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Sammanfattning 
Denna rapport avser verket Norse som jag – David Partorp – och min andra gruppmedlem – 

Jesper Flarup – har skapat. Norse är en modul till The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006) med 

nordisk mytologi som tema. Norse följer en berättelse från mytologin vid namn Gudarnas 

skatter vars innehåll syftar till att två dvärgar ska tillverka tre skatter till gudarna. Berättelsen 

är hämtad från böckerna Nordens gudar och myter skriven av H R Ellis Davidson 

(1964/1984) samt Snorres Edda översatt av Björn Collinder (1970). Till detta huvuduppdrag 

tillkommer egenskrivna sidouppdrag. 

 

Den frågeställning som ligger som grund för rapporten är: 

 

 Hur kan jag förmedla en bild av den nordiska mytologin genom mitt spel? 

o Vilken händelse lämpar sig för att gestalta mytologin? 

o Hur ska händelsen gestaltas? 

 

Den första delfrågan behandlar alltså vad som ska berättas och den andra hur händelsen ska 

berättas. 

 

För att besvara dessa frågor så används dels andra liknande spel; Rune (2000), Age of 

Mythology (2002) och World of Warcraft: Wrath of the Lich King (2008). Den litteratur som 

används är Game Design - Theory & Practice (Rouse III, 2005), Andrew Rollings and Ernest 

Adams on Game Design (Rollings & Adams, 2003), Nordisk mytologisk kosmologi som 

spelvärld - Vilka källor bör användas i skapandet av en spelvärld baserad på nordisk 

mytologi? (Nilsson, 2006) samt Fruktan, medkänsla och kritisk distans (Tjäder, 2000). 

 

Huvudsakligen i Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design (Rollings & Adams, 

2003) används Christopher Voglers The Hero’s Journey (1993, i Rollings & Adams, 2003) 

som definierar hur en berättelse är uppbyggd utifrån tolv steg. 

 

Svar på första frågeställningen blev således historien Gudarnas skatter som återfinns i boken 

Nordens gudar och myter (Davidson, 1964/1984). Valet av just denna historia har bl.a. sin 

bakgrund i Aristoteles definitioner av ett drama. 

 

Svar på andra frågeställningen med användandet av Voglers The Hero’s Journey (1993, i 

Rollings & Adams, 2003) resulterade i ett icke-linjärt strukturerat uppdrag som följer nio av 

de tolv steg som beskrivs. De resterande tre stegen används först och främst till längre spel 

som har en djupare bakgrundshistoria (Rollings & Adams, 2003).
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1. Inledning 

Denna reflexiva rapport bygger på verket Norse som jag, David Partorp – designer och Jesper 

Flarup – grafiker, har skapat. Norse är en modul med nordisk mytologi som tema till spelet 

The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006) (förkortat Oblivion) – tillverkat av Bethesda Softworks 

– som har utvecklats med hjälp av editorn: The Elder Scrolls: Construction Set (2006). 

Bakgrunden och idén till Norse kom när jag och en annan bekant diskuterade olika teman på 

spel. Resultatet av den diskussionen ledde fram till just att nordisk mytologi sällan används i 

spel i jämförelse med den grekiska och/eller romerska mytologin. Det har gjorts ett fåtal spel 

med nordisk mytologi som t.ex. Rune (2000) – tillverkat av Human Head Studios – som är ett 

actionspel, Age of Mythology (2002) – tillverkat av Microsoft Game Studios – som är ett 

strategispel där spelaren bygger upp sin by och för krigsföring med andra civilisationer. Vad 

som egentligen saknades enligt min åsikt, var ett spel där den nordiska mytologin verkligen 

framträdde och inte bara låg i bakgrunden som ett svagt tema. Precis som ovannämnda spel 

gör. Jag bestämde mig därför för att göra Norse till ett så mytologiskt korrekt spel som möjligt 

i den meningen att det följer en berättelse ur mytologin så att spelaren får in inblick i själva 

kärnan av mytologin och en av dess berättelser. 

 

När jag gick i skolan; mellan- och högstadiet, så fick vi inte lära oss något om den nordiska 

mytologin som egentligen är ett kulturarv för oss här i norden. Vi blev istället bombarderade 

med berättelser och beskrivningar om den grekiska och romerska mytologin. Varför 

utelämnades egentligen vårt kulturarv i undervisningen? Jag anser att vår egen mytologi borde 

berättas och läras ut så att den inte glöms bort och kan träda fram ur den grekiska/romerska 

mytologins skugga. Inte bara dess historiska och kulturella betydelse spelar in, utan mytologin 

är också en rik sagoskatt som borde tillvaratas. 

 

1.1 Syfte 
På senare år så har jag blivit allt mer nyfiken och intresserad på det kulturarv som den 

nordiska mytologin erbjuder. Med verket ämnas därmed skapa ett spel med ett svagt inslag av 

lärande, där spelaren får lära sig om mytologin samtidigt som han/hon har roligt. Dock ligger 

inte fokus på lärandet, utan detta är bara ett element som finns med i verket. Fokus ligger på 

att återskapa en berättelse ur den nordiska mytologin och anpassa den efter de riktlinjer som 

finns för berättande och narrativ i spel. Genom detta vill jag försöka förmedla en bild av den 

nordiska mytologin som kan leda till ett ökat intresse hos spelaren att lära sig mera. En 

inkörsport om så önskas. 

 

1.2 Frågeställning 
Jag valde att dela upp min frågeställning i två delfrågor för lättare översikt där frågorna 

anknyter till varandra:  

 

 Hur kan jag förmedla en bild av den nordiska mytologin genom mitt spel? 

o Vilken händelse lämpar sig för att gestalta mytologin? 

o Hur ska händelsen gestaltas? 

 

Den första delfrågan behandlar alltså vad som ska berättas och den andra hur händelsen ska 

berättas för att förmedla en bild av mytologin som lockar till fortsatt spelande och lärande.  
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1.3 Norse 
Norse är uppbyggt runt berättelsen Gudarnas skatter som beskrivs i bakgrundskapitlet. 

Kortfattat så går Gudarnas skatter ut på att två dvärgar ska tillverka tre skatter åt de nordiska 

gudarna. Den bakomliggande historien i verket Norse är att protagonisten – som spelaren 

spelar – vaknar upp i ett rum på ett värdshus där han inte vet vem han är eller hur han kom dit. 

Det första spelaren möter är en blond kvinna som berättar för honom att han har blivit utvald 

att hjälpa gudarna. Hon berättar även att de spenderat natten tillsammans och att hon ser fram 

emot det igen om protagonisten kan hitta henne. Väl nere i värdshuset står en bartender och 

dricker mjöd. Bartendern berättar för spelaren genom dialoger att två dvärgar har ockuperat 

smedjan i byn. 

 

Genom dialoger så kan spelaren fråga alla karaktärer i Norse om de vet något om den blonda 

kvinnan; vem hon är, vart hon är. Den enda som vet något om henne är en av de två dvärgarna 

som ockuperar smedjan. I utbyte mot informationen om vem kvinnan är så behöver dvärgen 

Brokkr hjälp med att tillverka tre skatter åt gudarna. De tre sidouppdragen som spelaren 

behöver fullborda är uppdelade i tre olika områden på den ö som Norse utspelar sig på. Detta 

för att spelaren ska få utforska den nordiska skogen och omgivningen som är skapad av min 

andra gruppmedlem, Jesper Flarup. De tre skatter som ska tillverkas är: Draupner; en stor 

guld armring, Gyllenborte; en galt med en man av guld samt Mjölner; Tors hammare som kan 

kastas mot sitt mål och återvänder till Tor likt en bumerang. 

 

När spelaren fullbordat de tre skatterna så behöver dvärgarna hjälp med en sista sak; de måste 

offra skatterna till gudarna genom att bränna upp dem. Till detta behövs ett speciellt trädslag 

som bara finns i ett område på ön. Trädslaget vaktas dock av ett stort troll som spelaren måste 

besegra. När spelaren återvänder med trädslaget så berättar Brokkr vem den blonda kvinnan 

är och vart protagonisten kan finna henne. Vid det här laget är spelet slut då tidsramen för 

kursen inte tillät ett längre spel. 

 

Utöver de tre sidouppdragen samt det sista uppdraget med trollet så finns ett uppdrag där 

protagonisten kan hjälpa en karaktär att samla svampar i skogen. Karaktären använder sedan 

svamparna för att gå i trans och samtala med olika väsen. Detta heter under förkristen tid 

”sejd” och är likt shamanism i nutid (Davidson, 1964/1984). Som tack för hjälpen så får 

protagonisten en flaska som han kan använda för att gå i trans och frambringa sin 

skyddsängel. 
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2. Tillvägagångssätt 
Det första som gjordes var att ta fram en planering inför själva verket. I planeringen antogs att 

det skulle ta ca två veckor för inlärning av programmet; editorn för Oblivion (2006). Utöver 

detta så antogs att 12 veckor skulle vara tillräckligt för att producera och finslipa på Norse. 

Det första problem som upptäcktes var den tid som avsatts för inlärning av programvaran. 

 

Efter första veckan med programvaran drogs slutsatsen att det skulle ta längre tid än vad som 

var planerat för inlärning. Utöver detta så var första veckan vid kursstart inplanerad med 

föreläsningar vilken gjorde att planeringen brast direkt. 

 

Under hela utvecklingen användes programvarans wikipedia som hjälp vid de problem som 

uppstod.  Parallellt med programvaran och wikipedian så studerades mytologilitteraturer för 

att finna en berättelse som kunde användas i spelet. Den berättelse som till synes var mest 

lämpad att göra spel på heter Gudarnas skatter och finns utförligt beskriven i 

bakgrundskapitlet. 

 

Utvecklingen fortskred med mindre hinder som löstes fort. Efter utformningen av de 

sidouppdrag som Norse bygger på så blev det dags att implementera dem i spelet. Detta var 

lättare sagt än gjort. Själva uppdragsverktyget i programvaran var oerhört avancerad, men 

detta ansågs inte som något större hinder med wikipedian tillhands. När första uppdraget var 

klart så fortskred resterande uppdrag enkelt.  

 

Under tiden som uppdragen tog sin form så skrevs de dialoger som finns med i spelet. När 

implementeringen av dessa dialoger skulle börja så uppstod nästa hinder. Dialogverktyget 

som tillsynes var enkelt visade sig vara mer komplext, likt uppdragsverktyget. Problemet låg i 

att det inte gick att lägga in alla dialoger under en karaktär. Alla dialoger skrevs därför var för 

sig och de karaktärer som fanns med skulle kopplas till dialogerna. Det tog lite tid innan detta 

blev förståeligt, men efter det fortskred implementeringen bra. 

  

Produktionen fortskred som sagt med mindre hinder som löstes ändra fram tills 

produktionsstoppet. Alla de personliga mål samt de gruppmål som var specificerade blev 

uppfyllda och Norse hade skapats. Detta trots den långa inlärningsprocessen av programvaran 

samt de hinder som påträffades. 

 

För de teoretiska utgångspunkterna som bygger upp själva benstommen i denna rapport så 

används huvudsakligen Andrew Rollings och Ernest Adams bok Andrew Rollings and Ernest 

Adams on Game Design (2003) som har används i tidigare kurser på Högskolan i Skövde. 

Skrivandet av denna rapport påbörjades efter att själva verket var avklarat, som enligt min 

reflektion vid närmare eftertanke var en miss.  

 

2.1 Avgränsning 
Oblivion (2006) användes som plattform för att skapa Norse därför att den miljö, landskap, 

byggnader och känsla som vi ville ha redan fanns som grund. I Oblivion (2006) finns det 

byggnader som påminner och passar bra för vikingatiden och som lätt kan appliceras på en 

fornnordisk kontext, då tidsramen för verket och kursen inte tillät skapandet av egna 

byggnader. 
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Ett litet problem var de dialogval som spelaren kan välja i spelet. I Oblivion (2006) så kan 

spelaren välja olika val vid dialoger men enbart en längd på 38 tecken. Med denna 

begränsning i åtanke så tvingades de val som spelare kan välja mellan kortas ner till koncisa 

och informationsrika val i Norse. 

 

Ett stort problem som märktes i början var att Oblivion (2006) inte har dvärgar som ras. Själva 

berättelsen som Norse bygger på handlar som sagt om att två dvärgar ska tillverka tre skatter 

åt gudarna. Då inga dvärgar finns med i Oblivion (2006) så tvingades användandet av en ras-

modul för att lösa problemet. Den modul som användes för att kunna ha dvärgar i Norse heter 

Dwarf race (2008) och är gjord av ett fan vid namn Peanutkiller. Vad denna modul egentligen 

gör i Norse är att den krymper storleken på en människa samt lägger till ett stort skägg med 

flätor, dvs. nya texturer. 

 

Då mycket fokus av handlingen i Norse har lagts på en blond kvinna så var målet att få till ett 

bra utseende för att förstärka spelarens intresse av att hitta henne. Utseendet på både män och 

kvinnor i Oblivion (2006) är oerhört dåligt så här användes fyra andra moduler för att 

förbättra utseendet. Den första modulen heter Corean Mod (2008) tillverkad av idkrrr och 

tillför nya frisyrer samt ögonfärger till karaktärer. Den andra modulen heter Nec Character 

Sonet_Mature (2008) tillverkad av Nec och tillför ett ansikte som används på den blonda 

kvinnan. För att kunna flytta över detta ansikte till den blonda kvinnan i Norse så användes ett 

program vid namn Oblivion Face Exchange Lite 1.4.1 (2008) tillverkad av Mikko Puonti – 

Resetgun. 

 

Den tredje modulen heter Female EyeCandy Wardrobe (2008), tillverkad av Exnem och 

tillför nya kläder som även de används på den blonda kvinnan. Den fjärde och sista modulen 

heter Female Eyecandy Body Replacer NUDE (2008), även den tillverkad av Exnem och 

tillför en ny kroppsbyggnad hos kvinnor. Med tanke på namnet på den sistnämnda modulen så 

förekommer inget naket i Norse utan den används enbart för att förändra kroppsbyggnaden. 

 

Som nämndes i inledning så arbetade jag tillsammans med Jesper Flarup som gjorde level-

designen till Norse. Han gjorde den miljödesign i Norse så som skogar, berg, vatten etc. samt 

interiören till de två grottor som finns. Mitt arbetsområde i Norse var research, 

dialogskrivning, uppdragsskapande samt interiördesign till de hus som finns i modulen. Vi 

gav varandra ständig feedback och konstruktiv kritik ifall något behövdes ändras eller göras 

om. Ett exempel på detta var hur själva världen/ön skulle vara formad. Jag ville personligen 

ha en mer fjordliknande värld men Jesper ville ha en ö. I detta exempel fick jag vika mig för 

Jespers miljödesign. 

 

Fördelen med att vara två på ett verk av denna dignitet är att arbetsfördelningen kan delas 

upp. Norse är uppbyggt i två stora områden; narrativ och level-design. Uppdelningen gjorde 

det möjligt för oss att arbeta parallellt men separat fast vi satt bredvid varandra under nästan 

hela projekttiden. Ett problem som egentligen är programvarurelaterat är, att editorn som 

verket gjordes i inte har stöd för, att föra samman två separata filer. Detta löstes genom 

nerladdning av ett program vid namn TES4Gecko 15_1 (2008) som är tillverkat av en fan-

grupp vid namn TeamGecko som hade den önskade funktionen. 
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3. Bakgrund 

Detta kapitel kommer att behandla urvalet av mytologisk berättelse samt en mer ingående del, 

som beskriver berättarteknik och hur den kan appliceras på spel. 

 

3.1 The Elder Scrolls IV: Oblivion 
Spelet The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006) är det fjärde spelet i serien The Elder Scrolls och 

även det mest avancerade. Oblivion (2006) är ett singleplayer-roleplaying-game, det vill säga 

spelet spelas av en ensam spelare på sin dator och spelet utspelar sig i en medeltidsmiljö med 

en drivande karaktärsutveckling. Spelet är utvecklat av Bethesda Softworks och släpptes till 

PC och Xbox 360, 2006. En senare version släpptes även till Playstation 3, 2007. Utöver 

spelet i sig finns det en editor vid namn The Elder Scrolls Constructions Set (2006). 

Programmet är gratis och tillåter vem som helst att skapa egna banor, byar, karaktärer etc. Det 

var denna editor som användes för verket. 

 

3.2 Mytologisk berättelse 
För att finna en bra och lämplig berättelse som skulle fungera som huvuduppdrag så 

undersöktes en B-uppsats skriven av Jessica Nilsson (2006) vid namn Nordisk mytologisk 

kosmologi som spelvärd - Vilka källor bör användas i skapandet av en spelvärld baserad på 

nordisk mytologi? Efter en kort analys av uppsatsen och de referenser som används beslutades 

att boken Nordens gudar och myter (Davidson, 1964/1984) - som i sig själv var baserad på 

samma referenser som B-uppsatsens - skulle användas. I denna bok finns en berättelse vid 

namn Gudarnas skatter: 

 

”En dag skar Loke (en jätte som bodde bland gudarna) av elakhet av Sivs (Tors fru) gyllene 

hår, och Tor (en av gudarna) skulle ha dödat honom, om han inte förmått två skickliga 

dvärgar att tillverka nya flätor av rent guld åt Siv, vilka skulle växa som riktigt hår. De 

byggde också Frejs (en av gudarna) underbara skepp och förfärdigade Odens (en av gudarna) 

stora spjut Gungner. Loke eggade därpå upp två andra dvärgar att göra ytterligare tre 

dyrgripar lika märkliga som dessa; han vågade sitt huvud på att de inte skulle kunna det. 

Medan de arbetade i smedjan blev dvärgen som skötte bälgen stucken av en fluga, men trots 

detta lyckades de förfärdiga en makalös galt med borst av guld, som kunde springa fortare än 

någon häst och lysa upp den mörkaste natt. De smidde också en stor guldring, Draupner, från 

vilken det droppade åtta nya ringar var nionde natt. 

 Medan de höll på med den tredje klenoden stack flugan dvärgen igen, denna gång på 

ögonlocket, och han måste lyfta handen för att jaga bort den. Denna tredje klenod var den 

stora hammaren Mjölner, vilket träffade allt den kastades mot och återvände till kastarens 

hand. På grund av avbrottet med flugan, som var Loke i förklädnad, blev den en smula för 

kort i skaftet. Icke desto mindre ansåg asarna att den var den bästa av alla deras skatter, ett 

säkert vapen mot deras fiender, och de förklarade att Loke hade förlorat sitt vad. Han sprang 

sin väg men greps av Tor och överlämnades till dvärgarna; dessa ville hugga huvudet av 

honom, men Loke menade att de inte hade någon rätt att röra vid hans hals. De nöjde sig då 

med att sy igen hans läppar.” (Davidson, 1964/1984). 
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3.3 Berättarteknik 
Richard Rouse III är designregissör på företaget Surreal Software. Han var bl.a. projektledare, 

designledare och skribent till action-skräckspelet The Suffering (2004). Enligt Rouse III 

(2005) så behöver inte spel berätta en berättelse. Om spelet berättar en historia och 

implementeras på rätt sätt så blir spelet mycket starkare och lockar fler spelare. Två exempel 

på berättarteknik inne i själva spelet är dels text; en berättelse kan förmedlas genom ex. 

böcker eller datorer inne i spelet samt dels genom dialog; berättelsen förmedlas genom 

dialoger mellan spelaren och datorstyrda karaktärer (Rouse III, 2005). 

 

Det är viktigt att veta vem som berättar själva berättelsen; spelaren eller skaparen. En designer 

kan enligt Rollings och Adams (2003) drabbas av ett fenomen vid namn "frustrerande 

författar syndromet". Med detta fenomen menas, att skaparen skriver en novell och tvingar på 

spelaren en linjär och restriktiv berättelse utan att låta spelaren utforska världen själv 

(Rollings & Adams, 2003). 

 

Ett sätt att undvika ”frustrerande författar syndromet” är genom att ingjuta en ickelinjär 

berättelseform. Genom en förgrenbar berättelse så kan spelaren välja vilket uppdrag eller 

moment i spelet hon vill göra först. Med detta menas även att själva bakgrundsberättelsen kan 

gå åt ett annat håll om spelaren besegrar en fiende, än om hon inte skulle ha gjort det. Med en 

förgrenbar berättelse kan spelaren välja vilken del hon vill börja på, göra därefter och sedan 

sluta med. Detta bidrar till en ickelinjär berättelseform och ger spelaren mer frihet samt 

hjälper skaparen ifrån ”frustrerande författar syndromet” (Rouse III, 2005). 

 

För att undvika ”frustrerade författar syndromet” så har Norse gjorts enligt Rouse III (2005) 

ickelinjära berättelseform. Norse innehåller som sagt fem uppdrag, varav tre är sidouppdrag 

som måste klaras av för att spelaren ska bli tilldelad det sista uppdraget. Som Rouse III (2005) 

nämner så innehåller även Norse en förgrenbar berättelse där spelaren kan välja i vilken 

ordning hon vill göra de tre sidouppdragen. 

 

Enligt Rollings och Adams (2003) om berättarteknik i spel, så ger bakgrundshistorien själva 

ryggraden till ett uppdragsbaserat spel. Komplexiteten och betydelsen för berättelsen ökar i 

spelet. Ett arkadspels bakgrundshistoria är inte lika viktig och behöver inte vara viktigt i 

jämförelse med ett rollspel som kräver en rikare historia för dess spelmoment (se figur 1) 

(Rollings & Adams, 2003). 

 

 
 

Joseph Campbell (1949, i Rollings & Adams, 2003) publicerade ett verk vid namn The Hero 

with a Thousands Faces som behandlar berättarstruktur. Verket undersökte relationen mellan 

legender och myter mellan kulturer i hela världen. Resultatet blev ett mönster som alla dessa 

Figur 1: Spelkomplexitet 



11 

 

legender och myter är uppbyggda på. Detta mönster, även kallat ”monomyten” benämns The 

Hero’s Journey och beskriver ett antal steg som hjälten i berättelsen följer (Rollings & 

Adams, 2003). 

 

Christopher Vogler (1993, i Rollings & Adams, 2003) publicerade några år senare en bok vid 

namn The Writer’s Journey som är inspirerad av Campbells (1949, i Rollings & Adams, 

2003) undersökning. Denna bok eller guide (om så önskas) kan appliceras på skapandet av 

spel. Det borde påpekas att denna bok endast ger riktlinjer och inte ett fast recept på hur ett 

spel utformas (Rollings & Adams, 2003). 

 

Voglers (1993, i Rollings & Adams, 2003) version av ”monomyten” i The Hero’s Journey 

beskriver tolv steg för hur en berättelse bör vara uppbyggd: 

 

1. Den vanliga världen 

2. Anropet till äventyr 

3. Avslaget till anrop 

4. Mötet med mentorn 

5. Korsa den första tröskeln 

6. Prövningar, vänner och fiender 

7. Närmandet till den innersta grottan 

8. Prövningen 

9. Belöningen 

10. Vägen tillbaka 

11. Uppståndelsen 

12. Återförandet med belöningen 

(Vogler, 1993, i Rollings & Adams, 2003). 

 

Nedan kommer en beskrivning av dessa tolv steg som sedan appliceras på Norse i 

resultatdelen. Informationen i följande stycken är hämtat från Rollings & Adams (2003) om 

inget annat anges. 

3.3.1 Den vanliga världen 

”Den vanliga världen” är där spelaren blir introducerad till sin karaktär. Här ges även 

information om karaktärens bakgrund samt motiv. Ett vanligt sätt att göra denna introduktion 

är antingen genom: 

 

1. Spelaren får förklarat för sig vad som har hänt hittills för karaktären och vad som 

kommer att hända. 

 

2. Spelaren ges en kort bild av den speciella världen – den värld som karaktären kommer 

träda in i – som kommer att möta karaktärens vanliga värld och som skapar själva 

berättelsen i spelet. 

 

Enligt Rollings och Adams (2003) så är det viktigt i detta stadium att låta spelaren skapa ett 

band med sin karaktär. Ett sätt att göra detta är att anspela på spelaren känslor för sin karaktär. 

Ett exempel på denna anspelning återfinns i spelet Half-Life (1998), producerat av Valve 

Software. Protagonisten Gordon Freeman är nyanställd på Black Mesa laboratoriet. Spelaren 

kan enligt Rollings och Adams (2003) känna empati för hur det är att vara nyanställd. 

Plötsligt befinner sig Freeman på andra planeter med farliga utomjordingar och laboratoriet är 

fullt med fiender. Freeman måste ta sig ut. 
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3.3.2 Anropet till äventyr 

”Anropet till äventyr” är katalysatorn som utlöser berättelsen i spelet. Det är här som spelaren 

och hennes karaktär antingen accepterar spelets uppdrag eller inte. Ett exempel på hur ett 

anrop fungerar återfinns i spelet Outcast (1999), producerat av Infogrames. Spelets 

protagonist Cutter Slade är en pensionerad militär som sitter i en bar och dricker whiskey. 

Han blir avbruten när några FBI-agenter närmar honom och säger att han behövs omgående 

för ett uppdrag. 

 

Enligt Rollings och Adams (2003) så kan frestelse användas som utlösare vid ett anrop. Att 

använda sexuell frestelse är enligt Rollings och Adams (2003) inget bra tema. Ett bättre 

alternativ är att använda girighet. Exempel på girighet i spel är teman som ”tjäna så mycket 

pengar som möjligt” eller ”skattjakt”. Anropet behöver inte vara explicit utan anropet kan 

komma från ett tomrum eller en saknad av något för protagonisten. 

 

3.3.3 Avslaget till anrop 

”Avslaget till anrop” är den fas där protagonisten kan avböja ett anrop. Detta kan exempelvis 

ske i en dialog där karaktären väljer att avböja. Ett exempel på detta finns i Outcast (1999) där 

Cutter Slade avböjer FBI-agenternas förfrågan genom att han vänder sig bort, sveper sin 

whiskey och säger att han är pensionerad. Detta ger enligt Rollings och Adams (2003) mer 

djup och drama än om Slade ställt sig upp och följt med agenterna direkt. 

 

Spel med flertaliga uppdrag erbjuder enligt Rollings och Adams (2003) flertalet avslag. Så 

länge huvuduppdraget blir avklarat så kan spelaren välja att avböja från några sidouppdrag. 

 

3.3.4 Mötet med mentorn 

”Mötet med mentorn” tillhandahåller information till protagonisten om exempelvis 

omgivningen eller olika situationer. Ett exempel på en mentor finns i spelet Planescape: 

Torment (1999), tillverkat av Black Isle Studios. Mentorn vid namn Morte ger spelets 

protagonist information om just hans omgivning och situation. Protagonisten avancerar i 

spelet och Morte tillhandahåller honom fler tips och förslag. 

 

Mentorn behöver inte enligt Rollings och Adams (2003) bara vara en person. Det kan vara 

flera personer som tillhandahåller spelets protagonist med information. Till och med ett 

bibliotek eller en tv kan fungera som mentor så länge informationen erbjuds. Det viktigaste är 

att när protagonisten bestämmer sig för att handla så ska en mentor erbjuda information. 

 

3.3.5 Korsa den första tröskeln 

”Korsa den första tröskeln” är fasen där protagonisten beger sig från sin vanliga värld ut i den 

speciella världen och äventyret. Detta steg är enligt Rollings och Adams (2003) inte alltid 

frivilligt. Ett exempel när protagonisten kastas in i den speciella världen mot sin vilja finns i 

Planescape: Torment (1999). Protagonisten vid namn Nameless One vaknar upp i den 

speciella världen med enbart ett fåtal minnesbilder från sin vanliga värld. 

 

När denna tröskel är passerad så finns det ingen återvändo till den vanliga världen. Äventyret 

har börjat. 
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3.3.6 Prövningar, vänner och fiender 

”Prövningar, vänner och fiender” är enligt Rollings och Adams (2003) den störta fasen i ett 

spel och utgör majoriteten av handlingen. Syftet med denna fas är att förbereda protagonisten 

inför den stora prövningen. Detta sker genom en ständigt ökande svårighet på de fiender som 

möts. Det är även i denna fas som spelaren samt protagonisten lär sig de seder och bruk som 

förekommer i den speciella världen. 

 

3.3.7 Närmandet till den innersta grottan 

”Närmandet av den innersta grottan” är enligt Rollings och Adams (2003) kärnan i spelet. Det 

är här som protagonisten ska finna den belöning som eftersträvs. Det finns enligt Rollings och 

Adams (2003) två sätt att avsluta ett spel utifrån denna fas: 

 

1. När belöningen är i slutet av spelet så antas automatiskt vägen tillbaka för 

protagonisten. Att finna belöningen är höjdpunkten i berättelsen och spelet. Fördelen 

med denna metod är att spelaren slipper följa sina steg tillbaka mot den väg hon kom. 

 

2. Om belöningen är i mitten av spelet så spelar vägen tillbaka en stor roll i själva 

uppdraget och berättelsen. Belöningen är bara halva spelet och protagonisten måste nu 

fly tillbaka till sin vanliga värld med belöningen. Nackdelen med denna metod är att 

vägen tillbaka måste vara signifikativt annorlunda är vägen fram till denna fas. 

 

3.3.8 Prövningen 

”Prövningen” är den fas där protagonisten möter den slutgiltiga fienden; ärkerivalen. Detta är 

enligt Rollings och Adams (2003) den avgörande striden i berättelsen. Många spel innehåller 

”prövningen” som exempelvis Half-Life (1998) där Freeman slutligen möter den stora onda 

utomjordingen eller i spel som Diablo II (2000) – tillverkat av Blizzard North – där 

ärkerivalen är djävulen själv. 

 

3.3.9 Belöningen 

”Belöningen” sker efter ”prövningen” när ärkerivalen är besegrad och belöningens innehåll 

kan enligt Rollings och Adams (2003) komma i många olika former. Ett exempel på en 

ovanlig belöning är i spelet Plancescape: Torment (1999) där protagonisten erbjuds dödlighet 

och ett löfte om död. För spelaren kan detta ses som en konstig belöning men för Nameless 

One som ständigt dött och återfötts så erbjuds en chans att återförenas med sin käraste i 

oändlig sömn. 

 

Enligt Rollings och Adams (2003) så slutar många spel vid denna fas då resterande faser 

ersätts med en videoslutscen. Den belöningen som spelaren och hans protagonist kämpat efter 

måste enligt Rollings och Adams (2003) reflektera den möda det tog att finna den. Ett 

exempel på ett dåligt slut enligt Rollings och Adams (2003) finns i spelet Unreal (1998) – 

tillverkat av Epic Games – där spelaren kämpat mot otaligt många utomjordingar, flytt 

planeten och tvingas sväva omkring i rymden i sin kapsel medan syret tar slut. 
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Figur 2: Fördröjd kris 

3.3.10 Vägen tillbaka 

”Vägen tillbaka” är fasen där protagonisten återvänder till sin vanliga värld med belöningen. I 

vissa spel så har äventyret förändrat protagonisten så pass mycket att hon inte kan återanpassa 

sig. Ett bra exempel på detta är spelet Fallout (1997), tillverkat av Black Isle Studios. 

Protagonisten i spelet återvänder till de underjordiska valven med det mycket behövda 

vattenkretskortet men nekas inträde till sin ”vanliga värld” igen. Valv-ledarna menar att 

protagonisten blivit förändrad och för farlig för att återvända. 

 

3.3.11 Uppståndelsen 

”Uppståndelsen” är den fas där alla ouppklarade frågor besvaras. Ett syfte enligt Rollings och 

Adams (2003) är för spelaren att se om protagonisten har blivit förändrad på något sätt, eller 

om hon har svaren på alla frågor som ställts under spelets gång. 

 

3.3.12 Återförandet med belöningen 

”Återförandet med belöningen” är den slutgiltiga fas där protagonisten återvänder till sin 

vanliga värld. Enligt Rollings och Adams (2003) så är det inte alltid bra med ett ordentligt slut 

där spelaren får svar på alla frågor som hon tilldelats under äventyret. Ibland kan det vara bra 

att lämna vissa frågor olösta för en fortsättning eller en uppföljare. 

 

3.4 Berättarhastighet 
En berättelse kan enligt Rollings och Adams (2003) trappas ner på två olika sätt för att närma 

sig slutet. Var själva nertrappningen börjar är baserat på vart prövningsfasen befinner sig. Den 

vanligaste ansatsen är att sakta bygga upp till prövningen i slutet av akt 2 och sedan raskt röra 

sig mot den slutgiltiga klimaxen (se figur 2). Denna typ används mycket i spel och i film samt 

att den låter handlingen koncentrera sig på allt innan prövningen. När spelaren har belöningen 

så avslutas resterande faser snabbt (Rollings & Adams, 2003). 
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Den andra typen av nertrappning är att sätta prövningen i mitten av berättelsen för att göra 

plats för en lika lång innan och efter prövningsberättande (se figur 3). Denna typ låter 

prövningen och belöningen utforskas i mer detalj samt att båda är lika viktiga för berättelsen 

(Rollings & Adams, 2003). 

 

I Norse används den första berättarhastigheten (se figur 2) där äventyret sakta byggs upp mot 

prövningen för att sedan raskt röra sig mot klimaxen. Denna typ av berättarhastighet 

fungerade bäst för Norse då tidsramen för kursen inte tillät en längre och mer utdragen sort. 

 

3.5 Genreanalys 
Enligt Feil och Scattergood (2005) är ett RPG (role-playing-game) för det mesta ickelinjärt. 

Olika uppdrag med olika belöningar förekommer vanligtvis och uppdragen är utformade så att 

delar av berättelsen i spelet bitvis berättas (Feil & Scattergood, 2005). 

 

Definitionen av ett lärandespel har enligt Pedersen (2003) betoning på lärande. Spelet kan se 

ut som vilket spel som helst fast det betonar just lärande. Exempelvis kan ett historiespel – där 

spelaren lär sig historia – spelas som ett äventyrsspel eller som ett RPG. Detta underlättar 

lärandet då spelaren samtidigt blir underhållen (Pedersen, 2003). 

 

Det är även viktigt som skapare att känna till det material som ska undervisas. Lika viktigt är 

det att veta hur informationen ska nå ut till spelaren. Ett exempel är genom avklarandet av ett 

uppdrag (Feil & Scattergood, 2005). 

 

Det finns även hybridgenrer där två eller fler genrer blandas (Pedersen, 2003). Norse är i 

grunden ett RPG där spelaren löser uppdrag och belönas därefter. Belöningen ser dock 

annorlunda ut till skillnad från exempelvis grundspelet The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006) 

där spelaren tilldelas pengar eller föremål. I Norse tilldelas spelaren en pergamentrulle med 

innehållande nordisk mytologi när hon klarat av ett uppdrag. På så sätt lär sig spelaren om 

nordisk mytologi samtidigt som hon blir underhållen. Norse kan då definieras som ett 

läranderollspel eller ett ”educational-role-playing-game” (ERPG). 

 

Figur 3: Central kris 
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3.6 Spelartyper 
Detta kapitel syftar till att analysera vilka olika spelartyper som Norse riktar sig emot. Här 

används Bartles (1996) indelning beroende på en spelares spelstil. 

 

Richard Bartle (1996) beskriver i sin uppsats Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players Who 

Suit MUDs (1996) hur det finns fyra olika spelartyper, vad de föredrar och hur de agerar mot 

andra spelare samt sin omgivning. Figur 4 nedan visar de olika spelartyperna samt en 

beskrivning hur de agerar (Bartle, 1996). 

 

Uträttare (Achievers) Huvudmålet är att samla erfarenhetspoäng eller att öka i nivå på sin 

karaktär. Att utforska världen i spelet är endast nödvändigt för att 

hitta nya skatter eller mer poäng.  

Sociala spelare 

(Socialisers) 

Sociala spelare är intresserade av andra spelare. Spelet de spelar är 

enbart en plattform för att prata med andra människor. De bryr sig 

om andra spelare och gillar att skämta, lyssna, sympatisera eller rent 

utav att titta på andra spelare som spelar. 

Utforskare 

(Explorers) 

Deras huvudmål är att utforska världen som de spelar i. De provar 

ständigt nya metoder på olika platser för att klura ut hur spelet 

funkar.  

Mördare (Killers) Mördare får sin kick genom att döda andra spelares persona. Genom 

att samla poäng på sin karaktär och öka i nivå så kan de bli 

tillräckligt starka för att börja döda andra spelare.  

Figur 4: Bartles spelartyper 

 

Norse är i första hand utvecklat för ”Uträttare” från Bartles (1996) spelartyper som nämns 

ovan i figur 4. Norse ger spelaren totalt fem uppdrag att klara av. Precis om Bartle (1996) 

beskriver om ”Uträttare” så utforskar de spelvärlden för att finna nya skatter eller för att få 

mer erfarenhetspoäng. Eftersom Norse inte är ett multiplayer-spel så tilltalar det inte ”Sociala 

spelare” då de inte kan kommunicera med andra spelare. Norse tilltalar heller inte ”Mördare” 

då det inte finns några andra spelare att döda. För ”Utforskare” så erbjuder Norse en nordisk 

miljö att utforska. Det är allt. Norse erbjuder således ”Uträttare” den största spelglädjen med 

uppdrag och skatter.  

 

3.7 Liknande verk 
Målet med Norse som beskrivs i inledningskapitlet är att producera ett spel som är så 

mytologiskt korrekt som möjligt. Detta kapitel syftar till att jämföra till vilken grad den 

nordiska mytologin figurerar i andra spel. Även hur mycket av mytologin som är mytologisk 

korrekt och hur mycket den framträder. Detta är till för att styrka valet av en existerande 

nordisk berättelse för adaption till ett spel. 

 

3.7.1 Age of Mythology 

Age of Mythology (2002) är ett strategispel där spelaren får kontroll över arméer och krigar sig 

fram genom berättelsen. Totalt finns det nio gudar att tillbe som resulterar i att spelaren får 

olika krafter att använda mot sina fiender. Antalet gudar är indelat i grekiska; Hades, 

Poseidon och Zeus, egyptiska; Isis, Ra och Set, samt nordiska; Loke, Oden och Tor. De 

krafter som spelaren kan få varierar från meteorregn till åskskurar som ödegör fiendens 
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arméer. Den nordiska mytologiska delen av spelet går ut på att stoppa en karaktär vid namn 

Gegorensis från att väcka en titan (Age of Mythology, 2002). 

 

3.7.1.1 Mytologisk gestaltning 

Den nordiska mytologi som finns med i Age of Mythology (2002) är fiktiv. Berättelsen är inte 

baserad på någon existerande historia. Det enda mytologiska element i spelet är de tre 

gudarna. Dessa gudars enda uppgift är att förse spelaren med olika krafter som kan användas 

mot fiendens arméer (Age of Mythology, 2002).  

 

3.7.2 World of Warcraft: Wrath of the Lich King 

Detta spel är ett tillägg till de två föregående spelen; World of Warcraft (2004) och World of 

Warcraft: The Burning Crusade (2007). World of Warcraft-serien är ett massive-multiplayer-

online-roleplaying-game (förkortat MMORPG). Spelets design låter spelaren interagera med 

miljö, datorstyrka karaktärer, fiender samt andra verkliga spelare. Wrath of the Lich King 

(2008) tillägget utspelar sig på en ö vid namn Northrend. Själva miljön och det folk som bor 

där är inspirerat från nordisk mytologi med vikingar, drakar och andra bestar. Det 

mytologiska element påminner om Age of Mythology (2002) där gudarna; Loke, Oden och 

Tor figurerar (World of Warcraft: Wrath of the Lich King, 2008). 

 

3.7.2.1 Mytologisk gestaltning 
Precis som Age of Mythology (2002) så är den nordiska mytologin fiktiv och följer alltså 

ingen direkt berättelse eller händelse ur mytologin. Den starkaste referensen till mytologin är 

gudarna; Loke, Oden, Tor och deras krafter (World of Warcraft: Wrath of the Lich King, 

2008). 

 

3.7.3 Rune 

Rune (2000) är ett tredjepersons-actionspel som följer en vikingakrigare vid namn Ragnar. 

Själva berättelsen som driver spelet framåt handlar om att en order vid namn ”Odinsblade” 

ska skydda runstenar som används för att fängsla Loke. Runestenarna fungerar som ett 

fängelse och hindrar Loke från att starta Ragnarök; jordens undergång. Under spelets gång så 

vandrar Ragnar genom olika delar av den nordiska mytologin och träffar på olika personer 

som exempelvis Hel; underjordens drottning. Spelet kan sluta på två sätt; antingen hjälper 

spelaren Loke genom att befria honom från fängelset av runstenar eller så hjälper spelaren 

Oden och besegrar Loke (Rune, 2000). 

 

3.7.3.1 Mytologisk gestaltning 
Genom spelet så besöks platser som är mytologiskt korrekta. Själva huvudberättelsen om att 

Loke skulle vara fängslad av runstenar är dock fiktiv. Enligt Snorres Edda (Sturlasson, övers. 

1970) och även Nordens Gudar och Myter (Davidson, 1964/1984) så fängslas Loke utav 

tarmar från sig egen son efter att han fått en av Odens son mördad av sin egen bror. Rune 

(2000) är det spel där mytologin gestaltas bäst men är ändå inte helt mytologiskt korrekt. 
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4. Resultat 
Detta kapitel innehåller svaren på frågeställningarna där den första frågan om vad för 

berättelse som ska berättas besvaras utifrån en textanalys av Gudarnas skatter. Efter det 

besvaras även hur en berättelse kan berättas utifrån Voglers The Hero’s Journey (1993, i 

Rollings & Adams, 2003). 

 

4.1 Vad ska berättas? – Gudarnas skatter 
Per Arne Tjäder (2000) skriver om Aristoteles och diktkonsten i boken Fruktan, medkänsla 

och kritisk distans att ett skådespel först och främst ska utföras inför en publik men dess syfte 

kan även nå sin verkan genom att läsas. Detta är fallet med berättelsen Gudarnas skatter som 

nu textanalyseras utifrån Aristoteles riktlinjer för ett drama.  

 

Termen ”hamartia” syftar till att protagonisten ska gå från lycka till olycka via ett felsteg eller 

ett misstag (Tjäder, 2000). I Gudarnas skatter så är Loke själva protagonisten och dramats 

”hamartia” inträffar när Loke i början är säker på att dvärgarna inte kan tillverka de tre 

skatterna, men i slutet får Loke sina läppar hopsydda (Davidson, 1964/1984). 

 

”Peripeti” är definitionen av en vändpunkt i dramat inom Aristoteles diktkonst (Tjäder, 2000). 

”Peripetin” i Gudarnas skatter inträffar i slutet när Loke försöker rymma från dvärgarna men 

Tor fångar honom och han överlämnas till sitt öde (Davidson, 1964/1984). 

 

En ”dues ex machina” är en gud eller en budbärare som i slutet av ett drama anländer och 

ställer handlingen till rätta (Tjäder, 2000). I Gudarnas skatter så är det Tor som är en ”dues ex 

machina” då han fångar Loke och överlämnar honom till dvärgarna. Loke ställs nu till svars 

för den vadslagning han gjort och förlorat (Davidson, 1964/1984). 

 

”Katharsis” är en term som syftar till hur åskådarna påverkas genom känslomässig rening och 

starka upplevelser i dramat (Tjäder, 2000). Loke är genom hela Gudarnas skatter ondskefull 

då han exempelvis i början skär av Sivs hår, eller när han stör dvärgarna för att inte förlora 

vadslagningen. ”Katharsis” inträffar i slutet när Tor fångar Loke som försöker fly undan sitt 

öde (Davidson, 1964/1984). Tankar så som ”Vad bra att han fick vad han förtjänade.” kan 

förekomma hos åskådaren enligt en personlig åsikt. 

 

Några av tragedins grundelement är bl.a. våldsamma smärtor och kroppsskador vilket 

Gudarnas skatter innehåller. Detta gör berättelsen enligt Aristoteles till en tragedi som 

innehåller element och termer som de ovannämnda (Tjäder, 2000). Denna analys gjordes efter 

valet av berättelse för adaption men stärker valet då element och termer som enligt Aristoteles 

definierar ett drama finns. 

 

När en spelare klarar av ett uppdrag i Norse så tilldelas hon en pergamentsrulle med 

innehållande nordisk mytologi. Beroende på vad hon gör för uppdrag så varierar texten. I 

Norse finns det fem uppdrag, varav fyra är sidouppdrag. Tre av dessa sidouppdrag är skapta 

utifrån den berättelse – Gudarnas skatter – som är huvuduppdraget. Nedan följer de tre 

sidouppdragens pergamentsrullstexter som är hämtade ur både Nordens gudar och myter 

(Davidson, 1964/1984) och Snorres Edda (Sturlasson, övers. 1970) samt är inkluderade i 

spelet. 
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Draupner 

Draupner var en tung guldring, smidd av dvärgarna Brokkr och Eitri. Guldringen bars på 

armen av guden Oden. Var nionde natt droppar åtta nya ringar ifrån Draupner, precis lika 

tunga och vackra som Draupner själv. Ringen placerades slutligen på Odens sons Balders 

döde kropp, vars mördare var jätten Loke och fördes ner till dödsriket Hel. 

 

För att tillverka Draupner i Norse ska spelaren lokalisera tre guldklimpar och föra dem till 

dvärgarna. 

 

Gyllenborste 

Gyllenborste var en galt med gyllene man, skapad av dvärgarna Brokkr och Eitri. 

Gyllenborste höll till i Alfhem tillsammans med Frej, son till Njord. Frej var en Vaner – en av 

gudasläkterna, den andra var Asarna. I Alfhem kunde Frej rida omkring på den tama galten 

Gyllenborste. 

 

För att tillverka Gyllenborste i Norse ska spelaren hitta ett dött får med ull av renaste guld och 

lämna det till dvärgarna. Av det renaste guldet får därefter Gyllenborste gyllene man. 

 

Mjölner 

Mjölner var en hammare som tillverkades av dvärgbröderna Brokkr och Eitri. Skaftet på 

hammaren gjordes för kort då jätten Loke i form av att vara en fluga, störde en av dvärgarna. 

Hammaren gavs till guden Tor för, att beskydda gudar och människor från onda krafter. Tor 

kunde kasta hammaren mot fienden som alltid träffade och gav ett dödligt utslag. Hammaren 

återvände sen som en bumerang till Tors hand utan att skada hans tumme. 

 

För att tillverka hammaren Mjölner i Norse ska spelaren hämta speciella vattenstenar vid 

namn Tarnum som finns där berg möter vatten. Återförandet av dessa speciella vattenstenar 

till dvärgarna låser upp det sista uppdraget som leder till kvinnans identitet. 

  

4.2 Hur ska det berättas? – Berättarteknik 
Bakgrundskapitlet beskriver att först 

och främst används Voglers The 

Hero’s Journey (1993, i Rollings & 

Adams, 2003) för att konstruera och 

applicera den berättelse som Norse är 

uppbyggd på. Nedan följer en kort 

genomgång av de tolv stegen samt hur 

de har blivit applicerade på Norse och 

vad resultatet blev (se figur 6 för en 

repetition av de tolv stegen). 

 

4.2.1 Den vanliga världen 

I ”den vanliga världen” blir spelaren 

introducerad till världen och lär sig 

bakgrundshistorien i spelet. I Norse så 

vaknar spelaren upp i ett rum på ett 

värdshus tillsammans med en vacker 

kvinna. Spelaren vet varken vem 
Figur 6: Den cirkulära berättelseformen 
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protagonisten eller kvinnan är. Efter en dialog innehållande information om nordisk mytologi 

och att de spenderat kvällen tillsammans så försvinner hon magiskt utan att berätta vem hon 

är.  

 

Värdshuset där spelaren och hennes protagonist befinner sig i fungerar som ”den vanliga 

världen”, innan äventyret börjar. Hela akt 1 i den cirkulära berättelseformen (se figur 6) 

utspelar sig inne i värdshuset och det är inte förrän spelaren lämnar tryggheten som äventyret 

tar fart och protagonisten försöker finna identiteten på den vackra kvinnan. 

 

I ”den vanliga världen” så ska spelaren få information om protagonisten enligt Vogler (1993, i 

Rollings & Adams, 2003). I Norse har fokus lagts på kvinnan i spelet då protagonisten ska 

försöka finna hennes identitet genom att fullborda uppdraget baserat på Gudarnas skatter. 

Detta har gjorts för att inte slaviskt följa Voglers steg i The Hero’s Journey (1993, i Rollings 

& Adams, 2003).  

 

4.2.2 Anropet till äventyr 

Anropet är den första antydan på att spelaren och hennes protagonist ska bege sig ut på 

äventyr. I Norse så inträffar detta genom att spelaren pratar med den bartender som finns i 

värdshuset. Bartendern fungerar även som mentor, mer om detta senare. Bartendern berättar 

genom dialog för spelaren att det har anlänt två dvärgar till byn för några dagar sedan som 

ockuperat smedjan. Bartendern säger också till spelaren att de är sända från Loke för att 

tillverka några skatter till gudarna. Detta fungerar som själva ”anropet till äventyr” på en 

större skala, precis som Rollings och Adams (2003) beskriver. 

 

Enligt Rollings och Adams (2003) så fungerar inte sexuell frestelse som anrop. Ett exempel 

som nämns är Custer’s Revenge (1982) där protagonisten är en cowboy som ska älska med en 

indiankvinna. Det är allt som spelet går ut på. I Norse används en oerhört liten grad av sexuell 

frestelse för att locka spelaren till att identifiera kvinnan som protagonisten spenderat natten 

med. 

 

4.2.3 Avslaget till anrop 

När protagonisten pratar med bartendern så finns det inga avslag eftersom bartendern inte 

erbjuder något uppdrag utan bara berättar att två dvärgar ockuperar smedjan samt ber 

protagonisten att undersöka situationen. Som Rollings och Adams (2003) nämner så finns det 

inte mycket avslag till anrop i datorspel då spelen inte skulle kunna spelas.  

 

Rollings och Adams (2003) påpekar även att ”avslag till anrop” mestadels finns i spel med en 

djup bakgrundshistoria och som är uppdragsbaserat. När protagonisten möter dvärgarna och 

blir introducerade till huvuduppdraget – de vet vem den vackra kvinnan är, men behöver hjälp 

innan de berättar – så finns det avslagsval i dialogen. Spelaren kan välja att avböja ett 

sidouppdrag men för att klara av spelet så måste spelaren acceptera uppdragen ändå. 

Sidouppdragen fungerar som delmål för huvuduppdraget. Det är inte förrän spelaren har gjort 

alla tre sidouppdrag som huvuduppdraget låses upp. 
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4.2.4 Mötet med mentorn 

Denna karaktär fungerar enligt Rollings och Adams (2003) som en ledsagare och förser 

protagonisten med information vid behov. Återigen för att inte slaviskt följa Voglers (1993, i 

Rollings & Adams, 2003) riktlinjer så finns det i Norse två olika ”mentor-typer”. Bartendern 

fungerar som en ”för-mentor” som leder spelaren och hennes protagonist till dvärgarna, som i 

sin tur agerar som ”huvud-mentorer”. När spelaren accepterar ett sidouppdrag så är det 

dvärgarna som förser spelaren med den nödvändiga information som behövs för att klara av 

uppdraget. Dvärgarna förser även spelaren med information om vad det är för skatter de ska 

göra till gudarna. Vad för material som behövs och vart dessa material finns i spelvärlden. 

 

Som Rollings och Adams (2003) beskriver så är det inte viktigt vem som är mentorn, så länge 

som spelaren förses med den nödvändiga informationen som behövs för att klara av 

uppdragen.  

 

4.2.5 Korsa den första tröskeln 

När protagonisten lämnat ”den vanliga världen” och accepterat anropet så kan själva äventyret 

börja. I Norse så händer detta i den stund då protagonisten accepterar sitt första sidouppdrag 

och beger sig ut för att hämta de material som dvärgarna specificerade i dialogen. 

 

4.2.6 Prövningar, vänner och fiender 

Nu är spelaren enligt Rollings och Adams (2003) inne i akt 2 i den cirkulära berättelseformen 

(se figur 6). Det är den längsta och mest innehållsrika akten. Det är här som spelaren stiftar 

bekantskap med vänner och möter fiender som står i vägen för uppdragen. 

 

De fiender som spelaren och hennes protagonist möter är krabbor, vargar, vildsvin och ett 

stort troll som måste besegras för att få identiteten på kvinnan. 

 

4.2.7 Närmandet av den innersta grottan 

Spelaren och hennes protagonist närmar sig enligt Rollings och Adams (2003) slutet av spelet 

och belöningen är snart inom räckhåll. Detta sker i Norse när spelaren får sitt sista uppdrag av 

dvärgarna där hon ska leta reda på ett speciellt trädslag. Detta trädslag används för att bränna 

upp skatterna och därmed offras dem till gudarna (Davidson, 1964/1984). 

 

Som det nämndes i bakgrunden av denna rapport så finns det två sätt att knyta upp och avsluta 

ett äventyr samt spelet på. Antingen är belöningen höjdpunkten och återförandet av 

belöningen uteblir, eller så fortsätter spelet in i akt 3 i den cirkulära berättelseformen (se figur 

6). Norse akt 3 uteblir helt och belöningen är själva klimaxen i berättelsen; identiteten av den 

vackra kvinnan ska avslöjas. Akt 3 uteblir då tidsramen för kursen inte tillät en längre 

berättelse. 

 

4.2.8 Prövningen 

Prövningen är enligt Rollings och Adams (2003) det sista testet och här möter spelaren och 

hennes protagonist den sista och farligaste fienden. När detta möte är avslutat och spelaren 

lyckats åstadkomma seger så väntar belöningen och slutet av Norse.  
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I Norse infinner prövningen när spelaren ska hämta det speciella trädslaget för att offra 

föremålen till gudarna. Vid grottan där träslaget finns så vaktar en enorm best; ett stort troll. 

Lyckas spelaren besegra trollet och plocka upp trädslaget så väntar belöningen. 

 

4.2.9 Belöningen 

När den sista och farligaste fienden är besegrad så väntar belöningen. Enligt Rollings och 

Adams (2003) så är detta slutet för många spel och avslutas ofta med en videoslutscen. I 

Norse fall så får spelaren veta identiteten på den vackra kvinnan. 

 

Då Norse avslutas efter belöningsfasen så ignoreras hela akt 3 i den cirkulära berättelseformen 

(se figur 6). Orsaken var som sagt att kursens tidsram inte tillät en längre berättelse. Norse 

använder totalt nio av tolv möjliga steg från Voglers The Hero’s Journey (1993, i Rollings & 

Adams, 2003). 
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5. Slutsats 
Den frågeställning som användes som underlag för denna rapport – besvarar frågorna vad och 

hur – var: 

 

 Hur kan jag förmedla en bild av den nordiska mytologin genom mitt spel? 

o Vilken händelse lämpar sig för att gestalta mytologin? 

o Hur ska händelsen gestaltas? 

 

För att besvara den första frågan om vad för berättelse som lämpar sig för gestaltning så gick 

jag först på magkänsla vid urvalet. Min favoritgenre inom spel är just rollspel och jag har 

spelat en hel del olika typer; allt från gamla klassiker som Baldur’s Gate till World of 

Warcraft. När jag läste Gudarnas skatter som går ut på att två dvärgar ska göra tre skatter så 

såg jag direkt potential i att adaptera den berättelsen till gameplay. Jag hade dock stora 

problem i början med att hitta källor som styrkte denna magkänsla. Jag har läst igenom många 

olika böcker men inte hittat någon källa som styrker hur ett uppdrag utformas i ett rollspel. 

Jag läste alla möjliga speldesignböcker; Game Design Foundations (Pedersen, 2003), 

Beginning Game Level Design (Feil & Scattergood, 2005), Handbook of computer game 

studies (Goldstein & Raessens, 2005), Game Design – Theory & Practice (Rouse III, 2005), 

Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design (Rollings & Adams, 2003) utan att hitta 

någon vettig källa. Slutligen gjorde jag en textanalys på Gudarnas skatter för att se om valet 

kunde styrkas genom en definition av ett drama. De element som bygger upp ett – enligt 

Aristoteles – drama finns med i Gudarnas skatter och ligger nu som en delvis bakgrund för 

urvalet. Analysen finns i resultatdelen under ”Vad ska berättas? – Gudarnas skatter”. Utöver 

den textanalysen så användes även liknande spel för att styrka valet av en existerande 

mytologiskt korrekt berättelse. 

 

För att besvara den andra frågan rörande hur berättelsen skulle gestaltas så användes boken 

Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design (Rollings & Adams, 2003). I den boken 

följdes Voglers tolv steg ur The Hero’s Journey (1993, i Rollings & Adams, 2003). Innan jag 

läste om dessa tolv steg så hade jag en bestämd och nerskriven version om hur berättelsen och 

dess karaktärer skulle användas. Jag hade lyckats följa många av Voglers steg utan att veta 

om det. För att besvara andra frågan i frågeställningen så nyttjades nio av de tolv steg som 

Vogler beskriver. Då svaret på frågan och därmed appliceringen på Norse är långt så hänvisar 

jag till resultatdelen om ”Hur ska det berättas? – Berättarteknik”.
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6. Diskussion 

När vi började kursen så blev vi tillsagda att inte välja en plattform eller ett program som vi 

inte var vana vid. Med detta menas att det skulle ta extra tid för inlärning av programmet eller 

plattformen och verket och/eller rapporten skulle bli lidande. Vi valde ett program som vi inte 

arbetat i tidigare ur det perspektivet att Oblivion (2006) ger en snygg miljö och det är 

underhållande att spela. Vi ignorerade alltså de varningar som vi fick i början. Jag personligen 

gillar utmaningar och detta var verkligen vad jag fick. 

 

Visserligen tog det längre tid än väntat för oss med inlärning av den editor som finns och vi 

hade ständiga hinder som vi lyckligtvis överkom. De mål som jag hade satt upp i början av 

kursen var: 

 

 Research om nordisk mytologi. 

 Finna en lämplig berättelse om ska användas som huvuduppdrag. 

 Skriva egna sidouppdrag som kompletterar huvuduppdraget. 

 Skriva dialoger som passar händelser samt mytologin. 

 Scripta händelser som kommer att behövas. 

 Hjälpa till med level-design. 

 

Alla dessa personliga mål blev uppfyllda och jag anser att vi har producerat en bra modul till 

Oblivion (2006). Nu när det är lätt att vara efterklok så borde vi ha valt något annat program 

som vi använt tidigare. Hade vi gjort det så kunde vi lägga in mer material utöver de mål som 

vi satt upp. 

 

Det som är oerhört spännande och exklusivt är att vår modul följer en berättelse ur mytologin 

till skillnad från de liknande verk som jag undersökt. I de spel som undersöktes och jämfördes 

med så figurerar nästan endast den nordiska mytologin som en bakgrundsfasad. Vanligtvis är 

det gudarna som gestaltas och hjälper spelaren med uppdrag eller krafter. Vår modul Norse 

följer berättelsen Gudarnas skatter vilket gör vår modul – enligt mig åtminstone - till 

nytänkande och undervisande i den aspekten. Det är alltid underhållande och intressant att 

utveckla något som inte har gjorts förut, vilket leder till fortsatt utveckling och tankegång. 

 

Jag tror att vår modul skulle kunna fungera vid undervisning om den nordiska mytologin i 

skolan om modulen utvecklas och förlängs. 

 

Ett problem som jag ser är att den som vill testa modulen måste ha Oblivion (2006) installerat 

på sin dator. Jag löste detta genom att filma hela spelet där jag går igenom alla uppdrag och de 

texter som finns med i spelet. Denna film finns med på skivan tillsammans med denna 

rapport. Utöver filmen och rapporten så finns såklart modulen inkluderad tillsammans med en 

utförlig beskrivning på hur den installeras och körs. 

 

Om jag fick chansen att göra om vår modul så skulle jag ha valt ett program som vi tidigare 

använt. Min andra gruppmedlem – Jesper Flarup – hade tidigare använt sig av Neverwinter 

Nights 2 och dess editor i en kurs. Jag kände ändå att Oblivion (2006) skulle vara ett bättre 

alternativ; mestadels för grafiken samt den stora Community som finns kring spelet.  

 

Ett intressant område att utforska utförligare är vad för slags berättelser ur den nordiska 

mytologin som kan användas inom spelutveckling. Därefter tillverka fler spel som följer 

berättelser och inte bara där mytologin ligger som ett bakgrundtema.
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