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Abstract 
Denna rapport innefattar framtagningen av ett 
spelkoncept och användningen av testmetoden 
fokusgrupp för att styra designprocessen i rätt riktning. 
Rapporten motiverar mina val av designgrepp samt visar 
vägen till ett tidigt spelkoncept som innefattar element 
vilka gör konceptet intressant på marknaden.  
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Introduktion 
Under de senaste åren har en ny typ av spel växt fram. 
Denna nya spelform har under relativt kort tid skaffat sig 
en gigantisk användarskara och i skrivande stund 
engagerar den miljontals människor världen över. 
Genren kallas MMO vilket står för - Massive Multiplayer 
Online och i skrivande stund är det just de kommande 
och de nuvarande MMO spelen det talas mest om. 
Denna spelform går ut på att koppla upp massvis med 
spelare mot en och samma spelvärld där sedan spelets 
aktiviteter utförs i en mycket större skala och på en mer 
involverande nivå än vad man har sett i tidigare former 
av onlinespel. Nyttjandet av dessa spel ökade 
explosionsartat när spelutvecklaren Blizzard lanserade 
sitt första MMO ”World Of Warcraft” (WoW) i slutet av 
2004 - och med den episka milstolpen 10 miljoner 
prenumeranter nyligen passerad kan man verkligen säga 
att spelmarknaden har tagit till sig onlinespelandet som 
en självklar del av branschen. 
(http://www.blizzard.co.uk/press/080122.shtml) 
 
Eftersom att MMO är ett sätt att spela, snarare än en typ 
av spel så skiljer sig de olika spelen ifrån varandra på 
nästan samma sätt som vilka andra spel som helst på 
dagens marknad. Något som bör förtydligas är att det 
som gör ett MMO ett MMO är just spelandets 
utformning, det har inget med vad spelet handlar om att 
göra, ej heller dess utseende. MMO handlar om att spela 
med en stor grupp andra spelare i samma spelvärld. 
Trots detta tenderar det att vara olika former av 
fantasykoncept[1] som får störst fotfäste när dom 
kommer ut som MMO - Dark age of Camelot, World of 
Warcraft och Everquest är typiska exempel på detta. Att 
det ser ut på detta sett är något som inte riktigt passar 
ihop med hur marknaden tidigare har sett ut (alltså är 
det inte en logisk utveckling). Även om denna typ av 
koncept alltid har funnits med inom spelbranchen med 
rötter i rollspel som Dungeons and Dragons och tidiga 
konsollklassiker som Golden Axe så har fantasyspel 
innan MMO’s genombrott sällan varit de mest spelade.  

Vad marknaden vanligen har fastnat för tidigare - vilket 
nu har hamnat lite i skymundan har varit så kallade first 
person shooters [2] i format som oftast involverat 
modern historia (Call of Duty) och nutid (Battlefield 2) 
till science-fiction (Halo). Denna typ av spel spelas redan 
online men för närvarande på massvis av mindre servrar 
vilka vanligen har en maxgräns på 64 spelare.  

[1]Fantasy: En sagogenre som 
baseras i sägner och folklore. Dess 
moderna utformning baseras delvis på 
Tolkiens böcker om Ringen. 

Om man istället skulle ta olika utformningsgrepp ifrån 
dessa två genrer, fördelaktigen storleken av ett MMO och 
första persons formatet från ett FPS så skulle man ha ett 
helt nytt koncept för nätspelande. Vad läget idag säger 
oss är att intresset för att spela denna typ av spel med 
1000 av sina bästa vänner mot 1000 av sina värsta 
fiender redan på idéstadiet verkar väldigt lovande. För 
att undersöka denna lovande designnish har jag tagit 
fram ett spelkoncept som kombinerar element ifrån 
genren FPS och element ifrån MMO. Vidare har jag även 
förläggt detta i en post-modern[3] miljö. Valet av miljö 
är dels för att kunna ge utrymme för friare design, men 
även för att detta gör det möjligt att föra över vanliga 
rollspelselement till konceptet för att undvika att det blir 
ett enormt Counterstrike. 
 
Styrkan med denna utformning är att den sticker ut ifrån 
mängden samtidigt som det har förmågan att locka 
spelare från båda sidor av spelarskaran, de som för 
tillfället redan spelar MMO men även de som spelar FPS. 
Det faktiska utseendet blir alltså något i stilen med ett 
MMO som spelas ur ett First Person perspektiv men med 
en UI[4] innefattande element som vanligen 
kännetecknar ett 3rd person RPG[5], så som ett 
inventory och statistikfönster. Förutom det direkt visuella 
denna kombination av element ger så öppnar denna 
utformning även upp möjligheter för att skapa mer 
immersiva upplevelse i MMO spel, alltså - ge en bättre 
kännsla av närvaro i spelet. Detta grundas på den enkla 
anledningen att man i ett FPS faktiskt upplever spelet 
ifrån en vinkel vilken är den naturliga för en människa. 
Detta är något B. Joseph Pine och James H. Gilmore 

[4]UI: User Interface. Grafiska 
element innehållande information 
relevant för spelandet så som kartor, 
väskor, journal etc. 

[2]First Person Shooter/FPS: Spel i 
vilka man ser ur sin karaktärs ögon. 
Klassiska exempel är Counter Strike 
och Halo. 

[3]Post-Modern: I detta fall - En 
science fiction vinkling baserad på det 
upphörande nuet grundat i nutida 
arkitektur och kultur. 

[5]3rd Person RPG: Man ser sin 
karaktär utifrån en omgivnings-
övergripande vinkel. Vanliga varianter 
på detta är antingen en bit bakom 
karaktären eller ifrån taket.  Termen 
som sådan betyder att man ser på sig 
själv utifrån någon annans ögon. RPG 
(Role Playing Game) – Rollspel. 



  

diskuterar kring i sin bok  - Welcome to The Experience 
Economy  (1998) ”People viewing the Kentucky Derby 
from the grandstand can absorb the event taking place 
beneath and in front of them; meanwhile, people 
standing in the infield are immersed in the sights, 
sounds, and smells that surround them”. På samma sätt 
kan man då se skillnaden mellan första person och 
tredje person, man får en kännsla att vara närmare 
händelsen vilket ger en starkare upplevelse.  

Att utforma ett MMO detta sett ger även bättre utsikter 
för spelet att ta sig in på e-sport[1] golvet då spelarens 
egna färdigheter (när det kommer till att hantera sin 
karaktär) får en mycket större roll än vad den för tillfället 
har i MMO spel. I dagens läge har MMO’s infytande inom 
e-sporten varit väldigt begränsat och har hittills i stort 
sätt begränsats till stödet för en form utav arenaspel i 
WoW[2]. Detta är mycket tack vare dagens MMO’s 
relativt strikta stridsutformning, man har ett urval av 
attacker att använda sig av och när man väl har 
bemästrat i vilket läge man bör använda sig av vilken 
attack är det inte mycket mer än utrustning och tur som 
bestämmer vem som går vinnande ur striden.  
 
Att korsa spelmekanik ifrån MMO med den man kan hitta 
i FPS är något som idag är oprövat. Men om vi ser till 
dagens MMO vilka vanligen är traditionella rollspel 
överförda till en nätbaserad miljö, skulle det säkerligen 
inte vara några problem att överföra ett modernt FPS till 
något som kan liknas vid en rollspelsmiljö – vilket denna 
kombination konkret är. 

För att utforska detta designutrymme har jag alltså tagit 
fram ett koncept för genren och utvärdrat detta med 
hjälp av utvärderignstekniken fokus grupp – en teknik 
vilken jag närmare kommer att förklara längre fram. Jag 
kommer även att redogöra för den respons jag har fått 
och på vilket sätt testandet av mitt koncept har påverkat 
den slutliga utformningen. 
  

Bild 01: Stridsmaskin ur koncept, wireframe/texturerad. 

Koncept - LEGACY 
Under det kalla kriget bröt ett kärnvapenkrig ut som 
lämnade vår planet i ruiner. Där stora skogar och 
betesmarker tidigare låg breder nu en ödemark ut sig. 
Om du inte kämpar dig fram i en öken så knastrar döda 
växter under dina fötter. Vi befinner oss i vad som 
tidigare kallades för ”Europa”, namnet känns ovant på 
tungan men under en tid som denna är det knappast 
någon som vill komma ihåg det. Året är 2088, drygt 
hundra år efter dagen som vår verklighet upphörde.  
 
Som spelare blir du inkastad i en kamp för överlevnad 
och en jakt på personlig framgång, du bildar viktiga 
alianser med andra spelare och utkämpar slag mot både 
spelare som har valt en annan väg och varelser som är 
direkta resultat av den kemiska påverkan som skett på 
naturen. Styr din jeep genom vidsträckta ödemarker, 
besegra gigantiska bergsmassiv med oändliga 
grottsystem och upplev helikopterfärder över episka 
slagfält. Utforska ödelagda städer i jakt på bortglömd 
teknologi eller efterlämnade värdesaker för att kunna 
bedriva handel. Upptäck sanningen om ditt ursprung och 
sök din framtid. 
 

[1]E-sport: En förkortning för 
Electronic sport. En term för att 
beskriva dataspel som en professionell 
sport. Organistaionen är för tillfället 
aningen splittrad men försök för att 
göra en enad världsliga görs.  Ett 
framgångsrikt exempel på detta är 
http://www.worldcybergames.com/  
I dagens läge är FPS den klart 
dominerande genren inom E-Sport – 
största representanten för genren är 
spelet Counter Strike. Anledningen till 
att just FPS är det mest spelade är 
därför att denna spelform lägger 
störst vikt vid spelarens färdigheter att 
kontrollera sin karaktärs rörelser. Så 
som att ta skydd mot kulor och sikta 
på mål som är i konstant rörelse. 

[2]Arenaspel: I MMO spelet World of 
Warcraft finns en form av arenamatch 
serie som går ut på att spelare ställs 
mot varandra i en gladiatorliknande 
miljö och slåss till döden. 
http://www.worldofwarcraft.com/pvp/
arena/index.xml 

http://www.worldcybergames.com/


  

 
Bild 02: Mp5 med händer, till lokala skärmanimationer.  
 
Legacys utformning ska från första ögonkastet skrika 
med sin storlek. Man ska verkligen känna att världen är 
otroligt utbredd, den ska även ha en viss vikt i hur 
verkligheten ser ut. Kända landmärken från tiden innan 
kriget och landskapets utformning ska så långt det går 
hålla sig troget mot verkligheten. Insprängt i det stora 
landskapet finns handelsstationer och befästningar, alla 
med skiftande lojalitet och styre beroende på de olika 
spelarsidornas[1] framgångar mot varandra i områdena. 
Att ta kontroll över dessa platser ger spelarna i 
områdena olika fördelar beroende på vilken typ av 
funktion platsen har. Om man till exempel tar kontrollen 
över en större handelsstation kan denna användas som 
transporthub vilken helikoptrar frekvent passerar för att 
hjälpa spelare resa genom världen. Här kan man även 
bedriva handel med andra spelare, införskaffa mat, 
sjukmateriell, nya vapen och ammunition. Skulle man 
istället ta kontroll över en bunker eller befästning 
kommer denna att bli bemannad av sina egna NPC’s[2] 
och automatiskt försvara sig emot fienden med vapen 
tillgängliga i befästningen. Ett AA-batteri skjuter till 
exempel mot fientliga helikoptrar och en intagen 
radarstation ger de egna en bättre minimap [3]. 
 

 
Bild 3: Strid för kontroll över en radarstation. 
 
Förutom dessa intagliga platser så har båda sidorna en 
huvudstad  vilket är den första platsen man får se som 
spelare. Här kan man fördjupa sig i styrets ideal och lära 
mer om olika aspekter viktiga för storyn. Det är även här 
man lär sig grunderna i att hantera vapen för att kunna 
tjäna sitt styres intressen. Dessa två städer ska fungera 
som en plats där man kan ta det lungt och bara fokusera 
på kringliggande aktiviteter som yrken och handel. 
 
En viktig del av konceptet är gruppspelandet och det är 
just denna typ av spelande som kommer att vara mest 
belönande när det gäller bland annat utrustning. Världen 
innehåller ett stort antal så kallade instanser. Detta är en 
avskiljd del av världen vilken kan existera i flera 
uppsättningar samtidigt. Detta gör att flera grupper av 
spelare kan besöka denna plats på samma gång utan att 
denna redan är rensad på fiender av en annan grupp. 
Varje grupp finner alltså en orörd instans när dom 
kommer in i den. Dessa platser fungerar helt enkelt som 
klassiska Dungeons[4] och innefattar starkare fiender 
vilka på egen hand skulle vara för svåra att besegra. De 
avslutas även med en fiende vilken är överlägsen de 
man tidigare mött, en så kallad Boss[5]. 
 

[1]Vid skapandet av sin karaktär får 
spelaren välja att ingå i en av två 
spelarbaserade sidor vilka slåss mot 
varandra för kontroll över de olika 
områderna. Båda med olika 
ideologiska åsikter angående hur ett 
samhälle ska skapas.  

[2]NPC: En förkortning för Non-Player 
Character vilket är en enhet i spelet 
som inte är styrd av en spelare utan 
agerar efter ett programerat mönster.  

[3]Minimap: Del av UI, en liten karta 
vilken visar den närmaste 
omgivningen och vädersträck.  

[4]Dungeon:  Inom spel – en vanlig 
term för en avgränsad del av 
äventyrsvärlden med utmaningar av 
olika form. 

[5]Boss:  En term som används för att 
betitla ledare för datorstyrda fiender 
(NPCs). 



  

 
Bild 4: Rouen Bank, En av de första instanserna man stöter på. 
 
Rouen Bank – Spelets första grupptest. 
I kustprovinsen Normandie ligger den övergivna staden 
Rouen. Det mesta av staden blev totalt utplånat under 
kriget men den robusta bankbyggnaden i stadens 
centrum står fortfarande. Att ta sig fram till byggnaden 
till fots skulle vara näst intill omöjligt – minfält, 
blindgångare och kilometervis med taggtråd omger 
staden. Som en grupp spelare på max fem personer kan 
man ifrån närliggande handelsstationer skaffa transport 
via helikopter fram till byggnaden där man firar sig ner 
genom det raserade takfönstret i bankens lobby. 
 
Banken verkar vid första anblick öde men sekunderna 
efter att man har suttit ner fötterna på det sandiga 
golvet blir man överfallen av fiender ifrån alla håll. 
 
Rouen Bank är en brytpunkt i spelets tidiga skeden. Från 
att man startar sin karaktär bygger man upp uppdrags-
kedjor flera av vilka har sina avslutande delar inne i 
denna bank. När man har kommit till denna punkt i 
spelet har även en nybörjare lärt sig behärska spelets 
användargränssnitt och har troligen redan sökt sig till 
liknande grupper för andra ändamål. 
 

Konceptets styrka. 
För att kunna förstå hur aktuellt detta koncept är kan 
man se till de mest säljande spelen för PC den senaste 
tiden. På denna lista kan sex av de tio mest köpta spelen 
på ett eller annat sätt kopplas till olika element i Legacy. 
(http://www.dataspelsbranschen.se/listing.aspx) 
På listan hittar vi spel som World of Warcraft, Call of 
Duty, Counterstrike och deras respektive expansioner. 
Detta är alla spel vilka har sett stora framgångar på 
spelmarknaden världen över och man kan i samtliga 
känna igen väl fungerande element vilka jag har valt att 
använda i mitt spelkoncept. Här nedan kommer jag lyfta 
fram de olika delarna, deras fördelar, vart ifrån de 
kommer och varför jag har valt att implementera dessa. 
 
En bidragande del till att spelet World of Warcraft går så 
bra är den överlägsna simpelheten när det gäller att 
kommunicera med andra spelare. Andra spel har inte 
sällan antingen krånglat till chatten med flertalet olika 
fönster för olika chatter eller gömt undan den så att den 
bara är synlig när man har valt att ha den synlig. Då en 
aktiv konversation är en så central del av att spela med 
andra kan man inte förvänta sig något mindre av Legacy. 
All chat har därför även i mitt koncept precis som i World 
of Warcraft lagts i ett enda, ständigt synligt fönster i 
spelarens UI där olika former av kommunikation har fått 
egna färger, denna skala utgörs av: 
 

• Röd: Varningar 
• Beige: Områdes Chat 
• Lila: Klan / Gille 
• Blå: Grupp 
• Grön: Direkt meddelande 

 
Valet av färger baseras till en del på hur vi människor 
uppfattar dem. Extremheterna i detta fall blir alltså Röd 
för farliga eller akuta meddelanden så som instruktioner 
för en större grupp eller ifrån en ledare av gruppen och 
grön för meddelanden som bara du kan se, troligen inte 
alls akuta på samma sätt som det förstnämnda. 

http://www.dataspelsbranschen.se/listing.aspx


  

 
Bild:5 Ett utdrag ifrån ett aktivt chatfönster i Legacy. 
 
I det senaste Call of Duty (4: Modern Warfare) finns i 
multiplayerläget ett otroligt välfungerande system för att 
utforma sin egen karaktär efter spelstil. Man kan sätta 
ihop egna kombinationer av utrustning och man får välja 
specifika så kallade perks[1] vilka aktiveras i vissa 
situationer – exempel på perks är extreme conditions 
vilken låter spelaren springa under en längre tid och 
stopping power  vilket gör spelaren mer stryktålig. Dessa 
perks är ett grepp som ger striderna en mer realistisk 
inslag då även vi som människor i den riktiga världen har 
olika fysiska atribut. 
 
Det vi vanligen ser i MMORPG’s[2] är att man vid spelets 
start får välja en klass, dessa klasser är designade för att 
kunna utföra speciella uppgifter under spelets gång. 
Vanliga exempel på detta är Krigare som ser till att 
fienderna slår på deras massiva sköldar och 
plåtrustningar medans dessa blir helade av präster. Detta 
är inte hur Legacy fungerar. I legacy startar alla spelare 
som ett vitt blad, man får senare utvecklas på ett mer 
fritt sätt. Om man använder ett vapen i Legacy utvecklas 
ens färdiget med den specifika vapentypen och när 
denna färdighet når en viss gräns får man välja 
permanenta attribut för sin karaktär baserade på vilket 
vapen man nådde gränsen med. Ett exempel på detta 
kan vara – Spelaren passerade nivågränsen med 

krypskyttegevär, denna spelare kan då välja attribut vilka 
gör denne bättre med denna typ av långdistansvapen så 
som stadigare på handen eller skarpare syn. Detta gör 
att spelarna skapar sina egna klasser snarare än att vi 
som producenter gör det åt dem. För att klargöra vad 
det är som egentligen blir lånat ifrån Call of Duty är det 
spelarnas möjlighet att bygga sina egna karaktärers 
fysiska förmågor utifrån spelstil. Här blir denna koppling 
ännu mer direkt då karaktären formas ur spelarens 
faktiska handlande i spelet.  
 
Counterstrike var det första spel i FPS form som blev 
riktigt stort i online sammanhang. Något som många inte 
tänker på idag är att detta spel ifrån början var en 
utomstående modifikation av ett annat spel, Half Life. 
Genomslagskraften av denna mod var dock så kraftig att 
den snabbt gick om spelets egna onlineläge och blev ett 
av världens mest spelade nätspel. Nu i skrivande stund, 
åtta år senare ligger fortfarande hela 32000 servrar med 
sammanlaggt över 130000 spelare inloggade på uppe på 
nätet, detta enligt Gamespys rullande undersökningar. 
Denna information är insamlad under dagtid och mitt i 
veckan vilket gör att alla de européer som spelar spelet 
men för tillfället jobbar eller på ett eller annat sätt gör 
sina dagliga sysslor inte är inräknade i dessa siffror. 
http://archive.gamespy.com/stats/mods.asp?id=15&s=1 
 
Det som gav Counter Strike denna otroliga framgång kan 
anses vara en hel del olika faktorer - funktionellt 
gruppspel, tydliga mål, lätt att förstå, roligt, listan kan 
göras lång. Det spelet utvecklades till att bli tack vare sin 
utformning finns det dock inga tvivel om – Det spelas 
idag som en lagsport inom e-sport världen och det finns 
numera även professionella Counter Strike 
organisationer. Så sent som i förra veckan (19e maj, 
2008) offentligjordes att en ny division för professionellt 
spelande av Counter Strike sätts upp. 
http://pc.ign.com/articles/875/875086p1.html 
 

[1]Perk: Inom spel - En speciell fysisk 
atribut eller färdighet.  

[2]MMORPG: Rollspel som spelas som 
MMO, till exempel World of warcraft 
och Everquest. MMO+RPG (Role 
Playing Game). Tekniskt sett är Legacy 
alltså ett MMOFPSRPG – Massive 
Multiplayer Online First Person 
Shooter Role Playing Game. 

http://archive.gamespy.com/stats/mods.asp?id=15&s=1
http://pc.ign.com/articles/875/875086p1.html


  

Det som Legacy har ärvt av detta spel är element för 
PvP[1] spelande utanför spelvärlden. Förutom de strider 
som kan uppkomma när spelare ifrån olika sidor stöter 
på varandra i spelvärlden kan man som spelare ta 
värvning i de två huvudstäderna och bli insatt i regelrätta 
eldstrider mot grupper av spelare ifrån den andra sidan. 
Dessa strider är utformade på ett sätt som liknar 
spelupplägget i Counter Strike, försvarande av en viktig 
position, fritagning av gissan, anfall av nyckelpositioner 
och så vidare.  
 

Undersökning 
För att utvärdera konceptets kvalitet var jag tvungen att 
veta hur målgruppen för spelet uppfattade mina idéer 
och designgrepp. Jag såg efter olika lösningar att göra 
detta och genom artikeln ”Improving Games with User 
Testing: Getting Better Data Earlier” (Federoff, 2003) 
kom jag in på testmetoden Fokusgrupp. Med denna typ 
av metod kunde jag testa de tidiga stadierna av mitt 
koncept redan innan det blev digitalt genom att förklara 
storylines och måla upp en bild av världen för deltagarna 
med hjälp av lättare skisser och diskussioner. 
 
Min undersökningsmetod blev alltså fokusgrupp. En 
sådan grupp består av ett urval personer i spelets tänkta 
målgrupp, viktigt är att dessa ska inte ha någon som 
helst inblandning i projektet. Man bör ej heller använda 
sig av QA-testare[2] i gruppen då dessa i många fall 
tänker på en nivå vilken liknar desingerns och kan 
tendera att leta efter tekniska buggar istället för att 
reflektera över den faktiska designen. Federoff förklarar i 
sin artikel: ”The vast majority of game consumers do not 
get the level of exposure to games that a QA-tester has. 
Therefore, testers are unlikely to interact with a game in 
the way a nonprofessional player would”. Hon menar att 
man som professionell speltestare tappar förmågan att 
förhålla sig på ett naturligt sätt till ett spel och det är 
just därför dessa skall undvikas när man använder sig av 
fokusgrupp som metod för utvärdering. 

Tanken med denna grupp är att man ska kunna ta in 
respons på olika aspekter av produkten som är under 
utveckling innan man har spenderat en massa tid på 
något som kanske inte uppskattas alls av marknaden. 
Det är det som gör det så viktigt att ta in personer som 
spelar spel och inte funderar över hur det går till vid 
designen av spelen vilket en QA-testare gör 
undermedvetet. Jag valde att bygga upp min fokusgrupp 
av fem personer ur målgruppen och en person som inte 
var det, totalt sex. Detta för att både ge mej en bra 
fokusgrupp att testa mot men även ge mig en liten bild 
av hur intressant mitt koncept kan vara för en person 
som vanligtvis inte spelar spel. Denna sistnämnda 
person valde jag att ta in för att få generella åsikter om 
spelet som den tänkta målgruppen redan tar som en 
självklarhet, jag såg detta som en viktig del av min 
fokusgrupp då jag ville att spelet skulle ha en viss 
förmåga att locka nya spelare till marknaden. 
Personerna i gruppen var alla 20-30 år gamla och män, 
alla vana spelare med undantag ifrån en person. 

[1]PvP: Förkortning för Player Versus 
Player. På svenska Spelare Mot 
Spelare. Som PvP klassas delar av 
spelet som går ut på att man dödar en 
karaktär konttrollerad av en annan 
spelare. 

[2]QA: Quality Assurance . En QA-
testare är en som jobbar som 
professionell speltestare. 

 
Första mötet, upplägg och respons: 
Under mitt första möte gick jag igenom det 
grundläggande konceptet, förklarade den tänkta 
designen och klargjorde vilket format det skulle vara. 
Jag valde att hålla framtoningen av min presentation 
väldigt öppen för att se vart diskussionen tog oss, trots 
att jag redan vid denna punkt i designprocessen hade 
börjat arbeta ut saker vilka jag gav gruppen intrycket av 
att det var fortfarande på idéstadiet, detta var ett 
medvetet val för att inte hämma deltagarnas egna 
tankar med en grafisk design. Min första tanke med 
spelet hade varit att man som spelare inte behövde 
utveckla sin karaktär, endast sin egna färdighet med 
kontrollerna. Detta var något som fick ett hårt bakslag 
ifrån personerna i gruppen. Dom ansåg att någon form 
av nivåsystem för den egna karaktären skulle vara viktigt 
både som en belöning för att man spelade spelet mycket 
men även för att undvika att folk utnyttjade systemet. 
 



  

Första mötet, åtgärder och vidare diskussion: 
Sett till gruppens reaktion på det ursprungliga valet att 
inte införa ett levelsystem blev det uppenbart för mig att 
en förändring var tvungen att göras. För att lösa detta 
valde jag att införa perks och vapenfärdighet. Något som 
ökade beroende på hur mycket man hade hanterat olika 
vapen. Man hade fortfarande ingen formell karaktärsnivå 
men genom att spela mycket blev den egna karaktären 
starkare. Detta gav i sin tur även ett behov för en värld 
vilken inte bara gav smartare fiender längre in i spelet 
utan även starkare fiender mot vilka dessa färdigheter 
skulle vara ett måste. Fram till det första mötet med 
gruppen hade tanken om världen varit att den skulle 
vara i sandlåde formatet, med detta menas att man kan 
åka vart som helst i världen utan att den egentliga 
spelsvårigheten ändras väsentligt, man kan se denna typ 
av värld i exempelvis GTA[1]. Detta var något som jag 
var tvungen att tänka om. Med detta i tanken fick det 
osynliga upplägget för spelvärlden en ordentlig 
renovering. 
 
Det tidigare upplägget skulle fungera om man som ny 
spelare skulle ha en ärlig chans mot spelare som spelat 
en längre tid. Men det skulle ha blivit totalt ointressant 
med ett levelsystem eftersom att man ganska snabbt 
inte skulle ha några som helst utmaningar mot 
spelvärlden och att man som ny spelare redan i starten 
av spelet skulle kunna springa in i en grupp spelare som 
skulle vara övermäktiga måttade mot den egna 
karaktären. Jag såg mig därför runt efter olika lösningar 
på en värld med stigande svårighetsgrad utan att man 
som spelare reflekterade alltför mycket över vad som 
verkligen hände då man förflyttade sig från en plats till 
en annan. Mitt tillvägagångssätt att utforma detta på 
blev i stora drag att utgå ifrån de båda sidornas 
huvudstäder och sedan jobba sig närmare varandra. 
Detta gav en logisk förklaring till varför platserna blev 
farligare men det öppnade även upp för skapandet av en 
central plats i spelet vilket i sig kunde ge både en mer 
utvecklad storyline samt dramatiska scenerier.  

 

 
Bild 6: Omarbetat upplägg av världen enligt svårighetsgrad. 
 
I bilden ovan syns upplägget som blev det slutgiltiga 
resultatet efter det första mötet. Utformningen har nu 
blivit (ifrån att ha varit blandat på ett naturligt sätt) 
uppstyrd i områden vilka blir mer utmanande beroende 
på hur långt in i spelet man har tagit sig (detta är 
självklart något som är osynligt för spelarna och 
upplägget är högst teoretiskt – ej bundet till världens 
geografiska utformning). De två gröna cirklarna längst 
ner symboliserar de två huvudstäderna, det är här man 
börjar sitt äventyr, man får lätta uppdrag med lite risk att 
bli dödad. Springer ärenden, övar med vapen och så 
vidare. Ovanför dessa är en yta med två svarta cirklar 
som representerar de första farliga stadierna, 
spelområden vilka har fientliga NPC’s och att bli dödad 
här är fullt möjligt. Det är i slutet av dessa områden man 
som spelare närmar sig en tur till Rouen Bank (den 
första avskillda instansen vilken är omskriven tidigare). 
Den gula cirkeln är vart de båda sidornas områden går 
ihop och man börjar äventyra i samma område. Om man 
inte har vaknat upp på ett sjukhus innan denna punkt är 
det hög tid för det. I dessa områden är läget mycket 
spänt och de båda sidorna slåss mot varandra konstant 
medan spelare både försöker uträtta egna ärenden eller 

[1]GTA: Grand Theft Auto. Känd 
spelserie ifrån speltillverkaren 
Rockstar Games. 



  

förstärker de egna trupperna i olika lägen. Den sista 
cirkeln är platser där stora slagfält som breder ut sig. 
Här går ingen säker. Transporthelikoptrar blir nedskjutna 
dagligen och risken att du inte ens når den första 
befästningen utan att passera en bår och en rejäl dos 
granatsplitter är stor. Det är även här en tredje, högt 
organiserad part gör sig synlig. Spelare kan här finna sig 
i situationer då dom från ett läge till ett annat går ifrån 
att strida mot varandra till att stå axel mot axel mot en 
fiende som matchar båda deras styrka. 
 
Första mötet, nämnvärd allmän respons: 
Fokusgruppen hade även en åsikt då det gällde det 
ursprungliga temat på spelvärlden. Ursprungsidén 
utspelades i en platt värld med inslag av ödelagda städer 
och klippformationer.  Detta var något som hela gruppen 
var enad om när de sa att det skulle bli tråkigt i längden. 
Det var efter det jag valde att vinkla utformningen av 
världen till en mer kuperad miljö med mer ruiner och 
döda skogar, den nya utformningen gav en mer realistisk 
kännsla utan att ändra på något storyrelaterat. 
 
 Detta var tillsammans med den utvecklande karaktären 
och världen som blev svårare längre in i spelet de stora 
ändringarna som gjordes efter det första mötet. Något 
som kan vara viktigt att peka ut var vilken feedback jag 
fick ifrån personen som vanligen inte spelar spel. Han 
anmärkte mycket på formatet, av det lilla han hade 
testat ansåg han att FPS som utformning  hade en 
förmåga att bli hetsigt och stressigt. Inte nödvändigtvis 
på ett negativt sätt och detta var inget som hade gjort 
att han undvek genren. Man kan känna igen hans 
upplevelse i en tidigare argumentation, formatet ger 
som sagt möjligheter för mer immersiva upplevelser och 
fungerar därmed utmärkt för att locka fram upphetsning 
(se sid1). Så feedbacken ifrån honom blev på ett sätt en 
bekräftelse samtidigt som det hjälpte mig förstå hur fler 
troligen uppfattar formatet.  
 
 

Andra mötet, upplägg och respons: 
Vid vårt andra möte hade jag med mig allt material som 
var utarbetat och presenterade allt jag hade. Gruppen 
var mycket positiva till de ändringar som hade gjorts och 
allt det som visades togs emot på ett bra sätt. Men även 
om det i stort var mestadels medhållande och 
bekräftande kommentarer fick jag även en del 
påpekanden som gav mig mer att jobba med. Min tanke 
fram till det andra mötet var att en stekande sol alltid 
skulle hänga över världen. Detta var något som två i 
gruppen gav mig lite negativ respons på. Jag tog det 
dom sa och började se till alternativa lösningar. Efter 
några tester valde jag att blanda in rejält dramatiskt och 
våldsamt väder också. Den slutgiltiga testen på detta är 
regnstormen som kan ses på spelets inloggningsskärm. 
 

Resultat 
Under detta arbete utvecklade jag ett övergripande 
spelkoncept och utvärderade detta med testmetoden 
fokusgrupp. Under processen såg jag min ursprundside 
genomgå några väl motiverade förändringar som 
resultat av de möten jag hade med gruppen. Dessa 
förändrigar medförde att konceptet ”Legacy” kunde 
komma ut som en solid grund till ett professionellt 
spelkoncept. De konkreta förändrigarna som gjordes 
efter mötena var flera, här nedan listas den ursprungliga 
utformningen och deras respektive förändringar. 

 
• Grundtanke: ”Sandlåda”, en öppen 

värld vilken inte begränsade spelarens 
val av resmål mer än denne själv 
önskade. 

 
• Ändring: En strukturerad områdes-

baserad värld vilken blev svårare för 
varje område man besökte. 

 
Min ursprungliga tanke om en värld utan lokaliserad 
svårighet blev tvungen att ändras efter första mötet då hela 
gruppen ville att ett nivåsystem för karaktärer skulle finnas. 



  

• Grundtanke: Nivålöst spelande, man skulle 
som ny spelare endast skiljas ifrån veteranerna 
då det gällde utrustning. 

 
• Ändring:  Den egna karaktären förbättras 

beroende på spelstil, alla börjar med karaktärer 
som saknar någon speciell inriktning, om man 
sedan väljer att spela väldigt mycket med till 
exempel revolvrar blir karaktären bättre att 
hantera just revolvrar. 
 

Det var tänkt att alla skulle ha samma möjligheter redan 
från början. Detta blev negativt mottaget av gruppen 
som alla ville ha karaktärer som utvecklades då detta 
speglade spelarens hängivning till spelet och till en viss 
del fungerade som belöning för sitt spelande. 
 

• Grundtanke: Oändligt ökenlandskap inspirerat 
av George Millers filmer om Mad Max. En 
stekande sol över gyllene sand. 

 
• Ändring: En apokalyptisk efterkrigsvärld med 

dramatiskt väder och städer som ligger i ruiner. 
Kala berg och förorenade floder. 

 
Det karga ökenlandskapet blev inte bra mottaget av 
gruppen och jag fick sätta mig ner och arbeta om det. 
Detta blev en av de mest visuellt påtagliga 
förändringarna vilken jag i slutändan blev mycket nöjd 
med. 
 
Förutom dessa konkreta ändringar har även spelet fått 
en mer futuristisk framtoning. Rostiga bilar har ersatts 
med topmoderna helikoptrar och plåtlappade barriärer 
har ersatts med betongväggar. Detta är ett indirekt 
resultat av fokusgruppen då det nya designgreppet 
passar bättre in med de förändringar som grundade sig i 
gruppens diskussioner. 
 

Det material jag hela tiden presenterade var sådant som 
relaterade till spelets utseende snarare än de tekniska 
aspekterna, trots detta hade diskussionerna en tendens 
att ta sig in på just tekniska detaljer så som 
karaktärssystem och hur man löste kontrollerna för UI 
samtidigt som man styr sin karaktär. Jag valde att jobba 
med de saker som jag visste att jag kunde göra något 
viktigt av. Saker som har med programering att göra 
valde jag helt enkelt att lämna odefinierat.  
 
Diskussion och slutsatser. 
Responsen jag fick ifrån fokusgruppen och de 
diskussioner som vi hade var övergripande väldigt 
positiva. Gruppen gick sällan om inte aldrig in och 
påpekade saker som hade med huvudutformningen – 
korsningen mellan FPS och MMO att göra. De 
påpekanden som var negativa höll sig i stort sätt på 
detaljnivå, så som exempelvis diskussioner om man 
skulle kunna köpa egna fordon eller liknande, vilket i sig 
betyder att personen redan har tagit till sig det 
övergripande konceptet då han börjar gräva sig in på 
spelmässiga saker. Detta tillsammans med den positiva 
responsen tolkar jag som att marknaden är redo för ett 
spel med denna utfomning. 
 
Vi har konstaterat att de två olika genrarna spelas av 
väldigt många. Vi har även konstaterat att målgruppen 
har tagit presentationen av konceptet väldigt positivt 
utan att korsfästa en enda av de övergripande 
grundtankarna till spelet. Jag tror genom detta att 
Legacy skulle ha en ärlig chans att ta sig in på 
spelmarknaden som den ser ut idag. Dagens spelare 
känner helt enkelt igen sig så pass väl i Legacy att det 
inte finns så värst mycket för dem att vara negativa till. 
Jag är nöjd med mitt val av utvärderingsteknik och 
känner att fokusgrupp gav mig riktigt mycket viktig 
information för att kunna jobba vidare med konceptet. 
Personligen hoppas jag slutligen att jag får möjlighet att 
jobba vidare med detta koncept i framtiden. 
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