudkaraktärer försöker komma in på en av stadens mest 

populära klubbar, nämligen klubben Roxbury. Dessa två killar vill lyckas komma in 

och vara coolast på klubben. Det har jag tagit till vara på genom att låta min karaktär 

Brandon kämpa för att vinna popularitet hos både killar och tjejer och vara kungen på 

dansgolvet. I A Night at the Roxbury (Paramount Pictures, 1998) förekommer låten 

What Is Love (Haddaway, 1993) frekvent, det är en charmig eurodisco-låt som jag 

kände skulle passa riktigt bra in i mitt spel så jag valde att undersöka om jag kunde få 

möjlighet att kontakta Haddaway och hans skivbolag för att få använda den i mitt spel. 

Eurodisco-musiken som bredde ut sig under tidigt 90-tal är en musikstil som jag kände 

skulle sitta perfekt till Dance 4 Romance. Andra artister jag valde att vända mig till var 

den svenska musikartisten E-Type och då frågade jag om tillåtelse att få använda hans 

låt This Is the Way (E-Type, 1994). 

 

Spelmässigt kommer spelets upplägg att påminna en hel del om Street Gangs 

(Nintendo Entertainment System, Technos, 1991) till Nintendo Entertainment System, 

NES. Jag har valt att använda detta spel som inspirationskälla eftersom det är ett 

underhållande spel vars upplägg jag kände skulle fungera väldigt bra även till Dance 4 

Romance. Spelaren kommer att springa runt i staden likt man gjorde i Street Gangs 

(Nintendo Entertainment System, Technos, 1991). Jag ser definitivt inget fel i att 

inspireras av detta spel. Som aktiv spelare under många år har jag spelat många olika 

typer av spel och fått uppleva både bra och mindre bra speltimmar. Det känns bra att 

kunna utgå från spel jag spelat och låna idéer för att sedan komma på en egen tolkning 

på dessa. Detta tar Rollings och Adams upp i boken on Game Design (2003).  
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”A great many people who play computer games want to design them as well. 

Something about playing games stirs up people’s creative juices. When you play a lot 

of games, you develop a sense of how they work and what their good and bad points 

are. Playing games is a valuable experience for a game designer. It gives insight and 

lets you compare and contrast the features of different games”. (Andrew Rollings, 

Ernest Adams, on Game Design, 2003, s.32) 

3.3 Dansen 

Dance 4 Romance gör inte spelare till bättre dansare i verkliga livet eftersom det inte 

kräver någon fysisk ansträngning. Däremot kanske man som spelare får en större 

medvetenhet om hur olika danssteg kan se ut då det blandar påhittade danssteg med 

verkliga danssteg. Huvudkaraktären Brandon kommer bli en bättre dansare i spelet och 

för att bli det krävs det mer och mer av spelaren allt eftersom man avancerar. På så sätt 

kan man säga att spelaren kommer att bli en bättre dansare, åtminstone på Dance 4 

Romance. Dansmomentet bygger på en humoristisk grafikstil som innehåller flera 

typer av fåniga animeringar. Jag har utgått från en hel del videomaterial hämtat från 

youtube där jag studerat lite olika stilar. Jag valde att animera det mesta själv och 

utgick från att animera danssteg från min fantasi. Michael Jackson har dock varit en 

stor inspirationskälla för mig så jag har valt att kolla hur på hans danskoreografi och 

kopierat några av hans steg och överfört dem till min huvudkaraktär Brandon i Dance 

4 Romance. 

3.4 Storyn 

Storyn i mitt spel förhåller sig enkel för att jag helst av allt vill hålla spelaren sysselsatt 

genom att låta dansdelen i spelet vara det centrala. Storyn finns där för att ge spelaren 

ett mål med att bli duktig på att dansa och även för att ge spelets huvudkaraktär 

Brandon en betydande roll. Rollings och Adams säger i boken on Game Design (2003) 

följande om Storytelling i äventyrsspel:    

 

If you’re trying to make a game that’s fun to play and, better yet, sells 

well, it’s probably best to avoid some of the more outré literary theories 

and stick to what works for the vast majority of books, movies and 

television. (Andrew Rollings, Ernest Adams, on Game Design, 2003, 

s.457-458) 

 

Jag har haft som utgångspunkt att göra en enkel story som håller sig på en jämn nivå. 

Den ska driva spelaren till att vilja fortsätta i spelet. Däremot ska den aldrig göra 

spelaren förvirrad genom att kräva att spelaren själv måste dra egna slutsatser till vad 

som har hänt. Tempot i Dance 4 Romance håller ett högre tempo än vad de flesta 

äventyrsspel brukar göra då det är tänkt att spelaren snabbt ska kunna komma igång 

med dansandet och avancera framåt i spelet. Spelets story kommer även att bidra med 

variation då spelaren kommer att ställas inför en eller ett par utmaningar som inte är 

inriktade på dans. Detta kommer att ge spelaren en typ av variation som förhöjer 

upplevelsen och gör att spelet känns mer meningsfullt. Ett exempel på detta är små 

uppdrag där det är tänkt att spelaren ska hitta olika föremål och ge dem till rätt 

personer. 
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3.5 Grafikstilen 

Grafiken i Dance 4 Romance är inspirerad av hur grafiken såg ut under Nintendo 

Entertainment System och Super Nintendo Entertainment System-eran (Nintendo, 

1983, 1990). Den är pixelbaserad och skapad i ritprogrammet Paint. Nästan all grafik i 

spelet är skapad av mig och jag har arbetat utifrån referensbilder från både gamla spel 

så som Street Gangs (Nintendo Entertainment System, Technos, 1991) och Mega Man-

serien (Capcom) till Nintendo Entertainment System, NES. Jag har även använt mig av 

bilder på olika hus, dansklubbar och diverse olika föremål där jag haft behovet av att få 

inspiration. För att hitta dessa bilder använde jag mig av sökmotorn www.google.com  

och sökte under kategorin bilder. Jag har lånat en pixelbild från en kollega och som är 

från ett äldre spelprojekt (Pårökt) som jag var delaktig i.  

 

Många av de karaktärer som förekommer i Dance 4 Romance har fått sitt utseende 

efter hur Mega Man såg ut i Mega Man-spelen till Nintendo Entertainment System, 

NES. Exempelvis så är min huvudkaraktär Brandon starkt inspirerad av Mega Man och 

man kan se likheten i deras ansiktsuttryck och animationer. Jag valde att göra en 

lättsam pastisch på Mega Man när jag skapade Brandon. Faktum är att jag använde 

mig av ett så kallat ”sprite sheet” för just de gamla Mega Man-spelen och i detta fall 

hur han såg ut i olika typer av poser och animationer. När det gäller andra karaktärer 

och en del miljöer så har jag även hämtat mycket inspiration från spelet Street Gangs 

(Nintendo Entertainment System, Technos, 1991) som exempelvis min taxichaufför 

Ramone. Hans utseende är även delvis inspirerat av hur en av medlemmarna i 

disco/popgruppen Village People såg ut. Ramone är en tuff och duktig taxichaufför 

som tar sitt jobb på fullaste allvar. Sitt namn har han fått från punkrockgruppen 

Ramones som även är hans favoritband. Miljöerna är även de starkt influerade av 

Street Gangs (Nintendo Entertainment System, Technos, 1991), det är ett medvetet val 

eftersom jag gillar den grafikstilen och jag strävade efter att få till något liknande i mitt 

spel. Grafiken är enkel men tydlig och är tänkt att erbjuda spelaren variation gällande 

både karaktärer och miljöer. Jag tyckte det fungerade bra att använda befintlig grafik 

som inspiration då detta ”sprite sheet” från Mega Man-spelen (Capcom) gav mig en 

bra bild hur man kan bygga upp pixelgrafiken i spelet.   

 

Att framställa denna grafik tar ganska lång tid, dels för att jag har valt att inte 

återanvända för mycket material till bakgrunderna, men även för att det är ganska 

mycket olika föremål, byggnader, bakgrunder, karaktärer etc. som jag ska måla upp. 

Jag är ingen grafiker i grunden men kände att jag ville ha en utmaning och låta skapa 

grafiken på egen hand. Detta för att jag vill utveckla mina grafiska kunskaper som 

designer då det är roligare att kunna visualisera sina idéer när man ska presentera dem. 

Jag finner den äldre typen av pixelbaserad grafik charmig och tycker den passar mitt 

spel väldigt bra. 

 

En stor del av utmaningen ligger i att få dessa olika miljöer att passa ihop med 

varandra och skapa en bra harmoni. Jag fick ändra om i flera olika bakgrunder för att 

få dem att stämma överens med varandra. ”Harmony is essential for a good game 

world. With every decision you make, you should ask yourself whether the result is in 

harmony with your overall vision”. (Andrew Rollings, Ernest Adams, on Game 

http://www.google.com/
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Design, 2003, s.59). För mig hjälpte det att fokusera på att enbart bygga ihop en stad 

och bestämma mig för vilken typ av stad det skulle vara. Jag var noga med att hålla 

grafikstilen i spelet konsekvent så att både miljöer och karaktärer passade ihop. 

Betraktningsvinkeln i Dance 4 Romance ligger i att man ser världen framifrån som 

man gör i många plattformsspel så som exempelvis Super Mario Bros (Nintendo 1985) 

till Nintendo Entertainment System. Jag bestämde mig i ett tidigt skede att använda 

mig av ett framifrånperspektiv eftersom det gör spelet lättöverskådligt.  
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3.6 Animationer 

När det gäller många av animationerna för min huvudkaraktär i Dance 4 Romance så 

animerade jag en hel del efter videoklipp som jag hämtade från www.youtube.com. En 

av mina största referenser var Michael Jackson och anledningen till det är att han har 

många häftiga danssteg och jag tyckte det var ett utmärkt val att låta min karaktär 

kunna utföra liknande danssteg som Michael. Några av de danssteg jag har inspirerats 

av är ”moonwalk”-steget som Michael gjorde populärt under 80-talet. Jag har även 

lånat andra danssteg så som Jacksons spin-rörelse då han snurrar runt och ställer sig på 

tårna. Jag satt och pausade i klippet jag använde mig av för att studera hur Michael 

Jackson utförde sina danssteg och sedan byggde jag på animation för animation för att 

få det att se ut som min karaktär dansade som honom. 

 

Annars så har jag skapat de flesta av animationerna för karaktärerna genom att prova 

mig fram att måla dem i olika poser. Jag har använt mig själv som referens då jag 

skapade gång-animationen för min huvudkaraktär. Jag skapade en serie olika poser för 

min huvudkaraktär som jag sedan förde samman i programmet Game Maker för att 

prova om animationerna såg bra ut. Det underlättade en hel del då jag kunde ändra de 

animationer som inte såg tillräckligt bra ut samt förlänga de animationer som behövde 

mer bildrutor för att se bra ut i rörelse. 

3.7 Musik  

Jag skrev ett personligt brev där jag berättade vem jag var och vad jag hade för syfte 

med mitt ex-jobb och skickade till musikartisterna Haddaway och E-Type. Jag valde 

dessa låtar eftersom musiktemat i Dance 4 Romance var eurodisco-musik och för att 

jag tycker att dessa två låtar passar bra.    

3.8 Dialog 

Dialogen som framförs i Dance 4 Romance är textbaserad. Dialogernas syfte är att 

skapa både stämning och för att ge spelaren ledtrådar till vart man skall gå härnäst. 

Dem innehåller även humor och skämt för att framhäva en del av humoristiska stilen i 

spelet. Dialogen tillför en atmosfär som ger spelet liv och karaktär. Mycket av dialogen 

kom jag på allt eftersom jag skapade olika karaktärer och kom på olika situationer där 

jag kände att den skulle passa in bra.   

3.9 The Games Factory 2 

Det enskilt svåraste arbetet under mitt examensarbete var den del som rörde 

spelskapandet i The Games Factory 2. Jag hade inga tidigare kunskaper och 

erfarenheter av programmet så det tog en hel del tid att sätta mig in i hur det fungerade. 

Jag fick många bra tips från två kamrater och kunde med deras hjälp prova mig fram 

till olika saker. Många idéer var genomförbara men eftersom jag kom igång så pass 

sent med arbetet i The Games Factory 2 så fick jag begränsa mig väldigt mycket och 

fokusera på de enklaste idéerna vad det gäller det spelmekaniska. Det tog mig en hel 

del tid att lära mig orientera mig i programmets event editor och frame editor. Man 

placerar ut objekt och skapar grafik i frame editorn. I event editorn skapar man olika 

händelser till de olika objekten som man placerat ut i spelvärlden. 

http://www.youtube.com/
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Exempel på hur eventeditorn i The Games Factory 2 ser ut. Det är i eventeditorn som 

man skapar händelser för objekten mm.  

 

 
Exempel på själva frame editorn där man placerar ut objekten över spelytan. 
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3.10 Spelmoment 

Det tog en hel del tid att komma på hur själva spelmekaniken i Dance 4 Romance 

skulle fungera. Jag provade mig fram mellan flertalet olika idéer och jag utgick från 

flera olika spel. Det är viktigt att hålla spelet på en bra nivå spelmässigt, därför var jag 

noga med att undersöka ifall olika spelmoment kunde passa ihop. Största fokusen 

ligger på dansmomenten, därför var det klurigt att hitta moment som inte är 

dansinriktade men som ändå kräver både rytm och taktkänsla. Jag kom på några idéer 

som jag sedan provade i spelet för att se ifall de var bra nog att ha med. Precis som jag 

nämnde i stycket om grafik så är det även här viktigt att finna en bra balans mellan 

olika spelmoment för att få en bra harmoni i spelet. Spelaren kommer att kunna göra 

lite olika saker så som att dansa och att utforska världen, men de flesta av sakerna man 

gör i Dance 4 Romance finns där av en anledning och de kommer att belöna spelaren 

med olika resultat för att kännas meningsfulla.  

 

 
Exempel på spelmoment där spelaren ska rädda taxichaffisen Ramones tjej. Spelaren ska 

först ge 15st kompressioner. Mätaren till höger illustrera när man ska trycka på ”X-knappen” 

i rätt läge. D.v.s. när den vita pilen befinner sig under grönt eller blått område. Vid varje 

lyckad knapptryckning kommer ”compressionmätaren” uppe till vänster fyllas på med en 

grön stapel varje gång. Det gäller att fylla mätaren med 15st kompressioner. 
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Exempel på nästa moment där spelaren ska blåsa in luft i lungorna via inandning. Spelaren 

ska hålla inne ”X-knappen” tills ”oxygenmätaren” till höger fyllts. När spelaren gjort detta 

kommer ett hjärta att fyllas på under ”conditionmätaren”. När alla tre hjärtan lyser har 

spelaren lyckats med hjärt och lungräddningen. 



Nicklas Lindgren  Reflekterande uppsats till examensarbete i medier | VT 2009 

 

 26 

4. Speltest och enkätundersökning  
Jag genomförde ett speltest på fem stycken intervjuobjekt som i det här fallet var 

kurskamrater till mig. Alla var dem i ungefär samma ålder och samtliga studerar 

datorspelsutveckling här på Högskolan i Skövde. Jag frågade ut tre killar och två tjejer 

och bad dem att delta i min enkätundersökning. Anledningen till att jag testade mitt 

spel på både killar och tjejer var för att jag ville se ifall det kunde tilltala båda könen. 

Samtliga personer fick prova att spela min spelprototyp. De fick de instruktioner de 

behövde för att komma igång med spelandet och de fick prova på att både utforska 

staden i spelet, samt dansdelen. Speltestet gick ut på att de skulle gå till dansklubben i 

spelet och dansa. De fick börja strax utanför klubben, vilket gjorde att samtliga snabbt 

hittade klubben och kom igång med dansandet. Därefter skickade jag ut ett par bilder 

på introsekvensen i spelet, en hjärt och lungräddningssekvens, samt bilder på själva 

gränssnittet för dansdelen. 

 

Min enkätundersökning bestod av sex stycken kvalitativa frågor som krävde att 

försökspersonerna utvecklade sina svar. Jag använde mig Alan Brymans bok 

Samhällsvetenskapliga metoder (2001) för att få till en bra struktur i min 

undersökning, detta eftersom jag ville att de frågor jag ställde i min enkätundersökning 

skulle kunna ge mig bra och relevanta svar och ge personerna en chans att tycka till om 

vad de tyckte om min prototyp. För mig var det inte intressant med ja eller nej-frågor 

då jag ville ha mer informativa svar som gav mig speltestarnas synpunkter på hur de 

uppfattade spelet och konceptet. Därför lämpade det sig väldigt bra att ställa kvalitativa 

frågor. Frågorna som jag ställde i min enkätundersökning handlade både om spelet i 

sig och om konceptet som helhet. Mitt syfte med dessa frågor var att jag utefter de svar 

jag hade fått skulle försöka få svar på min egen problemformulering: 

  

”Hur kan jag genom att kombinera de två olika genrerna dansspel och 

äventyrsspel utforma och skapa ett engagerande spel?”  

 

Min undersökning gav mig intressanta svar på frågorna så som hur de tillfrågade 

personerna uppfattade konceptet och hur de upplevde grafiken i spelet. Jag önskar att 

jag hade haft tid över till att ändra på det som testpersonerna saknade eller tyckte 

behövde vidareutvecklas. Samtliga personer av de utfrågade fann själva konceptet 

intressant trots att min spelprototyp var väldigt ofärdig och endast innehöll några få 

spelmoment. Däremot var det inte alla som tyckte att prototypen var så rolig att spela 

då dess innehåll var så pass tunt och att spelet inte innehöll mycket utöver 

dansmomentet. Jag har berättat om mitt spelkoncept för fler personer än de utfrågade i 

min undersökning. Utifrån den respons jag fått från dessa människor så har omdömet 

varit positivt när det gäller själva spelkonceptet. Tyvärr blev spelprototypen klar i ett 

såpass sent stadie att jag inte hann genomföra ett speltest med mer än de fem 

tillfrågade personerna. Deras åsikter var såklart betydelsefulla för mig men det hade 

varit mer givande om jag hade genomfört testet på åtminstone tio personer.   

 

Det tog mig en stund att sammanställa svaren jag fick från testpersonerna och kunna 

dra en slutsats ifall svaren jag fick från dem svarade på min problemformulering. Det 

kändes klart positivt att samtliga av de fem personerna som fick chansen att testa spelet 



Nicklas Lindgren  Reflekterande uppsats till examensarbete i medier | VT 2009 

 

 27 

gillade konceptet. Det tolkar jag som en indikation på att genrekombinationen i mitt 

spel faktiskt fungerade. Jag ville gärna låta personerna få testa på att utföra mer 

speciella danssteg under dansdelen men på grund av tidsbrist kom denna idé att slopas. 

Hade jag hunnit implementera detta spelmoment i dansdelen så hade dansmomentet 

kanske uppfattats som mer annorlunda i jämförelse med Dance Dance Revolution 

(PlayStation, PlayStation 2, Konami). Jag fick en del kritik gällande spelets ofärdiga 

skick. Det var jag beredd på då jag även nämnde innan speltestet att spelet är i ofärdigt 

skick att det inte innehöll så många spelmoment. En vidareutveckling av spelet skulle 

troligen ge spelarna ett roligare och mer innehållsrikt spel.   

 

Det hade såklart varit intressant att göra en mer omfattande undersökning och fråga 

personer som normalt sätt inte spelar TV-spel i sin vardag och även personer i olika 

åldrar. Framför allt hade det varit betydligt mer intressant att verkligen kunna 

tillhandahålla ett helt färdigt spel och låta flera olika personer testa det. Det till trots så 

tycker jag att de svar jag fick från min undersökning och milestonepresentation gav 

mig en bra bild av att kombinationen mellan äventyr och dansspel verkar vara en 

intressant blandning. 

 

Förutom att undersökningen och speltestningen hjälpte mig att svara på min 

problemformulering så hjälpte den även till att ge mig feedback på mina idéer. 

Eftersom spelet utvecklades av mig var det lätt att bli självgod och att uppfattningen 

om huruvida mina idéer var bra eller dåliga blev betydligt svårare att avgöra. Den 

feedback jag fick från både min speltestning samt genom tidigare diskussioner med 

vänner hjälpte mig helt klart att komma på förbättringar och nya idéer. Som ensam 

designer blir man lätt insnöad i sitt eget koncept.  
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5. Diskussion 

5.1 The Games Factory 2 

Det visade sig vara mycket jobb med att skapa ett spel även om många av 

grundidéerna var klara och genomförbara. Mycket av detta berodde på att jag inte hade 

några tidigare erfarenheter av programmet The Games Factory 2. Detta var den del av 

arbetsprocessen som tog mest tid att sätta sig in i. Jag fick väldigt bra hjälp av två 

kurskamrater och tack vare deras hjälp fick jag till många moment i Dance 4 Romance, 

men tyvärr kände jag pressen när jag väl satt i programmet och insåg att det var så pass 

mycket att göra bara för att få det minsta att fungera i mitt spel. Mycket berodde även 

på att jag kom igång så pass sent med användandet av The Games Factory 2 och därför 

blev tidspressen att hinna lära sig det bra ännu större för mig. Jag borde ha prioriterat 

spelskapandet mer och varit mer fokuserad på att lära mig programmet i ett tidigt 

stadie. Jag har insett att bara för att en idé kan verka enkel i teorin så betyder inte det 

att den är lika enkel att få att fungera bra och smidigt i själva spelet. Ett exempel på 

detta är själva dansdelen där spelaren ska trycka på piltangenterna i olika riktningar 

beroende på vilka pilar som visar sig på skärmen. Det var mycket jobb att få 

knapptryckandet att passa in till låtens rytm och det var framför allt väldigt 

tidskrävande.   

 

Andra idéer så som den friare dansdelen där det var tänkt att spelaren skulle trycka 

olika knappkombinationer för att få in speciella danssteg fick jag tyvärr välja att ta 

bort, dels eftersom jag inte hade tillräckligt med tid för det men även för att det visade 

sig vara ganska krävande att få det att fungera och jag hade inte den kunskapen som 

krävdes för att kunna skapa det.  

 

Det blev dock bättre när jag väl började använda mig av The Games Factory 2 och 

tillsammans med hjälp från mina två kurskamrater så kom jag till slut igång med 

spelskapandet. En av de mest intressanta delarna under skapandeprocessen var att se 

hur idéerna tog form och gick från just idéstadiet till fungerande spelmoment. Vissa 

moment visade sig fungera väldigt bra och vara ganska enkla att implementera när jag 

väl började förstå hur man skapade dessa i programmet. Allt mer eftersom jag fick 

hjälp och började förstå hur man skapar aktiva objekt och liknande i The Games 

Factory 2 så väcktes min skaparlust igen och jag kände att ifall jag hade haft mer tid 

över så hade jag mycket väl kunnat inkludera mer avancerade inslag så som 

knappkombinationstryckandet för de mer speciella dansstegen.  

5.2 Musiken 

Jag ville använda mig av riktig musik från musikartister till mitt spel så därför valde 

jag att kontakta musikartisterna E-Type och Haddaway och frågade om jag kunde få 

använda några av deras låtar till Dance 4 Romance. Jag skrev ihop en personlig 

presentation om vem jag var, vad mitt syfte med mitt examensarbete var. Till det 

bifogade jag även en pdf-fil. som visade hur spelet såg ut, samt ett high-concept som 

beskrev min spelidé. Jag skickade iväg min förfrågan till båda artisterna i slutet av 

mars. Tyvärr fick jag inget svar tillbaks, jag antar att båda artisterna får många mail 



Nicklas Lindgren  Reflekterande uppsats till examensarbete i medier | VT 2009 

 

 29 

och att de helt enkelt inte hade tid att svara på mina mail. I vilket fall var det synd för 

det hade verkligen varit fantastiskt roligt att få tillåtelse att använda några av deras 

låtar i spelet. Jag fick som tur var en låt av Ulf Wilhelmsson som jag kunde använda 

mig av, samt en låt jag hittade från www.freeplaymusic.com som jag kunde ha med i 

Dance 4 Romance så musik blev det i vilket fall.   

5.3 Grafiken 

Jag skapade nästan helt och hållet all grafik i Dance 4 Romance själv och jag är ingen 

grafiker i grund och botten. Däremot har jag alltid tyckt om pixelgrafik och jag ville 

skapa grafiken i spelet själv eftersom jag hade en vision om att det skulle se ut som ett 

gammalt spel till Nintendo Entertainment System, NES. Eftersom grafiken skapades i 

MS Paint så hade jag inga lager att arbeta i som i Photoshop så det blev ibland ganska 

mycket detaljer att hålla reda på. Jag arbetade utifrån referensbilder som jag hittade på 

Internet. Att skapa grafiken var ett både lärorikt och roligt arbete som jag även ser som 

ett nyttigt komplement till designdelen. Som speldesigner så ger det mer om man även 

kan lyfta fram sina idéer och visualisera dem. Att skapa grafiken väckte en stor 

skaparglädje inom mig och jag kom även på en hel del nya idéer till spelet allt eftersom 

jag skapade bakgrunder och karaktärer.   

 

Det var däremot ett väldigt tidsödande arbete och jag fokuserade nog för mycket på att 

få till grafiken när jag egentligen borde ha lagt mer tid åt att sätta mig in i hur The 

Games Factory 2 fungerade. Jag har även skapat mer grafik än vad jag fick in i spelet 

sedan så som olika fordon, karaktärer etc. Det känns såklart tråkigt att en hel del av den 

grafiska biten inte implementerades i själva spelet, men jag ser det som att jag kan 

använda dessa till en vidareutveckling av mitt spel Dance 4 Romance. Vissa bilder 

hjälpte mig dock att kunna framhäva de spelidéer som jag inte han få med genom att 

låta illustrera via bilder hur det var tänkt att fungera. När det gäller animationerna i 

spelet så var det ett ganska tidsödande jobb att få dem att se bra ut. Jag utgick från 

videoklipp från youtube och framför allt Michael Jackson. Under klippen satt jag och 

pausade för att se hur hans olika danssteg såg ut steg för steg. Det var väldigt intressant 

att se hur pass bra eller dålig animationen såg ut sedan när jag satte samman alla 

animationsrutorna och spelade upp den. Överraskande nog så blev nästan samtliga 

animationer väldigt bra redan utifrån första bilderna jag skapade.  

 

Till de delar av grafiken jag inte skapade själv hör en staty föreställande en vampyr 

från ett av mina tidigare spelprojekt (Pårökt) och som skapades av min kollega 

Monika. Jag fick även en bild av min kurskamrat Andreas Bartziokas som föreställde 

framsidan till hans spel och som jag hade tänkt använda i en arkadhall i Dance 4 

Romance. Fälgarna till taxibilen har jag hämtat från en pixelbaserad bild och ändrat om 

ytterst lite. Det var ett medvetet val från min sida att hämta inspiration från flertalet 

olika spel till Nintendo Entertainment System, NES. I vissa fall påminner grafiken 

väldigt mycket om den som finns i både Mega Man-spelen (Capcom) och Street Gangs 

(Nintendo Entertainment System, Technos, 1991). Detta är inget som jag har 

undanhållit för folk jag har visat spelet för utan jag har varit tydlig med att påpeka 

varifrån jag hämtat inspirationen till grafiken från. Det kändes så klart roligt att få höra 

positiva kommentarer kring grafiken och att flertalet av dem jag visade upp de olika 

http://www.freeplaymusic.com/
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bakgrunderna och karaktärerna för tyckte att jag hade lyckats ge dem en egen stil, 

snarare än att jag har plagierat mycket från de spel jag använde som inspiration.  

5.4 Arbeta självständigt 

För mig fungerade det relativt bra att arbeta ensam. Jag hade en idé redan innan jag 

kom igång med arbetet vilket underlättade starten av mitt examensarbete eftersom jag 

redan var införstådd i vad det skulle handla om. En hel del nya idéer uppkom senare 

under utvecklingsprocessen med spelet och jag skrev ner de flesta av dem i ett 

dokument som jag sedan använde mig av då och då för att få inspiration. Många av 

dessa idéer diskuterade jag även med några kamrater för att få lite feedback på vad 

som kan tänkas vara bra att behålla och vad som kan behöva ändras.  

 

Det svåra med att arbeta själv med att ta fram och utveckla ett spel är att det är ett 

väldigt omfattande arbete. Jag tyckte jag hade ganska bra uppfattning på vad som 

skulle göras och hur tidsschemat skulle se ut. Det visade sig dock att många småsaker 

som verkade enkla i själva verket blev mer tidskrävande än vad jag först hade tänkt. 

Exempelvis så borde jag ha tänkt på att det skulle ta betydligt längre tid att lära sig The 

Games Factory 2 än vad jag först hade planerat. I de fall där jag behövde hjälp så 

kunde jag vända mig till några kurskamrater för tips men jag insåg att det hade 

underlättat ifall jag hade haft någon mer att arbeta med när det gällde denna bit. I 

tidigare spelprojekt har jag alltid haft tillgång till flera personer att kunna vända mig 

till snabbt när det uppstått ett problem. Denna gång fanns inte denna omedelbara hjälp 

till hands, vilket innebar att det tog längre tid för mig att lösa vissa problem. Det tar 

som sagt lång tid att ta fram ett spelkoncept och utveckla det. Jag kan såklart se 

fördelarna med de tidigare spelprojekt jag deltagit i under min utbildning och hur bra 

det var att arbeta tillsammans med olika kompetenser.  

5.5 Disponering av tiden 

Jag fick en bra start på mitt examensarbete och under de första veckorna flöt arbetet på 

väldigt bra. Mycket av grafiken skapades de första veckorna och jag blev helt 

uppslukad i det arbetet. Det var roligt att sitta och skapa nya bakgrunder och saker till 

spelet, just då var motivationen på topp. Jag kunde dock allt eftersom tiden gick, känna 

en viss stress inför att lära mig hur The Games Factory 2 fungerade. Jag borde ha 

strukturerat upp mitt arbete bättre för att på så sätt kunna lägga fokus på det som var 

mest väsentligt. Motivationsbrist var en annan bidragande faktor till att saker tog 

längre tid än planerat. Vissa dagar kände jag verkligen att skaparlusten låg på topp, för 

att sedan vissa dagar råka hamna i en motivationssvacka.  

 

Det jag hade kunnat göra för att strukturera upp tidsåtgången för arbetet bättre var om 

jag hade hållit mig till något mer regelbundna arbetstider. Jag jobbade på helt olika 

tider från dag till dag. Det som talar för det är att jag gillar att vara fri istället för 

schemalagd och jag jobbar hellre när jag känner för det och kan fokusera på arbetet än 

när jag känner att det går trögt och att jag har idétorka. Det är som sagt lätt att 

missbedöma tiden och bli för passiv när man får en längre tidsram på sig. Det gäller att 

ta vara på den tid man fått och förvalta den väl. Jag var inställd på att det skulle bli 

mycket jobb då examensarbetet är det mest tidskrävande och omfattande arbetet vi gör 
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på utbildningen. Det var positivt att det även skulle visa sig vara bland det absolut 

roligaste i arbetsväg som jag gjort under min tid här på skolan. Under introduktionen 

så nämndes detta och det gör mig glad över att det faktiskt stämde väldigt bra.    

5.6 Dansdelen 

Jag är själv ingen dansare men jag har alltid tyckt att det skulle vara roligt att kunna 

dansa riktigt bra. Man har sett ett flertal häftiga dansframträdande och som ung gillade 

jag Michael Jacksons musikvideos där han utförde många häftiga rörelser. Därför 

kände jag att det kunde vara roligt att utveckla ett spel som handlar om att dansa, trots 

att jag inte själv kan dansa. Jag kan dra paralleller till min karaktär Brandon som även 

han inte kan dansa men som vill lära sig bli en duktig dansare. Spelet har ett 

underliggande budskap och det är att gå på sin magkänsla och gå på det man känner 

för. Därför är jag glad att jag gjorde ett annorlunda spelkoncept som baserades på att 

dansmoment. Det är intressant att ta sig an nya utmaningar och se vad man lär sig av 

de.  
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6. Slutsats 

För mig har denna tid med examensarbetet varit både spännande, utmanande, rolig, 

stressig och ångestfylld. Främst av allt har mitt examensarbete har varit väldigt 

givande för mig. Jag har fått en större insikt i hur pass krävande det verkligen är att 

både ta fram ett spelkoncept och att sedan utveckla ett spel utifrån det, särskilt då jag 

gjorde allt själv. Mitt mål med mitt examensarbete var att hålla igång mina kunskaper 

som designer. Jag ville använda de kunskaper jag har lärt mig under min utbildning 

och skapa ett spel. Som liten hade jag en dröm om att jag en dag skulle skapa ett eget 

spel. Även om jag nu inte lyckades skapa ett helt spel så lyckades jag åtminstone att 

skapa en enklare spelprototyp utifrån mitt high-concept vilket så klart kändes väldigt 

bra.  

 

Mitt enskilt största problem var att jag underskattade den tid jag fick på mig att göra 

mitt examensarbete. Det är lätt att tänka att saker inte tar så lång tid när de i själva 

verket visar sig vara betydligt mer tidskrävande än vad det var tänkt. I mitt fall hade en 

noggrannare planering hjälpt. Jag har mig själv att klandra lite för att skolan inte kom i 

fokus hela tiden då jag parallellt med mitt examensarbete även pluggade och gjorde 

den teoretiska delen för taxiförarlegitimation.  

 

Jag ville få utlopp för min kreativitet och skaparlust och det känner jag att jag har fått i 

och med mitt examensarbete. Det finns val jag kunde ha gjort bättre, saker jag kunde 

ha fokuserat mer på men på det hela så tycker jag att jag lyckades hamna nära mitt 

slutmål. Det blev inget färdigt spel men det blev en spelbar prototyp som visade upp 

hur mitt koncept var tänkt att fungera vilket jag är glad för ändå. Dessutom klarade jag 

av plugget med både taxi och examensarbetet sida vid sida vilket får mig att känna att 

jag lyckats åstadkomma någonting bra. Nu vet jag hur det känns att utifrån ett high-

concept utveckla ett spel och se hur saker och ting tar form. Det var sannerligen ett 

intressant ögonblick första gången jag fick grafiken att fungera ihop med 

spelmekaniken och ta kontroll över spelkaraktären. I det ögonblicket kände jag mig 

verkligen stolt över vad jag hade åstadkommit.  

 

Utifrån de speltest och undersökningar jag gjorde på personer från klassen så blev jag 

glatt överraskad när samtliga fann att spelet kändes intressant för såväl killar som 

tjejer. Dans är som sagt något som både män och kvinnor utövar och spelkoncept så 

som Dance Dance Revolution (PlayStation, PlayStation 2, Konami) har lockat såväl 

manliga som kvinnliga spelare. I och med denna kunskap kände jag att mitt koncept 

skulle ha en bra chans mellan de olika könen.  

 

Slutsatsen av mitt verk är att mitt spel Dance 4 Romance inte är ett nyskapande 

koncept i sig utan att det istället lånar frisk från spel så som Dance Dance Revolution 

(PlayStation, PlayStation 2, Konami) och Street Gangs (Nintendo Entertainment 

System, Technos, 1991) till Nintendo Entertainment System, NES och lyckas göra 

någonting eget av det. Dansspel har funnits ute länge på marknaden, likaså 

äventyrsspel. Däremot känner jag inte till något renodlat dansäventyrsspel som liknar 

mitt koncept. Trots att min speltestning utfördes på relativt få personer så var dessa 

personers svar väldigt intressanta för mig. Positivt överraskande var att samtliga 
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gillade konceptet att mixa äventyr med dans och samtliga ville se en vidareutveckling 

på Dance 4 Romance. Jag var inte helt säker på att speltestarna skulle greppa konceptet 

först och att de därför skulle finna spelet mindre underhållande, det känns riktigt bra att 

de upplevde mitt spel som intressant. Det som behövs för att mitt spel ska bli bra är en 

vidareutveckling, vilket isåfall blir mitt nästa stora projekt. Det känns även bra att jag 

kan bygga vidare på detta spelkoncept och känna att jag kan använda mig av det i 

framtiden. Som det ser ut idag så är det alldeles för innehållslöst för att jag skulle vilja 

visa upp det för spelföretag. Om jag däremot kan implementera 

knappkombinationstryckandet i dansdelen så känner jag att jag har något nytt och 

kreativt att visa upp som skiljer sig en hel del från spelmekaniken i Dance Dance 

Revolution (PlayStation, PlayStation 2, Konami). Sist men inte minst så har detta 

examensarbete varit bland det roligaste jag har arbetat med under min tid här på 

utbildningen och jag gillar verkligen att jag fått chansen att arbeta med mitt 

examensarbete utifrån mitt eget mål och arbetssätt.  

 

Kort sammanfattning av mitt examensarbete: 

 Fick utlopp för min kreativitet 

 Skapade något eget utifrån lånade spelidéer 

 Konceptet mottogs väl bland speltestarna 

 Roligaste arbetet under min skoltid, lärorikt och intressant 

 Något att spinna vidare på inför framtiden 
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http://blogs.orlandosentinel.com/entertainment_videogames/images/2008/04/19/rcrscreen.jpg
http://blogs.orlandosentinel.com/entertainment_videogames/images/2008/04/19/rcrscreen.jpg
http://hg101.classicgaming.gamespy.com/kunio/rcr-1.gif
http://farm1.static.flickr.com/34/73164829_34dfd307e3.jpg
http://media.giantbomb.com/uploads/0/2501/197816-street_gangs__river_city_ransom___ntsc__5_large.gif
http://media.giantbomb.com/uploads/0/2501/197816-street_gangs__river_city_ransom___ntsc__5_large.gif
http://www.vgchartz.com/games/pics/4267838aaa.gif
http://www.vgchartz.com/games/pics/2413211aaa.gif
http://img.photobucket.com/albums/v487/Divergent_Reality/rcro1.jpg
http://blog.mlive.com/manzero/2008/02/large_20080213-teenagemutantninjaturtles2thearcadegame-snowlevel.jpg
http://blog.mlive.com/manzero/2008/02/large_20080213-teenagemutantninjaturtles2thearcadegame-snowlevel.jpg
http://img.gamespot.com/gamespot/images/2004/screen0/920740_20041022_screen002.jpg
http://img.gamespot.com/gamespot/images/2004/screen0/920740_20041022_screen002.jpg
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.retrojunk.com/img/artimages/tmnt2skateboard.jpg&imgrefurl=http://www.retrojunk.com/details_articles/1527/&usg=__344q_hIP3OosJfZB3eXhi_ZEipE=&h=224&w=256&sz=11&hl=sv&start=15&tbnid=sddFnuy9_2bmkM:&tbnh=97&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dtmnt%2B2%2BNES%26hl%3Dsv
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.retrojunk.com/img/artimages/tmnt2skateboard.jpg&imgrefurl=http://www.retrojunk.com/details_articles/1527/&usg=__344q_hIP3OosJfZB3eXhi_ZEipE=&h=224&w=256&sz=11&hl=sv&start=15&tbnid=sddFnuy9_2bmkM:&tbnh=97&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dtmnt%2B2%2BNES%26hl%3Dsv
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.retrojunk.com/img/artimages/tmnt2skateboard.jpg&imgrefurl=http://www.retrojunk.com/details_articles/1527/&usg=__344q_hIP3OosJfZB3eXhi_ZEipE=&h=224&w=256&sz=11&hl=sv&start=15&tbnid=sddFnuy9_2bmkM:&tbnh=97&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dtmnt%2B2%2BNES%26hl%3Dsv
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.retrojunk.com/img/artimages/tmnt2skateboard.jpg&imgrefurl=http://www.retrojunk.com/details_articles/1527/&usg=__344q_hIP3OosJfZB3eXhi_ZEipE=&h=224&w=256&sz=11&hl=sv&start=15&tbnid=sddFnuy9_2bmkM:&tbnh=97&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dtmnt%2B2%2BNES%26hl%3Dsv
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.retrojunk.com/img/artimages/tmnt2skateboard.jpg&imgrefurl=http://www.retrojunk.com/details_articles/1527/&usg=__344q_hIP3OosJfZB3eXhi_ZEipE=&h=224&w=256&sz=11&hl=sv&start=15&tbnid=sddFnuy9_2bmkM:&tbnh=97&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dtmnt%2B2%2BNES%26hl%3Dsv
http://img181.imageshack.us/img181/6277/stpskylinezx1.png
http://img214.imageshack.us/img214/6415/14102004skylineprojectra5.gif
http://wvs.topleftpixel.com/photos/2006/07/NY_cab_grand_central.jpg
http://i.treehugger.com/images/2007/5/24/new-york-city-guide-ga-4.jpg
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8. Bilaga 

8.1 High-concept 

 

Dance 4 (for) Romance 
Nicklas Lindgren 

High-concept 

Sugen på att dansa? Sugen på ett äventyr? Varför inte göra både och! 

Features/Utmärkande drag 

 Dans 

 Äventyr 

 Humor 

 Lätt att sätta sig in i och spela 

Overview/Överblick 

Player motivation/Motivation för spelaren 

Få den respekt du vill ha från killarna och imponera på den söta tjejen för att vinna 

hennes hjärta genom att vara den bästa dansaren som finns. Dance 4 Romance är varken 

ett dansspel eller ett äventyrsspel, det är både och. Det här spelet passar såväl den 

dedikerade dansspelsfantasten som spelare som gillar att spela äventyrsspel. 

Genre 

Dans/äventyrsspel 

Target costumer/Tilltänkt målgrupp 

Gillar du rythm’n från dansspel? Gillar du spänningen från ett äventyrsspel? Då är Dance 

4 Romance något för dig. Det här spelet passar spelare som antingen gillar att spela 

dansspel eller äventyrsspel eller både och. 

Competition/Motstånd 

Dance 4 Romance kombinerar dansspel och äventyrsspel i en ny slags mix. Det går ut på 

mer än att bara dansa i jämförelse med dansspel så som Dance Dance Revolution 

(PlayStation, PlayStation 2). Det handlar inte om en blåhårig hjälte som måste rädda 

världen. Denna gång antar du rollen som en ung man som vill uppnå sin dröm att bli en 

bra dansare genom att dansa och lösa problem på vägen.  
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Unique Selling Points/Spelets styrka/styrkor 

Kombinationen av dansspel och äventyrsspel ger Dance 4 Romance en fräsch mix som 

gör det till ett spännande spel att spela. 

Target Hardware/Målplattform 

Spelet ska vara utvecklat till PC men går även att vidareutveckla till konsol. Kontrollen 

går lätt att överföra till en vanlig spelkontroll då kontrollen i spelet hålls ganska simpel, 

vilket gör att knapparna på en vanlig spelkontroll räcker till att mappa alla kommandon. 

Goals/Mål 

Njut av detta spännande äventyrs/dansspel och hjälp Brandon i hans färd att bli kungen 

på dansgolvet. Använd både dina dansförmågor och intelligens för att bli den bästa 

dansaren i fyra städer världen över. Brandon är en hjälte med en skillnad; han använder 

inte bara sina danssteg för att imponera på folk utan han använder dem även till att lösa 

problem. Dance 4 Romance kombinerar dans och äventyr på nya sätt som aldrig tidigare 

har skådats. Det är en fräsch upplevelse för så väl nybörjare som erfarna spelare och det 

bästa av allt, det är roligt för alla. 

Further goals/Övrigt 

Det här spelet är enbart utvecklat i syfte till mitt examensarbete. Det har inget att göra 

med kommersiella intressen. 
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8.2 Mail till E-Type 

 

Hej E-Type! 

 

Tillåt mig att presentera mig själv. Jag heter Nicklas Lindgren och är en kille på 24 år. 

Jag är en student som studerar datorspelsutveckling på Högskolan i Skövde i Sverige. 

För tillfället läser jag min sista termin här på skolan och är i full gång med mitt 

examensarbete. Det går ut på att jag ska ta fram ett dans/äventyrsspel och som jag har 

valt att kalla för Dance 4 Romance. Varför jag nu har valt att vända mig till er är för att 

jag har en förfrågan om att få er tillåtelse att använda en låt från musikartisten E-Type i 

mitt spel. Låten jag hade i åtanke är This Is the Way. 

 

Musiken i mitt spel Dance 4 Romance är nämligen starkt influerad av eurodance-musik 

och det skulle vara ytterst roligt att kunna använda riktig musik för att verkligen 

förhöja känslan i spelet. Mitt examensarbete är enbart i syfte att ta fram ett roligt 

spelkoncept för att visa upp i skolan under examenstillfället för klasskamrater och 

lärare. Det är inte i syfte att tjäna några pengar eller att sälja en idé. Jag vill visa att jag 

är en seriös person och därför har jag valt att ta kontakt med er i syfte att fråga om 

tillåtelse till att få använda riktig musik i spelet. Jag förväntar mig inte att få er 

tillåtelse men jag hoppas att ni har tid att svara på mitt mail. Jag tycker helt klart att det 

är värt ett försök, frågar man inte får man aldrig veta. 

 

Jag bifogar även mailadressen och länk till min examinator Ulf Wilhelmsson. Han är 

min referens från högskolan som kan intyga att jag är seriös och gör detta enbart i syfte 

att använda till mitt examensarbete. Jag bifogar även ett high-concept som beskriver 

min spelidé samt några bilder som visar hur det är tänkt att se ut.  

 

Ulfs kontaktuppgifter 

Mailadress: ulf.wilhelmsson@his.se 

Länk: http://www.his.se/wilu    

 

Tack för att ni tar er tid att läsa detta och jag vore ytterst tacksam för ert svar. 

 

Med vänlig hälsning 

Nicklas Lindgren 

 

Mina kontaktuppgifter 

Skolmail: a06nicli@student.his.se 

Annan mail: bigless20@yahoo.se   

mailto:ulf.wilhelmsson@his.se
http://www.his.se/wilu
mailto:a06nicli@student.his.se
mailto:bigless20@yahoo.se
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8.3 Mail till Coconut Music (Haddaway) 

 

Hi Coconut Music! 

 

Allow me to introduce myself. My name is Nicklas Lindgren and I am 24 years old. I 

am a student that attends the Game Development Program at the University of Skövde 

in Sweden. For the moment I am working on my degree project. It is a project about 

developing a dance/adventure game which I call Dance 4 (for) Romance. The reason 

why I have chosen to contact you is that I would like to ask for your permission to use 

two songs from the music artist Haddaway in my game. The songs that I had in mind 

are What Is Love and Rock My Heart. 

 

The music in my game Dance 4 Romance is heavily influenced by euro disco-music 

and it would be very nice to have the opportunity to use real music to enhance the 

feeling in the game. The purpose of my degree project is only about me creating a fun 

game concept to show my friends and teachers (at the University) at the presentation of 

my degree project. It is not about making money or selling an idea. I want to show that 

I am a serious person and that is why I have chosen to contact you in purpose of asking 

for your permission to use real music in the game. I am not expecting you to give me 

your permission but I hope you will have time to answer my mail. I definitely think it 

is worth a try, if you never ask you will never know.   

 

I will give you the mail address and a link to my examiner Ulf Wilhelmsson. Ulf is my 

reference from the University of Skövde and he can assure you that I am a serious 

person and that I am doing this only in purpose for use in my degree project. I will also 

send you a copy of a high-concept (a kind of pitch) that describes the game play idea 

for my game. I will also send you some pictures to illustrate the graphics in the game  

 

Ulf’s e-mail 

Mail address: ulf.wilhelmsson@his.se 

Link to his web page at the University of Skövde: http://www.his.se/wilu 

 

My e-mail 

Mail address school: a06nicli@student.his.se 

Other mail address: bigless20@yahoo.se 

 

Thanks for your time and I am looking forward to hearing from you. 

 

Best regards 

Nicklas Lindgren  

 

 

mailto:ulf.wilhelmsson@his.se
http://www.his.se/wilu
mailto:a06nicli@student.his.se
mailto:bigless20@yahoo.se
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8.4 Idéer till Dance 4 Romance (tidigt utkast) 

 

Musik: Spelets musik bygger på 90-talets Eurodance-musik

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Eurodance  

 

Storyn till spelet: 

Ska handla om att huvudpersonen somnat vid skolbänken och drömmer om att han är 

grym på att dansa. 

Han är singel och vill bli omtyckt av tjejer och vinna respekt bland skolans elever.  

Han beslutar sig för att göra verklighet av sin dröm genom att ge sig ut och dansa 

 

budskapet bakom denna dåliga story är att våga leva sin dröm och göra det man känner 

för att ta tag i sin tråkiga grå vardag och börja leva livet 

 

Tema: Klubben heter Dance & Romance 

Man ska imponera på den söta "blyga" brunetten 

 

Taxichaffisen: Ramone (han diggar Ramones) sitter o lyssnar på Ramones - Pet 

Semetary 

Ska ha mörkt hår och svart Hulk-Hogan mustasch (många olika mixar, typ "hårda" 

snubben i Village People fast mer klädd som Ramones-medlemmarna, dvs. lite 

rockerstuk på honom).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Taxi_dancer 

 

En taxichaffis som kör en runt till de olika klubbarna - funkar som transportmedel helt 

enkelt 

Han föredrar "Cab"aret-dans (ordvits) 

 

Kul extrasak är att man kan headbanga i taxin (lite som att vinka i Little Big Planet) 

 

Bussen: 

Kan man åka med, billigare än taxi. Den körs av en sur busschaufför som tittar ilsket 

på de påklivande passagerarna (när dörrarna är öppna) 

 

Tågbanan:  

En bana ska bryta av mönstret, man ska hinna till tåget som går till nästa ställe.  

Det blir som en plattformsbana, fast man kontrollerar karaktären som vanligt.  

Karaktären springer hela tiden och man trycker kombinationer för att undvika hinder, 

lite som i 

Shenmue 2 där Ryo jagar Wong under en QTE-scen. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=x74nuP37GrE 

 

Skillnad här kan vara att man även ska hålla in den knapp som syns blinkande på 

skärmen, (ex hålla in höger för att sprinta) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Eurodance
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Hålla inne neråt för att slide:a under ett hinder  

 

Fyndigt namn på denna bana skulle kunna vara "Train"ing ground, man får chansen att 

öva sina reflexer 

 

Fylleklubben i Miami: 

I en klubb i Miami så ska man befinna sig på ett ställe som känns som en illusion, typ 

att man supit till och glömt bort vart man är. (eller som Disney World som känns som 

om man befinner sig i en fantasi) 

 

Klubben är ett fylleställe som heter oh-MI-(where)-AM-I (blir "oh my where am I?" 

och bildar ordet MIAMI) 

 

Gameplayen här skulle vara att karaktären försöker minnas moves'n och man ska 

försöka memorera vissa partier 

i dansen. Lite som i Quest for Fame när man spelade på svårare svårhetsgrad så 

släcktes själva keynote-boarden 

ner ibland och det gällde att komma ihåg när man skulle spela (i detta fall blir det att 

försöka komma ihåg knapparna) 

 

Passande låt för introduktionen av Miami Jan Hammer - Crocketts theme (från Miami 

Vice)  

 

Gameplay -Story mode: 

Likt Street Gangs ska man kunna springa omkring och besöka olika ställen. Ta sig 

mellan olika områden i städerna (åtminstone i första staden) 

Man ska kunna besöka en dansmästare (typ som kampsportsmästare, denne betalar 

man för att lära sig ett schysstare dance move som kan användas under free mode där 

man ska göra kombos). 

 

Man kan gå till olika klubbar och dansa, för att tjäna pengar och komma upp sig i 

danskretsarna 

 

Man börjar i en stad och kan besöka olika dansklubbar. När man kommit upp sig reser 

man till olika delar av världen för att äga loss på olika länders dansklubbar 

I Japan kommer man att dansa robotdansen på en påhittad klubb vid namn ElectriCity i 

elektronikdistriktet Akihabara i Tokyo (Akihabara heter Electric Town så en parodi på 

det) 

 

Spelets referenser är Dance Dance Revolution (själva dansmomementen), Street Gangs 

för free roam och äventyrsdelen och lite Street Fighter, sättet man utför speciella dance 

moves på (en kombo av knappar) 

Hjärt & lungräddning-sekvens: 

En tjej har kollapsat på bron och hon andas inte, nu har du din chans att bli hjälte. Man 

ska ge kompressioner genom att trycka rätt knapp som kommer upp och time:a det. 

Man ska göra det totalt 2x15gånger 
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Man blir sen en hjälte och får komma in gratis på stans dansklubbar. En Panikslagen 

man med glasögon (typ lik rektorn i animen GTO) står bredvid och är stirrig hela tiden. 

Man ska mellan kompressionerna även "slapa" till gubben för att få honom att komma 

till förnuft igen, detta genom att trycka höger o vänster när pilarna kommer. 

Stressig musik ska spelas, typ Phoenix Wright 2  Pursuit ~ Cornered 

 

Dansmästaren/mästarna 

Finns i en lokal likt en dojo, en såkallad Dance Dojo eller i parken (gatuartister). Där 

inne möter man en gammal man vid namn C. Nile (Senile). Han lär ut spelaren några 

danssteg  

(kostar att lära sig, likt saker i Street Gangs) Han säger: Lyssna nog nu för jag säger 

bara detta en gång... varpå han säger det om och om igen för han är ju senil. 

Parodi på filmer där någon vill säga något väldigt viktigt och bara en gång. Att det 

upprepas gör att det är ett bra träningstillfälle på hur man utför detta move.  

 

Parken: 

Ska finnas en kille där som man kan haka på hans dans, som i Ocarina of Time när 

Link spelar med flöjtsnubbarna i skogen. Man dansar först 3 moves, sen 4, 5 etc. 

Klarar man det belönas man med pengar 

och ett dansmove.  

 

Bakom toaletten i parken ska det finnas en gömd tidning med ett dansmove i, ett 

hemligt föremål för de som gillar att utforska miljöer.  

 

Bartender - som driver storyn framåt 

Tänkte mig en polare som jag känner som jobbar som bartender i Sthlm. Han kan vara 

i en av klubbarna och som sedan ger spelaren tips om vart man ska gå härnäst.  

Han är duktig på att berätta historier så tänkte göra något liknande i spelet och att han 

berättar om något hemligt som man kan hitta, typ ett gömt föremål eller något. 

 

Interface: 

Ska vara som i Dance Dance Revolution att pilar kommer åkandes (i vänstra hörnet 

och neråt). Ska vara en svart ruta längst ner där kommentarer kommer att synas, 

antingen elaka eller bra beroende på hur bra man är på att dansa 

 

Mobiltelefon:  

Som i GTA IV, man kan ta upp den och ringa efter taxi, när man ska åka mellan 2 

områden i en stad 

 

Jobbig telefonförsäljare ska finnas med och springa efter en när man närmar sig och 

tjata. Han ska jobba för ett påhittat telefonbolag vid namn "Phony" (som i falsk ^^) 

Med andra ord en parodi på dagens jobbiga telefonförsäljare man möts av på stan och 

som prompt ska kränga på en telefon och abonnemang 

 

Cameos: 
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Ulf, Ola, Jonas Swahn och Erik Thelander ska sitta på en restaurang och snacka med 

varandra. Man ska skymta dom i bakgrunden 

Arietta ska finnas i parken (från spelprojekt 2, Arietta) Hon spelar vindmelodin och får 

lite löv att blåsa bort. Man kan läsa folk som säger Arieeeeetta ha-ha. 

 

David 

Kommer vara en dörrvakt/bouncer som man kan imponera på genom att göra en 

moonwalk, då får man gå in gratis. 

 

Han ska även finnas med på en poster på bion. Rumba, världens manligaste dansare 

(parodi på Rambo) 

 

Ölf 

Kommer att hänga i baren i bakgrunden och dricka och ha på sig sin elefanthatt. Han 

dricker elefantöl . 

 

Imponera: 

En av dörrvakterna går det att imponera på genom att visa sina danssteg, blir han 

impad så får man gå in gratis. Annars kostar det en liten summa att komma in. 

 

Om man ”moonwalk’ar” förbi ett gäng tjejer så blir dom imponerade och ger ifrån sig 

glädjetjut. 

 

Speciella momenten (Bust A Move): 

Hade tänkt att det kunde vara likt Yoshi’s Island där man spelar ett minispel som går ut 

på att kasta en ballong fram och tillbaka. Man ska då trycka en knappkombination som 

kommer upp på skärmen och man har begränsad tid på sig att få in denna. Något 

liknande skulle kunna användas under dessa moment i mitt spel. 

 

Länk: http://www.youtube.com/watch?v=g1t6fz0jh2o  

 

Klubbarna 

Rock Bottom (Parodi på Rock Bottom= botten 

Namnet till trots så är inte dansklubben slaskig utan riktigt modern och trevlig.  

 

Interaktiv dialog (i början av spelet, man befinner sig i ett klassrum) 

I början av spelet ska huvudkaraktären tvivla på sig själv. Man ska säga att man vill bli 

en dansare. Först väljer man ”yes” men det duger inte utan man måste säga det som 

man verkligen menar det. Nästa gång väljer man ”yeah!!!” och efter det ska man 

trycka en massa på en knapp för att fylla en mätare. När man gjort det ställer sig 

huvudkaraktären upp på bänken och skriker ut att han vill bli en dansare.  

Tjuvarna  
Man kommer att hitta ett värdefullt föremål som man ska ge till en person. Men för att 

göra detta måste man passera ett slumområde där det härjar många fula tjuvar. Dom 

fungerar som Boo-spökena i Super Mario World (Mario-spelen i övrigt med) att när 

man tittar på dom så gör dom inget men så fort man vänder ryggen åt så jagar dom 

http://www.youtube.com/watch?v=g1t6fz0jh2o
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spelaren. Innan man hinner komma till denna del av spelet så har man hunnit lära sig 

moonwalk vilket gör att man enkelt kan hålla ögonkontakt med tjuvarna och ändå 

avancera framåt.  

  
 

 
 


