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1 Introduktion 
Antaal är ett omspelbart spel där äventyrs- och rollspelgenre kombineras 
och är utvecklat för att användas på en pc. Spelet utspelar sig i en påhittad 
värld som står på gränsen till ett sammanbrott. Världen är uppbyggd av 
elementala laylines som håller på att förtvina vilket skapar en obalans i 
världen och om inte balansen återställs kommer världen att gå under. 
Spelarens uppgift är att återställa balansen vilket sker genom att de 
artefakter som kontrollerar detta återförs till sina rätta platser. Det är upp till 
spelaren att finna artefakterna och att lösa de pussel som förhindrar spelaren 
från att nå dem. (Se rubrik 5 för utförligare information om spelets 
gameplay). 

Spelaren får välja mellan flera olika karaktärer och valet avgör hur spelet 
spelas. Karaktärerna har olika möjligheter i världen, exempelvis hur de får 
tillgång till information. Den valda karaktärens uppbyggnad kommer också 
att avgöra hur pusslen kan lösas då en del karaktärer är mer fysiskt starka, 
andra mer intelligenta och så vidare. 

Något som är viktigt för spelet är att spelaren kan välja mellan olika 
karaktärer, då karaktärerna löser problemen som spelaren står inför på olika 
sätt. Detta är därför en väsentlig del för att spelet ska kunna vara omspelbart.  
 

1.1 Genre 
Spelet är en kombination av äventyrs- och rollspel, där spelaren tar sig an en 
karaktär och ska lösa ett uppdrag. Uppdraget för spelaren över en påhittad 
värld där spelaren ska söka efter ledtrådar till uppdragets lösning och lösa de 
problem som förhindrar uppdragets slut. Ytterligare information om hur 
spelet spelas finns under punkt 5. 
 

1.2 Målgrupp 
Spelet inriktar sig till dem som tycker om rollspel, att leta efter ledtrådar och 
att lösa pussel. Målgruppen är stor då valet av karaktär avgör vilken 
inriktning spelandet tar, en karaktär kan exempelvis vara bättre på att strida 
och en annan på att undersöka.    
 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet koncentrerats på två av sex spelbara karaktärer för att verket inte ska 
bli för omfattande. Av samma anledning sker en fördjupning i två av de fem 
pusslen där de två karaktärernas väg belyses.  
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2 Bakgrund till spelvärlden 
Spelet utspelar sig i en värld som heter Antaal vars historiska bakgrund lade 
grund för hur Antaal ser ut idag. I Antaal finns Utvalda, personer som kan 
bruka ett av de fyra elementen. För att bli Utvald ska personen ha kallats 
något som De Fyra gör. De Fyra är de mest kraftfulla elementala stenarna 
som existerar i världen. De innehar kraft från ett element vardera och deras 
enda uppgift är att se till att tillräckligt många Utvalda blir kallade. De 
Utvaldas uppgift är att tjäna det element som de har bundits till samt att 
bibehålla balansen i världens laylines. Världen är uppbyggd på elementala 
laylines, laylines vari Antaals livskraft strömmar genom. När världens 
laylines är i obalans är också Antaal det. Tillsammans lever De Fyra, de 
Utvalda och laylines i en symbios. De Fyra kallar nya Utvalda som håller 
laylines i balans och ser till att världen är i jämvikt. 
 

2.1 Antaals historia 
Antaal var en gång i tiden en avancerad värld vars evolution inom elemental 
magi och teknologi var långt framskriden. En epok då Utvalda och 
teknologer samarbetade tillsammans i harmoni för att skapa en balans. 
Antaal var en fridfull värld utan krig och utan svält. En tid då lärdom och 
kunskap värderades högt. Århundradena svepte förbi, folket som en gång 
förundrades över sina upptäckter förändrades, de blev högmodiga. Deras 
hetsiga jakt efter ansenligare upptäckter, mera kunskaper och större 
elementala krafter blev till sist deras undergång. I deras iver att förändra den 
kraft de tilldelats försatte de Antaal i obalans. De vitala laylines som sprider 
sig likt ådror under Antaals jordyta, växte sig väldiga till en sådan storlek att 
utrymmet inte räckte till, de började krökas vilket påverkade Antaals 
jordyta. Först kom naturkatastroferna; jordskalven som skakade enorma 
arealer, vulkanutbrotten, översvämningarna och ett kraftigt förändrat väder. 
En natur som gjorde Antaal till en förrädisk värld att leva i. I 
naturkatastrofernas skugga och den panik de skapade kom krigen. Med dem 
följde hungersnöd och pest. Över ett århundrade härjade krigen där lojalitet 
inte längre existerade. Broder mot broder, syster mot syster, förälder mot 
barn, man mot kvinna. Familjer splittrades och vänskap bröts när världens 
befolkning förtvivlat försökte skapa en samhällsstruktur. Efter år av mörker 
fick världen en gryning. I södra Antaal övertalade en ung fredsälskande 
kvinna vid namn Tabesha en general att ta makten från sin länsherre. 
Generalen som var intelligent och karismatiskt förenade flera söndrade 
hertigdömen och började öka det nyblivna rikets makt. Riket växte sig allt 
större och med det fördes Tabeshas bön om fred. Ett par decennier senare 
avtog oroligheterna i Antaal och riket, som från början varit väldigt litet, 
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hade blivit ett imperium. I samband med krigets avtagande avled Tabesha 
och i imperiet kom hon att dyrkas som en gudinna. 

Det har nu gått mer än ett millennium sedan sammanbrottet. Ett 
sammanbrott som sedan länge glömts bort och där kunskapen om dess 
existens endast kan tydas genom kvarglömda reliker. Dock har avsaknaden 
av Utvalda fått Antaals laylines i obalans och världen står än en gång inför 
en katastrof av oanade proportioner. Allt hopp står nu till spelaren att 
återställa balansen i världen. 
 

2.2 De Utvalda  
Magiker, elementala användare, elementaler, många är titlarna för dem som 
förärats ett element, men det mest traditionella är Utvalda. Dessa Utvalda 
har fötts med en speciell gåva, gåvan att kunna bruka ett element. Gåvan är 
dock blockerad när de föds då antalet potentialer till Utvalda är långt fler än 
vad som behövs. Detta är också en försäkran om att inte för många Utvalda 
ska existera under en och samma tidsperiod för att hålla världen i balans. 
För att en potential ska kunna bli en Utvald måste potentialen kallas och bli 
bunden till sitt element. En del av dessa potentialer kommer aldrig att bli 
kallade och lever hela sitt liv utan att veta om sin potential. 

De Utvalda arbetar på olika sätt med sitt element. En del bildar grupper 
med Utvalda av andra element för att tillsammans utföra bedrifter som 
kräver mer än ett element. Andra väljer att arbeta självständigt med sitt eget 
element.  
 

2.3 Laylines 
Under Antaals jordyta existerar laylines. Likt ådror av blod strömmar 
Antaals livskraft i laylines. I dessa laylines blandas de fyra elementen jord, 
vind, vatten och eld. Blandning är olika för olika laylines och fördelningen 
mellan de olika elementen påverkar Antaals jordyta. En layline som har en 
stor andel eld har sannolikt en jordyta med ett varmt klimat. Fördelning är 
inte konstant, utan rörlig, och förändras beroende på solen och månens 
närhet, men framför allt beror det på vad de Utvalda gör med sina krafter. 
Laylines lever på den elementala magi som existerar i världen och förändras 
därför vartefter de Utvalda använder sig av sina krafter. När det finns för 
mycket magi växer sig ådrorna starka och breda, där konsekvensen blir att 
de kröks och blir instabila. Då läcker laylines ut kraften i jorden vilket får 
som följd att jordytan utsätts för naturkatastrofer. Om det däremot inte finns 
tillräckligt med elemental magi blir ådrorna så tunna att de till slut går 
sönder och på samma sätt läcker ut magi som påverkar jordytan. Därför 
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måste det finnas en balans i den elementala magin för att laylines ska kunna 
hålla en jämvikt.   
 

2.4 Elementala stenarna 
Det finns två sorters elementala stenar. De som används för att stärka 
användarens egen kraft och de som används för ett särskilt ändamål till 
exempel för att kalla Utvalda. Oavsett vilken sorts sten kan den endast ha en 
inriktning; jord, vind, vatten eller eld. Stenen kan endast användas av en 
person som besitter samma elementala kraft som stenen. I dagsljuset ser 
stenarna ut som vilka stenar som helst, först i månens ljus kan spelaren se 
stenarnas rätta värde. Stenarna lyser i månljuset vitt/silver/guld skimrande 
med en svag ton av grönt (jord), gult (vind), blått (vatten) och rött (eld) för 
respektive inriktning. På grund av detta och stenarnas ovanlighet har dessa 
stenar blivit populära bland adel som smycken. De används också som 
skrytobjekt då de är väldigt dyra att införskaffa. 

Av de stenar som används för ett särskilt ändamål är De Fyra som är de 
mest kända. Dessa stenar är de största och mest kraftfulla och används för 
att kalla nya Utvalda. Människor ges tillgång till den kraft de föds med och 
på så sätt regleras hur många som besitter förmågan att använda sig av 
magin. De Fyras andra uppgift att se till att Antaal aldrig får för många 
användare utan att en jämvikt uppehålls. Det är spelarens uppgift att återföra 
de saknade stenarna och se till att de återigen används till det syfte de blev 
skapta för.  
 

2.4.1 Historia 

När de Utvalda och teknologer märkte att klimatväxlingarna som skedde 
inte var naturliga och att de stod inför ett världsomfattande problem försökte 
de undersöka hur de skulle kunna förhindra det. Tyvärr fann de inget som 
kunde stoppa det sammanbrott som just hade startats. Dock fick de reda på 
sammanbrottets orsak och de Utvaldas skuld i det hela spreds över världen. 
De styrande i Taigis, Taiga och Thyrsis, de mest framstående städerna, gick 
samman i ett sista desperat försök för att minska problemen. Tillsammans 
skickade de en konvoj som skulle förhindra De Fyra från att kalla mera 
Utvalda. Deras handlande fick dock oanade konsekvenser och när de bröt 
stenarnas kontakt med Antaals inre, skars vitala laylines av. Resultatet blev 
att den elementala magin som tidigare endast kröktes och sakta rörde på sig 
inunder Antaals yta, började sippra ut genom de trasiga laylines och genom 
stenarnas kontakt med Antaals inre rätt ut i Antaals luft. Något som skapade 
ett kortare men mycket farligare sammanbrott. 
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För att förhindra de Utvalda från att få tag i De Fyra splittrade konvojen 
upp stenarna för att sedan försöka gömma dem på olika platser. De visste att 
de elementala ordern skulle försöka ta dem ifrån dem, de var trots allt något 
som de ansåg som sina. 
 
2.4.1.1 Jord 
Jordens sten fördes in inunder Spetsbergen. Där samlades människor från 
Thyrsis för att skapa ett säkert levnadsställe för sin befolkning. Med sig 
hade de två unga jordelementaler som var barn till högt uppsatta 
ämbetsmän. Det var på grund av deras låga ålder och den korta tid de varit 
kallade, som de fick följa med och bosätta sig tillsammans med de andra. 
Under deras levnadstid hjälpte de till att säkra och bygga ut grottorna till 
något som mera liknade en underjordisk stad där deras befolkning kunde 
leva i relativ frid. 

De klarade sig undan sammanbrottet, krig och sjukdomar på grund av 
deras isolering. Men deras tur tog till sist slut. En ovanligt hård vinter 
tvingade pestbärande djur långt djupare in i bergen än de tidigare varit och 
den pest de bar på smittade befolkningen. Oskyddade mot smittan och 
boende i stängda grottor med få ventilationsmöjligheter smittades hela 
samhället, vilket blev deras undergång. Sakta men säkert dukade de under 
och katakomberna som byggts för att förvara deras döda, fylldes vartefter. 
 
2.4.1.2 Vind 
Vindens stenbärare stötte inte på några bekymmer när de förde stenen hem 
till Taiga. Stadens råd beslutade, tillsammans med två uteslutna 
vindelementaler, att skapa ett kombinerat prov och säker förvaring av 
stenen. De som vill klara provet måste bevisa att de besitter den intelligens 
och visdom som krävs för att kunna få ut stenen. De två vindelementalerna 
blev uteslutna från vindens ordern efter att de Utvaldas involvering i 
sammanbrottet uppdagades, då de mycket publikt framhävt sina åsikter om 
de Utvaldas vishet och intelligens. Som gamla människor var de inte alls 
nöjda med den generation som följde dem som de ansåg själviskt tjänade sig 
själva istället för deras element. 
 
2.4.1.3 Vatten 
De som bar vattnets sten träffade snart på problem. Endast några få dagar 
efter splittringen blev de överfallna och dödade av vattenelementaler. 
Vattnets ordern samlade i all tysthet en grupp av deras bästa och starkaste, 
de som lyste högst i deras skrå, för att föra stenen i säkerhet och vakta 
ordens största skatt. För att i all tysthet försvinna från världen valde 
vattenelementalerna havsvägen för att finna en plats för ett nytt orderkvarter. 
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Trots deras samlade krafter och den kunskap de bar på kunde de inte 
förhindra den storm som till sist blev deras död. Trasigt och söndersargat 
flöt skeppet på vågorna för att till sist nå land. Ett land som fortfarande höll 
på att omformas där landet fortfarande reste sig upp från havet. Där fastnade 
skeppet och finns fortfarande där när spelet tar sin början någonstans inne på 
land.  
 
2.4.1.4 Eld 
Eldens grupp förflyttade sig långt söder ut under stora svårigheter. Gruppen 
minskade med tiden som gick, en del föll offer för de klimatförändringar 
som skedde, andra för utsvultna och galna köttätare och en del föll ihop och 
vägrade fortsätta. Till slut fanns inga gruppmedlemmar kvar och endast 
stenen fanns kvar. Tiden gick och stenen flyttades från plats till plats och 
från hand till hand. Ingen visste riktigt vad det var de bar på, men de förstod 
att det var något viktigt. Till slut fann en ung kvinna stenen, då infattad i en 
stav och som en okallad eldselemental kunde hon skapa ytterst små 
underverk med den enorma kraft som bebodde stenen. Dessa underverk, 
små som de var, knappt novisnivå för en Utvald, hjälpte den unga kvinnan 
vid namn Tabesha att skapa fred i hennes region. Ryktet om hennes magiska 
underverk spreds och hon sades vara en gynnad kvinna. Dock tog även 
Tabeshas tid slut och i sin sista stund i livet gav hon staven och stenen till 
sin närmaste vän. Han skapade sedan en munkorder i Gudinnan Tabeshas 
ära där staven används av den högste munken i deras heliga ritualer. 
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3 Spelvärlden 
Spelvärlden omfattar både den grafiska världen, den som spelaren ser och 
spelvärldens naturlagar. Här beskrivs också den grafiska och auditiva 
representationen.  
 

3.1 Antaals riken 
Spelet utspelar sig i en påhittad värld som heter Antaal (bilaga 1) där 
världen är uppdelad i Övre och Nedre Antaal. Redan från spelets början har 
spelaren tillgång till större delen av världen men det finns undantag. Dessa 
undantag kan bero på flera olika orsaker, exempelvis vilken karaktär 
spelaren har valt, vilket kan hindra spelaren från att nå en plats där endast 
män får vara. Klimatförändringar som snö och kraftigt regn kan också 
förhindra spelaren att nå vissa platser. Det största hotet mot spelarens rätt att 
färdas över Antaal är dock kriget som förs av Imperiet Kirrish för att sprida 
Gudinnan Tabeshas heliga ord. Beroende på var fronten är kan spelaren 
hindras i sin färd då karaktärer från stridande nationer kan bemötas med 
misstänksamhet och tvingas lämna området.  

Imperiet Kirrish för en väpnad kamp mot Övre Antaal för att sprida 
gudsdyrkan av Gudinnan Tabesha. Bilaga 2 visar krigets olika fraktioner. 
 

3.1.1 Nedre Antaal – Imperiet Kirrish 

Imperiet Kirrish är till ytan det största riket och omfattar hela Nedre Antaal. 
Detta har fört med sig att imperiets befolkning varierar åtskilligt i kultur och 
exteriör. Imperiet har dock samma gudsdyrkan, Gudinnan Tabesha. På 
grund av imperiets stora arealer finns stora naturskillnader som berg i öst 
där lövträden växer vid bergens fot och ökensanden i syd, de berömda 
fruktträdgårdarna i norr och den röda blomman Tabesha bud som endast 
växer längs med floderna vid Munkordens stad (bilaga 3). 

Imperiet styrs av en kejsare för närvarande Kassem II, en ärftlig position 
som går till den förstfödda sonen. Om en son inte existerar går tronen till 
den äldsta dotterns son och så vidare. Imperiet tillåter månggifte men då 
majoriteten inte har tillgångar som tillåter detta är denna aspekt mest vanlig 
bland de välbeställda. Kejsarriket har markanta skillnader mellan de fattiga 
och de förmögna, där de välbeställda och högättade har klara fördelar i 
samhället.  

Mellan två av imperiets floder finns Munkordens stad. Staden är bebodd 
av munkar från den heliga orden Tabesha. Där lever alltid deras ledare, den 
heligaste av alla munkarna. För insynsskydd är staden omgärdad av en mur. 
Det är i Munkordens stad som den första av flera ceremonier sker i 
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krönandet av en ny kejsare, vilket är det enda tillfället när någon utanför 
munkorden får närvara innanför stadens murar.  
 

3.1.2 Övre Antaal  

Övre Antaal består av ett flertal riken vilka i och med kriget, är indelade i 
olika fraktioner (bilaga 2).  
 
3.1.2.1 Alliansen – blå fraktion 
Alliansen, den blå fraktionen, består av fem riken. Dessa riken har gått 
samman för att kunna försvara sig mot Imperiet Kirrish. De tillhör alla de 
mest förmögna rikena bland Övre Antaal vilket har fått som konsekvens att 
de har fått handelsmässiga fördelar gentemot deras mindre rika grannar. 
 

Namir 
Namir är en utpräglad handelsnation, något som märks tydligt i 
nordväst där de har byggt en permanent handelsstad. Där får 
köpmän från olika riken sälja sina varor mot en kostnad. I övriga 
delar av landet uppstår temporära handelsplatser under vår/höst 
säsongen. Riket har förutom sin maktposition i handeln en stark 
påverkan över handeln med ädelskog som växer kraftigt i norr. 
Namirs befolkning anses av omvärlden som mycket positiv då de 
sedan länge har förstått det kommersiella värdet i ett leende. Det 
hindrar dem dock inte från att ha en stenhård konkurrens om 
kunderna.  

Namir är ett kungadöme vars krona ärvs av den förstfödda 
sonen. 
 
Casimir 
Casimir är en jordbruksnation där majoriteten av rikets inkomster 
kommer från jordbruk och boskap. Där växer säd, grönsaker, frukt, 
bär och på ängarna betar korna. I Casimir är det vanligaste arbetet 
farmare, men trots deras närhet till myllan är de ett överspänt 
folkslag. Där är integritet, heder och att följa de gamla 
traditionerna viktiga, något som gör det alltför lätt för en främling 
att ofrivilligt försätta sig i kläm. Trots att det är en jordbruksnation 
är Casimirs militära avdelning stor på grund av deras överspändhet 
som har resulterat i generationslånga släktbråk där bland annat 
boskapsstöld och eldning av åkrarna är en återkommande 
företeelse. För att förhindra att detta sker har militären som uppgift 
att patrullera Casimir. 
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I Casimir styr ett råd bestående av sju äldre män eller kvinnor. 
När en ny rådsman eller rådskvinna ska utses ska den avgående 
erbjuda tänkbara kandidater. Kandidaterna ska ha en bakgrund 
inom ett annat område än övriga rådsmedlemmar för att rådet ska 
ha bred grundläggande kunskap att fatta sina beslut på. 

 
Nevonna 
Nevonna är ett rike där främst fiskare, hantverkare och 
skeppsköpman är verksamma på grund av Nevonnas många skepp 
som fraktar gods från de norra rikena. Det gör Nevonna rikt på 
järnmalm, silver, barrträd och pälsar och av dessa tillverkas 
exempelvis möbler. Riket består av en stor andel kust vilket har 
fått som följd att den föda som serveras ofta kommer från havet. 
Det medför också att det platta riket är väldigt utsatt för blåst och 
piskande regn, något som har fått rikets invånare att utvecklas till 
ett tålamodigt och ihärdigt folkslag. 

Nevonna är ett kungarike där kronan ärvs av det förstfödda 
barnet oavsett kön. 

 
Malug 
Malug består till stor del av ädelskog vilket tillsammans med deras 
kräftor och sötvattensfiske utgör deras största exportvara. I 
skogarna jagas också djur som hjort, kanin och fågel. I Malug finns 
en stor klyfta mellan adeln och den övriga befolkningen. Klyftan är 
inte av det ekonomiska slaget utan av bestämmanderätt där Malugs 
ledare och adel kan fatta beslut som endast berör en familj. Dock 
ska det nämnas att det är ovanligt lätt i Malug att höja sig från sin 
födslorätt till en högre position i livet. 

Riket har en ledare som kommer från adeln och väljs av dem. 
Ledaren väljs att leda riket i 25 år. Under de fem sista åren utsätts 
kandidaterna till det blivande ledarskapet för olika situationer som 
en ledare kan utsättas för. Det kan röra områden som ledarskap, 
intelligens, beslutfattning med mera. 

 
Dith 
Dith är ett litet land som utan sina hästar inte skulle ha tillhört de 
rikaste rikena. Hästarna från Dith anses som Antaals bästa hästar 
och där de bästa kan gå för enorma summor. Dith säljer sina hästar 
främst till adeln men också som riddjur till officierare i militären. 
Diths egna militär består främst av ett kavalleri och där infanteriet 
är obefintligt. Naturen som består av berg och gröna ängar så långt 
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ögat kan nå är mycket viktig i hästarnas utveckling. Hästarna får 
under vissa perioder leva i bergen för att bygga upp sina muskler. 
Rikets befolkning består till en stor del av nomader vilka följer 
hästarna och lever med deras hjordar. Dock finns även städer men 
de är relativt små. 

Diths ledare innehar titel hertig där det är den äldsta systerns 
förstfödda son som ärver titeln. Ett arvesätt som kom till av en 
skandal då hertigens son visade sig vara en oäkting. Med detta 
arvesätt kunde Dith vara säkra på att den nya hertigen var av 
samma blod. 

 
3.1.2.2 Röd fraktion 
De riken som tillhör den röda fraktionen anser sig ligga för otillgängligt till 
för att de ska vara i fara, varken ekonomiskt eller mänskligt. Rikena har 
därför bestämt sig för att låta Alliansen stå för försvaret. En del av 
befolkningen är positiva till en förändring då medlemmarna i Alliansen har 
större ekonomiska tillgångar än de röda vilket ger dem större inflytande över 
den ekonomiska marknaden.  
 

Vorst 
Vorst består till stor del av barrskog och bergsområden vilket har 
resulterat i en välutvecklad skogsindustri. Från bergen får de 
järnmalm och ädelmetaller som koppar och silver. De träd som inte 
säljs vidare till Nevonna används sedan som bränsle vid 
bearbetning av järn och metall. Vorst har på grund av sin 
avlägsenhet och den minimala risken för stöld fått ett kontrakt 
undertecknat Övre Antaal om att stå för Antaals mynttillverkning. 
Detta är en av ytterst få gånger som hela Övre Antaal enhälligt 
kunnat komma fram till ett beslut. Myntillverkning är övervakad 
av militära enheter som representerar olika riken. Landets 
avlägsenhet tycks inte ha påverkat Vorst invånare som är ett 
gemytligt folkslag där det tunga arbetet har skapat hälsosamma 
kroppar. De äldre gruvarbetarna lider dock av skadade lungor, 
något som Vorst och Grostl ledare försöker förändra. 

Vorst är en kungarike där den äldsta sonen ärver kronan. 
 

Grostl 
Grostl påminner till stor del om Vorst där barrskog och gruvarbete 
är två stora yrkesområden. Grostl har dock en stor pälsindustri där 
pälsar säljs bl.a. till Nevonna. Tillsammans med Vorst försöker 
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Grostl förbättra gruvarbetarnas livsvillkor då de utsätts för en 
rasrisk samt att många gruvarbetares lungor skadas. 

Grostl är ett kungarike där kronan ärvs av den äldsta sonen. 
 

Trolle 
I Trolle möts barrskog och ädelskog och jakten är en viktig del av 
deras kultur. I skogarna trängs hjortar, vildsvin och älg där dessa 
tillsammans med Blåtussar utgör Trolles främsta exportvaror. 
Blåtussar är en ängsblomma som blommar under sensommaren 
och ur den utvinns den klarblåa färg som används till att färga tyg. 
Trolles befolkning är för sin ekonomi beroende av vädrets makter. 
En tidig snösmältning med återkommande snöfall kan skapa 
problem för skogens djur och kommer sommaren sent igång är det 
tveksamt om Blåtussarna hinner blomma. Detta väderberoende har 
skapat en stark sammanhållning i samhället då det under 
sensommaren och hösten är viktigt att hinna med både plockningen 
av Blåtussar och jakten vilket är deras levebröd under kommande 
tider. 

Trolle är ett kungarike där majoriteten av styrandet sker ute i 
samhällena av tillsatta råd. Kronan ärvs av det äldsta barnet.  

 
Vengard 
I Vengard finns Övre Antaals två enda guldgruvor vilka är hårt 
bevakade för att förhindra stöld. Från gruvorna exporteras en del 
till Vorst som står för Antaals mynttillverkning. Det som blir över 
används för att skapa guldföremål som exporteras och säljs i 
Namir. Bortsett från guldgruvorna är Vengard ett rike med små 
tillgångar. Norr över Vengard ligger ödemarker (bilaga 3) som 
består av sankmark och omgärdas av en ständig dimma. Barnen i 
Vengard berättar historier om folk som begett sig dit och aldrig 
återvänt. 

Vengard är ett konungarike där den äldsta sonen ärver rikets 
krona. 

 
Nokk 
Nokk är en utpräglad fiskenation där de största inkomsterna 
kommer från havet. Fisken säljs sedan till Nevonna och Malug. 
Nokks invånare har ett älska- /hatförhållande till havet, havet som 
livnär dem samtidigt som det förgör dem. Många fiskare har gått 
förlorade till havs och många familjer har splittrats.  
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Nokk har ingen klar ledare utan när behovet uppstår utses en av 
invånarna att representera deras åsikter. 

 
3.1.2.3 Grön fraktion 
Rauki är i Övre Antaal det enda riket som tillhör den gröna fraktionen och är 
därför neutral. Anledningen till deras neutralitet är att Imperiet Kirrish inte 
har några planer på att föra Gudinnans ord dit. Rauki är alltför isolerat och 
invånarna är få till antalet. De tillgångar riket har är alltför få för att uppväga 
en invasion. 
 

Rauki 
Rauki är det nordvästligaste riket som tillhör Övre Antaal. Riket är 
till klimatet mycket hårt och ogästvänligt, där glaciärer täcker de 
nordligaste delarna av dess land. Rauki har också några av Antaals 
högsta berg, tre vulkaner på land samt en på deras sydligaste ö. 
Svarta stränder av vulkansand, varma källor och är ovanligt utsatt 
för regn och hårda vindar. Dess ogästvänliga natur gör Rauki till en 
oattraktiv plats att leva på där endast de infödda finner livet 
behagligt. Men trots sin hårda natur spirar konstnärerna, då särskilt 
inom glas och smide, där de använder sig av den svarta 
vulkansanden och Raukis blått tonade järn för att skapa unika verk. 
Rauki har också för sitt invånarantal en stor produktion inom fisk- 
och fårprodukter och detta utgör deras största export. För att 
överleva det hårda klimatet och de tuffa livsvillkoren har 
befolkningen blivit ett segt folk som aldrig ger upp och alltid 
kommer igen. Dock dör många av dem unga något som gör att 
ålderdom värderas högt då livet har gett dem många 
livserfarenheter.  

I Rauki väljs en ledare från invånarna som sedan leder riket till 
sin död. Efter ledarens död väljs en ny ledare, då oftast bland de 
äldre då deras kunskap är högt värderat. 

 

3.1.3 Finn-Raj – grön fraktion 

Finn-Raj är ett omtvistat rike då det inte är klart om de tillhör Övre Antaal 
eller Nedre Antaal. Imperiet Kirrish anser att de tillhör Övre Antaal då deras 
landsmassa en gång satt samman med vad som nu är Vengard. Övre Antaal 
hävdar dock att det väger över till Nedre Antaal, då Finn-Raj är en vasall till 
Imperiet Kirrish och har samma gudsdyrkan. Oavsett vilken del av Antaal 
Finn-Raj tillhör är de i kriget en del av den gröna fraktionen, de neutrala.  
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Finn-Raj var en gång i tiden en väl använd ö för sjöröverier, men detta 
förändrades i och med att de blev Imperiet Kirrish vasall. Imperiet skickade 
soldater för att ordna upp riket och nya lagar trädde i kraft. Som imperiets 
vasall tvingades Finn-Raj till att hysa soldater i riket samt avge en viss 
procent av rikets ekonomiska inkomster. Riket får sina största inkomster 
från de pärlor som finns på öns östra sida. Invånarna på ön lever ett lättsamt 
liv där de har valt att ta en dag i taget. Dock kan synen av imperiets soldater 
skapa en viss bitterhet då deras närvaro anses som övervakande. 

Finn-Raj styrs av en kung där den äldste sonen ärver tronen, men där det 
även finns en utsedd person som är där för att representera imperiet. 
 

3.2 Spelets audiovisuella intryck  
För Antaal är det audiovisuella intrycket viktigt, det som spelaren ser och de 
ljud som används för att förankra världen hos spelaren. 
 

3.2.1 Grafik 

Grafiken ska vara detaljerad, med detaljer som gör att spelaren kan se 
klimatförändringar, uppleva hur månaderna skiftar och känna igen 
personerna som spelaren möter. Spelet har som grafiskt mål att spelaren ska 
vilja utforska världen för att se och häpnas över de vyer som presenteras. 
Vyer vars detaljrikedom förstärker världen som verklig för spelaren. 
Datorspelsserien Myst1 kan anges som utmärkt exempel detta (bilaga 4). 
 

3.2.2 Ljud 

Ljudet består av naturliga ljud, sådana som spelaren möter i den verkliga 
världen. Vind som blåser, steg från människor och djur, fåglar som kvittrar 
och skriar, regnet som smattrar mot marken, dörrar som öppnar, sorlet av 
samtal, rop, tilltal och sång.  

Ljudet ska inte bara bestå av naturljud, även orkesterkompositioner ska 
vara en del av spelet där musikstycken spelas under olika tillfällen för att 
framkalla känslor hos spelaren. Känslor som fridfullhet, kraft, glädje, sorg, 
bråttom med mera. Det finns ett flertal tillfällen då dessa musikstycken kan 
komma att spelas, exempelvis när spelaren försöker lösa ett pussel, upptäcka 
en ny plats eller när spelaren beundrar utsikten och då musiken kan 
användas för att ge platsen den rätta stämningen vare sig det är gåtfullt eller 
magnifikt. 

                                                 
1 Myst. (1993). Cyan, Inc., Riven : The Sequel to Myst. (1997). Cyan, Inc., Myst III : Exile 
(2001). Presto Studios., Myst IV : Revelation. (2004). Ubisoft Montreal. & Myst V : End of 
Ages. (2005). Cyan Worlds, Inc. 
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I spelet finns det förutom naturljud och komponerade musikstyckena 
även melodier, såsom är gamla folksånger från olika delar av världen. 
Melodierna används när någon i spelet sjunger eller spelar ett instrument. 
 

3.3 Spelets fysiska värld 
Spelets fysiska värld beskriver hur världen fungerar.  
 

3.3.1 Förflyttning 

Spelaren förflyttar sig från olika platser antingen genom att gå, åka båt, rida 
eller att åka med häst och vagn. Hur spelaren väljer att ta sig fram är upp till 
spelaren. Olika variabler som kan tänkas spela in, är miljön, avståndet 
mellan resans start och mål, hur fort spelaren vill förflytta sig samt hur rik 
spelarens karaktär är då en del färdsätt är kostsamma.  
 

Hur fort spelaren tar sig från A till B med olika färdsätt: 
Gå – 1 
Häst och vagn – 1,5 
Rida – 2 
Skepp – Är beroende på väder och kan variera mellan 0-4 

 
Detta betyder att det går dubbel så fort att rida som att gå och att åka med 
häst och vagn går en och en halv gånger snabbare än att gå, men en fjärdedel 
långsammare än att rida. Hur fort det går att färdas med skepp beror på 
vädret då det kan vara stiltje, men också kraftiga vind. Det beror också på 
var spelaren färdas och under vilken period av året, då en del platser och 
årstider är mera utsatta för vindbyar än andra. Har spelaren riktig otur kan 
skeppet stå stilla, men de kan också vid optimala förhållanden färdas fyra 
gånger så snabbt jämfört med att gå till fots. 

Spelaren har tillgång till en färdkarta där spelaren snabbt kan ta sig från 
A till B för att undvika långa och tråkiga speltimmar när spelaren vill 
förflytta sig över längre sträckor. Tiden i färdkartan ökas enligt valt färdsätt 
vilket gör att tiden på färdkartan går snabbare än i spelvärlden. (Färdkartan 
liknar bild 1, bilaga 1). 
 

3.3.2 Tid 

Ett dygn i spelvärlden motsvarar tre timmars spelande, där det under dessa 
timmar förändras mellan dag och natt. Med dag och natt, menas när det är 
ljust respektive mörkt, något som påverkar spelaren då vissa 
händelser/personer endast kan utföras/träffas under natten. Spelaren kan 
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dock byta mellan natt och dag med hjälp av en tangent. Hur lång dagen och 
natten är, är beroende på vilken årstid det är. 

Årstid Dag Natt 
Vår 2 timmar 1 timma 
Sommar 2 timmar, 30 min 30 min 
Höst 1 timma, 30 min 1 timma, 30 min 
Vinter 1 timma 2 timmar 

 

3.3.3 Årstider 

Spelvärlden använder sig de årstidsväxlingar som normalt råder i Sverige, 
där Övre Antaal har ett liknande klimat. Nedre Antaals klimat påminner mer 
om det asiatiska klimatet, men följer samma årstidsväxlingar.  
 

Vår – mars, april och maj 
Sommar – juni, juli och augusti  
Höst – september, oktober och november  
Vinter – december, januari och februari  

 
När spelet tar sin början är världen inne i maj månad. Då har vinterns snö 
töat, marken har torkat till och Imperiet Kirrish krig mot Alliansen har 
inletts. Spelaren ser årstidsväxlingar rent grafiskt – löv som blir röda på höst 
och försvinner på vintern, förändringar i dygnsrytmen och väder.  
 

3.3.4 Väder 

Vilket väder det är beror på vilken årstid det är och på vilken plats spelaren 
befinner sig. Det kan ställa till besvär för spelaren, då pass kan var 
igensnöade eller att det har regnat så mycket att det inte går att ta sig fram. 
Vädret påverkar också hur kriget går, under vintern då det är kallt och fruset 
stannar kriget av, för att bli mer aktivt igen på vårkanten. 

Oväntade klimatväxlingar och naturkatastrofer kan förekomma, vilket 
har sitt ursprung i att Antaals laylines håller på att förtvina. Ju längre tid som 
går desto oftare inträffar klimatväxlingarna och naturkatastroferna. 
 

3.3.5 Skala 

Antaals månader följer dess måncykel där varje månad har 29 dagar.  
För spelaren tar det ca två månader på att till fots korsa Imperiet Kirrish 

från väst till öst vilket motsvarar 58 dagar. Eftersom ett dygn motsvarar tre 
timmars spelande tar resan 174 speltimmar.  
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3.3.6 Kameravy 

Spelet använder sig av en första persons kameravy när spelaren löser pussel, 
talar, strider eller undersöker något. När spelaren rör sig det vill säga 
springer, rider etcetera kan spelaren välja en tredje persons kameravy, vilket 
underlättar för spelaren att styra sin karaktär. I båda kameralägena kan 
spelaren rotera 360º.  

När spelaren använder sig av färdkartan får spelaren ett Gudsperspektiv 
där karaktären pekas ut med en pil (gå, rider, häst och vagn) eller båt för att 
visa färdriktningen. 
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4 Spelets karaktärer 
Valet av karaktär påverkar spelaren genom den information och de förmågor 
spelaren kan få. En högättad karaktär kan få tillgång till platser dit en 
ruffigare karaktär inte kan nå, och vise versa. Även karaktärens kön spelar 
viss roll. En kvinna bemöts på ett sätt och en man på ett annat. En manlig 
karaktär har större stridsförmåga och får därför mycket större chans att 
använda sig av den. 

Spelaren kan välja mellan sex karaktärer. 
 

4.1 Adelsdam 
Namn: Lady Allandra 
Ursprung: Från staden Melamir, i riket Casimir, Övre Antaal. 
Startplats i spelet: Melamir 
Bild: Bilaga 5 
 
Kön: Kvinna 
Utseende: Lady Allandra är medellång och har en svagt blekrosa hy. 
Hennes hår når hennes axlar och har en gyllenblond färg. Ögonen är blå och 
näsan är lite lätt uppåtgående. 
 
Introduktion 
Lady Allandra föddes till en mindre välbärgad adelsfamilj i Namir. Hennes 
utbildning började tidigt och hennes lektioner polerade en ung och livlig 
flicka till en väluppfostrad och proper dam. Hennes föräldrar ville att hon 
skulle gifta sig med en man med en stor förmögenhet vilket skulle ge ett 
välbehövligt tillskott i penningkistan. De flesta kandidaterna var antingen 
gamla änkemän med vuxna barn eller rika köpmannasöner på jakt efter en 
titel. När hennes föräldrar dog tog hennes broder över titeln och ansvaret för 
familjen och han beslutade då att gifta bort Allandra med sin närmaste vän. 
Allandra som inte alls var lika förtjust i tanken på giftermål som brodern var 
trots sin uppfostran förtjust i äventyr och bestämde sig för att ge sig iväg och 
söka sin frihet på annat håll. Till sin hjälp hade hon ett mindre arv efter en 
ogift faster. 
  
Egenskaper 
Positiva: Högt självförtroende, social, samarbetsvillig, självständig, 
optimist, ordningsam och försiktig (positivt beroende på omständigheter).  
Negativa: Envis, rotlös, naiv, otålig och försiktig (negativt beroende på 
omständigheter).  
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Tillgångar från spelets start: Penningpung, privat häst och vagn, kista 
innehållande kläder, smycken, skönhetsmedel, brev, dagbok och en kniv av 
guld och ädelstenar, samt några böcker. 
 

4.2 Soldat 
Namn: Inir 
Ursprung: Från staden Nisha, i Imperiet Kirrish, Nedre Antaal. 
Startplats i spelet: Nisha 
Bild: Bilaga 5 
 
Kön: Man 
Utseende: Av en övre medellängd med en hy som bränd kola. Inirs tid i det 
elitiska regementet Wolfeli har satt sina spår på hans ansikte. Över och 
under Inirs vänstra öga har tecken tatuerats i regementets anda. Liksom 
majoriteten av imperiets soldater innehar han den lätt att underhålla, 
intelligenta frisyren med tanke på klimatet, ett rakat huvud. 
 
Introduktion 
Lämnad på gatorna för att klara sig själv blev Inir tagen till militären för 
fostran till soldat i imperiets tjänst. Begåvad med en naturlig skicklighet 
med vapen skickades han vidare till mer avancerade utbildningar, till sist 
kom han till Wolfeli, imperiets tuffaste och hårdföraste skvadron. Som 
arméns bästa grupp får Wolfeli de tuffaste och svåraste uppdragen, där 
chansen att överleva är minimal. När spelet börjar har Inir fått uppgiften att 
agera budbärare mellan Nisha och imperiets östra städer.   
 
Egenskaper 
Positiva: Bra självförtroende, samarbetsvillig under rätt omständigheter, 
metodisk, självständig, effektiv och ordningsam.  
Negativa: Asocial, enstörig och med ett stort kontrollbehov. 
 
Tillgångar från spelets start: Penningpung, häst, vapen som svärd och 
knivar, en sköld, tärningar och tre dagsransoner föda samt en vattenflaska. 
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4.3 Övrigt karaktärer 
Förslag finns till ytterligare fyra karaktärer där endast område, ursprung och 
kön är påtänkta. Dessa kan sedan användas för att modellera flera 
karaktärer. 
 
Vandringsman 
Ursprung: Övre Antaal 
Startplats i spelet: Bergen i Grostl 
Kön: Man 
 
Tjuv 
Ursprung: Från riket Nevonnas huvudstad, Övre Antaal. 
Startplats i spelet: Nevonnas huvudstad 
Kön: Man 
 
Munk 
Ursprung: Från Munkordens stad i Imperiet Kirrish, Nedre Antaal. 
Startplats i spelet: Munkordens stad, Imperiet Kirrish 
Kön: Man 
 
Kunskapare 
Ursprung: Från Finn-Raj 
Startplats i spelet: Från staden Nisha, i Imperiet Kirrish, Nedre Antaal. 
Kön: Kvinna 
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5 Att spela spelet 
Spelarens mål och slut, vad spelaren kan göra, samt spelets menyer och 
spelkontroller. 
 

5.1 Spelets mål och slut 
Vad är spelarens mål och när slutar spelet? 
 

5.1.1 Spelets mål 

Spelaren ska se till att Antaals laylines stabiliseras och för att detta ska 
kunna ske måste det finnas Utvalda. Målet för spelaren är att se till att de 
Utvalda kallas av sina element.  

Genom kunskap från böcker och samtal ska spelaren hitta De Fyra vilka 
är fyra elementala stenar. Varje sten symboliserar ett av de fyra elementen 
och måste föras till en specifik plats där de ska placeras i en viss ordning för 
att Utvalda ska kunna kallas igen, något som inte är så enkelt som det kan 
verka. När spelaren börjar spelet har klimatförändringar börjat ske och 
naturkatastrofer har blivit allt vanligare. Inte nog med att spelaren måste 
passa sig för naturen utan också för mänskliga företeelser. Ett krig kommer 
från Nedre Antaal, ett heligt krig att föra dess dyrkan av Gudinnan Tabesha 
till Övre Antaal, vilket skapar problem. 

Om spelaren väljer att inte försöka lösa Antaals problem att kalla de 
Utvalda, kommer spelet att försöka få spelaren att ta sig an problemet 
genom att förhindra spelaren på strategiska platser med hjälp av till exempel 
klimatväxlingar, smittsamma sjukdomar eller krig. Det ska göra spelare mer 
benägen att lösa uppgiften, men om det inte hjälper kommer det efter en 
längre tidsperiod att bli fler naturkatastrofer och enormare klimatväxlingar. 
 

5.1.2 Spelets slut 

Spelet slutar när spelaren placerar De Fyra och kallar de Utvalda. Spelet kan 
också ta slut antingen genom att spelaren dör i strid eller om spelaren 
ignorerar sin uppgift för då kommer världen till slut att gå under. 
 

5.2 Vad kan spelaren göra?  
Spelaren kan söka kunskap, lösa problem, införskaffa mynt och strida.    
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5.2.1 Söka kunskap 

Kunskap om Antaal och dess historia får spelaren på olika sätt. Det kan vara 
skriftligt som böcker, inskriptioner eller pergamentrullar men också muntligt 
då en inte spelbar karaktär samtalar eller berättar historier för spelaren. Det 
är särskilt viktigt att båda sätten att förmedla information på finns, då 
soldaten Inir är analfabet, vilket får som konsekvens att all skriftlig 
information är oförståelig för spelaren. Det finns dock ytterligare ett sätt att 
få Antaals historia berättat för sig. När spelaren färdas i spelvälden, 
observera detta gäller ej färdkartan, kommer spelaren att stöta på cut-scenes 
som skildrar ett historiskt skede för den platsen.  

Spelaren kan också få skriftlig och muntlig aktuell information om hur 
kriget går, lokal politik eller om vem som tar passagerare på sina skepp. 
 

5.2.2 Lösa problem 

För att komma åt kunskapen måste spelaren ibland lösa olika problem. 
Beroende på vald spelkaraktär finns det saker som förhindrar spelaren från 
att nå den sökta informationen. Tjuven blir till exempel inte inbjuden till de 
fina lärosätena och kan tvingas göra ett midnattsbesök eller på annat sätt 
komma över informationen.  

Kriget skapar också problem för karaktärerna när de rör sig inom 
fientligt område, det vill säga när karaktärer från Övre Antaal rör sig i Nedre 
Antaal och tvärt om. Karaktärerna märker då en stark misstänksamhet mot 
främlingar och bör därför vara försiktiga i sina handlingar. Det är dock 
lättare som främling att röra sig i hamnstäderna där det är vanligare med en 
mixad folkgrupp och där handelns lagar styr.  

När spelaren försöker samla ihop De Fyra och återföra dem till sina 
ursprungliga platser kommer spelaren att stöta på flera pussel. Pusselen 
förhindrar spelaren från att nå stenarna och måste därför lösas för att spelets 
slutmål ska kunna nås.   
 

5.2.3 Införskaffa mynt 

Spelaren kan bli tvungen att införskaffa mynt för att kunna betala för en 
snabbare resa, för att uppgradera sin utrustning eller för föda. Mynten 
införskaffas genom att uppdrag utförs av olika karaktärer. Soldaten Inir kan 
arbete som vakt och en tjuv kan stjäla det han vill ha. Spelaren kan också 
köpslå med olika varor som de för med sig. 
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5.2.4 Strida 

Spelaren kan bli tvingad att strida om någon blir arg eller om spelaren själv 
startar ett slagsmål. Alla karaktärer kan strida, men de har olika sätt att 
kämpa på och med olika rörelser. Exempelvis kan adelsdamens livvakt 
kämpa för henne, soldaten kan strida med sitt svärd och tjuven föredrar sina 
knivar. 
 

5.3 Menyer och spelkontroller 
Spelet har två menyer, dels huvudmenyn och dels spelets HUD (Head-Up 
Display). De spelkontroller som används i spelet är tangentbord och mus.  
 

5.3.1 Huvudmeny 

Starta nytt spel – Startar ett nytt spel. 
Ladda spel – Startar ett spara spel. 
Spara – Sparar pågående spel under valt namn eller under ett defaultnamn. 
Inställningar – Inställningar av ljudstyrka och grafik för att få bästa möjliga 
bild. 
 

5.3.2 HUD 

Skärmen är uppdelad i två delar, spelytan och HUD. HUDen har flera olika 
funktioner.  
 
5.3.2.1 Hälsomätare 
Hälsomätaren mäter karaktärens hälsa och varnar om det finns risk för att 
dö. Om en skadad karaktär undviker att skada sig igen, kommer karaktären 
att återhämta sig. Om karaktären snabbare vill återhämta sig kan medicin 
köpas. 
 
5.3.2.2 Mynträknare 
Mynträknaren håller reda på hur mycket mynt som spelaren har. 
 
5.3.2.3 Anteckningsblock 
I anteckningsblocket kan spelaren själv skriva in information och egna 
observationer under spelets gång.  
 
5.3.2.4 Karta 
Två ikoner representerar kartor över Antaal (bilaga 1 och 2). Kartorna 
förstoras genom att spelaren klickar på dem. När kartorna är förstorade 
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pausas spelet automatisk för att spelaren inte ska kunna förlora sitt liv under 
denna tidsperiod. 
 
5.3.2.5 Förvaring 
En ikon finns för spelarens förvaring. För att spelaren ska kunna se 
förvaringens innehåll måste spelaren klicka på ikonen. När förvaringen 
används kommer det upp ett nytt fönster där spelarens ägodelar listas i 
bilder. När förvaringen öppnas pausas spelet automatisk för att spelaren inte 
ska kunna förlora sitt liv under denna tidsperiod. 
 

5.3.3 Spelkontroller 

Spelaren styr sin karaktär med piltangenterna. Genom att använda sig av 
musen kan spelaren ta på olika föremål, bläddra i läsbara böcker och när 
spelaren ska strida används tangentbordet.  
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6 Resurshantering 
Spelets resurshantering ger objekt och egenskaper olika värden vilket 
påverkar hur spelaren kan genomföra spelet.  
 

6.1 Balansering av spelbara karaktärer 
Då endast två av de sex karaktärer är utvecklade kommer dessa att 
balanseras. Varje karaktär har tilldelats flera olika egenskaper, där dessa 
egenskaper får olika värden beroende på i vilken grad karaktären innehar 
egenskapen. Följande egenskaperna finns: 
 

Styrka 
Detta är karaktärens förmåga att påverka materia fysiskt. Den 
avgör hur mycket karaktären kan lyfta samt hur hårt karaktären 
slår. 
 
Uthållighet 
Detta är karaktärens förmåga att under en längre period utöva en 
eller flera fysiskt ansträngande förmågor. 
 
Karisma 
Detta är karaktärens förmåga att låta sin personlighet influera 
omgivningen. Den avgör vilken inverkan karaktärens närvaro har 
på varelser i dess närhet. 
 
Snabbhet/Rörlighet/Reflexer 
Detta är karaktärens förmåga att reagera på fysisk påverkan utifrån. 
Den avgör karaktärens balans, snabbhet och reflexer. 
 
Intelligens 
Detta är karaktärens inre mentala stabilitet och förmåga att lära sig. 
Den avgör mängden färdigheter och kunskaper hos karaktären. 

 
Tur 
Hur stor chans karaktären har vid så kallade ödesval. Ska 
karaktären bli uppmärksammad i fel ögonblick, ska hästen stjälas 
och så vidare. 

 
Varje karaktär får 250 poäng som ska fördelas över karaktärens egenskaper. 
Det ska då tas i beaktande att styrka och snabbhet kan omvandlas direkt till 
kg och km/h. Styrkans poäng motsvarar vikten karaktären kan bära i kg och 
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snabbhetens poäng är motsvarande i km/h. För karisma, intelligens och tur 
används en skala mellan 0-50, där är 0 minvärde och 50 maxvärde. 
 

 
Adelsdam –Lady 
Allandra 

Soldat – Inir  

Styrka 50 100 
Uthållighet 48 55 
Karisma 50 30 
- Övertalningsförmåga Hög Obefintlig 
- Positiv karisma Hög Låg 
- Negativ karisma Låg Hög 
Snabbhet/…/… 12 20 
Intelligens 50 20 
- Läsförmåga Hög Analfabet 
- Kvicktänkthet Hög Ytterst låg 
Tur 40 25 
 
Då spelaren använder sig av olika andelar styrka och snabbhet vid olika 
tillfällen måste det finnas en formel som räknar ut hur länge karaktären kan 
utföra dessa moment. 

Först beräknas hur många kg respektive km/h som karaktären bär 
respektive springer i procent. Sedan divideras värdet med två och svaret 
omvandlas till ett decimaltal som upphöjs till två. Värdet subtraheras från 
karaktärens uthållighetspoäng och formeln börjar om på nytt. Subtraktionen 
ska utföras en gång i sekunden där karaktärens uthållighetspoäng minskar 
för varje loop. 
 
Ex. Observera att decimaltalen avrundas till tre decimaler. 
Soldaten bär på 50 kg och rör sig i 5 km/h. Det innebär att soldaten 
använder 50% av sin styrka och 25% av sin snabbhet, vilket är 75%. 75 
delat på 2 är 37,5 och omvandlat till ett decimaltal 0,375. Upphöjt till två 
blir svaret 0,141. Svaret subtraheras från soldatens uthållighetspoäng det vill 
säga 55, vilket blir 54,859. 
 

50+25=75/2=37,5%=0,375 
0,375²=0,141  
55-0,141 =54,859 

 
För att ta reda på hur lång tid soldaten kan bära 50 kg och röra sig i 5 km/h 
används slutvärdet, det vill säga 0,141. Soldatens uthållighetspoäng, 55, 
divideras med slutvärdet. Eftersom loopen ska genomföras en gång i 
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sekunden är svaret på divisionen det antal sekunder som soldaten kan utföra 
ansträngningen innan uthålligheten tar slut. Divideras sekunderna med 60 
omvandlas tiden till minuter.  
 

55/0,141=390,071 (sekunder) 
390,071/60=6,501 (minuter) 

 
Det bör dock påpekas att det är en ungefärlig beräkning som måste 
finjusteras vid provspelning vilket säkert leder till markanta skillnader i 
balanseringen. 

När spelaren återhämtar sin uthållighet kan inte uthållighetens värde 
överstiga dess tilldelade uthållighetspoäng. Återhämtning av uthålligheten 
kan ske på två olika sätt. Dels kan spelaren vänta på att den ska återvända, 
vilket kan ske i spelvärlden eller på färdkartan. När spelaren återhämtar sig i 
spelvärlden går detta snabbare då spelaren samtidigt är utsatt för fara. Om 
spelaren vill återhämta sig snabbare måste spelaren äta eller dricka.  

 

6.2 Balansering av vapen 
Balanseringen av vapnen avgör dels hur mycket skada de gör respektive hur 
mycket de tål i förhållande till andra vapen. Den offensiva balanseringen 
fastslår hur mycket skada ett vapen orsakar ett annat vapen, människa eller 
dess utrustning. Defensiv balansering fastslår hur mycket skada ett vapen tål 
från de andra vapnen. 

Ex. En bra kniv har det defensiva värdet 15 vilket betyder att kniven tål 
att träffas 9 gånger innan den nästa gång går sönder. 
 

 Offensiv Defensiv 
Svärd 1,5 15 - 30 

(beroende på 
kvalitet) 

Pilbåge 1 1,5 
Kastkniv 1 15 
Stav 0,75 12 
Kniv 0,75 7,5 - 15 

(beroende på 
kvalitet) 
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6.3 Antaals resurshantering 
Antaals resurshantering hanterar hur det ekonomiska systemet, handeln och 
spelarens tillgång till förvaring fungerar. 
 

6.3.1 Ekonomiskt system 

Antaals ekonomiska system består av mynt i olika valörer. Varje mynt 
kommer att väga exakt lika mycket och ett visst antal mynt får plats i en 
penningpung. Mynten är av guld, silver och koppar med följande värden: 
 

Guldmynt – 8  
Halvguld – 4  
Silvermynt – 2  
Halvsilver – 1  
Kopparmynt – 0,5  
 
Guldmynt = 2 Halvguld 
Silvermynt = 2 Halvsilver  
Halvsilver = 2 Kopparmynt 

 

6.3.2 Handel 

I Antaal kan spelaren köpa och sälja varor. Dessa varor kan vara förtäring, 
vapen, kläder, men också tjänster som att resa med skepp. I de större 
städerna finnas det handelsbodar men längre ut i rikena sker handeln på 
platser som särskilda handelsmarknader, handelsvagnar som reser runt i 
rikena samt genom byteshandel. För att kunna köpa ett objekt måste 
spelaren ha mynt.  

Kostnaden för olika varor och tjänster skiljer sig markant beroende på 
vart spelaren är, tillgången och dess skick. En middag kan kosta allt ifrån ett 
kopparmynt ända upp till guldmynt beroende på dess exklusivitet. För ett 
kopparmynt kan spelaren erhålla fyra äpplen eller lite bröd och ost. En resa 
mellan Nisha och Melamir går för ungefär 10 guldmynt om mat ska 
inkluderas eller 7 guldmynt och 1 halvguld utan.    
 

6.3.3 Förvaring av spelarens resurser 

Spelaren kan plocka med sig olika objekt men dessa objekt tar plats. 
Beroende på vilken förvaring spelaren har kan spelaren ta med sig olika 
många objekt. Varje objekt har en viss vikt och siffra som informerar om 
hur många enheter utrymme den tar upp. Som ett exempel kan ett äpple och 
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ett stenhjul användas. Äpplet har en låg vikt och tar upp liten plats i 
förhållande till ett stenhjul som är tungt och väldigt stort. 

Spelaren kan förändra hur karaktärens förvaring ser ut. Förvaringen kan 
variera och kan bestå av säckar, sadelväskor eller kistor i olika former och 
storlekar. Vad spelaren kan beror på hur stark karaktären är. Varje karaktär 
har en maxvikt motsvarande så mycket som karaktären maximalt kan lyfta 
och varje gång spelaren väljer att lyfta tungt kommer spelarens uthållighet 
att minskas snabbare och snabbare. 
 

Kan bäras av en person: 
Säckpåse 
Sadelväskor 
Mindre kista – storl. kvinna 
Mindre kista – storl. man 

Kräver två personer: 
Större kista 
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7 Pussel 
Spelaren kommer att möta fyra större pussel som var och en leder till en av 
De Fyra stenarna. Dock har varje pussel flera olika svårigheter som spelaren 
måste lösa. Pusslen kan variera beroende på vald karaktär, både i längd och i 
utformning. De fyra stora pusslen kan lösas i valfri ordning, men de 
svårigheter som spelaren stöter på måste lösas i en specifik ordning för att 
pusslet ska kunna avslutas. Förutom de pussel som leder till de elementala 
stenarna finns det ytterligare ett pussel som måste lösas sist av alla. I pusslet 
ska spelaren återföra stenarna till sina ursprungliga platser för att de åter ska 
kalla de Utvalda (se bilaga 6). 
 

7.1 Jordens sten 
För att spelaren ska få tag på jordens sten (bilaga 3) måste spelaren bege sig 
till Spetsbergen där stenen finns under en labyrint av gångar, rum och 
katakomber. Spelaren kommer först in genom en öppning där en trappa 
leder ner mot grottans golv. I grottan en damm som samlar upp vattnet som 
kommer från floden/vattenfallen som finns över grottans tak. Dammen leder 
till en underjordisk flod som har mycket starka strömmar. 
 

7.1.1 Spelarens väg genom pusslet 

För att spelaren ska kunna få tag på jordens sten måste labyrinten slutföras. 
På väg till labyrintens slut kommer spelaren att stöta på problem som 
stoppar spelarens väg. 
 

 

Problem A 
Spelaren måste navigera sig genom 
en labyrint av gångar, rum, grottor 
och katakomber för att nå labyrintens 
slut - jordens sten, samt en utgång. 
 
Problem B 
På grund av jordskalvet förstördes 
olika konstruktioner. Beroende på 
vald karaktär kan spelaren möta 
raserade broar, stängda dörrar/gångar 
med mera som måste lösas innan 
spelaren kan gå vidare. 

 

B 

� 

C 
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Problem C 
Spelaren måste kunna ta loss stenen från dess plats.  
 
Efter att spelaren fått loss stenen kommer ett jordskalv att ske som stänger 
spelarens väg. Detta betyder att spelaren måste ta en annan väg ut än den 
som spelaren kom in i. 
 

7.1.2 Cut scenes 

När spelaren går igenom öppningen till labyrinten startas en cut scene som 
är olika beroende på vald karaktär. Något som är centralt i alla karaktärers 
cut scenes är det jordskalv som inträffar där labyrinten skadas på olika sätt 
beroende på karaktär vilket tvingar spelaren till att ta olika vägar genom 
labyrinten. 
 
7.1.2.1 Adelsdam 
Adelsdamen går nedför stentrappan och ser sig omkring. Hon tycks vara 
fascinerad av hur solen strålar in genom grottan från olika små hål i grottans 
vägg. Adelsdamen närmare sig dammens när ett jordskalv sker vilket får de 
förut stängda stendörrarna att förflyttas och skapa en öppning.  

Spelaren återfår kontrollen av karaktären när stenarna och dammet slutat 
att falla efter jordskalvet. 
 
Spelarens olika val 
Spelaren kan antingen bege sig genom dörröppningen in i labyrinten och 
försöka fullfölja pusslet eller vända om och välja att inte slutföra det. 
 
7.1.2.2 Soldat 
Soldaten går nedför trappan och beger sig direkt mot stendörrarna som 
blockerar öppningen till labyrinten när ett jordskalv sker och han dras med 
när marken öppnar sig inunder honom och faller flera våningar ned. 

Spelaren återfår kontrollen av karaktären när soldaten har slutat att falla. 
 
Spelarens olika val 
Spelaren kan antingen fortsätta igenom labyrinten och fullfölja pusslet för 
att få jordens sten eller klättra uppåt för att nå grottans öppning om spelaren 
väljer att inte fullfölja pusslet.  
 

7.2 Vindens sten 
För att spelaren ska kunna nå vindens sten (bilaga 3) måste spelaren bege sig 
till Taiga. Taiga är en kvarlämning från tiden före sammanbrottet och ett 
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existerande bevis på hur framskriden världen en gång var. Stadens skick 
beror på vald karaktär, då den har utsatts för olika händelser som exempelvis 
krig och stormar. När vindens sten fördes till Taiga skapade två 
vindelementaler en förvaring för stenen som också skulle vara ett prov för 
dem som ville besitta stenen. Ett test på deras intelligens och visdom för att 
stenen inte skulle hamna i orätta händer. 

Vindens sten finns bakom en vindsköld som genereras med hjälp av 
mindre elementala vindstenar. Skölden gör så att ingen kan komma in eller 
ut, med undantag för andra elementala vindstenar. Skölden och stenen 
befinner sig på en plattform där olika tecken är inristade.   
 

7.2.1 Spelarens väg genom pusslet 

I pusslet ska spelare lösa flera problem för att kunna nå vindens sten. 
Problem måste lösas i en specifik ordning då information från ett tidigare 
hinder ger spelaren en möjlighet att lösa nästa. 
 

 

Problem A 
Spelaren måste nå en hög position i staden det vill säga 
måste ta sig in i ett av tornen för att kunna se de 
markeringar som finns på den pediestal som stenen står 
på. I fallet med adelsdamen har varje torn och ingång till 
dem förstörts och spelaren måste spegla informationen. 
 
Problem B 
För att kunna nå den platsen där skölden kan stänga av 
måste spelaren använda sig av informationen som finns 
inristad på pediestalen. 
 
Problem C 
Spelaren måste stänga av energin till skölden. 
 
Problem D 
Spelaren måste få loss stenen från sin plats.  

 

A 

� 

B 

� 

C 

� 

D 
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7.3 Vattnets sten 
Vattnets sten fördes av vattenelementaler över havet när skeppet som de 
reste med hamnade bortom deras kontroll. Skeppet fastnade på nybliven 
mark som fortfarande höll på att resa sig. När spelet tar sin början kommer 
skeppet att befinna sig en bra bit in på land, närmare bestämt i norra Rauki. 
Skeppet har fryst fast i isen och det är spelarens uppgift att kunna ta sig dit 
trots att förrädiskt väder försöker hindra spelaren. 
 

7.4 Eldens sten 
Eldens sten förflyttas beroende på hur det heliga kriget går. Stenen, som är 
en helig relik av Gudinnan Tabesha, är numera i den heliga munkordens 
besittning och förs av ordens ledare under processioner, välsignelser och 
bön. När stenen inte används förvaras den i ett separat rum med enorma 
säkerhetsåtgärder för att skydda vad som anses som den viktigaste 
symbolen, den mest ovärderliga reliken, för Gudinnan Tabesha som lade 
den grund som skapade Imperiet Kirrish. 

Då reliken förflyttas under krigets gång har munkorden sett till att på 
varje plats skydda stenen till det yttersta. Eldens sten förvaras varje gång i 
ett rum utan synliga ingångar, förutom en dörr, där en munk står som vakt 
och utanför rummet vaktar kejsarens utvalda livvakter. Korridoren som 
livvakterna står i får inte ha några andra dörrar och livvakterna måste alltid 
ha ett specifikt antal meter fri sikt.  
 

7.5 Återförandet – det avslutande pusslet 
Återförandet är det sista och avslutande pusslet som endast kan utföras när 
spelaren innehar alla fyra elementala stenarna. Spelarna ska i detta pussel 
sätta tillbaka De Fyra på sina ursprungliga platser, där stenarna kallar nya 
Utvalda.  
 



Examensarbete i medier: dataspelsutveckling, VT 2007 

Antaal, ett speldesigndokument av Carolina Rydh 

- 33 - 

Bilaga 1 
 

Fig. 1 Karta över Antaal. 
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Bilaga 2 

Fig. 2 Hur Antaal är grupperat i olika fraktioner. 
 
Gult – Imperiet Kirrish 
Imperiet Kirrish håller på att invadera den blåa och röda fraktionen. 
 
Blått – Namir, Casimir, Nevonna, Malug & Dith   
Har gått samma för att skydda sig mot Imperiet Kirrish. 
 
Rött – Vorst, Grostl, Trolle, Vengard & Nokk  
Har beslutat sig att de ligger för norr ut eller otillgängligt för att imperiet ska 
kunna vara en fara och vill därför inte medverka i kriget.  
 
Grönt – Rauki & Finn-Raj 
En oväsentlig del av Antaal för Imperiet Kirrish att invadera då Rauki är ett 
hårt land vars tillgångar inte skulle uppväga en invasion. Finn-Raj är redan 
en vasall till imperiet.  
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Bilaga 3 
 

Fig. 3 Karta över Antaal med detaljer. 
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Bilaga 4 
 

Fig. 4 Myst Screenshots, m_image4.jpg. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.riven.com/myst_screenshots.html. [2007-05-11].  
Från datorspelet: Myst. (1993). Cyan, Inc 
 
 

Fig. 5 Riven Screenshots, r_image3.jpg. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.riven.com/riven_screenshots.html. [2007-05-11]. 
Från datorspelet: Riven : The Sequel to Myst. (1997). Cyan, Inc. 
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Bilaga 5 

               Fig. 6 Allandra, adelsdam              Fig. 7 Inir, soldat 
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Bilaga 6 
 
Pusselschema 
Visar den väg spelaren ska gå genom pusslena. Ex. En karaktär kan välja att 
ta vattnets sten först, sedan vind, eld och jord. När karaktären har samlat 
ihop alla fyra stenarna kan den gå vidare till det avslutande pusslet. 
Karaktären hade dock lika gärna kunnat ta de fyra stenarna i en annan 
ordning. 
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En världs födelse  
En reflektion över Antaal  

 
Carolina Rydh 

 
 

Sammanfattning 
 

Uppsatsen är en reflekterande rapport som behandlar ett verk som skapats 
inom ramen för examensarbete i medier: dataspelsutveckling 20 poäng C-
nivå vid Högskolan i Skövde. Verket är ett speldesigndokument som 
beskriver ett spelkoncept. Texten inleds med verkets målsättning. Därefter 
förklaras arbetsprocessen bakom verket, hur spelets värld kom till, vilka 
inspirationskällor som påverkat slutresultatet, likheten med 
fantasylitteraturen, omspelbarhet och balansering. Verket jämförs med 
samtida verk och texten avslutas med en reflektion över slutresultat. 
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1 Inledning 
Anledningen till att jag valde att skapa ett designdokument för ett 
spelkoncept var att jag ansåg att det skulle vara roligt. Jag har alltid tyckt om 
böcker och efter deras slut undrat vad som händer sedan, vad hade 
exempelvis skett om en annan väg hade tagits. Dessa frågor gör att jag 
skapar egna scenarier från bokens värld. Ibland korsas dessa världar där 
delar från en värld används i en annan, men där världen fortfarande tillhör 
någon annan person än mig. Med speldesigndokumentet ville jag dock skapa 
något helt nytt, något som var mitt, ett universum som inte medvetet byggde 
på en existerande värld.  

Redan vid kursens start var jag medveten om att jag inte skulle hinna 
färdigställa ett komplett designdokument och valde därför de centrala 
delarna som var väsentliga för att beskriva spelidén. 
 
 

  
 



Examensarbete i medier: dataspelsutveckling, VT 2007 

En världs födelse, en reflektion över Antaal av Carolina Rydh 

- 2 - 

2 Problemställning och mål  
 

2.1 Problemställning 
Min problemställning var: hur kan jag göra ett äventyrsspel med 
pusselelement omspelbart?  
 

2.2 Mål 
Målet med arbetet var att skapa ett designdokument för ett datorspelkoncept 
som skulle kunna användas för att sälja in spelidén till producenter. 
Designdokumentet är tänkt att ha två sektioner där den första delen ska 
behandla spelets uppbyggnad och den andra ska innehålla information om 
varför producenterna ska vilja tillverka just det här spelet. Det kan vara 
information om målgrupp, genren, försäljningssiffror för den genren, spelets 
tillverkningskostnader med mera. 
 

2.3 Personliga mål 
Mitt personliga mål med verket var att utveckla min kunskap om hur mycket 
jag kan utföra under en viss tidsperiod, samt att skriftligt utveckla min 
förmåga att på ett sakligt och lättläst sätt kunna förmedla information. 
 

2.4 Avgränsningar 
Designdokumentet är avgränsat till de delar som är väsentliga för att 
beskriva spelet. Även bland de väsentliga delarna finns avgränsningar, där 
designdokumentet koncentrerar sig på två av sex tilltänkta spelbara 
karaktärer och på två av fem pussel. 
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3 Arbetsprocessen 
Antaal är ett kombinerat äventyrs- och rollspel där spelaren ska rädda 
världen från undergång. Det som är unikt för Antaal är dess stora 
rollspelselement samt att spelet ska vara omspelbart något som är ovanligt 
för äventyrsspel. När spelet startar står världen inför ett sammanbrott. 
Spelarens mål är att förhindra sammanbrottet, vilket sker när spelaren 
återför fyra objekt till sina rätta platser. För att nå objekten måste spelaren 
lösa ett pussel för varje objekt, där ett sista och avgörande pusslet återför 
dem på sina rätta platser.  
 

3.1 En världs födelse 
Gud må ha skapat jorden på sju dagar, då medräknat en vilodag, men 
Antaals värld är dock fortfarande i sin vagga. Trots dess omfattande historik 
skulle en skriftlig beskrivning över hela Antaals universum omfatta 
ofantliga spaltkilometer text; Något som inte kan klaras av på en 20 poängs 
kurs. Säkerligen skulle det ta enormt lång tid för att färdigställa detta, om 
inte hela livet. Speldesigndokumentets mål krävde dock inte att en komplett 
värld skulle beskrivas utan snarare de delarna som var väsentliga för spelet. 
Det betyder givetvis inte att jag inte har utvecklat världen ytterligare i mina 
tankar men det är något för framtiden.  
 
I den värld som skapats ville jag förmedla en känsla av verklighet. Att 
världen skulle kunna existera, något som krävde att världen fick en 
förankring det vill säga en historik. Det kan dock verka underligt att jag ville 
förmedla denna verklighet när världen som jag skapat innehåller elementala 
laylines1, personer som kan bruka elemental magi - Utvalda2, ett 
sammanbrott som skakade världen3, krig och efterlämningar från en 
svunnen tidsepok. Världens bakgrund och fundamentala uppbyggnad gav 
dock enorma förutsättningar för vad som kan utföras i världen. Den grund 
som elementala laylines och Utvalda skapade gjorde att jag kunde använda 
mig av magi i världen utan att för den skull ge avkall på uppfattningen om 
Antaal som verklig, då magin fanns förankrad i Antaals historia och därför 
var något som kunde uppfattas som normalt. Förutsättningarna fanns också i 
teknologin, då världen en gång i tiden var tekniskt framstående och där 
kvarlevor från denna tidsepok fortfarande existerade. Detta var Antaal i sin 
mest grundläggande uppbyggnad och är det som spelet bygger på.  

                                                 
1 Antaal, ett speldesigndokument, s. 3 
2 Antaal, ett speldesigndokument, s. 3 
3 Antaal, ett speldesigndokument, s. 2 
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Antaal har flera inspirationskällor, källor vars avtryck syntes tydligast när 
dess historia var färdigskriven. För att bättre kunna klarlägga dessa källor är 
vi tvungna att gå tillbaka i tiden till allra första början. Antaal har inte alltid 
sett ut som den gör idag utan föddes ur en annan världs död. Redan från 
kursens början var det självklart att jag ville skapa en värld och ett spel som 
påminde om dataspelserien Myst4. Anledningen till denna efterliknelse var 
att jag fortfarande kan känna den häpnadsväckande känsla jag fick när jag 
för första gången fick uppleva Myst’s5 fantastiska scener. Det var den 
magnifika blandningen av ljud och bild, men också dess intressanta pussel 
som jag ville överföra till min skapelse. Då jag tycker om pussel både att 
lägga i verkligheten, i datorspel och inte minst på tv i till exempel tv-
serierna CSI6 skulle därför pussel vara en central del av spelets spelmoment. 
Jag hade dock redan skapat en tidigare spelidé i Spelprojekt II7 som byggde 
på pussel och ville därför skapa något annorlunda, något nytt som också 
innehöll pusselmomentet. 
 

3.1.1 Originalvärlden 

Den första världen jag skapade var starkt påverkad av den nordiska 
mytologin då särskilt Yggdrasil, idén om världsträdet. Enligt den nordiska 
mytologin är universumet uppdelat i tre 
olika skick; övervärlden, mellanvärlden 
och undervärlden. De i sin tur delas upp 
i tre världar där alla dessa världar är 
beroende av varandra för sin existens. 
Andra mytologier som den grekiska har 
också satt sina spår och där dagens 
religioner är ytterligare en 
inspirationskälla. 

Bilden till höger föreställer 
Yggdrasil där bildens grafiska uttryck av 
trädets uppbyggnad gav inspiration till 
en idé där flera världar skulle bindas 
samman. I världarna skulle träd vara en 
viktig symbol, men vad symbolen skulle 

                                                 
4 Myst. (1993). Cyan, Inc., Riven : The Sequel to Myst. (1997). Cyan, Inc., Myst III : Exile 
(2001). Presto Studios., Myst IV : Revelation. (2004). Ubisoft Montreal. & Myst V : End of 
Ages. (2005). Cyan Worlds, Inc. 
5 Myst. (1993). Cyan, Inc., Riven : The Sequel to Myst. (1997). Cyan, Inc., Myst III : Exile 
(2001). Presto Studios., Myst IV : Revelation. (2004). Ubisoft Montreal. & Myst V : End of 
Ages. (2005). Cyan Worlds, Inc. 
6 CBS Paramount Television & Allians Atlantis, 2000-2007. 
7 Programkurs vt2005 i Datorspelsutveckling, design & programmering 

Fig. 1 Yggdrasil
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betyda var oklart. Världarna skulle vara tre till antalet och bestå av en 
övervärld, mellanvärld och undervärld.  
 
Mellanvärlden 
Originalvärldens mellanvärld skulle motsvara Antaals nuvarande spelvärld, 
det vill säga vara spelarens mest utnyttjade spelyta och inneha samma 
historiska bakgrund, men där magin skulle få en större roll. Idéer fanns om 
magiska varelser och fauna, samt att spelaren skulle kunna utföra magiska 
dåd. 
 
Övervärlden 
Övervärlden skulle vara en drömvärld som invånarna kunde nå när de sov. 
Denna värld var starkt inspirerad av Robert Jordans fantasyserie Sagan om 
Drakens återkomst (Jordan, 1992-2004) där en värld existerar som kallas 
Tel’aran’rhiod som betyder ”världen som inte syns” eller ”Drömvärlden”. 
Tel’aran’rhiod är en värld som många vidrör några ögonblick i drömmen, 
men där få kan själva bestämma när de vill träda in. Det som sker i den 
världen är verkligt, om exempelvis ett sår tillkommer i drömvärlden så finns 
det kvar vid uppvaknandet och om du dör vaknar du aldrig igen. 

Min egen ”drömvärld” skulle fungera på ett liknande sätt där spelaren 
skulle kunna stiga in i den och få se en reflektion av den verkliga världen, 
mellanvärlden. I drömvärlden skulle spelaren kunna förändra saker och där 
dessa förändringar skulle reflekteras i mellanvärlden. Skillnaden mellan den 
verkliga världen och drömvärlden var att i drömvärlden skulle spelaren 
snabbt kunna förflytta sig mellan olika punkter i världen, dessutom fanns en 
idé om varelser som levde i drömvärlden och som kunde hjälpa eller stjälpa 
en spelare. 
 
Undervärlden 
Inspirationen till originalvärldens undre värld kom från den nordiska och 
grekiska mytologin, då särskilt dödsgudinnan Hel och underjordens härskare 
Hades. Andra viktiga inspirationskällor var bland annat Bertil Mårtenssons 
bok Vägen bort (Mårtensson, 1999). I boken för hjältarnas resa dem genom 
ett berg som är genomborrat av gångar, rum och trappor. De existerar i 
sådan mängd att dess enorma nätverk bildar en labyrint vars storlek gör att 
ingen person någonsin lyckats ta samma väg två gånger. Väl inne i 
labyrinten går hjältarna vilse men hittar till slut fram till en dörr vars 
inskription lyder; ”De dödas salar”. Innanför dörren finner de katakomber 
vars väggar är urholkade av nischer, nischer som var och en innehåller en 
balsamerad kropp. Kropparna är från början torra och dess anletsdrag går 
inte att urskilja, men när de har färdats längre ned ser kropparna nästan 
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levande ut, som om de bara sover. De är offer som offrats till guden Karmel. 
Han har redan tagit de översta offrens livskraft och rör sig nu nedåt, även 
kropparna längre ned kommer en dag vara torra och oigenkännliga. Under 
tiden ligger de och drömmer och väntar på sin tur. 

Det var något liknande som jag ville göra för originalvärldens undre 
värld. En mörk plats, sorgsen och dyster, där något har fått liv och dväljs 
numera i denna tryckande atmosfär. Idén återvinns delvis i Antaal där denna 
mörka, något dystra plats har förlagts inunder Spetsbergen8 där en labyrint 
av gångar, rum, trappor och katakomber måste navigeras för att spelaren ska 
få tillgång till Jordens sten9.  
 

3.1.2 Antaal  

Antaals bakgrund har sin början i en svunnen tidsepok, en tid då världen 
befann sig i en teknisk och magisk storhetsperiod. Det var en värld utan 
krig, pest och hungersnöd, där dessa företeelser var något från det förflutna. 
Då sker ett sammanbrott och allt faller samman och förändras. Detta avsnitt 
i Antaals historia har sina rötter ur två skilda områden, rötter som först blev 
tydliga efter att den historiska delen blev färdig. I Jordans (1992-2004) 
fantasyserie var världen en gång framstående, men ett ont väsen smittade 
den manliga kraften, magin, med sin ondska vilket fick som följd att 
användarnas sinne förvreds. Männen blev så vansinniga att de skapade ett 
världsomfattande sammanbrott, något som gjorde de levande rädda för de 
magiska utövarna. Detta fick som följd att de kvinnliga utövarna tog bort 
denna förmåga hos männen som hade den och tvingades avge löften för att 
återupprätta folkets förtroende. Den andra roten var Atlantis10, den 
mytomspunna platsen med sina underverk och vars förfall har bidragit till 
denna idé. 

Flera inspirationskällor kan urskiljas där olika medier och historiska 
händelser fått ligga till grund för Antaals historia, geografi och invånare. 
Religionen är en annan stark inspirationskälla där idén om ett heligt krig har 
sitt ursprung i de olika religionerna och inte minst de heliga korstågen11. 
Tempelriddarna12, vars hemlighetsfulla ordern, har inspirerat till flera filmer 
och böcker där idén om en hemlig skatt är ett återkommande tema, något 
som har bidragit till Vattnets Ordern och dess kamp för att föra sin orders 
största skatt i säkerhet. Det går att nämna ännu fler inspirationskällor som 

                                                 
8 Antaal, ett speldesigndokument, s. 35 markerat Jordens sten 
9 Antaal, ett speldesigndokument, s. 5 
10 Atlantis. http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantis. [2007-06-09]. 
11 Crusades. http://en.wikipedia.org/wiki/Crusades. [2007-06-09]. 
12 The Knights Templar. http://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Templar. [2007-06-09]. 
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bidragit till att skapa Antaal, då jag hela mitt liv samlat olika fakta, 
berättelser och fantasifyllda sagor som ligger till grund för Antaals värld. 
 

3.1.3 Antaal, en fantasyberättelse 

Spelet kan med sin omfattande historik påstås flörta med fantasygenren där 
kompletta världar skapas för att delvis kunna resultera i ytterligare böcker 
och delvis för att ge en illusion av att världen är verklig. Likheten med 
fantasygenrens världsuppbyggnad gör att fantasyintresserade kan bli en 
intressant målgrupp för det färdiga spelet. Fantasygenren är också väldigt 
tydlig i spelets spelmoment, där spelaren ska rädda världen genom att 
återföra viktiga objekt13 till sina originalplatser. Hjälten är en otroligt viktig 
del i fantasyn där kampen mellan gott och ont är ett avgörande moment. I 
Antaal representeras hjälten av spelaren, motståndaren, det onda, 
representeras delvis av de Utvalda som orsakade det första sammanbrottet 
och delvis av de människor som förflyttade objekten från sina 
originalplatser.  
 

3.1.4 Antaals grafiska utseende 

Antaals flört med fantasygenren fortsätter i dess grafiska stil (bilaga 1) där 
kartan är ett viktigt element inom genren (bilaga 2). Kartor används för att 
hjälpa läsaren att orientera sig i den nya värld som presenteras, då hjältens 
resa kommer att föra honom över stora delar av världen. Fantasylitteraturen, 
har vad jag har upplevt, alltid en värld som avgränsas på någon plats till 
vatten och där berg, åar, städer och ibland också stora skogar har markeras. 
Antaals karta är designad att påminna om fantasykartorna för att spelet ska 
anses tillhöra den genren, då en klassificering som fantasy underlättar för 
publiken att acceptera företeelser som i verkligheten skulle uppfattas som 
onaturliga. Kartans färgval ska symbolisera papper, för att underlätta kartans 
tolkning har jordytan och havet fått olika bakgrunder. 
 

3.2 Omspelbart? 
En central punkt i spelidén var att spelet skulle vara omspelbart något som 
kan verka självklart, men spelets genre underlättar inte en omspelning. 
Enligt Andrew Rollings och Ernest Adams (2003) är äventyrsspelens största 
negativa egenskap deras avsaknad av omspelning, det vill säga de kan 
endast spelas en gång. Spelaren kan givetvis spela om spelet men då många 

                                                 
13 Antaal, ett speldesigndokument, s. 4   
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äventyrsspel innehåller pussel med ett unikt svar blir en omspelning markant 
kortare då spelaren redan vet pusslens lösning.  

Eftersom jag ville skapa ett äventyrsspel vars livslängd tålde 
omspelningar krävdes det att spelets pussel fortfarande skulle vara 
utmanande vid en andra spelning. Pusslens lösning fick därför inte vara 
densamma som vid tidigare spelomgångar, ett problem som kunde lösas på 
flera olika sätt. Då Antaal är ett kombinerat äventyrs- och rollspel valde jag 
att utgå från de olika karaktärerna och att ge dem olika sätt att lösa spelets 
pussel då jag ansåg att det var den optimala lösningen på problemet. Det 
optimala med lösningen var att alla karaktärer stod fortfarande inför samma 
pussel men där olika delar av pusslet var avstängt beroende på vald karaktär 
och på så sätt tvingades spelaren att lösa pusslet på olika sätt. Denna lösning 
gav dels en relativt stor frihet att förändra pusslen för att anpassas till de 
olika karaktärernas styrkor och svagheter, samt att den var ekonomiskt 
bättre än en del andra förslag lösningar då den skulle ta mindre tid att 
implementera. Dessvärre betyder det att om en och samma karaktär spelas 
om kommer spelaren att möta samma pussel med exakt samma lösning som 
vid den tidigare spelningen därför är också valet av karaktär en stor del av 
spelets omspelbarhet. Då spelets karaktärer har stor inverkan på spelets 
omspelbarhet, att varje karaktär har en egen lösning på pusslen, är därför 
också balanseringen mellan karaktärerna väsentlig för att detta ska fungera 
bra. Det måste finnas en skillnad mellan karaktärerna för att motivera varför 
det finns flera karaktärer, samt att inte göra en karaktär för bra (för mer 
information om inbördes balansering se 3.3.1). Valet av karaktär kommer att 
påverka pusslens lösning också på ett mer personligt plan. Spelet har ett 
rollspelselement och det är upp till spelaren att kunna ta sig an den valda 
karaktärens roll, exempelvis soldat eller adelsdam. Denna roll och 
karaktärens egenskaper har blivit en del i pusslens lösning då olika personer 
löser problem på olika sätt och där styrkor och svagheter avgör hur 
lösningen kan se ut. Detta är något som används i Vindens pussel14 där det 
var tänkt att soldaten Inir15 skulle ha en mer fysiskt krävande uppgift än 
adelsdamen Allandra16. Då karaktärerna har olika sätt att lösa spelets pussel 
bör denna aspekt förklaras för spelaren i spelet. Spelaren kommer annars att 
undrar varför spelaren inte längre har tillgång till den plats som användes i 
föregående omgångs pussellösning, något som också är viktigt är att spelets 
förklaring ska smälta in i världen utan att låta krystat. Jordens pussel17 är ett 
utmärkt exempel på hur jag på ett enkelt sätt kunde förklara varför 
karaktärerna får olika lösningar på pusslet. Pusslet som utspelar sig under 

                                                 
14 Antaal, ett speldesigndokument, s. 30 
15 Antaal, ett speldesigndokument, s. 18 
16 Antaal, ett speldesigndokument, s. 17 
17 Antaal, ett speldesigndokument, s. 29 
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jorden utsätts för ett jordskalv vilket raserar den labyrint spelaren ska 
navigera. Spelarens valda karaktär avgör då vilka delar av labyrinten som 
raserades och då tvingas spelaren att ta olika vägar beroende på vald 
karaktär. 

Som tidigare noterats, var lösningen att låta varje karaktär möta olika 
lösningar på pusslen, ett av flera förslag på att göra spelet omspelbart. Andra 
sätt att lösa problemet vara att skapa helt nya pussel vilket skulle vara 
oekonomiskt då det skulle kosta alltför mycket med tanke på dess utdelning. 
Ytterligare en lösning var att flytta pusslen så att spelaren fortfarande var 
tvungen att leta efter dem, en idé som tillvaratagits när det gäller Eldens 
sten18 som förflyttas under spelets gång. Dock erbjöd detta förslag samma 
pussel med samma lösning och för att undvika detta i spelet används även 
där olika tänkbara lösningar beroende på vald karaktär. En fjärde lösning var 
att låta varje pussellösning vara ett problem som kan omvandlas till siffror, 
exempelvis där spelaren ska uppnå en vikt för att något ska ske och där 
problemets svar slumpas fram i varje spelomgång. Problemet skulle då 
kunna lösas med trial-and-error för att få fram vilken kombination som 
gäller just denna spelomgång. Detta förslag kunde dock inte implementeras 
då pusslen inte var utformade för att stödja en sådan lösning. Lösningen 
skulle dock kunna användas för ett framtida spel då pusslen kan utformas att 
stödja denna idé och där varje spelomgång, oavsett om spelaren har tillgång 
till nya karaktärer eller inte, får en ny lösning. 
 

3.3 Karaktärernas balansering 
Antaal är förutom ett äventyrsspel också ett rollspel vilket medförde att ett 
balanseringssystem för spelets karaktärer var nödvändigt att tillverka, detta 
för att förhindra att någon karaktär skulle vara ”starkare” än de övriga. 
Karaktärerna balanserades inbördes, men har också en inre balans vilket 
reglerar karaktärens uthållighet.  

Ex. Om en manlig karaktär springer så bör karaktären sluta 
orka efter en tid och om han dessutom, utöver springer, bär på 
en tung börda, borde karaktären tröttna fortare än om han 
endast sprang. 
 

Svårigheterna med att skapa ett balanseringssystem för karaktärerna bestod 
förutom av, att få denna avvägning, att också välja den metod som systemet 
skulle använda sig av. Rollings & Adams (2003) ger exempel på hur 
resurshanteringssystem kan utformas, men där majoriteten av exemplen inte 
fungerade för det jag ville göra. Förslagen gick ut på att en är bättre än en 

                                                 
18 Antaal, ett speldesigndokument, s. 6 
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annan, det vill säga att en tar en som tar en och så vidare, exempelvis 
barnleken sten, sax och påse19. Rolling & Adams (2003) säger dock att 
majoriteten av rollspelen bygger på gamla brädrollspels 
resurshanteringssystem som klassikerns Dungeons & Dragons20 där avgör 
tärningar utgången i olika situationer. Spelaren tilldelar sin karaktär 
egenskaperna styrka, händighet, fysik, intelligens, visdom och karisma där 
tärningsslag avgör egenskaperna styrka. Resurshanteringssystemet 
fungerade delvis för karaktärernas inbördes balansering, men var helt 
olämpligt för den inre balanseringen då jag inte ville att spelaren skulle vara 
beroende av en osynlig tärning för deras framgång respektive misslyckande. 
Antaal är ett datorspel där spelaren inte bör vara helt beroende av slumpen, 
alea (Caillois, 2001), vilket inte passade genre som Antaal har. Spelaren 
måste ha en chans att genom sin egen skicklighet, vare sig det är kunskap 
om liknande spel, intelligens eller snabba reflexer, kunna lösa de problem 
som spelaren utsätts för. Svaret på karaktärernas inre balansering fann jag i 
matematiken då en matematisk formel kunde användas på varje karaktär för 
att få en rättvis balansering. 
 

3.3.1 Karaktärernas inbördes balansering 

Eftersom spelaren ska kunna välja mellan olika karaktärer måste 
karaktärerna besitta olika egenskaper annars skulle det vara helt onödigt att 
erbjuda mer än en karaktär, om möjligt två, en av vardera kön. Det måste 
finnas ett skäl till varför valet mellan olika karaktärer finns.  

Valet av en karaktär avgör hur spelet kan spelas då en karaktär kan vara 
mer fysiskt stark än övriga och en annan mer intelligent. För att den 
inbördes balanseringen ska fungera används Dungeons & Dragons21 
resurshanteringssystem där olika egenskaper tilldelades olika värden. 
Egenskaperna som används är; styrka, uthållighet, karisma, 
snabbhet/rörlighet/reflexer, intelligens och tur. Varje karaktär tilldelas 250 
poäng som fördelas på dessa egenskaper där styrkans poäng motsvarar de 
kilogram som kan lyftas och där snabbhet/rörlighet/reflexer översätts till 
km/h, detta för att karaktärernas inre balansering ska fungera. För karisma, 
tur och intelligens används en skala på 0-50 där 0 är obefintlig och 50 hög, 
exempelvis får intelligens 50, då är karaktären väldigt intelligent. 
Uthållighetens poäng används i karaktärens inre balansering där det avgör 
hur länge en karaktär kan utföra vissa moment innan karaktärens uthållighet 
är borta. Karisma har tre underkategorier: övertalningsförmåga, positiv och 

                                                 
19 Sten, sax och påse. http://sv.wikipedia.org/wiki/Sten_sax_p%C3%A5se. [2007-05-11]. 
20 Tactical Studies Rules, 1974, 1977-79, 1989 & Wizards of the Coast, 2000, 2003 
21 Tactical Studies Rules, 1974, 1977-79, 1989 & Wizards of the Coast, 2000, 2003 
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negativ karisma, där dessa beskrivs med ord som obefintlig, hög eller låg för 
att visa på poängens uppdelning. Intelligens underkategorier är läsförmåga 
och kvicktänkthet, där hög och låg också används för att beskriva de olika 
förmågorna, dessutom används ordet analfabet då en av karaktärerna inte 
kan läsa vilket resulterar i att all information är oläslig för spelaren. 

 
Ex. Från Antaal – ett speldesigndokument s. 25 

 
Adelsdam –Lady 
Allandra 

Soldat – Inir  

Styrka 50 100 
Uthållighet 48 55 
Karisma 50 30 
- Övertalningsförmåga Hög Obefintlig 
- Positiv karisma Hög Låg 
- Negativ karisma Låg Hög 
Snabbhet/rörlighet/reflexer 12 20 
Intelligens 50 20 
- Läsförmåga Hög Analfabet 
- Kvicktänkthet Hög Ytterst låg 
Tur 40 25 

 

3.3.2 Karaktärernas inre balansering 

För att kunna beräkna hur karaktärernas egenskaper påverkar deras 
uthållighet skapade jag en tillfällig karaktär som tilldelades egenskaper med 
olika värden. Dessa värden användes sedan för att skapa en matematisk 
formel som beräknade karaktärens uthållighet och där uthålligheten skulle 
minska fortare desto svårare moment karaktären utförde. I arbetet skapades 
flera olika formler: Alfa, Beta, Gamma 1, Gamma 2 och Delta. Den som 
användes i Antaal var Deltaformeln. 

Även om Deltaformeln användes insåg jag att en hel del justering 
kommer att ske vid speltestningen för att det hela ska fungera. I värsta fall är 
inte formeln tillräcklig i sitt nuvarande skick eller helt oanvändbar. 
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Delta  
Den tillfälliga karaktären har en maximal styrka och snabbhet, uthålligheten 
är ännu inte uträknad.  
 
100 kg – max styrka 
20 km/h – max snabbhet 
 

Formler 
Egenskapens aktuella värde (100 / Egenskapens maxvärde) = 
Egenskapens aktuella värde i procent 
 
((Styrkans aktuella procent + snabbhetens aktuella procent) / 2 )/ 100 
= Medelvärdet för egenskapernas sammanlagda användning i 
procent presenterat i decimaltal   
 
Decimaltal² = ?? 

 
Uträkningar 
Den första formeln tar först reda på den aktuella styrkan och 
snabbheten i procent.  

Egenskapens aktuella värde (100 / Egenskapens maxvärde) = 
Egenskapens aktuella värde i procent 
 

Addera dessa värden, ta ut dess medelvärde och omvandla det till ett 
decimaltal.  

((Styrkans aktuella procent + snabbhetens aktuella procent) / 
2 )/ 100 = Medelvärdet för egenskapernas sammanlagda 
användning i procent presenterat i decimaltal   

 
Ta decimaltalet upphöjt till två.  
 Decimaltal² = ?? 

 
Från början var det tänkt att spelaren skulle kunna använda fler än 
två egenskaper samtidigt och att den upphöjda siffran skulle vara av 
samma tal som antalet egenskaper som används. Om en spelare 
använder sig av tre egenskaper samtidigt skulle det få som följd att 
den upphöjda siffran skulle vara en trea och så vidare. Detta gick 
dock inte att genomföra då en karaktär som använder 75% av en 
egenskap skulle bli utmattad fortare än en som använder samma 
procent fördelat på två egenskaper (ex. 25% styrka och 50% 
snabbhet). Samma sak gäller om karaktären använder tre egenskaper, 
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då blir den som använder två fortare utmattad. Dock finns den 
upphöjda siffran kvar då resultatet, Tal², ökar mer varefter talet blir 
högre. 
 

Tal 0,125 0,25 0,375 0,5 0,75 0,945 

Tal² 0,015625 0,0625 0,140625 0,25 0,5625 0,893025 

  
Ex.  
Aktuell styrka 50 kg 
Aktuell snabbhet 5 km/h 
 
50(100/100)=50 (Styrkan i procent) 
5(100/20)=25 (Snabbheten i procent) 
  
((50+25)/2)/100=0,375 
0,375²=0,140625 
 
Svaret på formeln subtraheras varje sekund från karaktärernas 
uthållighet där uthållighet är ett tal som till exempel 55. Det antal 
gånger som svaret kan subtraheras blir speltiden i sekunder som 
karaktären kan utföra dessa moment. 
 
Ex.  
Genom att dividera uthålligheten med svaret (tal²) får vi reda på hur 
många gånger svaret går i uthålligheten. 

55/0,140625= ~391 (speltid i sekunder) 
 391/60= ~6,5 (Speltid i minuter) 
 
 
För de matematiska formlerna Alfa, Beta, Gamma 1 och Gamma 2, se  
bilaga 3. 
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4 Samtida verk 
Problemet med att jämföra det verk jag har skapat mot andra 
designdokument är att alla är konstruerade på olika sätt då spelindustrin inte 
har ett fastställt standardformat för hur designdokument ska se ut. Enligt 
Rouse (2001) skapar alla som skriver designdokument sina egna format, 
något som jag finner rimligt med tanken på alla exempel som finns på 
Internet. Exempel som varit tekniskt lagda, andra mera inriktade på design, 
några vars komplexitet varit skräckinjagande och så de som verkade vara 
utformade för en genre. Det fanns dock ett dokument som rekommenderades 
av bland annat Rollings & Adams (2003) vilket var Chris Taylor's (1999) 
Design Document Template22. Mitt mål med arbete var dock inte att skapa 
ett komplett designdokument då det inte skulle kunna färdigställas på grund 
av min omfattande spelidé. Vad jag istället fick göra, var att ta de centrala 
delarna som var väsentliga för att beskriva spelidén, vilket till slut fastställde 
det utseende som designdokumentet fick. Dessa delar var; bakgrunden till 
spelvärlden23, spelvärlden24, spelets karaktärer25, hur spelet spelas26, 
resurshantering27 och pussel28, där jag använde mig av Taylors mall för att 
få idéer om vad som kunde finnas under kategorierna. Som exempel kan 
Taylors (1999) The Physical World ges där hans undersektioner, se nedan, 
inspirerade utvecklingen av Antaal och där element som väder och tid 
annars kunde ha glömts bort. 
 

The Physical World 
Overview 
Key Locations 
Travel 
Scale 
Objects 
Weather 
Day and Night 
Time 

 
Trots att flera av dessa designdokument innehåller liknande information 
presenteras informationen på olika platser i texten. Det var också något som 

                                                 
22 www.designersnotebook.com/ctaylordesign.zip 
23 Antaal, ett speldesigndokument, s. 2-6  
24 Antaal, ett speldesigndokument, s. 7-16 
25 Antaal, ett speldesigndokument, s. 17-19 
26 Antaal, ett speldesigndokument, s. 20-23 
27 Antaal, ett speldesigndokument, s. 24-28 
28 Antaal, ett speldesigndokument, s. 29-32 
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jag utsattes för, att hitta det korrekta sättet att presentera verket. Problemet 
blev att all text ville presenteras på en och samma gång, där ett textavsnitt 
krävde att kommande kunskap redan var känd. Tyvärr kunde inte avsnitten 
byta plats då andra avsnitt krävde samma sak. Lösningen fick bli att i vissa 
avsnitt skapa en kort sammanfattning innan texten för att underlätta för 
spelaren att läsa dokumentet. Trots att jag endast använder mig av vissa 
delar av Taylors mall (1999), visade det sig i slutet att min ordningsföljd på 
texten påminner om hans.  
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5 Reflektioner kring slutresultatet 
Slutresultatet är jag tyvärr inte helt nöjd med. Jag har fortfarande många 
idéer som aldrig blev förverkligade, bilder som jag inte fick tid att måla, 
karaktärer och pussel som inte hanns utvecklas med mera. Det finns 
säkerligen hundratals olika förbättringar som jag skulle kunna göra på 
verket. Det är dock något irriterande att majoriteten av dessa förbättringar 
uppkom dygnet innan inlämningen. Jag anser emellertid att verkets mål har 
uppnåtts, även om den andra avdelningen av designdokumentet aldrig blev 
särskilt stor så finns faktiskt spelets målgrupp29 och genren30 förklarad. 

Det jag irriterar mig mest över när det gäller examensarbetet, är att jag 
aldrig riktigt fick tid att arbeta på mitt personliga mål: Att skriftligt utveckla 
min förmåga att på ett sakligt och lättläst sätt kunna förmedla information, 
vilket är för mig ett viktigt mål då jag har problem att förmedla text klart 
och koncist. Eventuellt hade en mindre spelidé gett mer tid över att 
korrekturläsa texten flera gånger, vilket skulle utveckla min kunskap om de 
språkliga misstag som jag gör.  

Mitt andra personliga mål: Att utveckla min kunskap om hur mycket jag 
kan utföra under en viss tidsperiod. Målet har faktiskt uppnåtts då jag har av 
mina misstag lärt mig om mina begränsningar.  

Det jag personligen är mest nöjd med är hur problemställningen; Hur 
kan jag göra ett äventyrsspel med pusselelement omspelbart?, löstes. Det 
hade varit intressant att ytterligare försöka utveckla hur spelet hade kunnat 
göras omspelbart oavsett hur många gånger spelaren väljer samma karaktär, 
men det är något för framtiden. 

Avslutningsvis vill jag tillägga att jag trots min missnöjdhet och 
tidsbrist, fann examensarbetet väldigt roligt vilket tillät mig att för en period 
leva med huvudet i det blå. Det var underbart. 
 

                                                 
29 Antaal, ett speldesigndokument, s. 1 
30 Antaal, ett speldesigndokument, s. 1 
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Bilaga 1 
 

Fig. 2 Kartbild över Antaal. 
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Bilaga 2 
 

Fig. 3 Kartbild över Robert Jordans (1992-2004) fantasyvärld. 
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Bilaga 3 
Som tidigare nämnts under punkt 3.3.2 skapades en tillfällig karaktär för att 
kunna beräkna hur karaktärernas egenskaper påverkar deras uthållighet. 
Karaktären tilldelades egenskaper med olika värden. Varje egenskap; styrka, 
snabbhet och uthållighet, tilldelades värdet max = karaktärens maximal 
styrka, snabbhet och uthållighet, samt värdet medel vilket användes som 
referens i uträkningarna då krigaren skulle kunna bära medel styrka, springa 
medel med packning snabbt och utföra detta på medel uthållighet. 
 

Soldat  
50 kg – Medel styrka 
75 kg – Max styrka 
 
5 km/h – Medel, med packning, snabbhet 
10 km/h – Medel, utan packning, snabbhet 
15 km/h – Max, med packning, snabbhet 
20 km/h – Max, utan packning, snabbhet 
 
240 min – Medel uthållighet 
480 min – Max uthållighet 
______________________________________________ 
 
Förkortningar 
KASt – Karaktärs aktuella styrka 
XS – Medel styrka 
MS – Max styrka 
 
KASn – Karaktärs aktuella snabbhet 
XmpS – Medel, med packning, snabbhet 
XupS – Medel, utan packning, snabbhet 
MmpS – Max, med packning, snabbhet 
MupS – Max, utan packning, snabbhet 
 
XU – Medel uthållighet 
MU – Max uthållighet 

 
Karaktärens medelvärden (XS, XmpS & XupS) skulle vara det optimala 
sättet för spelaren att förflytta sig längre sträckor där uthålligheten är viktig. 
Med optimala sättet menas det sätt spelaren skulle spela för att få sin 
karaktär från A till B så fort som möjligt utan att spelaren var tvungen att 
stanna alltför ofta för att återhämta sig. Karaktärens maximala värden (MS, 
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MmpS & MupS) skulle vara den snabbhet respektive styrka som karaktären 
maximalt kunde uppnå.  

Med karaktärens medelvärde som utgångsposition skulle dess uthållighet 
beräknas. Medelvärdet var att krigaren kunde med 50 kg packning springa i 
5 km/h i 240 minuter eller på samma tid utan packning springa i 10 km/h. 
Från denna utgångsposition skulle då uthålligheten beräknas, det vill säga 
vilken uthållighet karaktären skulle ha med exempelvis 40 kg packning och 
6 km/h. 
 
Alfa 

Snabbhet / Hastighet 0 km/h 5 km/h 10 km/h 15 km / h 20 km /h 

Styrka / Vikt 50 kg  50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 

Uthållighet ?? 240 min 60 min 40 min - 

 
Formel 
XU / (2(KASn/XmpS)) = ?? 
 
Uträkning 
Formeln skulle ta reda på hur många gånger hastigheten ökades från 
medel, med packning, snabbhet till exempelt dubbelt så mycket. 
 KASn/XmpS 

 Karaktärens aktuella snabbhet / Medel, med packning, 
snabbhet 

 
Denna ökning dubbleras då jag inte ville ge spelaren en belöning i att 
öka hastigheten från medelvärdet eftersom medelvärdet skulle vara 
det optimala sättet för karaktären att förflytta sig på. Ökningen 
dividerades senare med karaktärens medel uthållighet och svaret 
blev de minuter karaktären skulle kunna fortsätta i samma takt. 

XU / (2(KASn/XmpS)) = ?? 
Medel uthållighet / 2 (Ökningen)= Karaktärens uthållighet i 
minuter 

 
Ex. 
10 km/h – 240/(2(10/5))=60 
15 km/h – 240/(2(15/5))=40 
 
Problemet med Alfa-formeln var att uthålligheten minskade allt för 
snabbt och det skulle förstöra spelarens spelglädje. 
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Beta 

Snabbhet / Hastighet 0 km/h 5 km/h 10 km/h 15 km / h 20 km /h 

Styrka / Vikt 50 kg  50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 

Uthållighet ?? 240 min 0 min - - 

 
Formel 
MU – (MU(2((KASn(100/MupS))/100)))=?? 

 
Uträkning 
Den första delen av formeln tar reda på karaktärens aktuella 
snabbhet i procent, genom att dela krigarens maximala, utan 
packning, snabbhet med 100 för att få fram hur många procent varje 
km motsvarar. Formeln multiplicerar sedan karaktärens snabbhet i 
km och med antalet procent som varje km representerar. 

(KASn(100/MupS)) 
(Karaktärens aktuella snabbhet (100 / Max, utan packning, 
snabbhet) 
 

Spelarens procentuella snabbhet divideras sedan med 100 för att 
omvandla talet till ett decimaltal. Decimaltalet multiplicerades med 2 
för att uthålligheten skulle minskas snabbare ju fortare karaktären 
sprang.  

2((KASn(100/MupS))/100) 
2 (Karaktärens snabbhet i procent / 100) 
 

Talet multiplicerades sedan med uthållighetens maximala värde. 
Svaret subtraherades från uthållighetens maximala värde och svaret 
blev karaktären uthållighet under dessa omständigheter. 

MU – (MU(2((KASn(100/MupS))/100)))=?? 
Maximal uthållighet – Maximal uthållighet (Det tal som ska 
subtraheras) = Karaktärens uthållighet i minuter 
 

Ex. 
5 km/h – 480-(480(2(100/(5(100/20)))))=240 
10 km/h – 480-(480(2(100/(10(100/20)))))=0 
 
Problemet med Beta var att spelaren inte kunde springa snabbaren än 
9 km/h, vilket skulle göra spelupplevelse ännu värre än i 
Alfaversionen.  
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Gamma 1 – med packning 

Snabbhet / Hastighet 0 km/h 5 km/h 10 km/h 15 km / h 20 km /h 

Styrka / Vikt 50 kg  50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 

Uthållighet 270 min 240 min 150 min 0 min - 

 
Formel  
((KASn(100/MmpS)) – (XmpS(100/MmpS))) / 100 = V  
V = ökning/minskning i procent från medel, med packning, snabbhet 
XU – (XU(((2(V)+1)V))) = ?? 

 
Uträkningar 
För att ta reda på formeln tas först karaktärens medel, med packning, 
snabbhet ut och divideras med 100. Svaret ger oss vetskapen om hur 
många procent varje km är värd vilket multipliceras med karaktärens 
aktuella snabbhet för att får fram hur procent av sin förmåga 
karaktären använder.  

((KASn(100/MmpS)) 
Karaktärens aktuella snabbhet (100 / Medel, med packning, 
snabbhet)  

 
Formeln gör sedan på exakt samma sätt för att få fram hur många 
procent karaktärens medel, med packning, snabbhet är, dock 
multipliceras talet med medel, med packning, snabbhet istället för 
karaktärens aktuella snabbhet. Svaret subtraheras sedan från 
karaktärens aktuella snabbhet i procent och divideras med 100 för att 
omvandla svaret till ett decimaltal. V symboliserar då den ökning 
eller minskning i procent från karaktärens medel, med packning, 
snabbhet. 

((KASn(100/MmpS)) – (XmpS(100/MmpS))) / 100 = V 
Aktuell snabbhet i % - Medel, med packning, snabbhet i % = 
Ökning i % från medel med packning, eller minskning. 

 
I nästa formel multipliceras talet (V) från föregående formel med 2 
och 1 adderas till talet. Svaret multipliceras sedan med den tidigare 
formelns tal (V). Denna uträkning används för att skapa en lagom 
ökning i talet som senare används för att avgöra hur mycket 
uthållighet en karaktär har vid ett givet ögonblick. Detta medför att 
karaktärens uthållighet kommer att minska snabbare ju fortare 
karaktären springer. 

(2(V)+1)V 
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(2 x Ökningen/minskning i procent + 1) x ökningen/minskning 
i procent 

 
Svaret efter ökningen i föregående beräkning multipliceras sedan 
med karaktärens medelvärde för uthållighet det, vill säga hur många 
minuter mindre uthålligheten blir. Svaret subtraheras av medel 
uthållighet för att få fram uthålligheten för karaktärens aktuella 
snabbhet.  

XU – (XU(((2(V)+1)V))) = ?? 
Medel uthållighet – (Medel uthållighet (Talet efter ökningen) 
= Karaktärens uthållighet vid ett givet ögonblick 

 
Ex. 
0 km/h – ((0(100/20))-(5(100/20)))/100 = -0,25(V) 

240-(240(((2(-0,25)+1)-0,25)))=270 
 

10 km/h – ((10(100/20))-(5(100/20)))/100 = 0,25(V) 
240-(240(((2(0,25)+1)0,25)))=150 

 
15 km/h – ((15(100/20))-(5(100/20)))/100 = 0,5(V) 

240-(240(((2(0,5)+1)0,5)))=0 
 
Formeln verkade fungera och den gjorde så att spelaren aldrig kunde 
springa över maxvärdet, för packning, snabbhet om spelaren bar på 
medel styrka.  
 
Formeln testades för att se om den fungerade när karaktären inte bar 
på någon packning alls. 
 

Gamma 2 – utan packning 

Snabbhet / Hastighet 0 km/h 5 km/h 10 km/h 15 km / h 20 km /h 

Styrka / Vikt 0 kg  0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 

Uthållighet 240 min 270 min 240 min 150 min ??  

 
Formel  
((KASn(100/MupS)) – (XmpS(100/MupS))) / 100 = V  
V = ökning/minskning i procent från medel, med packning, snabbhet 
XU – (XU(((2(V)+1)V))) = ?? 
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Uträkningar 
Gamma, utan packning, använder sig av samma formler som i 
Gamma, med packning. I formeln byts dock MmpS, medel, med 
packning, snabbhet mot MupS, medel, utan packning, snabbhet.  
 
Ex. 
0 km/h – ((0(100/20))-(10(100/20)))/100 = -0,5(V) 

240-(240(((2(-0,5)+1)(-0,5))))=240 min 
 

5 km/h – ((5(100/20))-(10(100/20)))/100 = -0,25(V) 
240-(240(((2(-0,25)+1)(-0,25))))=270 min 

 
10 km/h – ((10(100/20))-(10(100/20)))/100 = 0(V) 

240-(240(((2(0)+1)0)))=240 min 
 
15 km/h – ((15(100/20))-(10(100/20)))/100 = 0,25(V) 

240-(240(((2(0,25)+1)0,25)))=150 min 
 

Problemet med formeln var att krigarens uthållighet var kortare när 
han stod stilla än om han rörde på sig i 5 km/h, något som inte 
verkade särskilt troligt och därför kunde formeln inte användas. 

 
Jag insåg att beräkningarna Alfa, Beta, Gamma 1 och Gamma 2 inte passade 
inte i vad jag hade tänkt mig utan jag fick börja om på nytt. Vad var det jag 
ville med karaktärens uthållighet? Hur skulle den uthålligheten minska? Hur 
skulle jag få denna minskning att minska fortare ju snabbare karaktären 
sprang eller ju mer karaktären bar som i den verkliga världen. Detta ledde 
till Deltaformeln som till slut kom att användas i Antaal. 
 


