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Sammanfattning 
 
Projektet Norse, som den här rapporten diskuterar, är en mod till spelet The Elder Scrolls IV: 
Oblivion. Temat i Norse är nordisk mytologi med inslag av vikingatid.  Den här rapporten 
beskriver arbetets tillvägagångssätt under utvecklingen av projektet Norse. Den tar upp 
fördelar och nackdelar med valet att mod:a spelet The Elder Scrolls IV: Oblivion. Den tar upp 
de problem jag stött på under projektets gång, både med mjukvaran och skapandet av miljön, 
samt hur jag löst dem. Analysen av spelet kom fram till att majoriteten av speltestarna 
upplevde Norse natur som mysig och trevlig, samt att det var nordisk eller svensk skog 
spelaren rörde sig genom. De flesta fann spelmomenten under fas 1 ganska tråkiga, och 
naturen för enformig på de flesta ställen. Lösningen på dessa problem blev att balansera om 
Norse så spelaren möter fler men svagare fiender, en mer varierad miljö samt fler saker att 
interagera med. För att göra miljön i Norse bättre än vad den blev under fas 2 behöver vi 
lägga till mer interagerbart innehåll i miljön, nya modeller som föreställer varelser och 
föremål ur mytologin samt arkitektur av den typ som vikingarna använde. Spelet behöver 
också fler spännande och mystiska platser att utforska. Slutligen kan det konstateras att det 
var ett bra drag att utveckla Norse i två olika faser. Fas 2, den slutgiltiga versionen av Norse, 
bjuder nämligen spelaren på mycket högre kvalitet än vad fas 1 gör.   
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1 Inledning 
 
Norse är ett mod-projekt till spelet Oblivion. Norse låter spelaren uppleva en vikingatida 
sagovärld med influenser från nordisk mytologi. Spelaren ska spela Norse främst för nöjes 
skull och förhoppningsvis lära sig om nordisk mytologi under tiden, det är alltså främst 
underhållning vi försöker skapa medan lärandet är tänkt som en bonus. Miljön och platserna i 
mod:en ska föra spelaren tillbaka till en tid då naturen var vild, skogarna djupa och människan 
en mycket mer utsatt varelse än hon är idag. Den här rapporten kommer att handla om vad 
miljön och dess atmosfär gör för upplevelsen av mod:en Norse. I kapitel 2 kan du läsa om 
upplägget på mod:en i stora drag. Närmare bestämt vilka uppdrag som finns och vad vi 
baserar dessa på. 
 

1.1 Arbetsuppgifter  
 
Norse utvecklades av ett tvåmannateam bestående av mig själv och David Partorp. Min 
utbildningsinriktning under mina tre år på Dataspelsutveckling, eller Dataspelsprogrammet 
som det nu bytt namn till, har varit grafik medan David utbildats till designer. Under mitt sista 
år på inriktningen grafik intresserade jag mig mycket för leveldesign och grafik, varför jag 
gjort mitt arbete om detta.  
 
Mer specifikt har mina arbetsuppgifter varit att lära mig spelets construction set, för att ta reda 
på hur man bygger den fysiska världen och områdena i The Elder Scrolls IV: Oblivion. Med 
andra ord har jag skapat terrängen i världen och placerat ut objekt i denna, samt skapat 
inomhusområden och placerat ut objekt i dessa. Jag har också placerat ut fiender och 
balanserat dem, befolkat landskapet med djur och lagt ut de föremål som används i mod:ens 
uppdrag. Mitt arbete har bestått av två faser vilket jag beskriver under avsnittet 1.4.1 Faser. 
 
Davids uppgift i det här projektet har varit att göra research om nordisk mytologi, hitta på de 
uppdrag som spelaren ska utföra, vilka belöningar som spelaren ska ges, skriva dialog till alla 
karaktärer och scripta så att alla uppdrag och händelser fungerar som de ska. Till skillnad från 
mig har inte David utvecklat mod:en i några faser.  
 

1.2 Syfte 
 
Jag valde att undersöka om och på vilket sätt mitt val av miljö påverkar spelaren i projektet 
Norse. Tanken var att få en djupare inblick i hur vi i level design påverkar spelaren med hjälp 
av modeller, texturer, ljussättning, väder och val av markegenskaper (kullar, berg, vattendrag, 
grottor osv.) och deras placering. Min vision var att ge spelaren känslan av en nordisk urskog. 
Urskogen skulle vara mysig och vacker som jag menar att naturen ofta är. För att uppnå den 
mysiga känsla som jag talar om, med vilket jag menar att spelaren njuter av spelets atmosfär, 
tillät jag mig själv att experimentera med vädereffekter och olika modeller i spelet. De 
primära målen med min undersökning har varit att undersöka vad Norse väcker för känslor 
hos spelaren genom miljöns egenskaper, på vilket sätt detta märks, och om min vision når 
fram till spelaren, samt att efter speltestning korrigera denna miljö och göra den bättre.   
 
Verket har utvecklats i två faser, där syftet med fas 1 var att skapa en miljö och med hjälp av 
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speltestning ta reda på hur spelarna upplevde miljön. Utifrån data jag samlade in från dessa 
speltester fick miljön genomgå en omarbetning. I fas 2 byggde jag om den utifrån de brister 
och styrkor hos mod:ens miljö som testerna visade på, och vilka förbättringar som behövde 
göras. 
 

1.3  Definition av urskog 
 
För att inga tvivel skall råda om vad jag menar med urskog behöver detta definieras. Vad jag 
menar med uttrycket urskog är detsamma som nätversionen av Nationalencyklopedin (2009) 
anger: ”urskog, skog utan spår av människors ingrepp.”  
 
I Norse fall var visionen att spelaren skulle röra sig genom en nordisk urskog. Detta betyder 
att skogen enbart skulle bestå av växter som är naturligt förekommande i den nordiska miljön, 
samt djur som också är naturliga i denna. Människan kan med andra ord ha rört sig genom 
skogen och lämnat spår, precis som djur gör, men utan uppsåt att ändra eller göra åverkan på 
naturen. Därmed kan det finnas naturliga stigar, av människan tappade föremål osv. utan att 
det ändrar skogens status från urskog till något annat. Däremot kan det finnas platser i miljön 
där människan gjort åverkan, som att t.ex. ha huggit ner träd för att öppna upp en äng, eller 
boplatser och städer. Dessa räknas givetvis inte till urskogen jag beskriver här, då dessa inte är 
skog.  
 

1.4 Frågeställningar 
 
 Hur upplever testpersonerna naturen och level designen i Norse under spelandet? 
 Vad ingjuter de olika rummen i Norse för känsla hos testpersonen?  
 Vilka potentiella möjligheter finns för att förbättra Norse atmosfär och miljö i The 

Elder Scrolls IV: Oblivion:s spelmotor?  
 

1.5 Metod 
 
För att uppnå mitt mål har jag haft The Elder Scrolls IV:s construction set till mitt förfogande. 
Jag har använt mig av spelets existerande grafik för att skapa spelvärlden. Funktionerna jag 
använt mig av, med undantag från några enklare script, har tillverkats av spelskaparna. 
 
Jag har jobbat med level design, och för spelet redan existerande grafik, för att skapa den 
värld som Norse utspelas i. Alla modeller, texturer, effekter och funktioner är med andra ord 
sådana som tillhandahållits av utvecklarna av originalspelet. Detsamma gäller för musiken 
och ljuden i spelet, som också kommer med spelet. Spelvärlden innehåller alla de platser och 
objekt som är nödvändiga för att utföra de uppdrag David skrivit. Utöver detta har jag 
speltestat mod:en för att undersöka om mina personliga mål uppnåtts, och för att få en 
övergripande bild om vad andra tycker om den. 
 
Vidare har jag jobbat mycket med den visuella biten av level designen, framför allt 
stämningsskapande, för att skapa den känsla jag beskriver i kapitel 1.1 Syfte. Då jag är 
grafiker och mycket intresserad av miljön i spel kändes det lämpligt att undersöka just detta.  
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1.5.1 Faser 
 
Arbetet med Norse är uppdelat i två olika faser. I fas 1 har jag lärt mig tool-set:ets funktioner, 
skapat den miljö som spelaren rör sig igenom och därefter speltestat denna och utvärderat 
speltesten. Därefter har jag gjort en omarbetning, en ny fas av utvecklingen kallad fas 2, av 
den miljö som skapades i fas 1 för att rätta till de misstag och svagheter som fanns i mod:en 
samt gjort den mer attraktiv. Min arbetskamrat David har haft hand om level designen av 
insidan av husen, och jag har skapat resten av de områden som mod:en innehåller.  
 
I den här rapporten presenteras vilka fördelar och nackdelar jag fann med Oblivions 
construction set, varpå en reflektion av fas 1 följer som beskriver hur arbetet gick. Därefter 
presenterar jag speltestningen av denna miljö och vad testresultaten gav. Som avslutning 
presenterar jag arbetet under fas 2 varpå en diskussion om hela arbetet och vilka möjligheter 
som finns till förbättring följer.  
 

1.5.2 Speltestning 
 
Speltestningen av mod:en gick till på följande vis: speltestaren fick först svara på allmänna 
frågor om vilka typer av spel de gillar och varför. Vad gör just dessa spel bra? Sedan fick de 
ge en kort beskrivning om vad de hade för förväntningar på Norse, utifrån att det är förlagt till 
vikingatid och nordisk mytologi, samt att det faktum att det är en mod till Oblivion. Därefter 
bad jag dem läsa igenom frågorna i formuläret som behandlar mod:en och att ha dem i åtanke 
under speltestningen. När de gjort detta fick de spela moden, jag satt med under tiden och 
svarade på frågor om gameplay osv. så de kunde fokusera på frågor om miljön. Ett 
bekvämlighetsurval av speltestare användes i min undersökning. Samtliga var elever på 
Datorspelsuteckling Grafik eller Datorspelsutveckling Design vid testtillfället. Urvalet har 
bestått av sammanlagt nio testpersoner, fyra grafiker och fem designers. De svar speltestarna 
gav på enkätens frågor låg till grund för omarbetningen av mod:en under fas 2.  
 

1.5.3 De fyra informationsfaktorerna 
För att analysera naturen i Norse och dess influens på speltesterna använde jag mig av de fyra 
informationsfaktorerna sammanhang, komplexitet, läslighet och mysterium (Kaplan, Kaplan 
& Ryan, 1998). Om dessa fyra informationsfaktorer säger Kaplan, Kaplan & Ryan (s. 13): 
 

Of these four informational factors coherence and complexity are based on 
the two-dimensional plane. They both involve the direct perceptions of the 
elements in the scene in terms of their number, grouping and placement. 
Legibility and mystery, by contrast, require the inference of the third 
dimension. When viewing scenes, people not only infer a third dimension, 
but imagine themselves in the scene. These two factors involve the inference 
of what being in the pictured space would entail.  

 
  Följande lista ger en kort sammanfattning av de fyra faktorerna: 
 
 Coherence (sammanhang): En terräng som är välordnad och organiserad i tydliga, 

distinkta ytor. Dessa gör det lättare att förstå en plats. 
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 Complexity (komplexitet): Innehåller en mångfald av element och verkar 
komplicerad. Större mångfald eller variation i sådana miljöer lockar till utforskning av 
den. 

 Legibility (läslighet, läsbarhet): Innebär att man har distinkta element i miljön. 
Landmärken och minnesvärda element hjälper människan att orientera sig. I en läsbar 
plats kan man tänka sig att man hittar både till en plats och tillbaka genom att ”läsa” 
miljön. 

 Mystery (mysterium): Människans lust att utforska ökar avsevärt om hon vet att hon 
kan få reda på mer om hon fortsätter gå. Till exempel kan vegetation som delvis 
skymmer sikten locka till utforskning, men att totalt skymma sikten skapar inget 
mysterium. Enligt författarna har studier av människors preferenser visat att 
mysterium är en faktor som spelar stor roll för människors uppskattning av en scen. 

 

1.6 Avgränsningar 
 
Oblivion och dess construction set är byggt för att skapa stora spelvärldar, construction set:et 
expanderar ständigt världen med nya celler där man kan lägga in mer innehåll. Det finns en 
gräns för hur stor spelvärlden kan bli, men den är förutbestämd och kan inte påverkas i 
construction set:et. Jag och David hade inte den tid det krävdes för att skapa en stor spelvärld. 
Därför bestämde vi oss för att vår mod tills vidare skulle begränsas av någon typ av naturlig 
barriär, som låser in spelaren på en given plats. Planen är att bygga vidare på moden då 
examensarbetet är avslutat, därför har s.k. place holders fått användas för alla de föremål 
spelaren ska skapa i mod:ens uppdrag, monster hon stöter på och arkitektur. Dessa föremål 
skulle ha krävt en stor bit 3D-modellering från min sida, något jag inte hade tid med. För att 
ge exempel på place holders i vår mod så bor byns invånare i hus som ser medeltida ut. Vi har 
planer på att i framtiden byta ut dessa mot modeller som liknar mer tidstypiska långhus (som 
vikingarna bodde i). Trollet spelaren stöter på är ett annat exempel. Han har under 
examensarbetet fått en s.k. ogre:s modell, men det är vår mening att denna ska bytas ut mot en 
som föreställer ett troll. Jag är väl medveten om att detta skapade vissa problem med min 
undersökning då Norse ska utspelas i en vikingatida, mytologisk miljö, men arkitektur och 
dyl. indikerar att det är en medeltida fantasy-miljö. Därför valde jag att utesluta 
människokreationer och ogre:n ur miljöundersökningen, och istället fokusera på naturen och 
dess egenskaper.  
 
Värt att notera, även om det inte ingår i undersökningen, är att byns värdshus skapar ett brott 
mot det vikingatida och mytologiska temat, då värdshus inte var något tidstypiskt för den här 
delen av världen på den tiden. Värdshuset finns med av den anledning att Norse ska kunna 
förmedla berättelsen och uppdragen så som David skrivit dem.  
 
Jag måste också tillägga att samtidigt som jag hade haft ansvar för level designen, fick David 
av tidsmässiga skäl ha hand om all level design av husens interiörer. Jag har skapat det 
utomhusområde som vi i mod:en kallar Midgård, samt vargarnas och trollets grottor. Detta 
område är för tillfället placerat i origo i Oblivions spelvärld. Hur man skapar en helt egen 
spelvärld, vilket vi vill ha, har vi inte hittat någon dokumentation om.   
 
I avsnitt 1.3 Definition av urskog beskriver jag att denna inte får ha några spår av mänsklig 
åverkan, annat än naturligt uppkommande som att hon rör sig genom den osv. Ett undantag 
var dock nödvändigt att göra när det kom till grottorna. De modeller som föreställer 
grottöppningar i Oblivion ser mer ut som en sten med en dörröppning i. För att kunna 
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transportera spelaren till grottans interiör behöver man också någon typ av dörr att klicka på. 
Därför består dessa just nu av en öppning med ett slags tältskynke hängande framför. Om vi 
bestämmer oss för att skapa egna modeller till mod:en kommer dessa grottöppningar bytas ut 
mot mer naturtrogna varianter, dörren som öppnar grottan skall också vara något som känns 
naturligt. 
 
Dessutom har vi använt oss av mod:ar utvecklade av utomstående vilka vi hämtat via 
tesnexus.com. Dessa mod:ar gör följande: en av dem lägger till dvärgar till Oblivion vilket 
inte finns i originalspelet, en adderar en ny typ av alvkvinna som är naken, i kombination med 
alv-mod:en har vi en som lägger till kläder till denna, en som adderar nya typer av ögon och 
hår till denna och en som adderar ett nytt ansikte. De fyra sistnämnda används för att byta ut 
modellen på den alvkvinna som är närvarande i samma rum som spelaren startar i Norse. I fas 
1 har hon en modell, som i fas 2 är utbytt. Den förstnämnda mod:en byter ut dvärgarna Eitri 
och Brokkrs förminskade människomodeller från fas 1 mot nya dvärgmodeller i fas 2.  
 
Jag bör återigen förtydliga att det enbart är jag som arbetat i faser i det här projektet. Jag har 
med andra ord skapat två versioner av verket: NorseBetaFas1 och NorseBetaFas2. 
Namngivningen är satt som den är gjord för att underlätta för den läsare som har tillgång till 
både mod:en och texten. Syftet är att det skall vara lättare att återkoppla mod:namnen med 
referenserna i denna rapport. De externa mod:arna för dvärgarna och alvkvinnan tillkommer 
därför först i fas 2 i mitt projekt, i filen kallad NorseBetaFas2. David delade inte upp arbetet 
på detta sätt. Därför ligger dessa modeller i hans slutgiltiga verk, kallad NorseBeta. 
 

1.7 Material 
 
För att genomföra projektet har datorspelet The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the year 
edition – hädanefter kallat Oblivion – och dess construction set (eller tool-set om man vill) 
använts. Vi valde dock att exkludera innehållet i Oblivions båda tillägg Knights of the nine 
och Shivering isles, då vi ville att alla som har spelet skulle kunna spela, även om de saknar 
dessa tillägg. Oblivion är ett rollspel och finns till plattformarna PC, XBox 360 och 
Playstation 3. I det här examensarbetet är det PC-versionen av spelet jag använder och 
refererar till. Dess construction set distribueras inte med spelet, utan kan gratis laddas ner via 
utvecklaren Bethesda Softworks hemsida.  
 

1.8 Litteratur 
 
Den litteratur jag använt avhandlar speldesign, leveldesign, miljöns betydelse för datorspel, 
vad miljön betyder för människan, immersion och realism i spel, svensk litteraturhistoria och 
dess koppling till vikingatiden och nordisk mytologi, samt nordisk miljö och verk om nordisk 
mytologi.   
 

1.8.1 Kaplan, Kaplan och Ryan 
 
Relationen mellan människor och natur, med fokus på floran, beskrivs i With People in Mind: 
Design & Management of Everyday Nature (Kaplan, Kaplan & Ryan, 1998). Natur måste 
enligt dem inte nödvändigtvis vara orörd av människan, och inte heller distanserad från 
mänskliga bosättningar. Fokus ligger inte heller på spektakulära miljöer, utan snarare den typ 
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av miljö människor upplever runt omkring sig.  
 
Ur deras bok är det främst de fyra informationsfaktorerna och mönsterteorin jag intresserat 
mig för. Dessa ligger till grund för att upptäcka kritiska designmissar i landskapet, hur jag ska 
hjälpa spelaren orientera sig utifrån naturen och hur jag skapar en intressant miljö.  
 

1.8.2 Adams & Rollings 
 
Alla de komponenter och områden som en designers arbete innefattar beskrivs i 
Fundamentals of Game Design (Adams & Rollings 2007). Boken inkluderar bl.a. kapitel om 
spelkoncept, spelvärldar, karaktärsdesign, berättande och spelmekanik. 
 
För mitt arbete har jag valt att fokusera på kapitel 9 som handlar om gameplay, kapitel 11 om 
spelbalansering och kaptiel 12 om generella principer för level design.  
 

1.8.3 Feil & Scattergood 
 
Alla de komponenter som utgör en level designers jobb beskrivs i Beginning Game Level 
Design (Feil & Scattergood, 2005). Författarna går igenom vad man som level designer bör 
tänka på: t.ex. målgrupp, placering av objekt och karaktärer, ljussättning och balansering. 
Boken riktar sig till nybörjare inom området. 
 
Fokus har främst varit att finna reflektioner över hur man skapar natur. Vad det finns för 
fördelar och nackdelar med olika tekniker, och hur kan man förbättra landskapet. 
 

1.8.4 Wilhelmsson i Linderoth 
 
Miljöns samt spel-jagets, eller karaktärens om man så vill, betydelse i datorspel avhandlas av 
Wilhelmsson i artikeln Datorspel som lekplats och skådeplats: Rummets roll i lek och 
narration (Wilhelmsson, 2007).  
 
I min analys har jag valt att använda avsnitten Rummet i spel och berättande, Miljön och 
kroppen – spelupplevelsens grunder samt Spel-jaget. Här går Wilhelmsson igenom miljöns 
betydelse för spelet som sådant: vilken typ av miljö är det och vilket innehåll finns? Vad 
tillåter miljön spelaren att göra?  
 

1.8.5 McMahan i Wolf & Perron 
 
Artikeln Immersion, Engagement and Presence: a method for analyzing 3-D video games 
handlar i stora drag om människans förflyttning till en annan plats genom inlevelse i ett 
artificiellt medium. 
 
Jag har jag valt att använda mig av de avsnitt där McMahan diskuterar realism, samt 
fenomenet “telepresence”.  
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1.8.6 Lönnroth & Delblanc 
 
Miljön, Norse story och uppdragsupplägg diskuteras också med hjälp av Den svenska 
litteraturen del 1: från forntid till frihetstid, och Den svenska litteraturen del 2: upplysning 
och romantik. I dessa böcker finns avsnitt som tar upp göticismens och nationalromantikens 
användning av berättelser från svensk vikingatid som inspirationskälla och föremål för 
dyrkan. De tar också upp den idag mer nyanserade bild som finns av denna tidsepok, samt 
sammanfattar den svenska klassikern Frithiofs saga. Dessa används för att diskutera om och 
hur dessa bilder av nordisk forntid kan ha påverkat verket Norse.  
 

1.8.7 Enoksen 
 
Sent i projektet fann jag boken Djur och natur i fornnordisk mytologi av Lars Magnar 
Enoksen, som hade varit mycket intressant att stödja sig på i byggandet av Norse. Tyvärr har 
jag inte haft tid att studera den noggrant. Därför har den haft en ganska liten roll även i 
rapportens diskussionskapitel. Jag finner den dock så pass relevant att den är värd att nämna 
även om studierna av den varit ganska flyktiga. Även en snabb blick i den gav mig nämligen 
flera goda idéer.  
 

1.8.8 Berättelsen i Norse 
 
I vårt projekt var det Davids uppgift att leta reda på källor att läsa om mytologin. Han har som 
designer också haft uppgiften att läsa in sig på mytologin, och hitta en passande händelse eller 
berättelse att bygga Norse runt. För detta ändamål använde sig David av två böcker: Snorres 
Edda av Snorre Sturlasson och Nordens Gudar och myter. I den sistnämnda boken, som är 
skriven av H. R. Ellis Davidsson, finns den mytologiska berättelsen Gudarnas skatter 
återberättad vilken David använt som grund för Norse. 
 
Jag finner det relevant att nämna denna litteratur då den ligger som grund för hela projektet, 
även om jag inte läst in mig på den personligen. I avsnittet 2.1 Berättelsen Gudarnas skatter 
finner ni det utdrag som Norse baserar sig på.  
 

1.8.9 Rollspel 
 
I min diskussion kommer jag också diskutera Norse genom att dra paralleller till andra 
rollspel vilka jag har personliga erfarenheter av: Baldurs Gate, Baldur’s Gate II: Shadows of 
Amn och Placescape: Torment. De titlar jag nämner här kommer främst användas för att 
diskutera hur man skapar atmosfär i ett rollspel, och vilka idéer de kan ge för framtida 
utveckling av Norse. 
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2 Norse 
 
Spelaren vaknar upp i ett rum i den lilla byn Brackas värdshus, där denna möter en mystisk 
blond kvinna som berättar hur mycket hon uppskattade föregående natt. Utan förvarning 
trollar hon bort sig, och spelaren är lämnad ensam utan att ha den minsta aning om varför 
denna befinner sig där den gör eller vem den mystiska kvinnan är. Det är nu upp till spelaren 
att ta reda på hennes identitet, men information är inte gratis, och spelaren tvingas arbeta hårt 
för de två dvärgasmeder som lika mystiskt råkar befinna sig i samma by. Allt för att röja den 
vackra damens identitet. 
    

2.1 Berättelsen Gudarnas skatter 
 
Följande berättelse Gudarnas skatter ur Nordens gudar och myter (Ellis, 1964, översatt av 
Bengt G Söderberg, 1984) har David använt som grund för huvuduppdragen i Norse:   
 

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. 

 

2.2 Uppdrag 
 
Norse bygger som sagt på berättelsen Gudarnas skatter, vilken redovisas här ovan. Spelaren 
får hjälpa dvärgarna att skapa galten, smida ringen Draupner och hammaren Mjölner samt 
offra dessa åt gudarna. För galten måste man samla guldhår som växer på fåret Darla men 
som blivit bortsläpat av vargar i skogen. För ringen måste man samla guld som blottas i ådror 
vid strandens kant, men som vaktas av argsinta krabbor. För hammaren måste man plocka 
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stenar i det grunda vattnet i ravinen. När detta är utfört måste man dräpa det onda trollet i 
skogen för att komma åt ett speciellt träslag, ett träslag som behövs för att bränna föremålen 
som offer till gudarna. I Norse finns ytterligare ett uppdrag som är valfritt, där man ska hjälpa 
byns sejd att skaffa ingredienser till den drog han behöver för att sätta sig i trans. Detta leder 
till att man får en mortel vilken man kan använda för att göra egna trolldrycker och gift. En 
sejd är en nordisk schaman kan jag tillägga. 
  
Uppdragen i Norse följer på intet sätt den nordiska mytologin slaviskt, då det skulle bli svårt 
att konstruera roliga uppdrag enbart utifrån dessa, men vi försöker att berätta om föremålen 
och varelserna på ett korrekt sätt. Berättelsen Gudarnas Skatter förtäljer t.ex. inte var 
materialet som dvärgarna smider med kommer från. David försöker också indirekt berätta om 
gudarna i dialog. Om varelserna, gudarna och föremålen berättas det också genom uppdrag 
som möjliggör skapandet av föremålen som nämndes här ovan, bl.a. genom de pergament 
man får som berättar om föremålen och kreaturen.  
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3 Miljön 
 
Norse fem första uppdrag, som presenteras i det här examensarbetet, utspelas i en vikingatida 
miljö som består av en stor skog och en liten bosättning vid havet. Spelytan är begränsad till 
en liten ö i ett stort hav. 
 

3.1 Annorlunda miljö 
 
Visionen var att Norse skulle utspela sig i en annorlunda typ av mytologisk värld, att jag inte 
skulle använda mig av den stereotypiska och nationalromantiska bilden. Miljön skulle kännas 
genuint nordisk, och inte nödvändigtvis mörk och dyster som den ofta porträtteras i verk av 
t.ex. Bauer, utan ge en mer realistisk bild. Spelaren skulle möta ett vackert och mysigt 
landskap, med ett växlande klimat, som både innehöll skolsken, ödslig dimma, regn och 
storm. Både skogen och kusten skulle påminna om mellersta till södra Sverige.  
 
Idén var alltså att spelaren skulle få uppleva en miljö som enbart bestod av växter och djur 
som finns på våra nordiska breddgrader. Även om denna miljö inte är helt autentisk med tanke 
på hur växter och träd växer, tillgången på idag sällsynta växter och dyl., så skulle spelaren 
ändå få en känsla av att befinna sig i en nordisk skog. Det kan diskuteras om det inte är så att 
nationalromantikens och göticismens bilder av det nordiska lyser igenom på vissa ställen. I 
verkets fas 1 vill jag hävda att så inte är fallet då tanken just var att inte blanda in denna bild 
av norden. I fas 2 däremot beaktade jag speltesternas resultat, vilket jag kommer till senare i 
detta kapitel. Dessa gjorde att jag hade vissa tankar om trollskog i John Bauers stil. Jag 
försökte dock hålla dessa bilders inflytande på en så liten skala som möjligt.   
 
Däremot kan spelets innehåll och handling i förhållande till göticismen och 
nationalromantiken diskuteras närmre, vilket jag kommer till i kapitel 4. Diskussion.   
 

3.2 Level design: Teknikens tillgångar och begränsningar 
 
Det landskap som nu utgör Norse första område fick i början av utvecklingen genomgå flera 
olika planeringsiterationer. Då Oblivion kontinuerligt, till en viss gräns, expanderar sin miljö 
med nya s.k. celler, var det mycket arbete med att välja ut hur spelaren skulle begränsas i sin 
rörelsefrihet. Från början hade jag och David en tanke om att man kunde bygga in spelaren 
med höga berg och en å som denne inte kunde röra sig över. Jag kom dock fram till att denna 
lösning inte skulle fungera i praktiken, eftersom vatten inte är en naturlig barriär i Oblivion då 
spelaren kan simma. Nästa tanke var att göra en fjord, då den naturligt skulle bestå av höga 
berg som inte går att passera över till fots och med ett stort hav utanför. För att få en fjord att 
kännas som en fjord måste dock skalan vara ganska stor. Det skulle vara svårt att bygga en 
trovärdig miljö av den typen under kursens tidsspann. Till slut kom vi i alla fall fram till att 
förlägga mod:en på en ö i ett stort hav. På så sätt skapades en naturlig barriär då spelaren inte 
finner något annat än vatten på alla sidor om ön. Vattnet är i sig fortfarande ingen begränsning 
för spelaren, men det faktum att hon inte finner något att utforska ute i havet lockar heller inte 
till utforskning av det. Samtidigt tillåter designen att vi i framtiden bygger ut miljön åt vilket 
håll som helst, och på vilket sätt vi vill utan att behöva göra större designjusteringar. Denna 
lösning är vanlig i flera spel just på grund av dess naturliga begränsade av spelarens 
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rörelseutrymme (Wilhelmsson, 2007). 
 
Oblivions construction set har till stor del också varit en anledning till val av miljö. Världen i 
Norse är fristående från Oblivions universum, därför skapades landskapet från en blank karta. 
Construction set:et kommer med en Height Map Editor, vilket är ett program som låter 
användaren skapa tvådimensionella bilder av höjdskillnader. I Oblivion går dessa från 
mörkblått till vitt där mörkblå är lägst marknivå och vit är högst. På detta sätt ska man enkelt 
kunna rita en övergripande karta över berg, dalgångar och floder och sedan låta datorn 
generera terrängen. Det visade sig dock vara lättare i teorin än i praktiken, i alla fall i min 
version av construction set:et. Marknivåerna försköts på ett mycket konstigt sätt på vissa 
ställen, där ett fyrkantigt hål skapades i marken. Marknivån på detta ställe hamnade i det läge 
spelet bestämt som ursprungsläge för oredigerad terräng. Jag gjorde flera försök med height 
map editor:n varpå jag till slut tycktes få det att fungera. Efter en veckas jobb med denna 
terräng i construction set:ets terrängeditor skulle jag så åter in och ändra i min height map 
vilket resulterade i en korrupt fil som inte gick att rädda. Den här händelsen gjorde att jag inte 
längre vågade lita på hight map editorn och därför skulpterade all terräng för hand med 
terrängeditorn. Att skulptera terrängen för hand är tidskrävande, vilket ledde till att jag 
felaktigt uppfattade att ön hade ett väldigt begränsat omfång. Denna relativa begränsning vill 
jag påstå hade flera positiva effekter då en större miljö kräver mer jobb och mer innehåll. J.H. 
Feil och Marc Scattergood (2005) har följande att säga om handskulpterad terräng: 
 

…obviously very time consuming work. 3D modelers spend months 
working on a half-acre of virtual land to get it just right. However, this 
method allows for the most beautiful, customized terrain you can get. Alien 
worlds, magical kingdoms, and surreal landscapes can be made so realistic 
that they take the player’s breath away. 

 
De tillägger dock att detta oftast görs i 3D-modelleringsprogram som 3D Studio Max eller 
Maya. En level editor som Oblivions construction set har givetvis inte samma avancerade 
verktyg för att kunna finjustera miljön. Handskulpterad terräng har dock passat mitt syfte 
väldigt bra, fast tidsåtgången blev alldeles för stor. En handskulpterad terräng ger level 
designern väldigt mycket kontroll över dess utseende och egenskaper. Kullar och sänkor, 
berg och vattendrag placeras med enkelhet ut på de ställen där man önskar ha dem och man 
ser landskapet formas framför sig. Man slipper även redigera terräng som inte passar vilket 
height maps ibland genererar, som en följd av att det är svårt att förutse det exakta resultatet.    
 
Min vision var att Norse skulle utspela sig i en vacker, rogivande och trovärdig natur. Detta 
kräver variationer i naturen som, även fast de inte är drastiska känns slumpartade, där en 
plats inte är den andra lik. Landmärken skapas på detta sätt automatiskt och det bidrar till att 
spelaren lättare kan orientera sig utifrån naturen och inte är helt beroende av markörer i 
spelets interface. Detta bör också leda till att spelaren finner miljön mer intressant, då 
komplexitet gör spelaren nyfiken och lockar till utforskning av miljön (Kaplan, Kaplan & 
Ryan 1998). Därför bör också spelet bli roligare. Men, som Feil och Scattergood säger, är det 
väldigt tidskrävande. Majoriteten av detta arbete hamnade därför i fas 2, då fas 1 behövdes 
för att bygga upp grundstenarna för den miljö som spelaren skulle röra sig i.  
 
I motsats till skulpteringen av terrängen användes construction set:ets automatiska generator 
för objekt när träden skulle placeras ut i fas 1. I denna generator kan användaren ange vilken 
modell det ska vara, densitet, mängd och område för objektgenereringen. Det är mycket 
möjligt att jag missat att lära mig vissa inställningar i editorn som placerar ut objekten mer 
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kaotiskt vilket skulle motsvara naturens gång mer korrekt. Istället kom träden ut i räta rader 
och jag har för hand fått ändra deras placering så den skulle kännas mer naturlig. I 
speltestning kom det dock kommit fram att dessa hade ett alldeles för jämnt avstånd mellan 
varandra och var alldeles för lika i storlek. Istället för att bidra till en känsla av urskog bidrog 
dessa till en känsla av planterad skog. Visserligen påverkade inte detta mod:ens tänkta setting 
som var tänkt att upplevas som en svensk barr- och blandskog, eller på den övergripande 
känsla jag ville förmedla. Men syftet att skapa en urskog uppnådde jag inte. I fas 2 bestämde 
jag mig för att göra tvärt om med träden, och radera och lägga till dessa för hand vilket fick 
ett mycket bättre och mer naturtroget resultat.  
 
Ett av de större problemen rent spelmekaniskt, men som också har med terränggenerering att 
göra, är att mod:en placeras i mitten av Oblivions egen världskarta. Detta betyder att man kan 
resa till övriga delar av Oblivions universum via världskartan. Om det är meningen att det ska 
gå att generera helt egna världar eller inte har vi inte lyckats ta reda på. Vi har inte hittat 
någon specifik dokumentation om och i så fall hur man gör detta. Ytterligare ett problem som 
uppstod som en följd av detta var att vi inte kunde använda oss av någon karta, vilket kan 
vara nödvändigt om vi ska kunna expandera mod:en.  
 
Klimatet skulle också variera i mod:en. Det finns en klimateditor och vädereditor i 
construction set:et. I vädereditorn kan användaren skapa egna typer av väder med olika 
variabler. I klimateditorn kan man kombinera de vädertyper som kommer med spelet och 
sådana man skapat själv för att få ett alldeles unikt klimat till sin mod. Det går t.ex. ställa in 
hur många vädertyper man vill ha och hur stor chans i procent det är att de olika 
vädertyperna uppstår. Det uppstod dock vissa problem med klimatet i Norse, spelaren märker 
aldrig detta då hon starar inne på värdshuset, men startar man spelet ute i naturen är vädret 
och kameran buggad. Detta fel rättas dock till genom att man går in i inomhus eller startar 
spelet inomhus, vilket spelet turligt nog gör. Det är dock meningen att spelet ska starta på 
morgonen då spelkaraktären sovit ruset av sig från föregående kväll och natt, men att gå från 
ett utomhus- till ett inomhusområde gör att klockan alltid är ett över ett på natten. Vad detta 
beror på vet varken jag eller David.  
  

3.3 Fas 1: Att skapa en miljö 
 
Som jag tidigare nämnt ägnade jag och David de tre första veckorna till att lära oss tool-set:et, 
kika på inspirationskällor till vår spelvärld och story samt att David läste in sig på några 
gudasagor från den nordiska mytologin. Gudasagorna har legat till grund för de uppdrag 
David skapat i spelet, men följer dem inte exakt. Tre veckor för denna typ av arbete är en 
väldigt kort tid fick vi erfara, då vi ständigt fick lära oss nya saker om tool-set:et för att kunna 
skapa det vi ville. Som kunskapskälla om själva programvaran använde vi construction set:ets 
wikipedia, där det finns lektioner, eller tutorials om man så vill, i hur man hanterar dess 
verktyg, bygger olika typer av miljöer och scriptar. Informationen på wikipedian var dock inte 
komplett under tiden för vårt exjobb, och därför var det vissa funktioner som var svåra att 
komma underfund med och problem som tog mycket tid att lösa. Vi lyckades dock lösa de 
mest kritiska problemen.  
 
I föregående kapitel pratade jag om heightmap editorn och att den innebar ett stort problem, 
och terrängen därför skulpterades fram med construction set:ets egen terräng editor. Denna 
editor använder man för att höja och sänka land, samt måla ut texturer. Ön placerades i ett 
stort hav, och bestod av ett smått böljande landskap med en bergskedja i form av en halvmåne 
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som inringade halva ön. Denna bergskedja fick ett slags bergspass åt det väderstreck som jag 
planerat att världen ska kunna byggas ut åt. Under majoriteten av projektet tänkte jag att den 
plats där spelaren börjar, om vi beslutar bygga vidare på mod:en, skulle vara en slags halvö i 
ett hav eller ligga vid en insjö och ha en kuststräcka i två av väderstrecken. Senare i projektet 
fick jag idén att placera världen på det sätt som Midgård, eller Mannhem, är placerat i den 
nordiska mytologin. Oavsett vad jag beslutar ska kuststräckan påminna om den i Bohuslän, 
med bergshällar i strandkanten, samt kobbar och skär ute i vattnet. Ön visade sig dessutom 
vara för stor, tvärt emot vad jag hade ansett i arbetets inledande fas. Det krävdes mycket 
arbete att fylla dess yta med rent kosmetiska element. Dessutom bestod en stor del av dess 
area av platser där spelaren inte har något att göra, något som krävde mycket onödigt arbete.  
 
Ön fick också en och samma textur från början, för att den sedan skulle blandas upp med 
andra texturer. Detta visade sig dock inte vara någon bra lösning då hela ön blev täckt av ett 
tjockt ris. Det faktum att editorn inte visar detta ris, utan endast texturen på det 
tvådimensionella planet, gjorde det mycket svårt att blanda texturer med varandra och ersätta 
texturer utan suffix med texturer med suffixet NoGrass. Att en textur har suffixet NoGrass 
betyder att den inte har ris eller gräs som sticker upp ur marken, utan endast ligger plant efter 
den. På vissa ställen skapades konstiga skarvar och tussar av gräs stack upp här och var vilket 
inte var meningen. Därför valde jag att lämna majoriteten av textureringen till senare, och i 
slutändan hade denna inte ändrats mycket då det kom till speltestning. 
 
En stor portion av tiden lade jag också ner på att generera träd åt ön. Det var svårt att avgöra 
om generatorn var till hjälp eller inte, då det var väldigt svårt att ha kontroll över hur många 
träd som sattes ut samt vilken placering de skulle ha. Det är möjligt att detta kan bero på 
bristande kunskap från min sida om exakt vilka värden som betyder vad och liknande, men 
utan dokumentation om detta var det väldigt svårt att lista ut. Att sitta och flytta runt, radera 
och addera hundratals träd, samt sitta och sänka ner dem i marken för hand är varken effektiv 
användning av tid eller kreativt. Dessutom hade samtliga träd exakt samma utseende, då de 
var kopior av varandra. I Oblivion kan användaren dock skriva in olika värden och ett nytt ID-
nummer på trädmodellerna för att få nya variationer, men under fas 1 visste jag inte om detta, 
vilket bidrog till att skogen såg än mer onaturlig ut. 
 

3.4 Speltestning 
 
Som jag nämnde i kapitel 1.5 Metod och underrubriken 1.5.1 Faser, testade jag Norse efter fas 
1 för att se vilka förbättringar och ändringar som skulle behöva göras. Testningen 
genomfördes av nio studenter vid högskolan i Skövde, som alla gick dataspelsprogrammet 
(DSP). Årskurserna testarna gick i varierade, men fördelningen var fyra grafiker och fem 
designers. Frågorna som var specifika för Norse i enkäten var fokuserade på grafiska element, 
kosmetiska element och orientering i miljön. Den skillnad som jag tyckte mig uppfatta av 
speltesterna var att grafikerna angav något mer information om ämnet, de broderade ut sina 
svar mer vilket gjorde dem mer användbara, även om skillnaden var ganska vag. Urvalet var 
enligt min uppfattning inte tillräckligt stort för att kunna dra några konkreta slutsatser om 
svaren de olika inriktningarna gav. Dock var det värdefullt för framtida speltester att kunna 
ana denna tendens. Jag kunde inte utläsa några skillnader mellan kön och hur de svarat på 
enkäten. Fördelningen mellan män och kvinnor var för ojämn för en sådan tolkning.  
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3.4.1 Enkät 
 
Speltestningen bestod av en enkät uppdelad i två delar. Den första delen var allmänna frågor 
om testpersonens preferenser av dataspel, den andra var specifikt inriktad på mod:en Norse. 
Jag ångrar dock att jag inte frågade testaren om denne hade spelat Oblivion förut. Det märktes 
en markant skillnad mellan dem som hade spelat originalspelet, och de som inte hade gjort 
det. Skillnaderna visade sig främst i hur duktiga testpersonerna var på att manövrera i spelet, 
dvs. slåss, använda föremål, gå in i menyer och liknande. 
 

3.4.2 Genus 
 
Majoriteten av speltestarna var män, vilket speglar könsfördelningen på den utbildning jag 
gått och det faktum att urvalet var ett bekvämlighetsurval bland dess studenter. Det hade varit 
intressant att undersöka om huruvida kvinnor och män betraktar miljön i Norse på olika sätt, 
eller om det är helt och hållet individuella preferenser som styr. Jag valde dock att bortse från 
denna aspekt då jag inte tror att en sådan undersökning hade tillfört något till själva verket.    
 

3.4.3 Testresultat 
 
Det fanns både gemensamma nämnare och skillnader i testresultaten. De sistnämnda vittnar 
till viss mån om testpersonens preferenser. Detta gör att det kan vara svårt att avgöra om det 
är positivt eller negativt att ändra på sådant som enskilda svar ger.  
 
Många var eniga om att riset som marktexturen skapade var för högt eller för heltäckande av 
marken. Lägre ris, blandat med olika sorter och platser där marken var bar i avsaknad av ris 
och gräs gavs som förslag på förbättringar. Testpersonerna saknade också buskar, träd och 
annan undervegetation av varierande storlek och utseende, vilket skulle göra skogen mer 
snårig och se mer naturlig ut. Träden var också placerade med för jämna avstånd för att ge en 
känsla av urskog. En del av speltestarna uppfattade skogen som planterad istället för vild.  
Många fann dock miljön att vara nordisk, framförallt svensk, och inge den känsla jag var ute 
efter. Västkusten och föräldrarnas sommarstuga på landet var två referenser speltestarna 
angav. De upplevde också naturen som lugn, fridfull och mysig.  
 
De flesta tyckte att det var lätt att hitta runt i miljön, men om detta berodde på miljön i sig 
eller de ”quest markers” man kan skapa i Oblivion kan jag inte svara på. ”Quest markers” 
pekar åt det håll man ska springa för att utföra uppdraget. Det verkar dock troligt att det var 
deras förtjänst, samt att mod:en utspelar sig på en ö som bidrog till detta resultat. Många 
anmärkte nämligen på att miljön var för lik på flera platser, och att detta skulle behöva göras 
något åt.   
 
Enskilda testare gav också flera bra förslag på förbättringar i naturen. Exempel på förslag var 
att inte försöka eftersträva realism i så stor utsträckning, utan ge miljön lite mer artistisk frihet 
och kanske göra miljön till mer av en trollskog. Ytterligare ett förslag var att placera ut vilda 
djur i naturen, som inte nödvändigtvis behövde vara spelarens motståndare. Som förslag gavs 
älg och rovdjur. Vad gäller de sistnämnda tolkade jag svaret som att det skulle vara mindre 
rovdjur, och som inte är någon fiende till människan. 
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3.4.4 Vilka känslor uppstod? 
 
Flera av speltestarna verkade känna igen sig i olika utsträckningar i miljön. Vissa refererade 
även till platser de besökt i verkligheten. Det faktum att den vanligaste känslan som angavs 
var lugn fick mig att tänka till lite. Det var visserligen min avsikt att naturen skulle inge den 
känslan, en känsla som är positiv, men som vid en viss gräns övergår i tristess. Därför 
bestämde jag mig för att den skulle vara mysig och trevlig, men inte genomgående lugn. 
Spelaren mötte helt enkelt för lite motstånd och för få karaktärer, medan de fiender som fanns 
var för mäktiga. Detta tog bort den känsla av äventyr som ska finnas i ett RPG. Då nya 
spelkaraktärer, samt nya platser där dessa ska kunna vistas tar för mycket tid att göra, föll det 
sig naturligt att istället införa fler fast svagare fiender samt en eller ett par nya sorter fiender. 
Tempot i mod:en skulle med andra ord behöva varieras mer där ett par av uppdragen skulle 
innehålla mer action, samt ett par bibehålla det lugna tempo som varit genomgående i större 
delen av mod:en i fas 1. Spelaren behöver utmaningar både för att känna att denna 
åstadkommer något, och stunder för återhämtning om tempot varit högt (Adams & Rollings, 
2007).  
 
Att speltestarna däremot upplevde miljön som trevlig och mysig fann jag enbart positivt. Jag 
tolkar trevligt och mysigt som att spelaren njuter av naturens utseende och atmosfär, att 
miljön skapar något slags välbefinnande. Flera spel jag spelat, främst äventyrsspel och RPG, 
skapar liknande känslor hos mig, vilket jag tycker har varit bra. Att använda sig av en 
atmosfär som kanske inte stämmer helt och hållet med spelets händelser och innehåll kan 
tillföra en extra dimension till spelupplevelsen. Därför bestämde jag mig för att i fas 2 försöka 
vidhålla en mysig atmosfär, som såg ut som en nordisk skog.  
 
I ett av speltesten uppgav speltestaren att hon upplevde irritation som en följd av att hon 
sprang vilse hela tiden. En känsla jag ville göra mitt yttersta för att minimera, och som 
härstammar från miljöns oläslighet som en följd av att den är för enformig. Spelaren vill ha ett 
visst mått av förståelse för miljön, när de inte har detta känner de något slags bekymmer. Utan 
tillgång till en världskarta är det därför extra viktigt att spelaren på något sätt kan känna igen 
sig i miljön, och att dessa kännetecken inte ligger för långt ifrån varandra så spelaren känner 
sig vilsen. Stora öppna ytor av landskap där lite skiljer sig åt samt tjock vegetation där sikten 
skyms tillhör de typer av miljöer som folk tycker illa om (Kaplan, Kaplan & Ryan, 1998). Då 
min typ av miljö tillhör den senare typen insåg jag att en realistisk urskog inte var att föredra.  
 
För att förbättra miljön skulle flera egenskaper behöva ändras. För det första skulle det behöva 
skapas mer mystik, större mångfald och variation. Dessa egenskaper lockar människan att 
utforska miljön (Kaplan, Kaplan & Ryan, 1998). Lugnet skulle också behöva bytas ut mot 
mer spänning och uppmärksamhet från spelaren. Fler fiender skulle behövas för att uppnå 
detta. Spelaren skulle behöva känna sig mer osäker när denna vandrade genom miljön. 
Motståndet skulle dock vara lättare för att inte få spelaren att känna sig frustrerad. Det skulle 
också behöva fler saker att hitta och undersöka.  
 

3.5 Fas 2: Omarbetning 
 
Så vad betydde då testresultaten för omarbetningen av naturen? För det första pekade 
speltesterna på nödvändigheten av att sänka densiteten på marktexturen med ris. Riset skymde 
sikten på flera ställen, t.ex. då spelaren sprang upp för en höjd. Speltestarna såg inte heller 
föremål på marken, vilket kan skapa onödig irritation och förvirring om riset döljer något 
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spelaren vill ha tag på. Dessutom såg det inte bra ut då det var högt och tjockt. Jag hade fått 
tips om att blanda olika texturer med olika sorters ris, och att ha ställen där marken var ”bar”, 
dvs. hade en textur av mossa, gräs eller löv, men som saknade ris och gräs som stack upp ur 
markens tvådimensionella plan. Då man inte ser ris och gräs som tillhör texturerna i 
construction set:et tedde det sig enklast att helt enkelt byta ut den ursprungliga texturen mot 
samma textur fast som saknar ris. Det finns oftast två versioner av varje textur, en med och en 
utan ris/gräs vilken alltid har suffixet NoGrass. Därefter skulle jag blanda upp denna med 
andra texturer, både med och utan ris och gräs. Därför satte jag mig ner och kollade igenom 
hela texturbiblioteket för att se ifall det fanns en NoGrass-version av samma textur jag använt 
mig av till majoriteten av ön. Det visade det sig göra, men denna textur hade inte samma 
namn som den med ris/gräs, därför blev den extra besvärlig att leta rätt på och byta ut.  
 
När jag hade bytt ut den ovan nämnda texturen satte jag mig ner för att inventera construction 
set:ets utbud av modeller och texturer mer grundligt än vad jag gjorde i fas 1. Jag blev 
överraskad då jag hittade flera användbara föremål som jag inte upptäckt under första fasen. 
Stammar från fallna träd, olika buskar som finns i den nordiska naturen och växter som går att 
plocka i spelet för att göra drycker och gifter med. För att bättre hålla koll på dessa skapades 
en lista över de föremål som kunde användas, och en över de texturer som var lämpliga.  
 
Marken som från början var täckt med gräs och i övrigt var ganska platt såg alldeles för 
konstgjord ut nu när gräset saknades. Därför blev en av mina viktigaste uppgifter att skulptera 
om en stor del av terrängen och göra fler kullar och ojämnheter i den, något som hjälpte 
mycket för att göra den mer naturtrogen. Det faktum att marken också var bar överallt, dvs. 
inte hade något gräs, ris eller växtlighet förutom träd och större buskar, gjorde att det såg 
väldigt tomt ut. Marken texturerades därför om med blandade texturer och med lite lägre 
växtlighet än förut. Jag lämnade också platser där marken var just bar för att skapa variation 
mellan texturerna. Det stora problemet som jag nämnt förut var dock att det inte gick att se 
växtligheten på marktexturen i construction set:et, och därför var nödvändigt att starta upp 
spelet varje gång en ny textur hade applicerats. Något som var väldigt tidskrävande och ledde 
till sämre resultat då det var svårt att placera texturerna på exakt rätt ställe och med rätt 
densitet.  
 
Nästa steg blev så att börja modifiera naturen och ge den en mer urskogsliknande känsla. 
Under arbetets gång insåg jag dock att en naturtrogen urskog är alldeles för kaotisk och mörk 
samt skulle behöva innehålla för mycket saker. Det skulle troligen ha tagit för mycket tid att 
genomföra och inte heller tillföra något till gameplay, även om det säkerligen skulle betyda 
mycket för atmosfären. Nödvändigheten av att göra skogen tät för att skapa en urskog skulle 
också göra det problematiskt att skapa grupperingar och landmärken som skulle vägleda 
spelaren. Norse är ju trots allt en spelbar mod och ingen rekonstruktion. Därför bestämde jag 
mig för att göra en kompromiss, och ta i akt det förslag om mer artistisk frihet som en av 
speltestarna gav mig. Jag hade helt enkelt fokuserat för mycket på realism, och för lite på 
spelarens upplevelse. Naturen skulle innehålla nordiska arter av växter och djur, den skulle 
också se ut som just nordisk natur, samt vara mer kaotisk och varierande än vad den var efter 
fas 1. Den skulle kännas naturlig, men inte sträva efter realism. Jag behövde alltså höja vad 
McMahan kallar den sociala realismen, och inte tänka lika mycket på den perceptuella 
realismen. Saker och ting i miljön behövde alltså inte vara organiserade på ett sådant sätt att 
de motsvarade hur en riktig svensk urskog kan se ut, vilket har med perceptuell realism att 
göra. Däremot var jag tvungen att skapa en atmosfär som var trovärdig, dvs. att spelaren 
möter en natur som man kan föreställa sig att den kan se ut efter givna premisser, en egenskap 
i den sociala realismen. Premisserna i skapandet av naturen blev därför följande: nordisk 
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atmosfär, nordiskt klimat, nordisk växtlighet och nordiskt djurliv med inslag av mytologi i 
atmosfären och djurlivet. Därmed fick inga större stilbrott mot dessa egenskaper äga rum i 
miljön, men då Norse ändå baserar sig på nordisk mytologi, innebar borttagandet av urskog 
som en definition av hur naturen skulle se ut en mycket större artistisk frihet. Nu var det alltså 
fokus på spelarens immersion som gällde (McMahan, 2003).       
 
Nödvändigheten av att göra skogen tät för att skapa en realistisk urskog skulle som sagt ha 
inneburit nackdelar för gameplay. Dels skulle den snåriga skogen ha skymt sikten för spelaren 
på många ställen och det skulle då ha varit svårt att uppfatta grupperingar, och därmed varit 
svårt att orientera sig. Sen måste ett landmärke vara någonting unikt, och det relativt 
begränsade antalet modeller i spelet gör det svårt att skapa områden som sticker ut, om man 
inte gör detta via säregna grupperingar av objekt. I fall modellerna skulle vara det 
utmärkande, skulle det behövas en unik modell för varje sammanhang, och för det skulle man 
behöva göra egna. Ett bra exempel på en säregen modell som dock existerade i spelet var en 
jätteek, som tillsammans med en kulle täckt av lilaskimrande ljung skapade en alldeles unik 
karaktär åt platsen. Problemet var att övriga modeller behövdes för att fylla ut resten av 
naturen. Vattendrag och liknande skulle också ha bidragit till att ge naturen mer karaktär och 
variation, men det faktum att det inte går att ändra vattennivån mellan olika platser gör det 
svårt att skapa dessa och bibehålla landskapets karaktär som jag hade tänkt mig det. För att 
kunna orientera sig i en vidsträckt tredimensionell värld behöver spelaren ett flertal olika 
informationskällor. Karta och kompass, samt ett flertal landmärken och variationer. Då Norse 
olyckligtvis var placerat mitt i Oblivions spelvärld, och inte bestod av en helt egen spelvärld, 
var inte kartan mycket till hjälp för spelaren. Att göra grupperingar i en tredimensionell värld 
är dessutom något helt annat än på ett tvådimensionellt plan. För att uppnå läsbarhet i en 
tredimensionell värld måste ett och samma område arbetas med från alla de synvinklar som 
spelaren kan tänkas komma ifrån. Kaplan, Kaplan och Ryan (s. 10) har följande att säga om 
miljöer: 
 

The information in an environment derives not only from it’s contents but 
also from it’s organization. How the contents or elements in an 
environment are organized can make a significant difference in people’s 
ability to pursue their basic needs of understanding and exploration. 
 

Att människor har förståelse för världen och vad som händer runt om dem skapar säkerhet, 
vilket är viktigt. Att inte förstå leder till oro eller irritation. Men förståelse är inte tillräckligt, 
människan behöver tillfällen till utforskning, att få stilla sin nyfikenhet och finna nya saker 
säger Kaplan, Kaplan och Ryan. I studier av vad folk föredrog för miljö, fick de tillfrågade 
titta på fotografier och diabilder samt betygssätta dem. Ett flertal av dessa studier gjordes, 
och hundratals scener betygsattes. Kaplan, Kaplan och Ryan (s. 11), som också utförde 
testerna, säger mer specifikt om testresultaten: 
 

…we learned that what people indicate they like has a great deal to do 
with how the space in the picture is organized. They seem to look at a 
picture and make a very rapid judgment about how well they understand 
it, and how they would feel if they were in that space–would they feel 
safe, lost, intrigued? 
 

Vad detta i praktiken betydde för Norse var att naturen behövde organiseras på ett sådant sätt 
att spelaren inte skulle känna sig vilsen. Samtidigt betyder organisering en motsats till 
naturligt som ofta utgörs av ett visst mått av kaos. Fotografier består dock inte bara av vad 
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som faktiskt finns på bilden utan också av hur bilden är tagen. De utgörs till stor del av 
komposition av olika element, bildvinklar, vad som är i skärpa och hur stor plats olika objekt 
tar i bilden. Med kunskap om fotografi kan fotografen få det till synes triviala att bli 
spännande. Bildvinkeln och avstånden till objekten kan också bestämma organisationen av 
dessa. Man måste därför ställa sig frågan hur fotografierna är tagna. I en tredimensionell 
miljö har man inte dessa redskap, därför måste vi fråga oss hur datan från dessa test kan 
appliceras på miljön. Människor läser dock bilder på både ett tvådimensionellt och 
tredimensionellt plan. Det tvådimensionella planet utgörs av sammanhang (coherence) och 
komplexitet (complexity) och innehåller element av den typ jag beskriver här ovan. Det 
tredimensionella planet däremot utgörs av läslighet (legibility) och mysterium (mystery). 
Människor föreställer sig vad som finns djupare in i bilden och föreställer sig själva i miljön 
som är fångad på den. Därmed kan vi alltså dra slutsatsen att vi människor vill ha vissa 
distinkta ytor som utmärker sig och kan lära oss att orientera oss på en plats utan hjälpmedel, 
det måste alltså finnas någon eller några säregna platser att utgå ifrån. Tillsammans med 
dessa vill vi ha komplexa ytor av stor variation som döljer saker för oss, vilket talar om för 
oss att det finns ytterligare saker att upptäcka (Kaplan, Kaplan & Ryan, 1998). 
 
Trots min övertygelse i inledningen av projektet att jag skulle dra stor nytta av de fyra 
informationsfaktorerna sammanhang, komplexitet, läslighet och mysterium uppstod stora 
problem med dess tillämpning. Både sammanhang och läslighet var mycket svåra att tillämpa 
på en större skala då naturtypen i Norse kräver att visst mått av kaos. Trots att jag valde att 
inte försöka sträva efter realism var jag ändå tvungen att få miljön att kännas naturlig. Därför 
fick jag ständigt avväga till vilken grad jag skulle försöka tillämpa faktorerna. Lösningen på 
ett flertal ställen blev därför att placera träd och dylikt så att olika platser hade olika densitet 
av olika trädsorter, stenblock, buskar osv. Arbetet fokuserades därmed på att ge varje plats ett 
unikt utseende. I speltestning framgick det nämligen tydligt att flera av speltestarna fann att 
skogen såg lika dan ut på de flesta ställen. Som exempel på variationer kan ges ett område 
strax innan varggrottan där jag i projektets slutskede placerade ett stort stenröse av stora 
klippblock och som ska gömma ytterligare en grotta, vilken jag diskuterar mer ingående 
senare. Denna plats är mycket utmärkande och kan därför ses som ett landmärke som ökar 
läsligheten i Norse. I direkt anslutning till varggrottan har jag däremot placerat en slags 
dunge i skogen, den består av en majoritet björkar som står ganska tätt vilka släpper in mer 
ljus än tallarna som dominerar det mesta av den övriga skogen. Björkarna är dessutom ljusa i 
motsats till tallarna. En liknande lösning kan också ses i anslutning till båda dessa platser 
vilken utgörs av en backe där det växer mycket enbärsbuskar. Andra exempel är en liten lätt 
sänka i skogen som det växer tjockt gräs i, man kan hitta flugsvamp där och det ligger ett 
antal mindre stenar nere i den som det växer ormbunkar runt. På ena sidan finns en bergshäll 
och vid sidan av denna växer det en enbuske. Lysmaskar svärmar även på denna plats. Strax 
sydöst om denna finns en liten upphöjning i marken där det ligger ett flertal större stenar som 
det växer ett antal enbuskar kring. Då enbuskar enbart växer på två platser i skogen, och 
deras placering på dessa platser skiljer sig markant, är det meningen att de tillsammans med 
övriga variationer ska ge spelaren en uppfattning om vart denna befinner sig. Strax norr om 
dessa små variationer ligger kullen med den enorma eken vilket är ett tydligt landmärke. 
Stora landmärken är en nödvändighet för att spelaren ska kunna orientera sig i naturen utan 
hjälp av quest markers, små landmärken hjälper till genom att göra vägen tydligare då 
spelaren kan minnas detaljer. Om dessa lösningar är tillräckliga för att hjälpa spelaren 
orientera sig har dock inte hunnit testas under fas 2, vilket skulle vara intressant. Dessa 
platser var nämligen tvungna att blandas upp med annan typ av växtlighet. En stor del av 
deras särskiljande drag försvann därför i komplexiteten. Den sistnämnda 
informationsfaktorn, komplexitet, kom sig däremot naturligt av skapandet av naturen. Det 
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finns en mängd olika växter, samt variationer i deras modeller som är tillräckliga för att 
skapa komplexitet.  
 
I anknytning till föregående stycke bör nämnas att jag bestämde mig för att göra en grov 
indelning av växtlighetens zoner, där ek och liknande bara växer vid kusten och på lågland, 
medan björk och tall blandas med dessa längs kusten men även tillåts klättra högre upp på 
berg och liknande. Denna ganska subtila växling i miljö bidrar till att göra miljön mer 
variationsrik.  
 
Under projektet bestämde vi oss också för att ha quest markers i spelet, vilka visar vägen dit 
man ska för att lösa ett quest, men jag tycker det skulle vara intressant att ta bort dessa och ge 
spelaren vägbeskrivningar istället. På detta sätt skulle man kunna testa läsligheten hos 
naturen i Norse. Om denna inte fungerar kan en karta över Norse vara nödvändig om vi ska 
expandera mod:en, något som vi saknar för tillfället. Annars måste vi göra landmärken till en 
väldigt viktig del av miljöskapandet. 
 
I fas 2 kom jag också på idén att det i naturen skulle finnas nordiska svampar och växter som 
gick att plocka. Spelaren skulle också kunna hitta en mortel och stöt samt flaskor för att 
brygga drycker och gift på det de hittade i skogen. En funktion som är mycket trevlig i 
Oblivion är nämligen att spelaren kan brygga egna trolldrycker, göra egna trollformler och 
förtrolla föremål. I fas 1 hade vi bestämt oss för att slopa mycket magi och magiska drycker 
för att inte göra det för lätt för spelaren, och för att Norse är en mod med mytologi och inte 
fantasy som tema. Den magi som skulle finnas i vår mod skulle också återfinnas i den 
nordiska mytologin. Det verkade dock dumt att inte låta spelaren äta och brygga drycker på 
saker som är naturliga i Norden, något som utgör ett kul moment i spelets gameplay. Efter att 
ha pratat lite med David bestämde han sig för att detta kunde ingå som ett valfritt uppdrag, ett 
side quest, där spelaren får plocka flugsvamp åt byns sejd för att denne ska kunna sätta sig i 
trans. Som tack för hjälpen efter utfört uppdrag får spelaren den mortel och stöt som jag 
nämnde tidigare. I miljön ska finnas andra typer av svampar och även andra ingredienser som 
spelaren kan använda senare i spelet.   
 
Efter tips i speltestningen bestämde jag mig också för att införa fler djur i naturen. Alla 
varelser i Norse skulle tillhöra den nordiska faunan eller tillhöra den nordiska mytologin. 
Därför gick björnar, rådjur och vildsvin bra att införa i skogen som redan befolkades av vargar 
och ett argsint troll. Fjärilar och eldflugor, som är mer av en effekt och inte går att interagera 
med i spelet placerades också ut. Syftet med alla dessa var att införa mer liv i naturen, och jag 
vill påstå att de gjorde mer än sitt för att fylla detta. 
 
Det saknades också undervegetation och träd i olika storlekar. Alla hade i princip samma 
storlek, med kala stammar nertill vilket gjorde att skogen såg gallrad ut. Därför var det viktigt 
att sätta ut mycket buskar och lägre träd som gjorde skogen mer snårig, då en vild skog 
tenderar att bli just det. Detta hjälper miljön att dölja saker så allt inte uppfattas av ögat vid en 
första anblick. Själva förväntningen om vad som ligger bakom nästa hörn är tror jag nämligen 
är viktigare än vad man faktiskt hittar alla gånger. Spelaren måste ges belöningar som känns 
tillfredställande, men dessa kan i de flesta fall bestå av vad som helst, från materiella ting till 
att spelaren träffar en ny karaktär eller får reda på något nytt om storyn eller spelvärlden. 
 
 
Inte förrän långt in i fas 2 upptäckte jag en mycket användbar funktion som jag inte lagt 
märke till tidigare. Det går att göra vissa inställningar i trädmodellerna och skapa nya 
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variationer med grenar, stammar och lövverk som pekar åt olika håll, något som gör att miljön 
ser mycket mer naturlig och levande ut. En sådan enkel sak som en annorlunda lutning eller 
böjning på en trädstam gav en oerhörd effekt. Lövverken kan fästas högre och lägre ner vilket 
ger olika skuggbilder på marken. Det ger också möjlighet till att ge olika platser en mer unik 
karaktär då man kan göra säregna drag på vissa träd. Jag lyckades dock inte komma 
underfund med exakt hur de värden man justerar påverkar modellen, utan fick experimentera 
med värden och se vad resultatet blev. Något som hade underlättat mycket vore om man 
kunde se förändringarna i en model viewer eller liknande. Det hade gett mig större möjlighet 
att skapa träden efter mina specifika önskemål. T.ex. skulle en dunge med osedvanligt knotiga 
och tjocka träd kunna ge en stark känsla av trollskog eller övernaturlighet, någon som hade 
varit till mycket hjälp för att skapa en passande atmosfär.  
 
För att göra miljön lite mer dynamisk valde jag också att titta lite närmare på construction 
set:ets väder och klimat editor:er, för att se om jag kunde få olika vädereffekter i spelet. Det 
var mycket enkelt att skapa ett klimat, medan väder var betydligt svårare då det är svårt att 
förutse resultatet eftersom construction set:et inte visar solljuset. I klimateditorn väljs de 
vädereffekter som önskas, de ges ett procentvärde som anger hur sannolikt det är att just det 
vädret inträffar, man kan ge natten en måne och ställa in dess cykel, ändra solens färg och 
ställa in när den går upp och går ner. Att enbart använda sig av någon typ av klimatförändring 
gav väldigt mycket till miljön.   
 
David bestämde sig också sent under projektet för att ändra uppdragen så att dessa blev icke-
linjära, istället för linjära som vi hittills haft. Detta påverkade balanseringen till stor grad 
vilket jag beskriver i kommande avsnitt 3.7 Balansering, medan det inte gjorde någon 
påverkan på Norse miljö. Därför går jag inte in på det närmre i det här avsnittet. 
 

3.6 Balansering 
 
Som leveldesigner har jag även haft uppgiften att balansera Norse och skapa de utmaningar 
spelaren möter i form av fiender, placera ut belöningar och liknande.   
 
Det har varit en kul utmaning att skapa variation i spelet för att ge spelaren en rolig 
spelupplevelse. Som testningen visade efter fas 1 så var spelet ganska tråkigt. Det fanns 
väldigt lite att göra och mod:ens utmaningar var generellt på tok för svåra och enformiga. 
Därför behövde jag skapa mer variation även här.  
 
Först hade vi tänkt att spelaren endast skulle möta tre olika typer av fiender i inledningen till 
Norse: krabbor, vargar och ett troll. Krabborna som man skulle stöta på i första uppdraget 
skulle vara mycket enkla för att besegra så spelaren skulle få känna på att slåss lite i spelet, 
detta utan vapen. Därefter skulle man få springa på ett uppdrag där man inte skulle möta några 
fiender. Dessa två uppdrag ledde till att man fick ett svärd och en sköld som man sen fick 
använda i det tredje uppdraget, för att besegra vargarna i skogen. Dessa vargar var en level 
ovanför spelaren och ganska starka, varför spelaren fick ta ordentligt med stryk. Två stycken 
vargar var mer än nog, och i vissa fall fick spelaren ladda om spelet ett par gånger för att 
lyckas besegra dem. Detta störde spelets flöde ganska mycket, för spelare finner visserligen 
utmaningar roliga, men de måste vara överkomliga vilket de inte var i detta fall. I fas 2 satte 
jag mig därför för att se över balanseringen och ändra Norse pacing så att mer händer, men att 
mod:en också har variationer i dess tempo. En varierande pacing, eller tempo om man så vill, 
skapar också ett mer balanserat spel. Att skapa ett område utan utmaningar, som enbart låter 
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spelaren utforska miljön, är ett sätt att skapa den viloperiod som spelaren behöver efter en stor 
utmaning (Adams & Rollings, 2007). Detta sätt passade perfekt in i level designen och med 
uppdragen i Norse. Spelaren ska döda alla vargar i området så att hon sedan kan vandra 
relativt fritt i området utan att stöta på några större faror. Vargarna är ganska lätta men 
betydligt fler till antalet i fas 2 jämfört med fas 1, vilket innebär mer action. Då spelaren dödat 
vargarna kan denna vandra runt och leta efter de svampar som byns sejd vill ha, utan att stöta 
på direkt farliga fiender i byns närhet. Det finns vildsvin i naturen som är aggressiva och tål 
mycket stryk, men som är relativt harmlösa då de inte gör mycket skada. Svamparna är dock 
utplacerade på ett sådant sätt så spelaren ska stöta på dessa även under huvuduppdragens 
gång, och därför inte behöva springa runt hela ön för att få tag på dem, vilket skulle kunna 
kännas för trivialt och möjligtvis göra spelaren uttråkad. Uppdragets enkla utformning och det 
faktum att man får interagera med miljön och ytterligare en karaktär i byn är tänkt att ge mer 
färg till spelvärlden, vilket är viktigt för att få spelvärlden att kännas intressant och levande. 
Något som jag och David jobbat och troligtvis kommer att fortsätta jobba gemensamt på. 
Belöningen spelaren får i uppdraget med svamparna kan sedan användas till hennes fördel i 
uppdraget med trollet eller i kommande uppdrag. Spelaren kan också göra egna drycker och 
gift med morteln hon får. Uppdraget är helt enkelt mycket belönande för spelaren. Både jag 
och David uppfattar skillnaden mellan fas 1 och fas 2 som enorm, även om jag inte hunnit 
speltesta fas 2 på utomstående under examensarbetet. 
 
Då man utfört ovanstående uppdrag får man ett magiskt svärd som ska användas för att 
besegra trollet i skogen. Denna strid tenderade dock att gå alldeles för fort då både svärdet och 
trollet hade en enorm kraft, men spelaren och trollet ganska lite hälsa. En boss-strid som detta 
ändå är borde innehålla lite mer action och inte vara över på fem sekunder, vilket skapar ett 
anti-klimax. Att göra trollet stryktåligt, men ge det mindre skadeverkan i strid var ett bra sätt 
att lösa detta på. När fas 2 nu är avslutad är trollet väldigt stryktåligt, men gör mindre skada. 
Det blir därför en ganska jämn strid mellan trollet och spelaren om denna har lite erfarenhet 
av Oblivion sedan tidigare. 
 
Jag behövde också diskutera nödvändigheten av att ge spelaren mer positiv feedback med 
David. Som spelet var efter fas 1 upplevde flera av speltestarna uppdragen som tråkiga, vilket 
kom sig av att utmaningarna var för få men för svåra, att spelaren gavs för tråkiga belöningar 
och att det fanns för få saker som betydde mer kraft för denna. Storyns avancemang verkade 
heller inte tilltala spelaren tillräckligt. Belöningar av denna sort behöver vi alltid diskutera då 
vårt arbete är strikt beroende av varandra. Adams och Rollings (s. 386) säger följande om 
positiv feedback: ”Because avatar growth is one of the key goals in role-playing games, the 
positive feedback cycle serves as the central design feature of the internal economy of 
computer role-playing games.” Majoriteten av detta arbete föll ändå på David då det är genom 
storyns avancemang man får de största belöningarna i spelet. Som komplement till detta gav 
vi ju också spelaren en trolldryck om denna utför uppdraget åt sejden. Enligt min mening var 
belöningen sejden gav spelaren väldigt tillfredställande, även om vi inte hunnit testa den på 
utomstående. Min del i detta arbete blev att balansera fienderna så att dessa bjöd på mer 
action, men inte störde spelarens ”flow state” genom att dessa var för svåra eller för lätta. 
Starka svängningar i ett spels svårighetsgrad stör nämligen detta ”flow state” och bör 
undvikas (Adams & Rollings, 2007).  
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4 Diskussion 
 

4.1 Inspirationskällor 
 
Som jag tidigare nämnt så har min inspiration till Norse natur främst kommit från den svenska 
naturen. Platser jag upplevt och kunskap jag har om svensk natur låg till grund för 
utvecklingen av atmosfären och utseendet. Därmed kan jag inte ge någon specifik källa att 
hänvisa till om dess inspiration. 
 
Däremot kan jag medge att vissa drag i spelet och dess berättelse och uppdragsupplägg 
troligtvis undermedvetet inspirerats av göticismen och nationalromantiken, och av den senare 
och mer nyanserade forskningen av vikingar. I Den svenska litteraturen av Lars Lönnroth och 
Sven Delblanc kan man finna inledningen på Erik Gustaf Geijers dikt Manhem från 1811, 
som kan ge en inblick i göticismens och nationalromantikens bild av det fornnordiska. 
Utdraget (s.15) lyder som följande: 
 

Det var en tid, det bodde uti Norden, 
en storsint ätt, beredd för frid som krig. 
Då, ingens slav och ingens herre vorden, 
var odalbonde var en man för sig. 
Med svärd han röjde våld, med plogen jorden, 
med lugn för Gud och man han gick sin stig. 
Sig själv sitt värn, han visste andra skydda, 
och kungasöner växte i hans hydda. 

 
Göticismen och nationalromantiken förskönade det forntida, vilket utdraget ovan visar. 
Lönnroth och Delblanc (s. 15) beskriver den här tidsepokens bild av forntiden på följande sätt: 
 

Dess idealiserande bild av storsinta ’götiska’ bönder och vikingar 
bestämde länge våra föreställningar om vår äldsta historia. Forntiden 
framstod i mytisk strålglans som en förlorad guldålder och dess fåtaliga 
litterära kvarlevor – runristningar, sagor, Edda-dikt – som helig skrift. 
 

Denna bild stämmer in på settingen i vår mod så till vida att spelaren får agera hjälte i vissa 
situationer. Att t.ex. göra slut på vargarna som plågar byn och dess omgivningar eller det onda 
trollet i skogen kan ses som gamla heroiska hjältedåd. Detta för att passa ett rollspel bra, som 
ju ska vara ett slags äventyr. Här kan man dra paralleller till Esias Tegnérs klassiska verk 
Frithiofs saga från 1825, som likt Norse baserar sig på mytologi men inte slaviskt försöker 
framställa berättelserna ord för ord. Från Frithiofs saga kan man också dra paralleller till 
homeriska dikter. Intrigen i sagan är episk och går i stora drag ut på att Frithiof förväntar sig 
övervinna bördsskillnaden mellan honom och hans älskade, kungadottern Ingeborg, vilket inte 
går som han tänkt sig. Hinder uppstår som Frithiof måste övervinna, vilka leder honom på 
avvägar och storslagna äventyr. I slutändan vinner Frithiof både Ingeborg och kungariket 
(Lönnroth och Delblanc, 1987). Skillnaden mellan Tegnérs sätt att använda den nordiska 
mytologin, och sättet det används i Norse är att vi i text försöker återge mytologin på ett 
korrekt sätt genom de pergament man får i spelet. Dessa får man då man utfört ett uppdrag som 
är baserat på en berättelse ur den nordiska mytologin, och man kan när som helst plocka fram 
dem och läsa. Berättelserna på pergamenten innehåller information om de föremål man hjälper 
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dvärgabröderna att smida. Uppdragen följer alltså inte den nordiska mytologin utan refererar 
snarare till den, det är pergamenten som innehåller den riktiga informationen. En stor likhet 
med Tegnérs Frithiofs saga är dock att huvudberättelsen går ut på att få tag på den vackra 
alvkvinna som man vaknar bredvid. Asagudarna har dock valt ut spelaren att utföra ett antal 
uppdrag, och spelaren måste överkomma dessa för att träffa alvkvinnan igen. Vi har med andra 
ord skapat grunden till en intrig som liknar de i en episk berättelse, även om Norse nuvarande 
värld och intrig är begränsad till en liten ö. I motsats till den götiska och romantiska bilden av 
vikingarna kan vi ställa den bild av som varit den dominerande under senare år. Lönnroth och 
Delblanc (s. 15) beskriver denna syn på följande sätt: 
 

Först senare i vårt århundrade [boken är skriven på 1900-talet] har de 
nationella myterna om dessa tidiga perioder ifrågasatts på allvar av såväl 
historiker som litteraturforskare. Idag finns det knappast längre några 
svenska forskare som ser forntiden som en guldålder eller medeltiden som 
en mörkrets tid. Vår heroiska vikingatid har av historikerna reducerats till 
en period då nordiska hövdingar samlade förmögenheter genom att handla 
med trälar, skinn och andra marknadsvaror.  
 

Den diktning som finns anses numer vara isländsk eller norsk och ofta vara influerad av kristen 
medeltidsdiktning (Lönnroth och Delblanc, 1987). Inspirationskällorna kan alltså tänkas vara 
tre till antalet: först har vi den romantiserande bilden av de vikingatida hjältarna, därefter den 
mer nyanserade och på fakta baserade bilden av vikingarna som ett handelsfolk, varpå vår egen 
tolkning av det nordiska onekligen haft ett stort inflytande. Den sistnämnda faktorn bygger 
givetvis på erfarenheter i livet och är med andra ord strikt subjektiv. 
 
Den mer moderna uppfattningen om vikingarna och mytologin är även den en lika stor 
inspirationskälla som den götiska och nationalromantiska. Världen är dock en sagovärld, och 
människorna bor i Midgård, eller Mannhem som själva landet benämns. Mannhem är världen 
och Midgård förskansningen runt denna värld (Enoksen, 2006). Nordens gudar och myter säger 
dock inget om Mannhem utan benämner hela världen vid namnet Midgård, vilket jag fann 
intressant (Eillis, 1964/1984). Valet att förlägga spelet på en ö finner jag i efterhand ha 
ytterligare fördelar vid sidan av att begränsa spelarens rörelsefrihet. Låt oss säga att vi väljer att 
expandera världen. I detta fall kan den lilla ö som man nu befinner sig på att bli större och 
därmed försöka motsvara Mannhem. Den onaturliga vägg som möter spelaren då cellerna i 
spelet tar slut, vilket jag fått reda veta på senare tid, skulle inte heller behöva störa spelarens 
immersion. Strax innanför denna osynliga vägg skulle man kunna lägga förskansningen som 
Enoksen benämner Midgård, och därmed på ett naturligt sätt blockera spelaren från att fortsätta 
samtidigt som man återkopplar till den nordiska mytologin.  

 

4.2 Att förbättra spelupplevelsen 
 
Ett av de större misstag jag gjorde i projektet var att underskatta öns skala, vilken jag 
uppfattade som väldigt liten. Jag har sedan tidigare lärt mig att alltid börja på liten skala och 
bygga vidare därifrån. Nu blev det ju inte så då ön visade sig, tvärt emot vad jag trott, vara 
ganska stor. Det är svårt att fylla ut en storskalig miljö med högkvalitativt innehåll om man är 
ensam på arbetet. Därför fokuserade jag på att arbeta med de områden som spelaren rör sig 
mycket genom i Norse fem uppdrag. Tyvärr fanns det inte tid att ordna platsen utanför trollets 
grotta och bergspassagen som leder till denna vilket hade varit att föredra. De områden som 
jag däremot verkligen hann jobba på håller en mycket högre kvalitet i fas 2 jämfört med fas 1. 
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En lärdom att dra av detta kan vara att interagera skapandet av en prototypnivå, inte bara för 
att testa olika designlösningar, utan också för att uppskatta hur lång tid det tar att fylla den 
med innehåll. 
 
Miljön behövde dessutom erbjuda fler belöningar till spelaren av både gameplay-skäl och skäl 
som har mer med atmosfären i spelet att göra, än vad den gjorde efter fas 1. Då belöningar 
kan bestå av många olika saker, och inte nödvändigtvis värdesaker och power-ups, kan de 
likväl vara en del av miljön. Dessa bör belöna spelaren för utforskning av miljön och därmed 
hjälpa spelaren att lösa quests, få reda på mer om storyn och ge spelaren andra fördelar i 
spelet. Miljön kan belöna spelaren genom att den kanske gömmer en ruin inne i den mörkaste 
skogen, eller en karaktär som är vilsen vilket inte ges någon information om på förhand. 
Norse saknar för tillfället ett bra, fungerande exempel på detta. Under fas 2 byggde jag dock 
ett stenröse som ska dölja en ganska djup grotta, där spelaren måste utforska naturen för att 
hitta denna. Denna grotta saknar just nu en interiör och mening i spelet, men kan vara en 
spännande plats för spelaren att utforska. I uppdragsdesignen skulle man kunna utlämna all 
information om platsen i dialog osv. tills det att spelaren upptäckt den. Att ge sig in i grottan 
skulle kunna leda spelaren in på ett side quest, eller att denna finner något användbart 
föremål.    
 
Uppdraget där man ska samla svamp åt byns sejd är dock ett utmärkt exempel på hur vi 
belönar spelaren genom att få denna att upptäcka nya saker i miljön. Här nämns dock 
uppdragets natur på förhand, och dess ganska triviala koncept gör att det snarare bör leda 
spelaren att finna uppdraget mysigt än spännande. Om spelaren utforskar miljön kan denna 
hitta de fem flugsvampshattar sejden vill ha, som belöning får denna en power-up i form av en 
trolldryck som kan användas för att lättare besegra trollet i skogen. Spelaren får också en 
mortel och stöt att brygga sina egna drycker med vilket kan ge fördelar längre fram i spelet. I 
samband med detta får spelaren också kontakt med ytterligare en karaktär i spelet vilket ger 
mer färg åt spelvärlden. Uppdraget är också helt valfritt. Spelaren ska inte behöva känna sig 
tvingad att plocka svamp om denna finner det tråkigt istället för mysigt. Beroende på hur man 
placerar tillgången på föremål, var de dyker upp dvs., skulle man också kunna leda spelaren 
fram till nya upptäckter eller rent av sidospår, vilket indirekt belönar spelaren för att ha utfört 
uppdraget. Wilhelmsson (s.144) beskriver spelet Myst och dess benägenhet att göra detta i 
spelets första övärld: 
 

I Myst skall man i den första värld som man kommer till, leta upp och 
räkna ett antal så kallade ”marker switches” ett antal kontakter, [sic] På 
vägen runt den ö (typiskt nog är världarna öar i detta spel) i jakten på 
dessa kontakter kommer dörrar att dyka upp i ens färdväg. Spelare 
tenderar då att glömma sitt uppdrag att räkna kontakter och börjar istället 
utforska dörrarna. Vi kan ofta helt enkelt inte låta bli att göra vissa saker.  
 

Detta skulle man även kunna applicera på Norse. Vi kan som utvecklare locka iväg spelaren 
att upptäcka nya saker som inte nödvändigtvis har med spelets huvuduppdrag och 
huvudberättelse att göra. Dessa sidouppdrag skulle i Norse fall med fördel kunna leda till 
ytterligare information om, eller att spelaren får träffa, en gud, varelse eller hjälte i den 
nordiska mytologin. Uppdraget skulle också i likhet med det ovan nämnda kunna leda till fler 
och kanske mäktigare ingredienser till en trolldryck. I datorbaserade rollspel som Baldur’s 
Gate och Baldur’s Gate II kan spelaren välja att göra ett flertal sidouppdrag som i själva 
verket inte avancerar huvudberättelsen i spelet, men som betyder mycket för dess värld och 
dess världs atmosfär. Sidouppdragen tillför mystik till spelet vilket väcker utforskarlust hos 
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spelaren precis som Kaplan, Kaplan & Ryan (1998) menar. Detta märks extra tydligt i det 
första spelet i serien där spelaren kan röra sig fritt över hela landets karta. Som spelare vet du 
aldrig riktigt vad du kan förvänta dig av ett område. Detta gör att man vill fortsätta att 
utforska och därmed hamnar långt ifrån vad som i alla fall upplevs som spelets 
huvudberättelse. Spelet tillför också på detta sätt ett meningsfullt berättande då du får en 
inblick i världen runt dig, och kan träffa nya människor och vänner som kan äventyra med 
dig.  
 
Uppdragen bör också ha en balanserad blandning av tuffa, svåra uppdrag och triviala 
göromål som får spelaren att koppla av, vilket jag påpekar i avsnitt 3.7 Balansering. Adams & 
Rollings (s. 373) diskuterar psykologen Mihaly Csikszentmihalyis observation från 1991 att:  
 

…people performing tasks enter an enjoyable state of peak productivity, 
which he calls flow, when (among other things) their abilities balance the 
difficulty of the tasks they face. If the challenges are too difficult, people 
become anxious; if the challenges are too easy, people become bored. 
 

Detta betyder enligt Rollings & Adams att spelbalansering bör se till att hålla spelaren inom 
ett “flow”, spelarens färdigheter ska motsvara spelets svårighetsgrad. Längre ner (s. 373) 
fortsätter de: “Your goal is not simply to set a level of difficulty but to think about how to 
adjust that difficulty to maximize the player’s enjoyment.”  I projektets slutskede tycker jag 
mig ha kommit till insikten att jag underskattat vad balanseringen har för inverkan på 
atmosfären i miljön. Detta märkte jag tydligt när jag satte mig ner för att balansera om 
vargarna i skogen och lägga till fler djur. Att befolka naturen med djur betyder inte enbart att 
spelupplevelsen blir roligare för att flera av dem är potentiella fiender till spelaren, och att 
hon därmed får mer att göra i form av dödande. Det tillför också mer liv till naturen och gör 
den mer intressant att utforska. T.ex. så var tipset om att införa icke-våldsamma djur ett 
mycket bra förslag. De djur som lades till av den här typen var rådjur och fjärilar vilket 
betydde mycket för att göra naturen mysig. Av fientliga djur så adderade jag också vildsvin 
utöver vargarna vilka också de var mysiga att stöta på, även om man i slutändan var tvungen 
att döda dem. Just tillförseln av naturliga djur, inte fantasifoster som troll och dyl., verkar 
vara ett extra effektivt sätt att förstärka atmosfären och spelarens immersion i Norse. Jag tror 
nämligen att dessa varelser och dess återkopplingar till den verkliga världen kan förstärka 
känslan av närvaro i den artificiella miljön. Det vore intressant att undersöka detta närmre, 
men under det här projektet har jag tyvärr inte haft tid.  
 
Stycket ovanför och jobbet bakom detta syftar egentligen bara till att höja spelarens 
immersion: att ge spelaren en känsla av att vara där, att glömma sitt fysiska jag och ge sig in i 
en okänd miljö för att utforska, ett tillstånd som McMahan (2003) beskriver med ordet 
”telepresence”. I The video game theory reader (s. 77) beskriver McMahan perceptuell och 
psykologisk immersion: 
 

Presence is also the result of perceptual and psychological immersion. (…) 
The second [psychological immersion] results from the user’s mental 
absorption in the world. Theorists such as Schuemie (…) have followed 
Lombard and Ditton in assuming that the ability to interact with the 
mediated environment is the most important factor in the sense of 
presence 
 

En av styrkorna med Oblivion är just sättet det låter spelaren interagera med en stor portion av 
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miljön på. Detta finner jag mycket intressant inför framtida utveckling av Norse. Om vi väljer 
att tillföra nytt innehåll tror jag det kulle vara till vår fördel om vi fokuserade på interaktiva 
föremål snarare än dekorativa. Visserligen kan det vara av vikt att ge husen nya modeller som 
föreställer vikingatida långhus osv., för att spelaren ska uppfatta mod:ens tema fullt ut. Det kan 
också vara viktigt för att inte störa spelarens immersion då det refereras till nordisk mytologi 
och vikingar. Dock tror jag att interaktiva föremål, i fallet Norse, kan tillföra mycket vilket kan 
höja spelarens immersion. Ett spel som utlovar mycket frihet bör också erbjuda vad det lovar, 
och en mod på detta spel bör givetvis ge målgruppen ett visst mått av vad de förväntar sig. En 
stor och fri spelvärld måste på grund av sin storlek och frihet innehålla många saker att 
interagera med för att vara intressant. I Norse fall har vi varit tvungna att begränsa oss i 
användningen av Oblivions modeller för att dessa inte är den typ av varelser, djur eller växter 
man finner i Norden eller den nordiska mytologin. Detta leder till att vi begränsar spelaren 
ganska mycket i vad denna kan och inte kan göra. En stor och fri spelvärld, som inte innehåller 
särskilt mycket att utforska, är ganska meningslös. Därför tror jag att skapandet av en stor 
mångfald av nordisk flora och fauna, samt nordiska mytologiska varelser är nödvändigt om 
spelvärlden skall expanderas utöver dess nuvarande skala. Fler typer av svampar, bär och 
växter att använda i drycker, fler typer av naturliga och mytologiska fiender gör striderna mer 
varierade och fler typer av icke-fientliga vilda djur kan skapa en mysig stämning i skogen. 
 

4.3 Kan miljön berätta någonting? 
 
Som citatet av Adams och Rollings säger i föregående stycke så är karaktärsutveckling en av 
de viktigaste sakerna i ett RPG. Då jag nämner karaktärsutveckling i dataspelssammanhang 
tänker många säkert i termer av level-up:s, uppgradering av färdigheter, att lära sig nya 
trollformler osv. Jag menar dock att karaktärsutveckling bör betyda mycket mer i spelgenrer 
som rollspel. Karaktären och spelaren själv ska kunna formas och utvecklas av själva 
berättelsen och interaktion med det hon möter i miljön, då spel-jaget kan ses som en 
manifestation av själva spelaren i spelvärlden och spelaren därför är lika delaktig som sin 
karaktär (Wilhelmsson, 2007). Enligt min mening är det viktigt för spelarens fortsatta 
intresse att hon känner att hon får något i gengäld som människa då hon spelar ett spel. Detta 
kan vara allt från faktakunskaper till känsloupplevelser som glädje, avslappning, spänning 
osv. Vad Norse försöker göra är just att fokusera på att berätta något fängslande och 
intressant, samt göra detta på ett njutbart sätt vill jag mena. Vi försöker som utvecklare 
fokusera på att berätta en historia som lär spelaren om nordisk mytologi, och där denna får 
uppleva en nordisk miljö. Samtidigt ska berättelsen vara tilltalande så spelaren ser spelandet 
som ett rent nöje. Därmed blir det spelaren som upplever karaktärsutvecklingen i större 
utsträckning än vad spel-jagets fysiska styrka och förmågor uppgår till. Spelaren ska med 
andra ord även växa i allmänbildning och upplevelser, och inte fokusera på fysisk styrka hos 
spelarkaraktären i spelet som det brukar vara i datorbaserade rollspel. Det är i alla fall så jag 
tolkar de fakta att jag och David valt att vara återhållsamma med att göra spelkaraktären 
mäktig, och att allt som spelaren träffar på ska ha någon typ av återkoppling till nordisk 
mytologi och norden. Min undersökning i den här rapporten och roll i projektet, har varit en 
viktig del i att förmedla denna känsla av utveckling till spelaren, även om fokus främst legat 
på ett emotionellt plan. Miljön är också utvecklad på ett sådant sätt att den genom uppdrag 
skulle kunna lära spelaren något om nordisk natur. Arter i den nordiska floran är en tanke, 
även om jag vill reservera mig för eventuella fel som kan förekomma i Norse miljö. Vid 
utlärning av sådana kunskaper, skulle det krävas forskning i ämnet eller tillkallandet av en 
expert på området. Vid en vidareutveckling av spelet skulle t.ex. fler svampsorter kunna 
läggas till. Dessa skulle kunna användas för att som ett spelmoment lära spelaren om oätliga, 
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giftiga och ätliga svampar i den nordiska skogen. Naturen i Norse är ju på intet sätt 
hundraprocentigt autentisk vad gäller sättet växter växer på, eller hur djuren lever, men den är 
dock tillräckligt trogen det nordiska landskapet för att den ska gå att använda för att lära ut 
vissa saker. 
 
För att förtydliga stycket ovan kan en parallell till spelet Planescape: Torment vara nyttig. 
Spelet utgör nämligen ett bra exempel på hur man kan basera karaktärsutvecklingen i ett 
rollspel genom att låta spelaren utforska en berättelse och information om en given plats eller 
värld, samt undersöka dess innehåll, vilket lämpar sig om man vill att spelaren skall 
utvecklas under spelets gång. I detta datorbaserade rollspel får vi spela en karaktär som 
förlorat allt minne av tidigare händelser. ”The Nameless One”, som spelarkaraktären kallas 
då han inte minns sitt namn, vaknar upp på bårhuset med en flygande dödskalle bredvid sig 
som hävdar att han är ens vän. Härifrån får du som spelare utforska världen och försöka ta 
reda på vem du är, och varför du vaknade upp på bårhuset. Det som skiljer spelet från många 
andra datorbaserade rollspel är vad som driver spelet framåt. I Planescape: Torment drivs vi 
som spelare av intresset att få reda på saker om oss själva och världen omkring oss. Norse 
vill jag hävda i viss mån är uppbyggt på detta sätt. De level-ups vi får i Planescape: Torment 
är oftast att vi återigen minns en förmåga genom att prata med andra, och därigenom kan få 
tillgång till nya trollformler och liknande. Övriga förmågor förvärvas genom att du går till en 
tränare som lär dig nya förmågor. I Planescape: Torment utvecklas vi tillsammans med 
spelkaraktären på ett sätt som innebär lika mycket för oss som spelare i form av ”aha-
upplevelser” som för ”the Nameless one”. Staden Sigil, där berättelsen utspelar sig, är även 
den en stor aktiv del av berättelsen. Staden lever och transformeras så gator byter plats och 
hus skyfflas omkring. Det finns märkliga varelser att undersöka och platser som spelar spratt 
på dig. Utforskningen av denna miljö gör spelet mycket intressant då de mest osannolika 
saker vid närmare inspektion kan te sig som de mest intressanta. I katakomberna under 
staden finns det till exempel ett ansikte i sten, som vädjar spelaren om hjälp. Det vill att du 
som spelare ska hämta ett speciellt vatten och komma tillbaka med det. Detta vatten häver 
den förbannelse som vilar över ansiktet, varpå ansiktet dör och det inte går att interagera med 
det igen. I staden finns också en gård inringad av en stenmur där döda personers namn är 
inristade, vilket kan avslöja information om karaktärer i spelet. Detta sätt att integrera miljön 
som informationskälla väver samman denna tätt med historieberättandet och leder spelaren 
till att utforska den av ren nyfikenhet. En nyfikenhet som uppstår ur den mystik och känsla 
att aldrig veta vad som finns runt nästa hörn som spelet skapar.  
 
Detta leder mig in på tankar som jag haft kontinuerligt under hela projektet: kan man 
förmedla berättelser genom miljön i ett spel, kan miljön användas som kompletterande 
element i en berättelse, och kan miljön ge ledtrådar som hjälper spelaren lösa onämnda 
gåtor? Under speltestningen gjorde jag ett väldigt simpelt experiment. Jag placerade ut ett 
svärd och en sköld på marken på den väg spelaren ska ta då hon ska besegra trollet. Då 
spelaren först kommer till denna plats har hon troligen fått detta uppdrag beskrivet för sig. 
Flera av speltestarna drog inte den slutsats jag hade för avsikt att de skulle göra. Ett par av 
dem läste dock föremålen precis på det sätt som jag hade för avsikt att de skulle göra. 
Skölden och svärdet är kvarlämningar efter en äventyrare som stött på trollet, men där 
utgången för äventyraren varit mindre lyckosam. Besegrar man trollet och går in i den grotta 
som detta vaktar kan man där finna ett skelett som är kvarlevorna efter äventyraren. Om 
spelets miljö också är en aktiv del av berättandet, så tror jag att spelarens utforskarlust kan 
väckas i större utsträckning. Mystik kan också skapas genom gamla föremål och liknande i 
miljön som kan utgöra gåtor och pussel. Att väva samman berättelse och miljö kan alltså 
bidra mycket till spelets atmosfär. I spelet Neverwinter Nights (Bioware, 2002) expansion 
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Neverwinter Nights: Shodows of Undrentide (Bioware, 2003), börjar spelaren i en liten by 
som blir attackerad. I miljön har utvecklarna placerat ut spår i snön efter attackerarna som 
spelaren kan spåra. Det bidrar starkt till att skapa mystik och spänning i spelet, även om 
actionnivån är låg. Detta spelmoment minns jag väldigt väl just på grund av dess enkelhet, 
men oerhörda genomslagskraft. Interagerbara föremål i Neverwinter Nights har dock ofta en 
beskrivning som spelaren kan läsa. Här förmedlas tingens karaktär och vad spelaren kan 
utläsa av dem i text. Jag skulle vilja undersöka området berättande genom spelmiljö närmare, 
och ångrar att jag inte har tid till detta. Framförallt vore det intressant att veta hur mycket 
man kan berätta utan textelement. Jag är glad på de indikationer jag fick genom experimentet 
att det faktiskt kan gå att berätta genom miljön. Kopplingen mellan svärdet, skölden och 
trollet kan te sig lite långsökt för den som spelar, dessa föremål har ingen förklarande text, 
men det kan också användas till spelets fördel. Får man spelaren att börja tänka på detta kan 
man ha skapat en helt ny dimension som kretsar kring pussel och mysterielösning i sitt spel. 
Därmed får också miljön och dess element en större roll i spelet, och utforskning av miljön 
kan vara en aktiv del i historieberättandet då spelaren måste utforska för att få reda på saker. 
Det kan t.ex. vara ledtrådar i en utredning om ett mord eller liknande. Hur vitalt det är att 
lösa gåtan för spelet kan vara föremål för diskussion, men det är något jag önskar undersöka 
närmre.   
 

4.4 Att arbeta i grupp 
 
Slutligen vill jag ta upp mina erfarenheter av att arbeta i den tvåmannagrupp som jag och 
David utgjort. Det har fungerat bra då vi sedan tidigare känner varandra och därmed har lätt 
att prata med varandra. Vi har dessutom kunnat hjälpas åt med att lösa problem. David har 
ibland hjälpt mig med att göra research på problem rörande level design, och jag har ibland 
hjälp David göra research på problem som har med design att göra. Dessutom är det lättare 
att jobba när man har en kamrat att jobba med, mot ett gemensamt mål. Det blir roligare helt 
enkelt.  
 
Nackdelen har varit att jag inte haft den totala frihet att göra exakt vad jag ville, vilket jag 
hade haft om jag gjort examensarbetet själv. I en grupp är ju medlemmarna alltid beroende av 
varandra, så vissa kompromisser måste göras. Det kan även uppstå problem med 
kommunikationen, även fast det inträffar sällan då den är ganska lätt att sköta om gruppen 
enbart består av två personer. Fördelen är också att missförstånd har varit lätta att reda ut och 
rätta till då vi automatiskt vetat vem vi ska fråga om något i spelet är oklart. Det är lätt att 
hålla koll på vem som gör och har gjort vad helt enkelt. 
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5 Slutsats 
 
Norse uppfyller syftet att skapa en mysig atmosfär, där det är tydligt att spelaren rör sig 
genom en Nordisk miljö. I fas 1 stöds detta av speltestning. I fas 2 vill jag påstå att 
stämningen bibehålls. Det lugn jag tänkt att spelaren skulle känna när hon vandrar runt i 
miljön, som jag också uppnådde i fas 1, höll inte i längden. Därför var tvunget att miljön i fas 
2 skulle bli lite mer spännande. I fas 2 behåller mod:en den mysiga atmosfär som spelaren 
finner i fas 1, men bjuder istället för ett övervägande lugn på mer action. I och med detta 
balanserades mod:ens varelser också om för att inte vara lika kraftfulla som de var i fas 1. 
Detta för att hålla spelaren i ett vad Adams & Rollings (2007) kallar ”flow state”, där denna 
varken blev frustrerad på grund av att spelet är för svårt eller uttråkad för att det är för lätt.  
 
För att förbättra Norse behöver mer interaktivt innehåll adderas, så att uppdragens innehåll 
kan varieras i större utsträckning. Valet att förlägga spelet i en Nordisk mytologisk vikingatid, 
med ett visst fokus på lärande, innebar vissa begränsningar. Min definition av miljön som en 
nordisk urskog innebar att miljön var tvungen att enbart bestå av nordiska växter och djur. 
Senare i projektet gick jag visserligen ifrån att försöka uppnå min definition av urskog, men 
jag ville fortfarande behålla det nordiska. Jag ville att spelaren skulle möta just en nordisk 
skog, därför var det en majoritet av spelets modeller som jag inte kunde använda. Därför 
skulle en uppsättning nordisk flora och fauna vara nödvändig vid en expansion av Norse, då 
miljön antigen kommer vara ganska tom eller enformig om enbart befintliga modeller 
används. Jag skulle även behöva byta ut den nuvarande arkitekturen mot arkitektur som är 
vikingatida, lägga till vapenmodeller av vikingatida design, samt mytologiska varelser och 
vidunder. Spelet behöver också fler och gärna mystiska platser att utforska. 
 
Den kanske största lärdomen jag kan dra från det här projektet är ändå att alltid börja på 
minimal skala, och därifrån bygga vidare. Kvaliteten på Norse hade nog kunnat förbättras om 
vi börjat med en väldigt liten ö där bara byn fick plats, och därefter expandera miljön efter 
hand. Slutsatsen att börja på minimal skala har jag kommit fram till i varje genomfört projekt 
under min utbildning. Det tycks dock vara så att även projekt vars skala man uppfattar vara i 
underkant kan visa sig vara mer än nog. Jag hann på grund av miljöns skala inte göra en 
ordentlig omarbetning av hela ön i fas 2, men de områden jag hann se över har utvecklats 
mycket. 
 
Slutligen kan jag konstatera att miljön i fas 2 är mycket bättre än i fas 1. Detta visar på 
styrkan av att jobba i faser, och omarbeta det man gjort i de tidigare faserna. Projektet i stort 
är jag nöjd med och den här uppsatsen belyser verkligen de problem jag stött på under 
projektets gång. Den besvarar också de frågor jag utgick från i min undersökning. 
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