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TITEL: Vilka grepp kan tillämpas för att minska intrycket av en linjär miljö? - 

Reflektioner kring arbetsprocessen bakom Electron.  

Reflekterande rapport till examensarbete i medier, vt 2009  

Av David Darabian  

Sammanfattning 
Rapporten är en reflekterande text som behandlar 
arbetsprocessen och omkringliggande mål för ett examensarbete 
inom medier som bedrivits mot Högskolan Skövde. Syftet med 
examensarbetet har varit att finna grepp som maskerar spels 
linjaritet, det vill säga vilka knep som används i 
dataspelsindustrin (medvetet eller omedvetet) för att få ett spel 
med linjär level-design till att framstå som mindre linjär.  

Min analysmetod är hämtad från Espen Aarseths, Forskning på 

spel: Metodologiska ansatser till spelanalys (2007), där en av de 
totalt tre analysmetoder är vald; nämligen att själv spela igenom 
analysobjektet. De två återstående analysmetoderna presenteras 
kort under metodavsnittet. Därefter jämförs greppens betydelse i 
en rad spel för att därefter slutligen tillämpas i en egenskapad 
modul. Jämförelser görs med The Legend of Zelda – a Link to 

the Past (Nintendo, 1991), Grand Theft Auto – Vice City 
(Rockstar North, 2002) och World of Warcraft (Blizzard, 2001). 
En inblick ges i Neverwinter Nights 2:s level-editor, Electron.  
Rapporten tar upp delar ur produktionen för att framföra 
utmaningar, framsteg och lösningar som författaren bemött.  

Slutsatsen som dras hävdar att det finns en mängd grepp som en 
designer kan använda för att få spelaren till att känna sig mindre 
tyglad i en sluten miljö men att en öppen miljö krävs för att 
spelaren ej skall känna att han/hon följer en utstakad stig lika 
tydligt.  
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1. Inledning 
 
Så länge jag minns har jag varit intresserad av story-drivna dataspel. På grund av mitt intresse 
och mitt åtskilliga spelade av framförallt RPG (Role-Playing-Game) ville jag fördjupa mina 
kunskaper ytterligare och försöka hitta en gemensam nämnare bland de mest framgångsrika 
datarollspelen. Jag har i en tidigare uppsats (Darabian, 2007) undersökt den narrativa konsten 
och vidare de likheter som berättelser av olika genre i både film och spel delar. Jag har därför 
valt att i denna uppsats analysera level-designen i några olika spel samt undersöka om det 
finns likheter i spelens level-design, och vilka dessa i sådana fall är.  

 

Jag upptäckt att det finns en del likheter i RPG-spel som jag tidigare har spelat. Dessa likheter 
har jag därefter tillämpat i ett egenskapat äventyr som jag valt att kalla The Pandemonium 

Ring. Äventyret är skapat med hjälp av Electron, detta är ett verktyg som medföljer i spelet 
Neverwinter Nights 2 och är utformat för att skapa egna banor.    

 

Anledningen till varför jag valde att arbeta i Electron är företaget Obsidian Entertainments, 
som utvecklat NWN2 och Electron,  nära relation med BioWare; som har ett ytterst gott rykte 
i rollspelsindustrin. Jag hade själv, långt innan jag bestämde mig för ett examensarbete, både 
spelat och tyckt om Neverwinter Nights 1 och 2. I kombination med min utbildning såg jag 
det även som ett ypperligt tillfälle att skapa ett eget äventyr. Rollspel är som regel mer 
storydrivna än övriga genrer så valet att använda just verktyget från en av spelindustrins mest 
erkända rollspelsföretag föll som en självklarhet. En annan fördel var att NWN2 är ett välkänt 
spel med en tämligen stor spelkrets. Jag hade därefter som avsikt att efter att äventyret 
fullbordats låta anonyma NWN2-spelare ta del av det och erhålla värdefull feedback. 
Spelkretsens bredd gjorde även att jag visste att det fanns rikligt med förklaringar till 
lösningar på vanligt påträffande problem att finna på forum och communities när jag 
skapande min modul i Electron. 

 

1.1 Om författaren  
 
Jag studerar just nu det tredje och sista året på programmet Dataspelsutveckling – Design, på 
Högskolan Skövde.  

I flera år har jag arbetat med min berättarteknik, min engelska, samt jobbat med level-design i 
ett antal mindre projekt. För mig kändes det därför helt rätt att ta alla dessa tämligen oputsade 
färdigheter och förena dem i ett större, eget projekt. Det som oroade mig mest inför projektet 
var scriptandet. Jag hade scriptat tidigare så det var för mig inte helt främmande men att säga 
att jag kände mig bekväm inför det är att överdriva. 
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2. Problemformulering och mål 
 

I följande kapitel kommer verket och rapportens idé, problemformulering och mål att 
redovisas. 

 

2.1 Avgränsning 
Som jag nämnt tidigare så är level-design en del av ett spels gameplay. Det är därför viktigt 
att avgränsa detta och poängtera att fokus för denna uppsats är lagd vid ett spels level-design 
och inte dess totala gameplay. För att i sin tur avgränsa level-designen så är en slottsmiljö 
vald.  
 
Vad som också är viktigt att betona är att jag har lagt lite vikt vid ”action-moment,” det vill 
säga bekämpandet av varelser med fientligt uppsåt eller balansering av någon form. 
Utmaningen för mig låg alltså i att finna de grepp för maskering av linjaritet som spelskapare 
använder och att därefter applicera några av dessa i min egen modul.  
 

2.2 Litteraturgenomgång 
Åtkomst av litteratur, som behandlar icke-linjaritet i level-design, har varit begränsad. Än mer 
svåråtkomlig har litteratur om vilka metoder/grepp spelskapare använder för att maskera ett 
spels linjaritet varit. Informationen om de grepp som jag anser spelskapare använder, 
omedvetet i vissa fall, är därför hämtad i löpande texter där författaren ofta försöker beskriva 
viktiga element som spel inte bör vara utan. Genom att göra det bekräftar författaren även 
nödvändigheten av de grepp som jag funnit trots att ämnet denne behandlar inte handlar om 
icke-linjaritet. Till min kännedom har knep för maskering av linjaritet inte någonstans spaltats 
upp som det görs i min rapport, den information som jag hämtat om linjaritet/icke-linjaritet är 
som nämnt utdrag från kapitel i böcker som behandlar level-design i sin helhet.  

 
Creating emotions in games: the craft and art of emotioneering, skriven av David Freeman 
(2003) har varit användbar för skapandet av dialog. I denna bok beskriver David Freeman 
viktiga element för hur spelskapare kan göra för att få spelare till att fördjupa sig i spel. Han 
beskriver bland annat betydelsen av dialog och hur viktigt det är för dialogskaparna att känna 
sina karaktärer. Styrkor och svagheter hos karaktärer i såväl film som spel är nödvändigt för 
att karaktärerna ska kännas genuina. Freeman betonar betydelsen av vad han kallar en 
karaktärsdiamant; detta är i stort sätt en uppspaltning av styrkor och svagheter hos aktuell 
karaktär. Denna metod har jag använt mig av under förproduktionsfasen av modulen, vilket 
underlättade för arbetet med dialogen som kom i ett senare skede.  
 
Marcus, P. Neverwinter Nights 2 – World editor guide, av Marcus Philips är den officiella 
guiden för Neverwinter Nights 2s editor, Electron. Denna var ytterst nödvändig under 
modulens förproduktion eftersom den beskrev Electrons egenskaper för vad som var möjligt 
att göra. Med hjälp av denna guide gick det snabbt att lära sig grunderna för skapandet av en 
modul, dock var denna guide var dock en besvikelse eftersom den utelämnar stora delar av 
Electrons möjligheter vid fördjupat arbete. Biowares egna forum 
(http://NWN2forums.bioware.com) gav de svar som Neverwinter Nights 2 – World editor 

guide saknade. 
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För att hitta stöd för mina argument gällande greppen för maskering av linjaritet har jag 
använt mig av artikeln: Common Sense vs Level-design, men även ett flertal böcker, nämligen: 
McCarthy, D., Curran, S. & Byron, S. The complete guide to game development, art and 

design, Rollings, A. & Adams, E. On game design och Morris, D. & Rollings, A. Game 

architecture and design. Dessa behandlar alla level-design i olika grad och har varit 
värdefulla under hela produktionsfasen. Trots att böckerna varit väldigt lika varandra har de 
varit värdefulla eftersom de beskriver spelskapandet från sex olika spelskapares perspektiv. 
Som nämnt har de varit värdefulla under hela produktionsfasen, från koncept till färdig 
produkt. De beskriver nämligen alla dessa faser väldigt grundligt, vad som är viktigt att tänka 
på innan man börjar skapa en värld, vilka fallgropar man bör akta sig för, samt argument om 
level-design som styrker mina egna argument för de funna greppens betydelse i RPG.  
 

2.3 Idén till modulen 
Min ambition var att skapa tre fullt inredda våningar i en slottsmiljö med hjälp av verktyget 
Electron. Modulen skulle innehålla ett huvuduppdrag (main quest) samt några sidouppdrag 
(side-quests) för minst femton minuters spelande. 

 

Jag har lagt fokus på banans utformning i kombination med quest-följden. Jag har hämtat 
grepp från andra spel för att få spelet till att verka mindre linjärt, några av dessa grepp är även 
tillämpade i den egna modulen och kommer att diskuteras mer i avsnitt 4.1. 

 

En kortfattad skildring av hur det var att jobba i Electron är även gjord vid dokumentets slut 
så att en tydligare bild av projektet ges.  

 

2.4 Mål för min modul 
Det finns ett antal grepp för att maskera linjariteten i spel som många av dagens moderna spel 
använder sig av. Dessa är ej uppradade någonstans, utan är istället utspridda bland den mängd 
litteratur som finns inom området level-design. Jag kommer att diskutera och anknyta till 
litteratur som styrker mina argument för greppens betydelse. Jag har i mitt verk, ”The 

Pandemonium Ring” som den här uppsatsen behandlar, försökt att i en inomhusmiljö tillämpa 
dessa grepp. Mitt mål är att testa mina teorier kring dem i min egenskapade modul. 

 

2.4.1 Miljö 
För att utforska och experimentera med linjariteten i ett spel har jag valt jag att göra en miljö 
som är ytterst svår att framställa som icke-linjär, nämligen en inomhusmiljö. Inomhusmiljöer 
är, enligt mig, problematiska då det gäller att inge illusionen av rymd och handlingsfrihet. Det 
var därför ideellt för mig att använda slott-plattor (tiles är en vanligare benämning på plattor i 
spelsammanhang) som fanns i Neverwinter Nights 2s editor, Electron. Avgränsningarna blir 
tydliga, rummen är i regel större än de är i ett hus. Jag anser också att atmosfären blir mer 
spännande och arbetsvänlig i en slottsmiljö, samt att storyn blir lättare för mig att jobba med. 
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2.4.2 Story 
Jag har förvisso använt mig av en väldigt enkel story men jag hade för avsikt att få den att 
skilja sig från de mer välkända och populära spelen som finns på marknaden idag. 
Exempelvis: Planescape Torment (Black Isle Studios, 1999), Diablo 1 (Blizzard North, 
1996), Diablo 2 (Blizzard North, 2000), Neverwinter Nights 1 (BioWare, 2002), Neverwinter 

Nights – Hordes of the Underdark (BioWare, 2003), Neverwinter Nights 2 (Obsidian 
Entertainment, 2006), Neverwinter Nights 2 – Mask of the Betrayer (Obsidian Entertainment, 
2007), Baldurs Gate 1 (BioWare, 1998) och Baldurs Gate 2 – Shadows of Amn (BioWare, 
2000).  

Jag ville att storyn skulle vara märkbart inspirerad av klassiska sagor, dock ej genom att 
kopiera handlingen, utan snarare genom att använda samma upplägg. Detta är inget som 
påverkar linjariteten av mitt verk men eftersom storyn har en så pass stor del i RPG och 
äventyrsspel så har jag ändå valt att beröra detta.  

 

2.4.3 Dialog 
Huvud- och sidouppdrag i modulen presenteras genom dialoger. Utöver detta så hade jag för 
avsikt att dessutom låta NPC:ns personlighet  reflekteras genom dialogen. För att skapa 
genuina karaktärer hävdar David Freeman i sin bok, Creating emotions in games: the craft 

and art of emotioneering (2003) att varje betydande karaktär bör skapas med vad han kallar 
för en karaktärsdiamant. I en karaktärsdiamant så spaltas karaktärens mest slående 
personlighetsdrag upp, positiva som negativa. Detta för att få karaktärerna till att kännas mer 
levande och genuina.  I dialogen går karaktärens personlighet eller dess känslomässiga 
tillstånd att spegla genom uttryck och ordval. Exempelvis så skulle spelaren uppfatta en 
karaktär som med versaler säger (skriker) ”HÄMTA MATEN!” som väldigt arg och fientlig, 
medan en annan karaktär som säger ”K-K-Kan du vara s-s-snäll och hämta maten till mig?” 
inte alls uppfattas som fientlig utan snarare som rädd. En karaktärsdiamant fungerar även för 
att få författaren att lära känna karaktärerna bättre och kan genom denna bekantskap skriva 
dialoger som passar in på karaktärernas personlighet. 
 

Liksom story är även dialog av stor vikt vid skapandet av ett äventyr. Jag har därför valt att 
inkludera detta som ett mål för min modul trots att linjariteten inte påverkas.   

 

2.4.4 Electron 
Utöver de mål som jag hade innan jag satte mig ned med Electron så växte ytterligare ett antal 
fram då väl arbetet började.  

• Banan skall vara fullt dekorerad 

• Banan (färgsättning, dekor) skall berätta något om slottsherren; hans ekonomiska 
status, personlighet, äktenskaplig status. 

• Ljud; såväl ambient som effektljud skall appliceras. 

• Ljus; mer än en ljuskälla skall finnas för att ge en fördjupad stämning i miljön. 

• Liv/rörelse; bortsett från rörelser från NPC:erna och PCn:s så skall ytterligare liv 
tillfogas. 

• Scriptade events skall förekomma vid behov.  
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2.5 Definition och betydelse av icke-linjärt- gameplay och level-
design 

För att kunna förklara icke-linjaritet i gameplay och level-design krävs att man förstår vad 
som menas med gameplay och level-design. Innan jag går in på icke-linjaritet kommer jag 
därför att förklara dessa två begrepp.  
 
Andrew Rollings och Dave Morris hävdar i sin bok Game Architecture and Design (s.22) att 
alla spel som kräver ett strategiskt tänkande är exempel på gameplay. Detta betyder inte att 
alla spel är av strategisk genre utan snarare att spel, allt från Tetris (Alexey Pajitov, 1984) till 
Quake (id Software, 1996 ) kräver ett visst strategiskt tillämpande för att spela effektivt. 
Enligt Rollings och Morris så har alla spel åtminstone ett mål och det är detta mål som 
spelaren måste använda en viss sorts strategi för att nå; exempel på sådana mål kan vara 
följande:  
 

• Samla på sig någonting (Poäng-drivna spel, etc.) 
• Erövra territorium (Krigsspel i genren First Person Shooter och Real Time Strategy) 
• Att nå en plats först (En tävling, bokstavligen eller figurativt – exempelvis en 

kapprustning) 
• Utforskande  
• Eliminera motståndare 

 
 
Icke-linjär level-design är något som inte enbart tilltalar mig utan även Rollings och Morris. 
De hävdar att linjaritet hämmar det strategiska tänkandet som, enligt dem, gör ett spel till ett 
spel. Detta genom att vägen från A till B redan är utstakad; därmed lämnas ej utrymme för att 
tänka strategiskt och att välja det mest effektiva alternativet.  
De menar att:  
 
”Spel bör lämna utrymme för taktik (kortvariga beslut, som vilket vapen som skall användas) 

och strategi (långsiktiga beslut, vilken väg skall tas till mål).” (Game Architecture and Design 

s.31) 
 
Valen som spelaren ges bör alltså inte vara triviala. För att vara intressant bör strategin som 
spelaren tillämpar ha såväl positiva som negativa aspekter. De intressanta valen leder till nya 
o.s.v. vilka ser till så att spelaren använder sitt strategiska tänkande. Det bör därför inte enbart 
finnas ett rätt sätt att vinna på utan flera.  
 
StarCraft (Blizzard, 1998) är ett RTS-spel (Real Time Strategy) som visar goda exempel på 
de strategiska valens betydelse. Det finns gott om instruktioner skrivna av spelare som 
försöker beskriva den ultimata strategin (i synnerhet byggordningen) men på samma sätt som 
i schack så finns det ingen sådan. Vad som istället är viktigt är att en spelare snabbt kan göra 
nya strategiska beslut beroende på vad motståndaren gör, för att på så vis hitta en vinnande 
strategi under den matchen.  
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2.5.1 Icke-linjärt gameplay 
Det är viktigt att särskilja icke-linjärt gameplay med icke-linjär level-design. Level-design är 
en subkategori till ett spels gameplay, liksom dialog- och storyförfattande är. Gameplay 
innefattar ett spels regelverk; så även ifall ett exempelvis racingspel byter miljö/bana så är det 
fortfarande samma regler som gäller. Level-design är det vill säga den grafiskt synliga banan 
medan gameplay är regelverket, balanseringen, dialogen men även level-designen.  
 
I denna uppsats har jag lagt fokus vid en icke-linjär level-design, det vill säga inte dess 
gameplay i helhet. För att förtydliga ger jag en förklaring av de båda begreppen.  
 
Ett spel som har icke-linjärt gameplay lämnar fritt utrymme för spelaren att klara av de 
utmaningar som presenteras i en egen vald ordning.  I några fall kan även slutet på spelet 
variera beroende på vilken väg spelaren tagit under spelet. De spel med ett antal olika slut är 
dock ännu relativt ovanliga eftersom resurserna i stor mängd går åt för att göra ett spel på det 
sättet, dessutom så medför detta att spelaren enbart får se ett av de slut som företaget jobbat 
fram vilket gör att alla andra faller bort (såvida spelaren inte spelar om och klarar spelet i en 
annorlunda ordning).  
 
Vad som är vanligare är att spelet har icke-linjära såväl som linjära element. Sandbox-spel är 
något som blivit allt vanligare på hyllorna i affärerna. I sandbox-spel erbjuds spelaren att 
utforska spelvärlden utan att behöva följa sitt main quest. Spelaren har det vill säga en stor 
rörelsefrihet såväl som ett brett val av side-quests att välja mellan. För att fortsätta längs 
spelets main quest så behöver spelaren dock nå utstakade noder (platser som spelaren måste 
besöka för att spelets main quest ska fortlöpa). Spelets icke linjära level-design ger alltså här 
sken av att spelet som helhet är icke-linjärt på grund av att den röda tråden är väl maskerad 
genom spelarens rörelsefrihet. Det är lätt att blanda ihop och samtidigt svårt att särskilja på 
icke-linjärt gameplay och dess level-design eftersom båda element ofta förekommer i samma 
sorts spel. Exempel på sådana populära spel är: The Elder Scrolls IV – Oblivion (Bethesda 
Softworks 2006), Grand Theft Auto – Vice City, Fallout 3 (Bethesda Game Studios 2008) 
 

 
Figur 1: The Elder 

Scrolls IV 

Figur 2: Grand Theft 

Auto – Vice City 

Figur 3: Fallout 3 

 
Är spelet linjärt så är valet ej fritt och spelaren måste klara utmaningarna på en redan utstakad 
stig. För att förtydliga ytterligare i ett ytterst förenklat exempel så får man föreställ sig att man 
börjar i ett av totalt två kvadratiska rum med fyra personer i varje hörn, en öppning som 
binder samman dessa och en boss i andra änden av det andra rummet. I ett spel med icke-
linjärt gameplay så skulle det vara möjligt att nå bossen utan att behöva prata med någon av 
de övriga karaktärerna i de båda rummen (se figur 4 nedan).  
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Figur 4:  Icke-linjärt gameplay 

 
 

 
Figur 5: Linjärt gameplay 

 
I figur 5 däremot, är spelet linjärt. Spelaren tvingas till att kommunicera med alla karaktärer för att 
bossen slutligen skall visa sig. Det linjära exemplet är det vanligaste förekommande i spel i 
synnerhet i inomhusmiljöer. I spelet The Elder Scrolls III – Morrowind (Bethesda Softworks 
2003) är det exempelvis möjligt att träffa på Mogh Ur, som är spelets slutboss, relativt tidigt. 
Det är dock inte troligt att spelaren kommer att lyckas bekämpa denne vid detta tillfälle men 
att det är möjligt att nå honom utan att behöva nå en mängd noder, som i linjära spel, uppvisar 
spelets icke-linjaritet.  
 

2.5.2 Icke-linjär level-design 
Om en level har en linjär level-design så har spelaren enbart en väg att välja mellan. Vägen 
mellan punkt A (start) och punkt B (slut) är alltså redan utstakad av spelskaparen. Med detta 
menas inte att den behöver vara tydlig. Många spel med linjär level-design maskerar detta 
skickligt och får spelaren till att känna viss rymd och frihet, till exempel som i Prince of 

Persia 3 – The Sands of Time (Ubisoft Montreal, 2003) som visas på bilden nedan till höger. 
Visuellt är banan väldigt öppen men i själva verket är stigen relativt smal (från plattformen 
ner på hustaket där fientliga vakter står). Spelaren ges det vill säga här ingen en fri vald 
ordning att klara uppdragen i eftersom banan är linjär. Den linjära level-designer ser därför till 
att även dess totala gameplay förblir linjär. 
 
Exempel på spel med linjär level-design är: Life Force (Konami, 1986), Zelda 2 – The 

Adventure of Link (Nintendo EAD, 1987), Prince of Persia 3 – The Sands of Time (Ubisoft 
Montreal, 2003) 
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Figur 6: Life Force Figur 7: Zelda 2 – The 

Adventure of Link 

Figur 8: Prince of Persia 3 

– The Sands of Time 

 
Denna typ av spel är vanligare än de totalt icke-linjära på grund av tid- och resursfrågan. Det 
är alltså mer behändigt att utveckla ett spel där utvecklaren redan skapat spelarens framtida 
väg. 
 
Icke-linjär level-design medför flera val av vägar för att nå ett visst mål/delmål. Spelaren kan 
även behöva återvända till en tidigare besökt plats för att på så vis ta sig vidare (s.k. back-
tracking). Det är d.v.s antalet valmöjligheter och den givna friheten som utmärker ett spel med 
icke linjär level-design.  
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Figur 9 visar ett exempel på hur en icke-

linjär level-design skulle kunna se ut. De blå 

pilarna är möjliga vägar som spelaren kan 

ges för att nå sitt mål (rött kryss). Det gröna 

strecket är exempel på en dörr som vid ett 

senare skede i spelet skulle kunna bli 

”upplåst” vilket därmed skulle kunna 

underlätta för eventuell ”back-tracking”.  

Figur 10 är ett exempel på en ytterst linjär 

miljö. Spel i genren RPG i synnerhet kan då 

tyckas långtråkiga eftersom inga alternativ 

ges till utforskning. Vanligast är att denna 

form av rum kombineras med den av Figur 9. 

 
Med detta menas inte att spelaren nödvändigtvis har total frihet. Spelaren skulle exempelvis 
behöva klara en sekvens med utmaningar i en viss ordning innan dörren till nästa level 
öppnas. Detta i sig är ju som nämnt ett linjärt beteende. En total avsaknad av linjaritet i 
karaktärs- och storydrivna spel går ej att uppnå. Sandbox- såsom Open World-spel har som 
nämnt en icke-linjär level-design, dock är dess gameplay linjärt. 
 
En rondell skulle till exempel vara ett exempel på en småskalig icke-linjär level-design; det är 
möjligt att följa färdriktningen och ta sig igenom rondellen oskadd, men det är även möjligt 
att köra rakt över eller att köra emot färdriktningen trots att detta kanske inte är att 
rekommendera. Dessa alternativ är dock mer lämpade i ett racingspel än i det verkliga livet. 
En avlång tunnel utan möjligheten till att svänga av skulle kunna vara ett exempel på en 
ytterst linjär level-design. Trots att det i racingspel i stort sett alltid handlar om att ta sig från 
punkt A till punkt B så snabbt som möjligt har även denna genre utvecklats genom åren. Det 
är inte ovanligt att icke-linjära partier i den annars linjära banan förekommer. Flatout 2 
(Bugbear Entertainment, 2006) är ett gott exempel på ett sådant spel. 
 

 
Figur 11: FlatOut 2 
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2.6 Problemformulering 
 
Min problemformulering för examensarbetet är: Vilka grepp kan tillämpas för att minska 
intrycket av en linjär miljö? 

 

3 Metod 
 
Min analysmetod är hämtad från Espen Aarseths, Forskning på spel: Metodologiska ansatser 

till spelanalys (2007). I denna bok tar Aarseth upp tre olika analysmetoder för spel, respektive 
deras för- och nackdelar. De tre analysmetoderna är följande: Vi kan studera design, regler 
och spelmekanik, vi kan studera andra som spelar och därefter intervjua dem och hoppas på 
att deras spelande är representativt, eller så kan vi själva spela spelet. Aarseth menar dock att 
alla metoder bör användas för att göra en så djupgående och omfattande analys som möjligt; 
detta eftersom Aarseths analysmetod behandlar spel som helhet. Eftersom min analys enbart 
behandlar level-design och linjaritet och inte en djupgående analys av spelet (analysobjektet) 
som helhet, är därför den tredje analysmetoden mest användbar, nämligen att själv spela 
igenom spelet. Det är därför som jag valt denna analysmetod.  
 
För att styrka min problemformulering har jag spelat igenom ett flertal spel för att sedan 
identifiera de grepp som jag hävdar används i spelindustrin vid skapandet av ett icke-linjärt 
spel. Jag har även spelat igenom spel som Final Fantasy VII (Square, 1997) som är känt för 
sin linjaritet, för att på så vis markera avsaknaden av dessa grepp. De spel som jag valt att 
göra en mer ingående analys på sträcker sig över elva år; från 1991 – 2002, vilket jag främst 
valt att göra för att bevisa att de grepp som jag hävdar finns, återanvänds och förfinas genom 
åren. De är alla välkända och vida hyllade, vilket var viktigt för min analys eftersom jag på 
intet sätt vill vinkla mitt arbete så att det ser ut som om jag påtvingar positiva resultat.  
 
Anledningen till varför jag valt att analysera The Legend of Zelda – A Link to the Past 

(ALTTP), är att det åskådliggör alla de grepp jag hävdar finns på ett väldigt tydligt sätt. 
Eftersom detta är ett såväl gammalt som välkänt spel har jag därför valt att utgå min analys 
från detta och därefter jämföra med World of Warcraft (WoW), Grand Theft Auto – Vice City 

(GTA – VC) och Final Fantasy VII (FFVII). Ytterligare har jag valt att enbart använda mig av 
dessa ovan nämnda spel eftersom paralleller kan dras till en mängd andra spel och därmed 
vore en analys av en mängd andra spel att repetera sig med samma resultat. 
 
WoW som är ett MMORPG (Multi Massive Online Role-Playing Game) har jag valt att 
analysera på grund av dess vida succé och ryktbarhet inom genren. WoW och ALTTP skiljer 
sig från varandra på många vis men har även en del likheter. Det är dessa likheter som jag 
funnit intressanta och följaktligen anledningen till varför jag valt att inkludera de spelen i min 
analys. GTA – VC tillhör genrekategorin: action adventure, driving och stundtals har det även 
RPG inslag. GTA— VC är det vill säga inget RPG men på grund av dess välkända level-
design så ansåg jag att det passade väl med frågeställningen och analysen. Dessutom så är 
GTA-serien; som innefattar Vice City, för stor inom level-design för att kunna negligeras. 

 
Grepp är som nämnt funna genom observationer från en mängd spel som exempelvis: 
Planescape Torment (Black Isle Studios, 1999), Diablo 1 (Blizzard North, 1996), Diablo 2 
(Blizzard North, 2000), Neverwinter Nights 1 (BioWare, 2002), Neverwinter Nights – Hordes 
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of the Underdark (BioWare, 2003), Neverwinter Nights 2 (Obsidian Entertainment, 2006), 
Neverwinter Nights 2 – Mask of the Betrayer (Obsidian Entertainment, 2007), Baldurs Gate 1 
(BioWare, 1998), Baldurs Gate 2 – Shadows of Amn (BioWare, 2000), Secret of Mana 
(Square, 1994), Fallout 3 (Bethesda Game Studios, 2008) och The Elder Scrolls IV – Oblivion 
(Bethesda Softworks, 2006). Avsaknaden av en del grepp, som en central startposition, har 
även lett till att jag kunnat styrka mina argument för dess viktiga betydelse. Neverwinter 
Nights 2 (2006) använder sig inte av en central startposition och bortsett från städer som är 
tämligen icke-linjära är spelet erkänt för att vara väldigt linjärt, vilket det också kritiserats för.  

 
Jag har funnit greppen genom egna observationer, därefter har jag använt mig av litteratur för 
att hitta underlag som bevisar eller motbevisar mina argument. Slutligen har jag med hjälp av 
Electron skapat en egen modul. I denna modul, som enbart är en inomhusmiljö och därmed 
också väldigt linjär har jag tillämpat några av de grepp som jag hävdar är viktiga för att 
maskera dess linjaritet. Under skapandet av modulens gång har jag låtit denna speltestas för 
att på så vis kontinuerligt göra de ändringar som krävs för att få banan till att framstå som 
mindre linjär.  
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4 Analys 
 
Enligt Espen Aarseth(2007) finns det tre olika tillvägagångssätt för analys av ett spel; vi kan 
studera design, regler och spelmekanik, vi kan studera andra som spelar och därefter intervjua 
dem och hoppas på att deras spelande är representativt, eller så kan vi själva spela spelet. Som 
nämnt under Metod avsnittet så har jag valt det sistnämnda alternativet för analys av spelen. 
Viktigt att poängtera är dock att en djupgående analys av spelet som helhet ej är gjord och att 
syftet enbart har varit att hitta grepp som spelskaparna har använt för att maskera spelens 
linjaritet. Analysen behandlar även enbart spelets plot, det vill säga det som sker på skärmen 
vid spelstart och framåt, och inte dess story.  
 
När resultatet av analysen var färdigställt och de grepp för maskering av spelets linjaritet som 
jag ansåg att skaparna av spelet använt, var funna har jag därefter letat efter litteratur som 
antingen styrker eller stjälper mina resultat. Denna litteratur är presenterad i en löpande form 
under analysen. Analysen avslutas med ett kapitel i diskussionsform som jämför alla 
analyserade spel gentemot varandra, den egenskapade modulen; ”The Pandemonium Ring”, 
samt de funna grepp som tagits upp.  Jag har valt att analysera visuellt och tidsmässigt väldigt 
skilda spel för att på så vis demonstrera hur de olika greppens betydelse i spel har växt fram 
och påökats. De analyserade spelen är: The Legend of Zelda – a Link to the Past, Final 

Fantasy VII, World of Warcraft och Grand Theft Auto – Vice City.  
 

4.1 The Legend of Zelda – a Link to the Past 
1991 släpptes i Japan det spel som skulle beskrivas 
som ett av världens bästa spel genom tiderna av 
nättidningen Gamespot, samt placeras på åtskilliga 
top 10 listor. ALTTP (A Link to the Past) var det 
tredje spelet i serieföljden. The Legend of Zelda; 
vilken handlar om prinsessan Zelda och hjälten Link. 
Vyn hade nu växlat tillbaka från den sidoscrollande 
vy som presenterades i Zelda 2 – The Adventure of 

Link (Nintendo EAD, 1987), till ett så kallat top-
down perspektiv som 1994 introducerade The Legend 

of Zelda serien i spelet med samma namn.  
 
 
Spelet börjar med att huvudkaraktären Link är i sitt 
hus som är placerat centralt på kartan över spelet 
(markerat med en röd cirkel på bilden till höger). 
Prinsessan Zelda har blivit kidnappad och inspärrad 
in i en fängelsecell i slottet och Links farbror, som 
har gett sig av mot slottet för att rädda henne, är 
försvunnen. Endast en väg är möjlig (gulmarkerad 
på bilden till höger) att ta till slottet eftersom alla 
andra är blockerade av orörliga vakter.  
 
 

Figur 12: The Legend of Zelda –  

A Link to the Past 
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Vi får redan i detta tidiga skede av spelet ta del av 
två av de grepp som används för att maskera ett spels linjaritet.  
 

1. Spelaren börjar i mitten av kartan. Endast en väg är möjlig att ta men på grund 
av spelarens startposition så ges intrycket att det är fritt möjligt att ströva 
omkring. De upprepade ”hjälp-ropen” från prinsessan Zelda får även spelaren 
till att enbart fokusera på att snabbt komma till hennes undsättning och 
därmed åsidosätta behovet av att utforska. Kartans tillgänglighet genom en 
knapptryckning redan från start och därmed kunskapen om startpositionens 
centrala läge är avgörande för att maskera linjariteten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14: Levande hinder 

 
2. Levande hinder. Bortsett från floden och den tätbevuxna skogen, som hindrar 

spelaren från att fritt utforska, blockeras även vägar av levande hinder i form 
av vakter. Spelaren har i detta skede inget svärd så varje försök till att bryta 
sig igenom blockaderna resulterar i en tillsägning. Möjligheten att interagera 
med vakterna (om än begränsat) förhöjer spelarglädjen genom vetskapen att 
vid förskaffning av ett vapen (svärd) kan Link bryta sig igenom denna 
blockad och därmed ta del av banan som helhet. Denna vetskap är ytterst 
viktig och enligt G.L. McGregor(2008) så hör alla spel med ett tydligt 
regelverk till kategorin ludus; ”lek med regler”. Ludus har både informella, 
formella mål och även så kallade spatiala mål. För att nå det spatiala målet 
(rädda Zelda) så måste först ett antal informella mål uppnås, exempelvis; hitta 
ett svärd och sköld. Som nämnts så fungerar även prinsessan Zeldas ”hjälp-
rop” som en stressfaktor på spelaren, vilket får denne att för stunden lägga sitt 
utforskningsbehov åt sidan.  

 
När Link (spelaren) har hittat fram till den plats som leder in till slottet (en brunn utanför 
slottets östra mur) hoppar denne ner i denna och hittar då också sin försvunne farbror. 
Farbrodern ger Link sitt svärd men eftersom ingången är en brunn får spelaren hitta en annan 
väg att ta sig ut genom, dessutom så är prinsessan Zelda ännu ej befriad och hennes ”hjälp-
rop” bidrar fortfarande till att spelaren vill rädda henne först. Zelda befrias slutligen och Link 
kan nu lämna slottet med ett gott samvete. Vakterna är numera rörliga och blockerar inte 

Figur 13: Karta över spelet: ALTTP 
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längre passager. Vad spelaren snart kommer att märka är att det finns sprickor i berg- och 
husväggar på en mängd olika platser, vilket för oss vidare till ett tredje grepp.  
 

3. Uppmuntring av ”back-tracking”. Att behöva gå tillbaka i leveln för att 
exempelvis spränga upp hål i väggar som tar dig vidare kan kanske tyckas 
jobbigt men detta stämmer bara ifall spelet i övrigt är väldigt linjärt. Har 
spelaren friheten att röra sig i stora områden utan att känna sig bunden vid en 
viss (av spelskaparna) utstakad stig så behöver inte vägen tillbaka vara 
densamma som spelaren tagit tidigare. I ALTTP ser, som nämnt, spelaren ofta 
sprickor i väggar och mark och vet därför att han/hon skall återvända till den 
platsen vid ett senare skede. I ALTTP använder de även en speciell ljudslinga 
då ett gömställe uppenbarats, som en form av belöning för spelaren.  

 
 
I figur 19 (till höger) har spelaren 
upptäckt sprickor i en bergsvägg och är 
därför på väg att spränga upp denna för 
att utforska ett nytt gömställe. Viktigt att 
poängtera är att inte alla rum behöver 
innehålla vinstgivande skatter av olika 
slag. Skulle detta vara fallet så skulle 
spänningen ebba ut efter ett tag. Målet är 
alltså att spelaren skall känna så mycket 
spänning som möjligt inför varje nytt 
rum eller gömställe. David McCarthy, 
Ste Curran och Simon Byron förklarar i 
sin bok, The Complete Guide to Game 

Development, Art and Design (2005), ett 
tredjepersons äventyr med följande ord: 
 
 

“The key word is ”adventure”: one of the main motivations in a standard thirdperson 

adventure is exploration, which places pressure on the level-designer to create an 

environment worth exploring. If the player doesn’t find the world aesthetically interesting, 

they won’t explore it; equally, if they don’t think there’s any point in twisting along that 

precarious precipice because the game’s never offered them rewards before, they’ll be 

uninterested in risking their lives.  

 
Good level-design uses visual clues to make it clear which parts of the level can be reached 

with perseverance, and which shouldn’t be of interest to the player. Thirdperson adventures 

that offer freedom run the risk of losing the player’s interest as he or she searches for their 

next task. If the game design insists on genuine freedom rather than simply the illusion of 

freedom, then clear signposting is critical to the game’s success.“ 

 
Grovt översatt så menar de även att en skicklig level-designer bör, vid skapandet av en värld, 
hålla den intressant nog för att spelaren skall vilja utforska den. Om inte spelaren känner att 
banan är estetiskt lockande så kommer han/hon ej heller att utforska den och heller inte vilja 
riskera sina liv för att utforska en farofylld höjd om spelet aldrig givit någon form av belöning 
för det tidigare.  
 

Figur 15: ”Back-tracking” 
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En bra level-design använder visuella ledtrådar för att tydliggöra vilka delar av banan som 
kan nås med ihärdighet, och vilka som inte bör vara av intresse för spelaren. 
Tredjepersonsäventyr som erbjuder frihet riskerar att förlora spelarens intresse medan denne 
söker efter det nästkommande uppdraget. Om spelets design insisterar på äkta frihet istället 
för illusionen av frihet så är det kritiskt att tydliga markeringar görs för att spelet skall lyckas.  
 
Denna sistnämnda åsikt delas även av David Johnston, som i sin artikel, Common Sense vs 

Level-design skriver:  
 

“One obvious way to give players sense of direction is the use of signs – provided they are 

simple. A cool approach to try in large outdoor maps is to have one tall building/landmark 

visible over and above buildings which players can ‘aim’ for. Essentially, all a player needs is a 

landmark (just like a tourist would). If you’re going to have tall, looming buildings everywhere, 

arrange them so that they accentuate routes and don’t just act as obstacles.” 

 
Johnston menar här att betydelsen av landmärke eller skyltar i ett free-roam spel är avgörande 
för att hjälpa spelaren till att navigera. Landmärken/byggnader bör alltså inte endast användas 
för att hindra framkomligheten.  
 

4. Korsningar. Vid skapandet av en inomhusmiljö är gränserna mer naturliga; i 
form av väggar. Dock skapar detta en mer linjär värld och att få spelaren att 
känna handlingsfrihet blir här problematisk. ALTTP ger goda exempel på hur 
level-design i en inomhusmiljö kan se ut.   

 
Figur 16 är en skrämdump tagen 
av kartan för det första slottet 
Link träder in i. Våning 1F 
demonstrerar variationen av rum 
och också den typ av rum som 
jag kallar korsningar. De gula 
prickarna är markörer som visar 
utgångar till borggården medan 
de övriga ingångarna till övriga 
rum endast är synbara som 
avsmalnande passager. Den 
nedersta raden på våning 1F 
(ljusblå rektanglar) är därför 
exempel på rum där spelaren har 
flera val av vägar att ta. Våning 
B1 däremot är väldigt linjär och 
erbjuder endast spelaren en väg 
att ta. Detta är en återkommande 
interiör design hos alla de slott i 
ALTTP och det är även variationen av dessa två typer av våningar som utmärker dess level-
design. 
 
Listan på mängden spel som använder sig av samma teknik är numera väldigt lång och bland 
de populära spelen är bl.a. Grand Theft Auto serien (Vice City, på Figur 18) och World of 

Warcraft (Figur 19).  
 

Figur 16: Slottsinteriör 
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4.2 FFVII, GTA och WoW 
Vi skall i det här kapitel diskutera de i rubriken nämnda spelen tillsammans med de fyra grepp 
som presenterats i kap. 4.1. De funna greppen är som nämnt: 
 

1. Börja centralt 
2. Levande hinder 
3. Gömställen/Uppmuntring av ”back-tracking” 
4. Korsningar 

 

4.2.1 Börja centralt  
Final Fantasy VII (FFVII) är ett väldigt linjärt spel. Det börjar med att huvudkaraktären, 
Cloud, tillsammans med en grupp miljöaktivister anländer till en tågstation. Därifrån skall de 
ta sig in i en anläggning för att sabotera en reaktor som förstör miljön.  
 
Spelaren har till skillnad från ALTTP, inte tillgång till någon karta vilket gör att den synliga 
spelvärlden endast är den som syns vid PCns position. Eftersom det inte finns en karta i detta 
spel har spelaren därför aldrig någon vetskap om hur stor världen är, om denne befinner sig 
centralt eller vilka platser det är möjligt att ta sig till i ett senare skede i spelet. Det första 
greppet för icke-linjaritet uppfylls därför inte. 

 

 
Figur 17: Final Fantasy VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18: GTA - Minimap  Figur 19: WoW – Områdeskarta 
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GTA – VC och WoW är däremot mer likt 
ALTTP, dock med vissa påtagliga skillnader. 
I GTA – VC, är rörelsefriheten oerhörd 
jämfört med FFVII. Spelaren lämnas vid 
spelstart att fritt ströva omkring och utforska 
om denne så vill. Begränsningarna är väl 
dolda; genom att exempelvis använda en 
avbrytande nyhetssändning via bilradion så 
får spelaren reda på att en storm har gjort att 
bron till andra ön är avstängd. Detta är ett 
väldigt gott exempel på hur spelskapare 
använder naturliga fenomen för att begränsa 
framkomligheten i spel. Spelaren saknar 
kartfunktionen och kan därför inte bedöma 
om startpositionen är central. Det relevanta 
med den centrala startpositionen är dock att 
spelaren skall känna att spelrummet är 
någorlunda fritt, vilket man sannerligen gör i 
GTA – VC. Frihetskänslan av att kunna 

ströva varthän viljan tar en är överhängande, 
vilket får den centrala positionens betydelse att 
minska.  
 
Som tidigare nämnt i kap. 2.5 Definition och betydelse av icke-linjär- gameplay och level-

design, hämmar linjaritet det strategiska tänkandet som, enligt Rollings och Morris, gör ett 
spel till ett spel. Detta genom att vägen från A till B redan är utstakad; därmed lämnas ej 
utrymme för att tänka strategiskt och att välja det effektivaste alternativet. I GTA – VC, som i 
andra sandbox-spel, är de strategiska valen så många att en central startposition, samt en karta 
ej är nödvändig. Vi kan därför konstatera att ökade strategiska val minskar betydelsen av en 
central startposition. En central startposition är därför viktigare i renodlade RPG-spel som 
ALTTP eller Baldurs Gate 1 (BioWare, 1998) än de är i sandbox-spel. 
 
Startpositionen i WoW, som är ett MMORPG är det som kommer närmast ALTTP. I WoW 
börjar spelaren med att skapa en karaktär. Vad som är av betydelse för spelarens startposition 
är vilken fraktion, ras och yrke den väljer. Det finns två fraktioner; den onda (horde) och den 
goda (alliance). När valet av fraktion är gjord så väljer därefter spelaren ras och slutligen yrke.         
 
Figur 19 ovan är en skärmdump som visar startpositionen för en spelare som valt att spela 
med rasen människa (human). De olika fraktionerna börjar på olika kontinenter vilket gör att 
sammandrabbningar mellan alliance och horde först sker då spelaren fått en lite högre level på 
sin karaktär och förhoppningsvis också lärt sig de grundläggande spelreglerna. Som figur 19 
visar är startpositionen omgärdad av berg på den nordliga och västra sidan, den östra 
begränsas av en flod med en tilliggande brygga och den södra av en mur med en öppning som 
leder in på en grusad väg. När väl spelaren valt ett av dessa två håll finner denne nya 
uppdragsgivare som guidar spelaren vidare med hjälp av nya uppdrag. Detta mönster upprepar 
sig genom hela spelet. Karaktärens level kan jämföras med antalet hjärtan i ALTTP (se figur 
15 ovan); ju högre level karaktären når desto mindre sårbar känner denna sig och 
begränsningarna för var som är möjligt att utforska minskar.  
 

Figur 20: GTA:s världskarta  
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Figur 21: Wow - Världskarta 

 
Det rödmarkerade området i figur 21 åskådliggör hela det område som visas närmare i figur 
19. Spelaren har tidigt i spelet tillgång till kartan; det är möjligt att se var karaktären befinner 
sig men till skillnad från ALTTP måste terräng, städer och dylikt upptäckas för att de ska 
markeras på kartan. Startpositionen är må hända inte central, i den bemärkelsen att det är 
jämnt avstånd till världens slut i alla riktningar, men eftersom WoW är ett multiplayer-spel 
med stridande fraktioner så är detta inte möjligt. Storleken på världen och på grund av att det 
är ett multiplayer-spel, gör att betydelsen för en central startposition inte är av större vikt. 
Poängen med att börja centralt är att spelaren skall känna en viss form av frihetskänsla. 
Eftersom spelvärlden är så stor liksom den mängd uppdrag som spelaren hela tiden erbjuds är 
frihetskänslan överväldigande. De strategiska valen ser även här, som i GTA – VC, till att 
betydelsen av en central startposition inte är viktig. Vad som dock är viktigt är att spelaren har 
tillgång till en karta, främst för att navigera sig men även för att kunna se vilka områden som 
återstår att utforska. Spelaren ges alltså här, 
liksom i ALTTP, en inblick i vad som väntar 
och därmed maskeras den linjära stigen. 
Vetskapen att karaktären vid en högre level 
kommer att kunna röra sig fritt från område 
till område bidrar till att spelaren får 
uppfattningen att spelet är mindre linjärt än 
vad det egentligen är.  

4.2.2 Levande hinder  
 
 FFVII har använt sig av levande hinder på 

samma vis som ALTTP (se figur 14 ovan). Figur 22: FFVII – levande hinder 
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Vakterna står orörliga och reagerar enbart om spelaren försöker interagera med dem (se figur 
22 ovan). Trots att dialogen var tämligen mekanisk så var ändå vetskapen om att passagen 
kommer att bli tillgänglig vid ett senare tillfälle spännande. Dessa levande hinder hade det vill 
säga samma effekt i FFVII som i ALTTP. 
 
I GTA – VC fann jag inga sådana hinder. Anledningen till detta är förmodligen att 
förskaffningen av vapen/utrustning sker mer sporadiskt och att i stort sett alla NPCs går att 
dräpa. I denna speltyp går det därför inte att använda sig av levande hinder som det går att 
göra i FFVII och ALTTP. Den redan öppna världen och den stora rörelsefriheten är avgörande 
vid användandet av levande hinder.  
 
I WoW används levande hinder flitigt, både som i ALTTP och FFVII där de blockerar 
passager, men även som friströvande fiender som dras mot karaktärer med lägre level. I WoW 
är det nämligen rent teoretiskt möjligt att utforska större delen av världen med en karaktär 
med lägsta level. Det som sätter stopp för detta är att karaktären lättare upptäcks av fiender 
med högre level än sig själv. Eftersom fiender av högre level även utdelar mer skada blir 
karaktären av låg level därför ett lätt byte. Rörelsefriheten i WoW är överväldigande med väl 
maskerade begränsningar. Istället för att spelaren skall se begränsningarna i rörelsefriheten 
gör denna form av levande hinder att spelaren istället ser möjligheterna i spelet vid ett senare 
skede (högre level på karaktären).  
 
 

4.2.3 Uppmuntrande av back-tracking  
I ALTTP uppmuntras back-tracking och samma sak förekommer i både GTA – VC och WoW. 
Förskaffning av nya redskap, som bomber i ALTTP (figur 15 ovan), får spelaren att söka sig 
tillbaka till redan utforskade område i hopp om att finna en form av belöning. FFVII 
uppmuntrar aldrig spelaren att söka sig tillbaka till en tidigare utforskad plats såvida storyn 
inte kräver det (som i figur 22 ovan). Utöver de vanliga klasserna som ofta påträffas i RPG 
som krigare, magiker, etc. finns det i WoW även ett val av yrke. Några av dessa yrken är 
örtsamlare, gruvarbetare och fiskare. Liksom i ALTTP får detta spelare att söka sig tillbaka till 
platser med exempelvis bra fiske eller mycket gruvor. Det är det vill säga ej möjligt att öppna 
upp nya vägar genom sitt yrke (som med bomben i ALTTP), men konceptet är detsamma. 
Spelare back-trackar för att ta del av ting som tidigare var dem oåtkomliga.  
 
I GTA – VC blir användandet av ordet back-tracking mer otydligt eftersom spelare rör sig i en 
så kallad sandbox (sandlåda). Vitsen med denna form av level-design är att hela banan skall 
vara en stor lekplats för spelaren att röra sig i och överallt skall det finnas dolda 
överraskningar. Eftersom spelvärlden inte är linjär i den bemärkelsen att områden/slott eller 
dylikt övervinns går det därför inte att säga att spelaren back-trackar. 
 

4.2.4 Korsningar  
Som tidigare nämnts i föregående kapitel 4.1 och som illustrerats i figur 13 (se ovan) har Link 
enbart en väg att ta vid spelstart. Han guidas till slottet och det är först efter att han avklarat 
slottet och räddat prinsessan Zelda som världen öppnas och alternativen för vägval ges. 
Detsamma gäller WoW. När spelaren av människo-rasen har avklarat de grundläggande 
momenten vid startpositionen (byn Northshire), beger sig spelaren därifrån och kommer så 
småningom till en annan by/stad som ökar spelarens vägval.  
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Figur 23: Första etappen 

 
Figur 23 visar en väldigt förenklad bild av den första etappen i såväl WoW som i ALTTP. Den 
gröna A-markerade cirkeln är spelaren vid spelstart. Denne har möjlighet att utforska en 
tämligen begränsad del (det gröna området) och lära sig grunderna för hur spelet skall spelas. 
När spelaren har avklarat denna första del (A), vare sig det gäller att besegra en boss, nå en 
viss level med sin karaktär eller lära sig regler och dynamik, så växer valmöjligheterna. 
Spelaren når därefter en andra etapp (B) varpå multipla vägval ges och en större del av 
världen (det ljusblå området) blir tillgänglig.  
 
De fyra nämnda greppen är främst lämpade för klassiska RPG och är det vill säga inte alla 
obligatoriska för att spel skall kännas icke-linjära.  
 
 

5 Neverwinter Nights 2 
 

Neverwinter Nights 2 (NWN 2) tillhör genren RPG och är utvecklat av 
Obsidian Entertainment och publicerat av Atari, 2006. NWNs regelsystem 
är baserat på Dungeons & Dragons

1 (Tactical Studies Rules Inc, 1974) 3:e 
regelsystem2.  
 
 
Tre expansionspaket/tillägg har gjorts efter NWN2:s utgivning, 
nämligen:  
Neverwinter Nights 2 – Mask of the Betrayer (2007) 

Neverwinter Nights 2 – Storm of Zehir (2008) 

Neverwinter Nights 2 – Mysteries of Westgate (2009) 

 
Med i paketet för NWN2 följer editorn Electron, även kallad Neverwinter Nights 2 Toolset 

Editor. Electron är baserat på Aurora, vilket är editorn som skapades av Bioware och 
användes i NWN1. Med denna är det möjligt för privatpersoner att själva skapa sina egna 

                                                 
1 Dungeons and Dragons är ett RPG som spelas med papper och penna 
2 I NWN 2 valde Obsidian Entertainment att använda sig av det tämligen uppdaterade regelsystemet, version 3.5, 
av Dungeons & Dragons (Dungeons & Dragons, tredje upplagan, 2003). 

Figur 24: Neverwinter 

Nights 2 
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äventyr med levels och quests. Figuren nedan föreställer en skärmdump (screenshot) av 
Electron och en av de våningar i modulen som jag jobbade på. 
 

 
Figur 25: Skärmdump från The Pandemonium Ring 

 
 

5.1 Att jobba i Electron 
Electron kändes till en början väldigt användarvänligt. Grunderna går att bemästra relativt 
snabbt och den direkta visuella feedbacken gör det hela till en fröjd. När väl grunderna är 
behärskade blir det dock genast knepigare. Neverwinter Nights 2:s egna world editor guide 
(Philips, 2006), tycks mer marknadsföra möjligheterna i editorn än att faktiskt förklara dem.  
Det blev alltså nästintill omöjligt att hitta svaren enbart från den inhandlade guiden. 
Communitiet, http://NWN2forums.bioware.com/ blev den nya källan för att hitta svar på de 
frågor och problem jag ställdes inför. 
 
Vid skapandet av en interiör används en tile-baserad teknik. Denna fungerar som ett pussel 
och är väldigt lätt att lära. Nästa punkt är utplacering av objekt.  
Tekniken för detta är drag-and-drop och den direkta feedbacken underlättar även denna 
process.  
 
De begränsade antal objekt i Electron jag hade till mitt förfogande gjorde också att jag ibland 
sattes i en knepig sits och tvingades att tänka om. Plot och story blev lidande eftersom alla 
objekt, i synnerhet vad gällde plot, som nämns i denna var tvungna att finnas i editorn. Jag 
fick alltså vid åtskilliga tillfällen skriva om både plot och story eftersom objekt saknades. 
 
När jag började skriva dialog stötte jag på ett annat problem. Jag ville att karaktären skulle ge 
spelaren olika typer av svar varje gång spelaren interagerade med denne. Detta kan tyckas 
vara ett simpelt problem med en ännu enklare lösning, men så var inte fallet. Som val i 
dialogen hade skaparen att välja mellan fyra olika alternativ då det gäller vanligheten för hur 
ofta respektive dialog skulle inledas. De fyra valen var: Always (alltid), once per 
conversation, once per creature that uses this conversation (en gång per karaktär som 
använder denna konversation; vid multiplayer användning), once per game (en gång per spel). 
Jag behövde alltså hitta någon form av spärr som gjorde att olika dialoger spelades upp vid 
olika interaktionstillfällen. Lösningen på detta problem blev scriptet; gc_check_item. Med 
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detta script kunde jag göra det jag ville. Scriptet kontrollerar om ett specifikt objekt finns i 
spelarens ägodelar, om så är fallet spelas den dialog upp som uppfyller kraven. Detta script 
använde jag flitigt vid inledandet av nya quests.  
 
Utöver detta problem fanns det i dialog-editorn en mängd andra finesser som antingen var 
ytterst dåligt förklarade eller saknade förklaring helt. Dialog-editorn var med andra ord inte 
alls användarvänlig för nybörjare.  
 
Journal-editorn var till uppbyggnad och förståelse väldigt lik dialog-editorn. Det är i journal-
editorn som alla uppdrag skapas. Jag hade här bara smärre problem som inte tog en längre tid 
att lösa. Den var väldigt behändig att jobba i och det var lätt att gå in och hitta och korrigera 
fel som påträffats under testning.  
 
Sammantaget är Electron ett verktyg som är väldigt kul att jobba i om bara tillräckligt 
tålamod ges. Boken Neverwinter Nights 2 - World Editor Guide var däremot en stor 
besvikelse och utan de hjälp-forum som fanns tillhands skulle jag förmodligen inte ha kommit 
särskilt långt.  
 

6 The Pandemonium Ring – min egenskapade modul 
 
I detta kapitel behandlas arbetsprocessen; sättet jag arbetat på och hur jag löst vissa problem. 
Jag kommer här att inleda med en del av den information som låg till grund för min uppsats 
och mitt verk så att det blir tydligt varför jag tagit de beslut som jag tagit, samt förklara några 
av de begrepp som kan vara knepiga att förstå utan en redogörelse. Jag kommer att jämföra 
olika spel och dra paralleller mellan dem för att på så vis förklara vad som jag anser gjorde 
dessa spel mer populära än andra. 

 
När ett spel är så kallat icke-linjärt är det oftast ett spel med stora öppna ytor som i The Elder 

Scrolls IV – Oblivion (Bethesda Softworks, 2006), Grand Theft Auto – Vice City (Rockstar 
North, 2002) eller Fallout 3 (Bethesda Game Studios, 2008) som nämnts ovan. Spelaren får 
visserligen riktlinjer att följa i början, så att han/hon inte ska behöva ströva omkring planlöst. 
Spels linjaritet och begränsningar har blivit allt mer skickligt dolda. Som i Prince of Persia 3 

– The Sands of Time (figur 8 ovan) har de givit spelaren en falsk bild av icke-linjaritet. Du kan 
i bakgrunden ana brinnande hus och tempel där stridigheter pågår. Detta ger mer liv åt spelet, 
hjälper till att berätta en del av spelets (bakgrunds)historia samt gör det mer spännande 
eftersom spelaren ser sitt mål/delmål relativt tidigt och kan luras att stigen som denne tar är 
annorlunda än den tagen av andra. Andra exempel på mer naturliga blockeringsmetoder som 
numera används framför ”osynliga väggar” är berg som är obestigbara, skogar som visuellt 
ser ut att vara oändliga eller hav och sjöar. Dessa naturliga hinder är mer godtagbara för den 
generella spelaren och hjälper till att fördjupa ett spels immersion.  
 
I World of Warcraft och en hel del andra MMORPG (Multi-Massive-Online-Roleplaying-
Game) spel och RPG spel använder de, utöver naturliga hinder som berg och hav, fiender för 
att kontrollera spelarens stig. De kan kontrollera spelarens stig genom karaktärens 
erfarenhetspoäng så kallade experience points och därmed dess karaktärs-level. Spelaren kan 
alltså välja att avvika med den utstakade stigen men genom att göra det ger sig denne in på ett 
territorium med överlägsna fiender. Fienderna har i sin tur inte enbart lätt för att ta död på 
spelaren utan upptäcker även lättare spelare med låg karaktärs-level.  
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Ett annat grepp som jag nämnt ovan är när spelaren återvänder till en punkt i spelet som 
tidigare var ouppnåelig. Detta skulle exempelvis kunna vara sprickor i en vägg som markerar 
att det är möjligt att spränga hål på väggen då en bomb tillförskaffas, det skulle kunna vara att 
vägen tidigare blockerats av för starka monster, som spelaren nu känner sig redo att kunna 
besegra, det skulle kunna vara så att vägen kräver ett visst verktyg för att ta sig över; som en 
”grappling-hook,” eller en hammare stark nog för att krossa stenblock, eller så kan det vara så 
enkelt som en låst dörr. Ett äldre spel som bemästrat denna teknik är The Legend of Zelda – a 

Link to the Past (Nintendo, 1991).  
 

6.1 Riktlinjer vid min level-design 
De riktlinjer som jag följt vid skapandet av min bana definierades alla under konceptstadiet. 
Jag kommer separat att redogöra varje mål jag haft för att upplägget skall bli så tydligt som 
möjligt.  
 
För att söka efter hjälp då jag stött på hinder i Electron har jag använt mig av 
http://NWN2forums.bioware.com/ som är ett forum för NWN2s spelare.  Jag har även besökt 
hemsidor för att bredda min kunskap gällande exempelvis slott, dock ej för att efterlikna ett 
autentiskt slott, utan enbart som inspirationskällor. Jag har även kunnat ta del av andra spels 
storylines och därmed också strävat efter att göra en story som inte ligger allt för nära en 
annan. Eftersom jag själv har haft ett flera år långt intresse för spel och dess utveckling har 
jag även vågat lita på mina egna tankegångar. Dessa i sin tur är självfallet också påverkade 
eller tagna från andra åtskilliga källor som tyvärr är omöjliga att referera till.  

 

6.1.1 Konceptstadium  
 

När jag skulle börja min level-design för slottet började jag med att brainstorma fram vilka 
rum jag ville ha med i min design. Därefter tog jag reda på, med hjälp av webbsidan 
http://www.castles.me.uk/rooms-in-a-medieval-castle.htm, vilka rum som faktiskt fanns i ett 
klassikt medeltida slott. Vissa rum, såsom ”buttery”, ”bottlery” och ”pantry” särskiljs inte, 
utan placerades under kategorin förvaring. Jag har ej tagit hänsyn av själva arkitekturen det 
vill säga. vilka rum som vanligtvis gränsar till varandra, etc. Istället har jag placerat ut 
rummen på sådant vis att jag kunnat använda mig av de grepp för level-design som jag hittat i 
andra spel. I min modul har jag placerat ut ritualkammaren, epicentrum för storyn, långt bort 
från startpositionen. Det är även möjligt att nå slutbossen tidigt men liksom spel av linjärt 
gameplay så måste spelaren först avklara ett visst antal mål för att på så vis förstå att denne är 
ond och ens kunna bekämpa denne. 

Nedan är konceptskisserna av planlösningarna till Archives, Main hall och Servants Quarters, 
som är tre våningar i min modul. 
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Figur 26: Archives Figur 27: Main hall Figur 28: Servants Quarters 

 

Det är ungefär såhär slutprodukten för våningarna ser ut, endast några små förändringar har 
gjorts mellan konceptstadiet och den färdiga produkten. Följande sidor visar skärmdumpar av 
de färdiga våningarna. 

 

 

Figur 29: Skärmdump av Archives i Electron 
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Figur 30: Skärmdump av Main hall i Electron 

 

 

 

Figur 31: Skärmdump av Servants Quarters i 

Electron 
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6.1.2 Utsmyckning 
Som nämnt tidigare ville jag med hjälp av slottets utsmyckning berätta en del av historien. 
Spelaren behöver nödvändigtvis inte knyta samman händelser och utsmyckning för att få en 
bild av vad som hänt, utan utsmyckningen i sig skall kunna berätta något om främst 
slottsherren; vare sig det är personlighet, social status som välstånd och lycka/olycka. 
Eftersom våra ägodelar till stor det berättar vad vi är för människor och vad vi varit med om, 
ville jag att de skulle fungera på samma sätt för invånarna av slottet. Detta i sin tur skulle få 
dem att kännas mer levande.  

 

Bränder eller spillror kan vittna om en tidigare olycka, surrande flugor över mjölsäckar kan 
berätta om att livsmedlen exempelvis förstörts eller surnat och att det därmed råder svält, etc. 
Det är alltså minst lika viktigt att ha en intressant story som det är att varsamt dekorera en 
bana. Figur 32 i kapitel 8 visar exempel på berättande med hjälp av dekor.  

 

För att förtydliga ytterligare så ger jag ett exempel på ett scenario: Föreställ dig att du visar 
två dussin bilder på ett kalt rum i olika vinklar och sedan dekorerar en bild med en trasdocka 
liggandes på golvet. Försökspersonerna kommer med allra största sannolikhet att komma ihåg 
detta sistnämnda rum tydligast. Anledningen till detta är att vi gav rummet en historia olik de 
andra och rummet blev genast intressantare. Skulle vi däremot lägga dockor i alla rum så 
skulle rummen inte bli lika intressanta. 

 

Det är alltså ytterst viktigt att miljön inte känns steril och livlös, och vidare bör varje rum 
skapas med ett syfte i åtanke och inte bara för att bredda banans storlek utan även för att 
berätta en historia. Med detta menar jag inte att ett drama skall ha utspelats i varje rum, 
snarare utan att rummets föremål, eller brist på föremål, skall berätta något om rummets 
bakland. Andrew Rollings och Ernest Adams skriver i sin bok, on Game Design (2003), att 
skaparen bör ifrågasätta allt som han/hon väljer att använda i sitt äventyr, inget skall förbises. 
Denna uppfattning delar jag och har även försökt skapa mitt äventyr därefter.  

 

Om en film eller spel saknar atmosfärsljud eller effektljud blir detta tidigt märkbar. Ljud kan 
förtydliga en önskad stämning. Det är därför viktigt att det alltid finns någon form av 
bakgrundsljud, vare sig det är insektssurr eller människosorl, vågors brakande eller vinden 
tjutande, eller bara vanlig musik. 
 

6.1.3 Betydelsen av variation 
Rumsplacering kan vara minst lika viktig som bordplacering. Är du omringad av tråkiga 
människor som inte gör annat än äter är chansen väldigt stor att du antingen lämnar 
tillställningen eller byter placering. Det är alltså viktigt för spelaren att känna att rummen är 
olika och att de berättar en historia av något slag.  
 
Betydelsen av olika rums storlek har jag nämnt tidigare. I spel kan det kännas väldigt trångt 
om ett spel enbart består av passager och enkla rum. Är det en interiör miljö till exempel är 
det viktigt att växla så att spelaren kan få andrum efter en trång passage. Spelaren skall inte 
heller känna att han/hon leds fram som på räls utan att valet är eget. Detta val står vi inför i 
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korsningar och rondeller, därför är en stor korsning i form av en tronsal eller någon annan 
mötesplats av stor betydelse.  
 
Vid analys av en egenskapad bana utan testare skriver David Johnston, i sin artikel Common 
Sense vs Level-design (2009), att skaparen bör titta på banan ovanifrån och sedan identifiera 
själva ”huvudrutten”. Vad som går att se efter att detta är gjort är att ett flertal mindre stigar 
förgrenar sig från denna huvudrutt för att sedan återansluta sig, antingen till en mindre stig 
eller tillbaka till huvudrutten. Vad han anser att skaparen bör akta sig från att göra (i mer 
komplexa banor) är att skapa en lång, trång, snirklande korridor, utan en tydlig ingång/utgång.  
 
Det är dock viktigt att understryka att snirklande korridorer är att föredra framför långa och 
raka men att feedback måste ges till spelaren genom skyltar eller dylikt så att denne på så vis 
kan orientera sig och därmed också veta var ingång/utgång är. Det är alltså ytterst viktigt att 
spelaren känner att det rum inte är till som utfyllnad, utan att varje rum har en viss betydelse; 
vare sig det är i form av innehållandet av vinstgivande artefakter eller helt enkelt för att 
berätta en historia om rummets ockupanter. Spelaren måste känna att är belönande att utforska 
(som nämnts i kap. 4.2.3). Dessa faktorer bidrar till att spelaren fördjupas i spelet.  
 
I min modul är därför rummen varierande. Matsalar och stora salen (main hall) fungerar i mitt 
fall som mötesplatser (större rum) medan förvaring, arbetsplatser och sovplatser blev mindre 
rum. Jag har försökt att kombinera små och stora rum så att spelaren skall känna en viss rymd 
och rörelsefrihet, men även för att rummen skall kännas att de använts på något sätt och att de 
därmed tjänar ett syfte, annat än till utfyllnad.  
 

6.1.4 Testning 
Ett måste, vid användandet av Electron och förmodligen även de flesta andra editorer, är att 
testning sker hela tiden. Eftersom jag körde efter den sk ”trial and error” tekniken innebar det 
att testningen skedde konstant. Detta var självfallet väldigt tidskrävande men jag anser att 
många små steg är betydligt mycket säkrare än ett stort kliv. Genom den kontinuerliga 
testningen avslöjades fel hela tiden. Om jag inte hittat dessa hade de kunnat hopa sig och 
försvårat mitt arbete med att bli klar med verket.  
 
För att hitta övriga fel (i gameplay och level-design) utöver de självklara lät jag fem personer 
testspela. De var alla mellan 25-32, män och hade alla dator- och spelvana. Denna form av 
testning har skett oregelbundet eftersom jag vid modulens början inte hade användning för 
det. Jag bad testpersonerna att kommentera atmosfären och spelkänslan mest. Testpersonerna 
lyckades ofta slutföra de två första uppdragen men vid fortsatt spel sprang de relativt planlöst. 
Detta gjorde att jag vid mer än ett tillfälle fick förenkla uppdragen och att göra dem tydligare. 
En positiv aspekt med testerna är att spelarna sade sig känna en viss frihet.   
 
Några större förändringar på level-designen gjordes inte efter testsessionerna, dock 
resulterade de ofta i omplacering eller borttagande av föremål som hindrat spelarens 
framkomlighet eller som fått honom att stanna av andra skäl. Testerna var mer som en 
bekräftelse på att jag gjorde rätt och var på rätt spår. 
 
Efter att jag skapat Archives; som var den första våningen som blev klar, lät jag speltesta 
denna våning för att se om testarna gjorde på det sätt som jag önskade. Jag upptäckte tidigt att 
ett antal objekt besvärade testarna; däribland bokhyllor och bord. Dessa objekt blev därför 
omplacerade vilket underlättade rörelsefriheten. Eftersom jag redan i denna tidigt gjorda 
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testsession fann att våningen innehöll problem som jag ej hade upptäckt, trots en mängd eget 
speltestande, intygade detta hur viktig testsessionerna var.  
 

6.1.5 Planering 
Min planering bestod av en avbockningslista. Jag delade upp arbetet i olika stycken som jag 
bockade av allt eftersom jag blev klar med dem. Det problem jag stötte på med denna form av 
planering var att jag inte kände till verktyget så bra på förhand. Saker som jag trodde var 
enkla och lättgjorda kunde i själva verket ta flera dagar. Det är med andra ord väldigt viktigt 
att lära känna spel-editorn innan man lägger upp sin planering. Att jag hade folk som testade 
spelet åt mig var oerhört värdefullt för att se om äventyret och level-designen fungerade som 
jag önskade. De observationer som gjorts är inte nedtecknade och kommer därmed inte 
användas som ett resultat av betydelse för uppsatsen i helhet. Testresultaten har främst 
påverkat uppdragens svårighet, samt placerandet och omplacerandet av ett antal föremål.  
 
 

7 Reflektioner kring modulen i förhållande till mål  
 

 Jag anser att min level-design av banan fick den 
form av arkitektur, färgsättning och dekoration 
som jag strävade efter att uppnå i såväl atmosfär 
som rum av olika storlek och korsningar. På 
bilden till höger (Figur 32) syns en enkel stol 
bland de övriga påkostade stolar, en målning på 
slottsherrens fru hänger på väggen tillsammans 
med håliga gobelänger (banéer). Detta eftersom 
jag hade för avsikt att få slottsherren till att 
framstå som fattig. 

 

Betydelsen av korsningar, som är ett av de grepp jag 
nämnt, används i Main hall och spelaren introduceras 
redan här med ett antal vägval. Rummens storlek och 
ingångar/utgångar är tillämpade på ett sådant sätt att de 
uppfyller de krav på korsningar och valmöjligheter som 
betonas som ett viktigt grepp under arbetet.  

 

Storyn är fastställd och inger den sagoaktiga atmosfär 
som jag ville uppnå. Som nämnt ovan var inte story 
eller dialog av stor betydelse för min frågeställning, 
men än så viktig av själva spelupplevelsen i helhet. 
Detta gäller även för dialogerna (figur 33), musik, 
effektljud och ljuskällor.  

 

 Våningen, archives, är den första våningen som  

spelaren beträder. I detta rum finns ett antal quests som 

Figur 32: Skärmdump från Main hall 

Figur 33: Dialog 
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tvingar spelaren att utforska. Ett flertal föremål är nämligen gömda; om spelaren hittar dessa 
minskar svårigheten osv. 

 

Ett annat quest, som också ges i ett tidigt skede nere i archives, är att spelaren ska hitta lite 
mat till en svältande pojke. På ett altare på andra våningen, main hall, hittar spelaren lite mat 
som ställts fram. Spelaren behöver därför återvända (back-tracka) till pojken som belönar 
denne med lite erfarenhetspoäng samt introducerar spelaren till ett nytt quest. Eftersom back-
trackingen var vinstgivande uppmuntras därför spelaren till att återupprepa detta beteende.  

 

 

8 Slutsats 
 

De grepp som jag har hittat som hjälper till att maskera ett spels linjära level-design är 
beroende av ett spels genre såväl som dess miljö. De funna greppen som jag använt är 
lämpade främst för spel i genren RPG och Adventure (äventyr), och helst i en utomhusmiljö. 
Jag visste redan inledningsvis i min undersökning att det skulle vara svårt att få min 
egenskapade modul, som äger rum i en inomhusmiljö, att framstå som icke-linjär. Detta 
bevisades ytterligare under de speltesttillfällen jag hade.  
 
De grepp av maskering av linjaritet som jag hittat är att det är viktigt för spelaren att börja 
centralt, back-tacking, korsningar och levande hinder. 
Det jag kommit fram till under denna studie är betydelsen av greppen minskar om spelaren 
ges fler valmöjligheter som i nyare spel såsom The Elder Scrolls IV – Oblivion (Bethesda 
Softworks 2006) och Fallout 3 (Bethesda Game Studios 2008). Detta betyder dock inte att 
greppen helt bör förbises utan snarare att exempelvis en central startposition ej är lika viktig 
om världen spelaren beträder är öppen och av större storlek (som i Oblivion och Fallout 3) 
och rörelsefriheten är total. Miljön har även den en stor betydelse för tillämpning av de funna 
greppen. I en miljö som är trång och monoton, som i Metro 2033 (4A Games 2010) som till 
stor del utspelar sig nere i ett nät av tunnelbanor, är de funna greppen av större vikt. Detta 
eftersom det är lättare för spelaren att känna att han/hon leds fram i en sådan sluten miljö.  
Eftersom jag själv har hittat alla greppen har det varit svårt att hitta litteratur som behandlar 
dem, men jag känner ändå att jag har hittat tillräckligt med litteratur för att styrka mina 
påståenden. De författare vars litteratur jag läst och refererat till är över lag av samma åsikt 
som jag.  
 
De svårigheter som jag har stött på under arbetets gång tror jag har mycket att göra med min 
bristfälliga planering. Däremot tycker jag att jag har uppnått mina mål och hittat fakta som 
styrker mina påståenden. Min modul har fungerat som ett slags exempel för de olika grepp jag 
hittat, men även som ett bevis för mig av greppens betydelse. Jag tror att jag lät spelskapandet 
ta en för stor plats och om jag hade gjort detta igen så hade jag för det första valt en annan 
editor men även lagt mer fokus på uppsatsen än på modulen.  
  
Om jag hade dokumenterat testpersonernas resultat och åsikter mer noggrant så hade jag 
kunnat använde dem som ett resultat även här. Anledningen till varför jag inte gjorde detta var 
för att jag trodde att jag använde dem mest för mig själv.  
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9   Efterord 
 
De mål avsedda för uppsatsen är alla uppnådda, dock är modulen i sin helhet ännu inte klar 
för fullt spelbart skick. Även om jag själv anser mig behärska Electron så återstår det 
fortfarande en del att lära. Waypoints och triggers är några av de egenskaper som Electron 
erbjuder som jag knappt använt. Fler ”side-quests” behöver skapas och mycket arbete återstår 
för balanseringen. Några av fienderna måste bytas ut och detsamma gäller en del av 
utrustningen (svärd, ringbrynja, hjälm). 
 
Detta är dock sådana saker som ej prioriterats eftersom de inte föll innanför de ramar som 
examensarbetet behandlar. 
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