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Project Garden – Ulf Strömberg 

Förord 
Under den här våren har jag arbetat mycket med text, jag får väl tacka Rickard Remelin för 
att han ledde in mig på den banan samt Peter Ekdahl för hans inspirerande tal inför 
projektet. Jag kan även tacka Mattias Pettersson för att ha suttit med mig under projektets 
gång och släpat ut mig på lunch varenda dag. Eller frukost i hans fall. Jag vill vidare tacka 
användarna på TV Tropes för att ha byggt upp en guldgruva av information om författande 
och fiktion samt Matt för att han introducerade mig till den sidan, och för att vara en väldigt 
bra person att prata med. Jag kan även tacka medlemmarna i Underdogs för att ha gett 
mig något annat att tänka på än projektet under min fritid. Nu om vi bara kunde besegra 
Kael'thas också... Jag kan även tacka Nintendo för att ha släppt många inspirerande spel, 
bland annat EarthBound och Paper Mario samt passa på att otacka dem för att misslyckas 
att släppa EarthBound och resten av Mother-serien i Europa (och utanför Japan för den 
delen). Jag kan även tacka hcs och hans team av hackers för deras pågående arbete att 
sprida glädje genom att se till att vi vanliga personer kan njuta av den underbara moderna 
spelmusiken, rippad direkt från spelen. Blizzard kan få en käftsmäll för episkt 
misslyckande med patch 2.4 samt för det faktum att Warcraft Adventures fortfarande inte 
släppts. Jag kan även tacka Tetsuya Mizuguchi för hans beslut att släppa om Rez i en ny, 
uppdaterad version på Xbox Live Arcade och därmed ge mig en möjlighet att spela denna 
episka upplevelse. Och att spela om denna episka upplevelse. En drogtripp utan droger 
som en person beskrev det, men mycket bättre. Och nu till fortsättningen... 
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Project Garden – Ulf Strömberg 

Abstrakt 
 

Svenska 
Denna slutreflektion beskriver mitt arbete med mitt kandidatarbete samt mina tankegånger 
under och efter projektet samt hur jag arbetat, de problem jag stött på och hur jag löst 
dem. Delarna av denna reflektion är först en beskrivning av vad jag gjort, därefter en 
beskrivning av hur detta projekt var tänkt att fungera. Den tredje delen är en beskrivning 
av hur jag arbetat under projektet, baserat på mina veckorapporter. Den fjärde delen är 
själva reflektionen och den beskriver mitt arbete i mer detalj samt mina tankar och 
funderingar och hur jag löst de problem som uppstått. Den sista delen är ett slutord där jag 
sammanfattar mina tankar om utbildningen och mitt projekt jämfört med de liknande spel 
som finns idag samt mina tankar kring genren i allmänhet. 
 
Nyckelord: Text-RPG, Textäventyr, Interactive Fiction 
 
 

Engelska 
This final reflection describes my work with my bachelor's project as well as the thought 
process during and after the project as well as how I have worked, the problems I have 
encountered and how I have solved them. The part of this reflection is first a description of 
what I have done, then a description of how this project is planned to work. The third part 
is a description of how I have worked during the project, based on my weekly reports. The 
fourth part is the reflection itself and it describes my work in more detail as well as my 
thoughts and how I solved the problems I encountered. The final part is a final word where 
I write about my thoughts about my education and my project compared to similar games 
today and thoughts about the genre in general. 
 
Keywords: Text-RPG, Text adventure, Interactive Fiction 
 
 
 

3 



Project Garden – Ulf Strömberg 

 

Innehållsförteckning
Förord ............................................................................................................................................. 2 
Abstrakt .......................................................................................................................................... 3 

Svenska ................................................................................................................................. 3 
Engelska ................................................................................................................................ 3 

Kapitel 1 – Arbetsbeskrivning ......................................................................................................... 5 
Kapitel 2 – Projektplan .................................................................................................................... 5 
Kapitel 3 – Veckorapporter ............................................................................................................. 6 

Designfasen ................................................................................................................................ 6 
Motorfasen ................................................................................................................................. 6 
Spelfasen .................................................................................................................................... 7 
Testfasen .................................................................................................................................... 8 

Kapitel 4 – Reflektion ..................................................................................................................... 9 
Bakgrund .................................................................................................................................... 9 
Vad är ett textspel? ..................................................................................................................... 9 
Inspirationskällor ........................................................................................................................ 9 
Den kreativa processen /Jag har säkert hel fel, men frågar för säkerhets skull: när du skriver 
mönster, menar du verkligen mönster?/..................................................................................... 11 

Storyn  ................................................................................................................................. 11 
Stridssystemet ...................................................................................................................... 14 
Resorna ................................................................................................................................ 15 
Teknisk dokumentation ........................................................................................................ 16 

Spelmotorn ............................................................................................................................... 16 
Stridssystemet och kraschen ................................................................................................. 17 

Omarbetet och byggandet ......................................................................................................... 18 
Testfasen och slutet .................................................................................................................. 21 
Vidare idéer .............................................................................................................................. 22 

Uppföljare och remake ......................................................................................................... 22 
Slutfunderingar ......................................................................................................................... 23 

Kapitel 5 – Slutord ........................................................................................................................ 25 
Källförteckning ............................................................................................................................. 28 
Bilaga I – Projektplan.................................................................................................................... 30 
Bilaga II – Ordlista ........................................................................................................................ 33
 
 

4 



 

Kapitel 1 – Arbetsbeskrivning 
Mitt kandidatarbete har varit att göra ett textspel som utspelar sig i Blekinge, detta för att 
träna mig själv i hur man skriver story och karaktärer för spel och få träna mer på de andra 
designbitarna som hur spelet ska fungera. Jag gjorde det även för att få en enkel motor för 
textspel som jag ska kunna återanvända i liknande projekt. Under projektets gång har jag 
kallat det för Project Garden, men det slutliga namnet på spelet är Dreams of a Garden. 
 
 

Kapitel 2 – Projektplan 
Min projektplan var att jag skulle göra ett text-RPG (rollspel, i detta fall datorvarianten.) På 
grund av omständigheter fick det målet revideras en del, men det blev ett textbaserat spel 
ändå. De mål jag hade var dels att jag skulle skapa ett text-RPG och dels att jag skulle få 
en spelmotor att återanvända till framtida projekt. Jag hade även som mål att träna på att 
skriva story till spel samt att ta fram en speldesign. 
 
Målen med detta arbete enligt grundförutsättningarna var att det skulle vara 
kunskapsutvecklande och tillämpa kunskaper och färdigheter i projekt- och 
produktionsprocesser. Jag ändrade aldrig min projektplan under projektets gång så min 
slutprodukt skiljer sig en del från ursprungsplanen. Bifogat i detta dokument finns en kopia 
av min projektplan. 

 



 

Kapitel 3 – Veckorapporter 
Detta kapitel är en sammanställning av mina veckorapporter som jag skrev under arbetet. 
Det beskriver vad jag gjort under veckorna. Det som står här gås igenom mer ingående i 
nästa kapitel där jag berättar om mina tankeprocesser och hur jag arbetat. 
 

Designfasen 
De första fyra veckorna av arbetet bestod av att skriva de dokument som sedan var 
grunden till det vidare arbetet samt att studera referenslitteratur och göra research. 
 
Första veckan använde jag till att skriva handlingen till mitt spel samt bakgrunden till 
handlingen. Jag kom även på och skrev ner information om de viktiga karaktärerna samt 
började spåna på hur stridssystemet var tänkt att fungera. I ett RPG så strider man mot 
datorkontrollerade fiender och för att styra det behövs ett stridssystem. Jag läste även i 
min referenslitteratur, mestadels TV Tropes (en webbsida som behandlar hur fiktion är 
uppbyggd), för att hitta nya uppslag på hur jag skulle designa spelet. 
 
Andra veckan gick mestadels till att bygga upp och strukturera världen som spelet tar plats 
i. I mitt fall är det Blekinge och platser i Blekinge som man besöker i spelet. Jag fortsatte 
även att spåna på stridssystemet genom att studera andra spels stridssystem och 
utvärdera dessa. Jag studerade bland annat hur det fungerar i EarthBound1 och Skies of 
Arcadia2, som är RPGs jag uppskattar mycket. 
 
Tredje veckan gjorde jag en resa i Blekinge för att studera platser som jag inte visste 
mycket om, det vill säga Sölvesborg och Olofström. Resan var givande och gav mig 
många nya uppslag för hur de delarna av spelet skulle se ut. Resten av veckan gick till att 
designa områdena samt fundera på de fiender som man kan stöta på i spelet. 
 
Fjärde veckan skrev jag klart all viktig dokumentation, såsom information om världen och 
storyn. Jag skrev även ett tekniskt dokument för spelmotorn för att få en överblick över hur 
den skulle byggas upp. Jag började under denna vecka få problem med att komma på nya 
idéer till mitt spel, men jag bestämde mig för att börja med spelmotorn ändå efterföljande 
vecka även om dokumentationen inte var helt klar. 
 

Motorfasen 
Nästa fas av mitt arbete var motorfasen då jag programmerade spelmotorn. Jag arbetade i 
C++ och utvecklade mot Windows, även om jag kände att plattformsoberoende skulle vara 

1 EarthBound (1994.) Nintendo, APE & HAL Laboratory (spel:SNES) 
2 Skies of Arcadia (2000.) Overworks & Sega (spel:DC) 

 

                                                



 

ett stort plus. Däremot vet jag inte så mycket om andra plattformar och en av mina rutiner 
använder Windows-specifika kommandon. Första veckan skrev jag kod för att hantera 
världen, med navigation och interagera med karaktärer i spelet. 
 
Veckan därpå gick jag över till att skriva stridssystemet, jag arbetade med detta i tre dagar 
utan att få det att fungera som jag ville. Detta medförde att jag gick in i väggen och 
fastnade ganska hårt. Jag använde en dag för att fundera över min situation och kom fram 
till att jag borde kapa bort stridssystemet och byta ut det mot mer traditionell 
problemlösning. Fredagen gjorde jag mest bara små förbättringar medan jag planerade 
inför nästa vecka. 
 
Veckan därpå arbetade jag på att omarbeta spelet för att passa den nya inriktningen samt 
förbättrande av den fungerande kod jag har samt skrivande av kod för att möjliggöra 
grundläggande problemlösning. 
 

Spelfasen 
Denna fas la jag in all speldata i koden. Detta inkluderar platser, dialog, händelser och 
problemlösningen. 
 
Första veckan började jag omarbeta mina områden för att de skulle fungera bättre med ett 
fokus på problemlösning samt komma på de problem som ska lösas. Ett exempel på ett 
problem är när karaktärerna blir inlåsta i en frys och måste komma på ett sätt att ta sig ur 
den. Jag fick även omarbeta dialoger för att de skulle se bra ut med detta nya fokus. Här 
började jag även återfå känningar av att jag höll på att gå in i en till vägg, vilket kan bero 
på att stridssystemet blev borttaget och jag här var tvungen att omarbeta mycket av det 
jag planerat för. 
 
Andra veckan fortsatte jag mitt arbeta med att omarbeta världen samt lägga in speldata. 
Jag bestämde mig även för att åka hem över påskhelgen för att vila upp mig och samla 
mina tankar. 
 
Tredje veckan blev platsdatabasen klar, vilket gjorde att jag slutligen började komma ur 
min svacka i arbetet. Nu gick det att navigera i hela världen. Jag fortsatte även att 
omarbeta områden här. Platsdatabasen innehåller data om alla platser man kan gå till i 
spelet, totalt blev det 140 stycken. 
 
Fjärde veckan lade jag in större delen alla händelser och dialog. Jag studerade även min 
referenslitteratur, återigen TV Tropes, för att få hjälp mig i mitt skrivande. Jag bestämde 
mig även för att berättarstilen skulle bestå mestadels av dialog med få beskrivningar under 
omarbetandet av dialogerna. 

 



 

 
Femte veckan lade jag in resten av alla händelser samt fixade till koden en del genom att 
lägga in spärrar så att man inte kan hoppa över delar av spelet och att förhindra att spelet 
kraschar så lätt. 
 
 

Testfasen 
Sista fasen av mitt arbete var testfasen. Under denna fas testade jag spelet för att se till att 
det inte kraschar och se till så att spelet går att klara av. Första veckan var det en hel del 
fixande av problem jag hittade samt en del omskrivning av kod för att förhindra vissa 
moment där spelet kan krascha. Jag fick även gå igenom all text och radbryta den 
manuellt eftersom kommandotolken inte radbryter på mellanslag utan den radbryter när 
den får slut på plats på raden, vilket medför att den bryter mitt i ord. Radbrytning är när 
man börjar skriva på en ny rad, i ordbehandlingsprogram som Word sker detta automatiskt 
och den radbryter på närmaste mellanslag eller bindestreck eller när man trycker på enter. 
 
Andra veckan planerade jag en del inför hur jag skulle göra med publicering samt började 
förbereda presentationen. Jag testade även spelet en del här och bedömde att det skulle 
vara klart i slutet av veckan. 
 
Sista veckan slutförde jag presentationen samt presenterade spelet. Presentationen gick 
inte helt som jag hade tänkt mig, men jag är inte en jättebra presentatör utan lyckas alltid 
glömma en hel del oavsett hur mycket jag förbereder mig. 
 
 

 



 

Kapitel 4 – Reflektion 
I denna text pratar jag mycket om litterära mönster, med detta menar jag återkommande 
narrativa teman och strukturer i fiktion. Ett exempel på ett återkommande tema är hjälten 
som ska ut och rädda prinsessan från ett monster som har kidnappat henne, detta 
återfinns även i modern fiktion även om rollerna ser annorlunda ut där prinsessan kan vara 
hjältens flickvän och monstret är en maffiaboss. 

Bakgrund 
Varför valde jag att göra ett textspel? Grundtanken inför kandidatarbetet var att jag hade 
hoppats på att hamna i en projektgrupp men då jag inte fann någon så fick jag komma på 
något som jag kunde arbeta med på egen hand. Jag kände att eftersom rent textbaserade 
spel är något av en raritet dessa dagar så ville jag försöka mig på att göra ett själv. Jag 
valde att jag skulle göra ett textbaserat RPG (Role-Playing Game, rollspel.) Exempel på 
kända spel är Final Fantasy3 och Baldur's Gate4. Visserligen var detta eventuellt ett 
riskprojekt men jag trodde att det skulle vara någonting jag borde kunna klara av med 
mina grundläggande programmeringskunskaper. Anledningen till att jag såg det som ett 
riskprojekt var mestadels för att jag tänkte göra ett relativt avancerat spel med mina 
begränsade programmeringskunskaper samt att jag arbetade ensam på mitt projekt, Jag 
funderade även över andra projekt, men då mina programmeringskunskaper är något 
begränsade och jag kände att jag ville ha ett spelbart spel att visa upp, så föll det på att jag 
bestämde mig för ett text-RPG. Jag funderade även på att bara skriva ett stort 
konceptdokument, men jag kände att jag nog skulle bli rätt less på att skriva tillslut. 
 

Vad är ett textspel? 
Ett textspel är ett spel som saknar “vanlig” grafik, som ritade bilder. Det vill säga att allt på 
skärmen är text. I början var datorer rätt begränsade och kunde inte visa avancerad grafik 
så man började göra det som nu kallas interaktiv fiktion, spel som påminner mycket om en 
bok men med den skillnaden att man själv kontrollerar huvudpersonens aktioner. Under 
åren så utvecklades dessa spel och blev större, mer avancerade och intelligentare. Bland 
annat kom spel med flerspelarstöd, dessa kallas för MUD (Multi-User Dungeon)5. Dessa 
var tidiga onlinespel där spelare gick runt i en stor spelvärld. Detta pågick tills datorer 
började bli tillräckligt bra för att visa enkel grafik. De första grafiska spelen styrdes 
fortfarande med textkommandon precis som i textspel men när tekniken blev mer 
avancerad gjordes även kontrollerna om till att utvecklas till de moderna peka-och-klicka 
äventyrsspelen. 
 
Det finns fortfarande personer som utvecklar textbaserade spel och det finns verktyg för 
att göra ny interaktiv fiktion. Av skäl jag kommer att gå in på längre fram så använde jag 
inte dessa verktyg utan jag utvecklade min egen textspelmotor. 

3 Final Fantasy (1987.) Square (spel:NES) 
4 Baldur's Gate (1998.) BioWare (spel:PC) 
5 Wikipedia - MUD (Elektronisk) Tillgänglig 2008-06-09: < http://en.wikipedia.org/wiki/MUD > 
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Inspirationskällor 
Mina inspirationskällor för detta är gamla textbaserade spel såsom Colossal Cave 
Adventure6 (det första äventyrsspelet) och Stugan7 (ett av de första svenska populära 
spelen). Jag har även fått inspiration från japanska RPGs8, då striderna i mitt spel skulle 
fungerat på ungefär det sätt som används i dessa spel. Den spelserie vars stridssystem 
jag slutligen använde som min tilltänkta bas är Paper Mario9, då stridssystemet i de spelen 
är enkelt och avskalat jämfört med de flesta andra spel.  
 
Förutom spel har jag studerat en sida som heter TV Tropes10 som är en wiki där vanliga 
personer analyserar och plockar isär verk för att hitta gemensamma nämnare och sedan 
skriver ner dessa och hur de har använts inom fiktion (och i vissa fall även i verkligheten). 
Jämför detta med att man plockar isär LEGO-figurer och sedan kan använda dessa bitar 
för att bygga nya figurer. Det är en bra inspirationskälla eftersom man kan kolla upp 
återkommande teman, se hur dessa har använts och sedan använda dessa på sitt eget 
vis. 
 
Just TV Tropes var det än vän som tipsade mig om någon gång under andra året och 
redan från det första besöket sögs jag in i den sidan och jag har spenderat timmar med att 
läsa om litterära mönster och återkommande teman både inom och relaterat till fiktion för 
att skaffa mig en större förståelse för hur fiktion är uppbyggt. Jag har lärt mig mycket och 
fått många nya insikter från den tid jag spenderat där. 
 
Vissa av dessa återkommande teman har varit inspirerande. Jag har tagit dem och använt 
dem på mitt eget sätt. Istället för att ha en antagonist som är ute efter att ta över världen är 
antagonisten i mitt spel bara ute efter Blekinge. En antagonist är skurken i en berättelse, 
det är den eller de personer som protagonisten eller protagonisterna, det vill säga hjältarna 
kämpar mot. Målet är inte för att ha sitt eget land utan att ha sin egen privata trädgård i 
jätteformat. Här har jag använt två klassiska litterära mönster och gjort om dem för att 
skapa något nytt. I detta fall så är antagonistens mål egentligen ganska nobelt, bara att 
hennes metod för att göra det inte är så bra, därför blir hon ett exempel på en Well 
Intentioned Extremist11. Hennes mål att skapa en egen trädgård tillsammans med hennes 
metod blir även ett litet exempel på Utopia Justifies The Means12 då hon vill skapa sin 
egen utopi och är beredd att använda alla tillgängliga medel för att göra det. 

6 Colossal Cave Adventure (1976.) Will Crowther (spel:PDP-10) 
7 Stugan (1977-78.) Kimmo Eriksson, Viggo Eriksson & Olle E Johansson (spel:PDP-10) 
8 Wikipedia – Console role-playing game (Elektronisk) Tillgänglig 2008-06-09:  
 < http://en.wikipedia.org/wiki/Console_role-playing_game > 
9 Paper Mario (2000.) Intelligent Systems & Nintendo (spel:N64) 
10 TV Tropes (Elektronisk) Tillgänglig 2008-06-09: < http://tvtropes.org > 
11 TV Tropes - Well Intentioned Extremist (Elektronisk) Tillgänglig 2008-06-09: 
 < http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/WellIntentionedExtremist > 
12 TV Tropes – Utopia Justifies The Means (Elektronisk) Tillgänglig 2008-06-09: 
 < http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/UtopiaJustifiesTheMeans > 

 

                                                

http://en.wikipedia.org/wiki/Console_role-playing_game
http://tvtropes.org/
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/WellIntentionedExtremist
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/UtopiaJustifiesTheMeans


 

Den kreativa processen 
I början av mitt projektarbete så arbetade jag mycket med att studera litterära mönster för 
att se om de passade in i den mall jag tagit fram för hur jag tänkt mig att min berättelse 
skulle vara. Jag läste många av de mönster som finns samlade på TV Tropes och 
hämtade inspiration från dem. Jag satt även och funderade på hur mitt spel skulle fungera 
genom att tänka tillbaka på hur sådana spel fungerat och jämförde det med mina tekniska 
kunskaper för vad jag skulle kunna genomföra på den tid jag hade. Så i början var det en 
hel del inspirationsinhämtande. 
 
Jag gjorde även några resor i Blekinge för att besöka platser som jag tänkte ha med i mitt 
spel för att studera dem och se om jag kunde få nya uppslag. Dessa resor visade sig 
värdefulla då de gav mig insyn i en hel del nya detaljer. Särskilt resan till Olofström var 
givande då det var en stad jag aldrig besökt tidigare. Mer information om denna resa och 
vad den betydde kommer längre fram i dokumentet. 
 
Vad jag lärt mig om den kreativa processen är att den är konstant. Även om man i 
inledningen försöker att komma på så mycket som möjligt och skriva så mycket som 
möjligt så blir man aldrig helt klar,  vilket jag har erfarit då jag under hela projektet fått nya 
idéer på hur jag skulle kunna förbättra mitt spel och min spelmotor. Dessa idéer har jag 
sammanställt utifall att jag skulle vilja fortsätta med detta, vilket är någonting jag planerar i 
mån av tid. Det finns även många idéer jag haft men som inte kom med i slutprodukten. 
Dessa väntar på att användas, så ett nytt projekt utan de begränsningar, som 
kandidatarbetet hade, skulle ge mig möjlighet att utforska dessa områden närmre. 
 

Storyn  
I början av mitt kandidatarbete skrev jag backstoryn till mitt spel. Backstory är en 
bakgrundshistoria, den beskriver händelser som tar plats innan huvudhandlingen går 
igång. Den går in på en händelse i antagonistens barndom som ligger till grund för hennes 
aktioner i spelet. Antagonisten bodde ute på landet i ett stort hus med sin familj. Hennes 
bror som var uppfinnare arbetade på en uppfinning som skulle göra mänskligheten 
smartare genom att stimulera hjärnvågor. Dock gick det inte riktigt som han tänkt sig. 
Denna apparat gjorde honom istället galen. Den gjorde även familjens hund galen och 
hunden attackerade antagonisten. Hon lyckades skydda sig själv, tack vare att hon av 
denna apparat fick psykiska krafter. Efter denna händelse flyttade hennes familj in till 
staden, där hon blev fast drömmandes om landet och blomsterängarna. Hon fattade även 
vad som låg bakom händelsen och en plan började gro. 
 
Denna backstory skrev jag utan att tänka så mycket på specifika verk. Att jag arbetade på 
det sättet var för att när jag skrev storyn, så fick jag många idéer som kom på samma 
gång och jag bara skrev ner dem och fick av detta en kort berättelse på en sida. Allt jag 
visste var att jag ville undvika att göra antagonisten till en ond människa och samtidigt 
förklara hennes agerande. Denna backstory var det tänkt att spelaren skulle få reda på 
delar av, men den var mest till för min egen skull. Jag kände att jag ville ha en förklaring till 

 



 

de idéer jag hade om vad spelet skulle gå ut på. Antagonisten är ute efter att ta över 
Blekinge för att hon vill ha sin egen trädgård, istället för att ha en antagonist som vill ta 
över världen för något värdelöst skäl som världsherravälde. 
 
Efter att backstoryn var klar började jag med huvudstoryn. I början av spelet så får man 
möta protagonisten Ask. Han är baserad på en karaktär jag använt i ett par tidigare 
projekt. Hans båda vänner från dessa tidigare projekt återvänder också i detta spel. Det 
var tänkt att dessa tre personer skulle forma de personer man styr under spelets gång. 
Detta stämmer till viss del även i slutversionen även om det blev ett par ändringar under 
projektets gång. 
 
Spelets inledning är likt ett spel som heter EarthBound13. I EarthBound vaknar 
huvudpersonen upp av att en meteorit kraschar utanför hans hus och ger honom psykiska 
krafter. På väg för att undersöka meteoriten blir han attackerad av olika djur, som ormar 
och herrelösa hundar som blivit galna på grund av antagonistens inflytande. I mitt spel är 
Ask ute och tar en promenad tidigt på morgonen när han känner av att han börjar få 
speciella krafter och efteråt blir han attackerad av en grävling. Han blir även attackerad av 
andra djur på sin väg tillbaka till sin lägenhet. Både EarthBound och mitt spel har även 
likheten att de utspelar sig i modern tid. Vanligtvis brukar RPGs utspela sig i fantasy- eller 
scifimiljöer men jag kände att dessa miljöer börjar bli en aning överanvända. Ett av skälen 
till att jag tycker om EarthBound så mycket är, att det tar plats år 199X i Eagleland, ett land 
baserat i USA och därmed frångår större delen av alla RPGs. Mitt spel utspelar sig våren 
2008, men det nämns aldrig. Jag har vissa referenser som antyder att det utspelar sig 
kring denna tid i spelet om man kan sina spel och sin speljargong, bland annat genom en 
referens till World of Warcraft.14 
 
Som sagt så inleds spelet med att Ask blir attackerad av en grävling. Den planerade 
fortsättningen var att han skulle stöta på ett par av Blomsterhäxans (antagonistens) 
underhuggare som diskuterar planen att ta över Blekinge. Ask bestämmer sig för att 
undersöka detta och tar första bussen in till Karlshamn. Han har fått reda på att det finns 
en suspekt apparat utplacerad vid BTH så han ger sig av dit. På BTH får han slåss mot 
studenter och lärare och i detta kaos stöter han på Mai. Mai bestämmer sig för att slå följe 
med Ask och hjälpa honom att ta reda på vad som ligger bakom de mystiska händelserna. 
De förstör apparaten vid BTH och får reda på att nästa apparat finns i Sölvesborg så de 
ger sig av dit. Denna första del av spelet är inlagd som en sorts hyllning till de år jag 
spenderat som student på BTH.  
 
I Sölvesborg är uppdraget att leta upp en restaurang. När man gjort det skulle man få ta 
sig igenom den för att hitta nästa apparat. Här stöter men på Sten, den tredje medlemmen 
av huvudtrion. Han hade tänkt att få en lunch med det går inte så bra, tack vare att 
personalen och gästerna blivit galna. Restaurangägaren heter Mr. Chef, en referens till 

13 EarthBound (1994.) Nintendo, Ape & HAL Laboratory (spel:SNES) 
14 World of Warcraft (2004.) Blizzard Entertainment & Vivendi Universal (spel:PC) 

 

                                                



 

Master Chief, huvudpersonen i Halo15. Även om jag inte är speciellt förtjust i  Halo så 
mycket så kan jag lägga in långsökta referenser till det.  
 
Efter detta äventyr får de reda på att nästa apparat står att finna på F17 i Kallinge så de 
ger sig av dit. Efter att ha infiltrerat basen och tagit sig förbi allt försvar kommer de ombord 
på planet med apparaten. Det fanns en tanke om att Commander Cody, ledaren över de 
militära operationerna, hade gått över till en annan fiende och var på väg att lämna över 
apparaten till henne. Detta blev dock inte vad som hände då Ask och hans vänner 
saboterar planerna och planer och de blir tvungna att fly från det. Planet kraschar med Ask 
och hans vänner hoppade fallskärm innan det hände och landade i Olofström. 
 
Commander Cody är en referens till Commando Cody, huvudperson i en 
superhjältefilmserie från 1950-talet kallad Radar Men from the Moon16. Tydligen har 
samma referens använts i Star Wars, dock ingenting som jag tänkt på. Dessa filmer var 
parodierade i Mystery Science Theater 300017, en kultserie där några personer 
kommenterar på dåliga filmer vilket är de versioner jag sett. 
 
I Olofström bor Blomsterhäxans lärling, en mystisk och vacker ung kvinna. Hon har låtit en 
labyrint växa upp kring sin bas på toppen av Himmelsberget. Ask och hans vänner tar sig 
igenom labyrinten och besegrar lärlingen för att kunna förstöra apparaten. Min 
ursprungsplan här var att för att förhindra att häxan får reda på för mycket om 
huvudpersonerna skulle de tvinga med sig lärlingen tills häxan var besegrad. Jag hade 
även planer på att lärlingen och kanske även Ask skulle bli kidnappade av en av de andra 
skurkarna som fanns i mina grundplaner, Drottningen av Natthimlen. Senare i texten 
kommer jag prata om de idéer jag hade som inte kom med i slutversionen och då även 
denna karaktär. 
 
Olofström var tänkt som en sorts försmak på slutdelen av spelet, med en liknande 
uppbyggnad samt en strid mot häxans lärling, som has liknande förmågor. Att lärlingen 
tvingas med huvudpersonerna var tänkt för att ännu mer lösa upp den klassiska synen på 
gott och ont. Här låter jag huvudpersonerna tvinga med sig en av antagonisterna när det 
traditionellt brukar vara tvärtom. 
 
Den sista staden att besöka blir Karlskrona där Blomsterhäxan har bytt ut landshövdingen 
mot sin egen underhuggare. Ask och hans vänner får här ta sig igenom Länsstyrelsens 
kontor för att kunna avsätta den falska landshövdingen och återinsätta den riktiga. 
Apparaten råkar även den vara inne på landshövdingens kontor. Länsstyrelsen är en plats 
där byråkratin regerar vilket betyder att Ask och hans vänner kommer att får långsamt ta 
sig igenom byråkratins kvarnar. Men efter att ha tagit sig igenom denna bas så återstår 
bara Blomsterhäxan. 

15 Halo: Combat Evolved (2001.) Bungie Studios & Microsoft Game Studios (spel:Xbox) 
16 Radar Men from the Moon (1952.) Republic Pictures (film:35 mm) 
17 Mystery Science Theater 3000 (1989.) The Robot vs. The Aztec Mummy. Comedy Channel 1989-12-05 

(video:VHS) 

 

                                                



 

 
I min ursprungliga plan tänkte jag ha två olika slut på mitt spel. Om man bara tog sig 
igenom huvudstoryn skulle man få slåss mot Blomsterhäxan på Kungsholms Fort men om 
man även skulle ha klarat av den andra planerade storyn skulle man kunna ta sig ut till 
häxans huvudbas på Hanö och ha en episk slutstrid i hennes egen domän. Hanö skulle ha 
blivit konverterat till ett fort av växter liknande det som lärlingen hade i Olofström. 
 
Som jag berört fanns det förutom den huvudsakliga storyn även en annan story. Jag hade 
planerat att i mån av tid lägga in en annan antagonist kallad Drottningen av Natthimlen. 
Denna persons mål skulle vara att uppväcka och förslava en drake som bor ute i 
skärgården utanför Karlshamn. Hon har även ett intresse av apparaterna som 
Blomsterhäxan byggt och har övertygat Commander Cody att ge en till henne. Om man i 
Ronneby skulle ha besökt Brunnsparken och pratat med en mystisk person. Där skulle 
man ha startat denna kedja som skulle utspelat sig parallellt med huvudstoryn. Man skulle 
även i denna kedja fått besöka andra platser i Blekinge i ett försök att ta reda på mer om 
denna drottning. 
 
Ett annat sidouppdrag var att förhindra placeringen av en huvudsändare på toppen av 
radiomasten i Gungvala. Här skulle det ha utspelats en strid på toppen av den masten, 
hundratals meter över mark för att förhindra att Blekinge totalt skulle falla i fiendens 
händer. Ett sidouppdrag är ett uppdrag i ett spel som man inte behöver klara för att klara 
av spelet, men de brukar ge användbara belöningar. 
 
Och en sista fundering jag hade, inspirerad av LittleKuribohs parodiserie Yu-Gi-Oh!: The 
Abridged Series18, skulle vara att lägga in en återkommande bonusboss kallad The Guitar 
Hero, en boss som i likhet med spelen av samma namn19 går runt med en liten plastgitarr 
och spelar rockmusik. Han skulle även ge lite små hints om personer i spelet och därmed 
ge mer insikt om skurkarna och deras motiv. En bonusboss är en boss som man inte 
behöver slåss mot för att klara spelet. De brukar ofta också vara placerade på mer dolda 
ställen så att man måste leta upp dem. 
 

Stridssystemet 
Eftersom jag planerade att göra spelet till ett RPG så arbetade jag även med att ta fram ett 
stridssystem eftersom det är en del av RPGs. För att göra detta studerade jag 
stridssystem som använts i olika RPGs. EarthBound var en stor influens och jag tycker om 
stridssystemet i det, men jag kom fram till att jag inte skulle kunna replikera det systemet 
så bra som jag ville i mitt spel. Jag kontrollerade även på system som till exempel från 
Final Fantasy20, men avskrev dessa rätt snabbt. Efter en del funderingar och tack vare att 
jag började spela det kring denna tidpunkt fastnade jag till slut för stridssystemet från 

18 Yu-Gi-Oh!: The Abridged Series (2006.) Martin Billany (video:WMV) 
19 Guitar Hero (2005.) Harmonix Music Systems & RedOctane (spel:PS2) 
20 Final Fantasy (1987.) Square (spel:NES) 

 

                                                



 

Paper Mario21. Paper Mario har ett enkelt stridssystem som bara består av attack och 
försvar. Det skulle göra grunduträkningarna enkla där gjorda skadan skulle vara 
attackstyrkan minus försvarsstyrkan. Det har även ett fåtal standardstatuseffekter (se 
förklaring i ordlistan) vilket jag också ville ha med. Förutom de två nämnda grundläggande 
stats (statistik, inom rollspel ett numeriskt värde på karaktärernas färdigheter och 
förmågor) så har den även hälsopoäng och blomsterpoäng. Hälsopoäng mäter hur mycket 
skada varje karaktär kan ta och blomsterpoäng mäter hur många specialattacker man kan 
göra. Blomsterpoäng ändrade jag dock tillbaka till det mer klassiska mana, men det är 
samma sak med ett annat namn. Mana är den typiska benämningen hur mycket psykiska 
eller magiska krafter och trollformler en karaktär kan använda innan den måste återhämta 
sig. Så vad jag gjorde är egentligen inte att jag skapade något helt nytt, utan jag 
återskapde sådant som gjorts förut men på mitt sätt. 
 
Jag arbetade med detta en del och tog fram specialattacker för huvudpersonerna och 
funderade över fiender. Jag ville ha tematiska fiender för varje område så att det skulle 
kännas som fiender man kulle kunna stöta på i miljöer, till exempel studenter på BTH. En 
annan detalj är att fienderna man besegrar inte dör, utan de flyr när de blir besegrade. 
Detta är också en detalj som återfinns i EarthBound, där besegrade fiender oftast bara går 
tillbaka till att bli normala när de blir besegrade. Jag tog även fram grundläggande föremål 
för att kunna använda i strid, precis som specialattacker men begränsade till hur många 
föremål av den typen man bär. 
 

Resorna 
Som jag nämnt, gjorde jag ett par resor. Dessa var till för att jag ville se hur de platser jag 
har med i spelet ser ut i verkligheten samt inhämta mer inspiration. Eftersom spelet tar 
plats i Blekinge kände jag att jag ville ha kontroll på hur det faktiskt ser ut där spelet tar 
plats så att spelarna kanske kan känna igen sig.  
 
Den huvudsakliga resan tog plats måndagen den tredje veckan av projektet. Min första 
resa var fredagen innan till Karlskrona, en resa jag gjorde för att ta reda på exakt var 
Länsstyrelsen låg så att jag kunde placera den rätt i min värld. Jag använde dock inte den 
egentliga huvudingången utan det är en sidoingång som blev huvudingång i mitt spel. Den 
andra resan gjorde jag på måndagen då jag åkte till Sölvesborg för att ta reda på hur den 
staden ser ut. Jag gick runt på de små gränderna och tittade runt. Jag gick även ut till 
slottsruinen som jag hade små planer för i mitt spel, men dessa planer skrotades. 
 
Den tredje och viktigaste resan var även den på måndagen när jag åkte till Olofström. 
Olofström är en stad jag åkt igenom ett par gånger och jag var vid denna punkt osäker på 
vad man skulle göra i Olofström. Det första som slog mig när jag kom dit är att det är en 
otroligt deprimerande stad, en detalj som mina karaktärer kommenterar på i spelet. Jag 
gjorde en rundtur i staden, genom centrum, förbi Volvos fabriker och upp till norra 

21 Paper Mario (2000.) Intelligent Systems & Nintendo (spel:N64) 

 

                                                



 

utkanten. I den norra utkanten hade jag en hyfsad översikt över staden och härifrån såg 
jag Himmelsberget som blev bas för lärlingen. Jag tog mig tillbaka till staden och besteg 
berget. Från toppen hade jag en rätt bra utsikt. Den andra punkten var att berget var 
skogsbeklätt, även om det såg ut att ha gallrats nyligen. Här formades mina planer för hur 
Olofström slutligen blev.  

Teknisk dokumentation 
Det sista jag gjorde under den första fasen var att skriva teknisk dokumentation för min 
spelmotor. Denna skrev jag för att jag redan innan jag inledde programmeringen skulle ha 
en mall för hur den skulle vara uppbyggd och fungera. Jag skrev inte så mycket detaljer 
utan jag skrev bara i stora drag vad de olika delarna skulle göra. 
 
I slutet av den fjärde veckan kändes det mycket som att jag började tömma mina kreativa 
källor så jag bestämde mig för att i fas med min planering gå över till nästa fas av mitt 
projekt, nämligen att bygga spelmotorn. 
 

Spelmotorn 
Som en plattform till mitt spel behövdes en spelmotor. Och jag ville ha någonting som jag 
skulle kunna återanvändas till framtida liknande spe,l så nästa del av mitt projekt blev att 
programmera en sådan. Eftersom mina programmeringskunskaper är begränsade så 
bestämde jag mig för att motorn skulle vara enkelt uppbyggd med grundläggande 
funktionalitet samt att all data skulle vara hårdkodad (inbyggd i koden istället för i separata 
filer.) 
 
Jag inledde med att följa den plan jag satt upp för hur motorn skulle byggas upp och 
fungera samt att studera gammal kod som jag skrivit tidigare för att friska upp mina 
kunskaper. Under den första veckan började min kod växa rätt bra. Jag inledde med att 
lägga in kommandotolken som ansvarar för spelarens huvudsakliga interaktion med 
spelet. Kommandotolken läser in det som spelaren skriver och utför funktionen som 
motsvaras av det kommando som skrivits in. Efter att jag lagt in den så gick jag vidare 
med att skriva koden för hanterandet av spelvärlden. Här inledde jag med förflyttning och 
platsdatabasen så att jag kunde lägga in platser och stöd för att gå mellan dem. 
Förflyttningssystemet består av ett kommando som byter den plats som spelaren står på. 
Vid normal förflyttning läser den in vilken plats som angränsar i den riktningen från den 
nuvarande platsens data men jag lade även in ett hemligt kommando för att kunna byta till 
valfri plats, detta för att jag snabbt skulle kunna ta mig till platser och testa funktionalitet 
utan att behöva gå dit. 
 
Jag lade även in stöd för att kunna tala med NPCs (Non-Player Character, karaktärer som 
spelaren inte kontrollerar.) i spelet samt stöd för det jag kallar events. Det är händelser 
som händer när spelaren besöker vissa platser för första gången och är mitt spels 
motsvarighet till filmsekvenser i grafiska spel. Dessa två funktioner liknar varandra 

 



 

eftersom de huvudsakligen bara visar text på skärmen, men de fungerar lite annorlunda. 
Ett event går bara att köra en gång och en NPC kan man tala med flera gånger. 
 
Vid slutet av  första veckan kunde jag gå runt i min spelmotor i en enkel värld och prata 
med NPCs. Så nu kunde jag gå över till nästa del av spelmotorn. 
 

Stridssystemet och kraschen 
Under andra veckan påbörjade jag arbetet med stridssystemet. Eftersom jag redan hade 
tänkt ut hur det skulle fungera tyckte jag att det inte borde vara så svårt att få ihop det. 
Detta gick bra till en början till jag skulle försöka få allt att fungera vilket gick inte. Min plan 
för hur stridssystemet skulle fungera var att jag skulle ha en klass för att hantera 
stridslogiken och läsa in information om karaktärer och attacker från mina databasklasser. 
Inom programmering är en klass ett medel som kombinerar datarepresentation med 
manipulering av data samt är ett bra sätt att strukturera sin kod. I teorin tyckte jag att det 
var ett bra och logiskt system, däremot när jag försökte få det att fungera så totalvägrade 
det. Jag provade olika lösningar, men jag ville inte samtidigt gå över till att skriva ful kod 
som blir svåröverskådlig och svår att hantera. Ful kod är kod som man slänger in för att få 
saker att fungera snabbt, utan att ta hänsyn till att koden ska vara välskriven och bra 
strukturerad. Efter att ha arbetat med detta i några dagar gick jag in i väggen. Problemen 
var nog en bidragande orsak men jag tror att det fanns andra orsaker också. 
 
Vid denna tidpunkt började jag även känna av påfrestningen av att vara ensam på mitt 
projekt. Att inte ha någon annan med sig  gör att man får svårare att vända sig till andra 
när man stöter på problem eftersom man inte känner att man har någon annan att vända 
sig till. Jag arbetade visserligen i samma rum som andra men de andra hade sina projekt 
och jag kände att jag hade svårt att prata med dem om mina problem. Jag tror att den 
tredje orsaken till att jag gick in i väggen var att jag blivit studietrött. Sedan lågstadiet har 
jag legat i konstant utbildning och det börjar ta ut sin rätt till slut. Allt detta tror jag lyckades 
sammanfalla och detta kom även att plåga fortsättningen av mitt projekt. 
 
Dagen efter att jag gick in i väggen hade jag ett samtal med en av de andra i mitt 
projektrum angående min situation och kom då fram till att jag kände att det var viktigare 
för mig att få ut mitt hela spel än att arbeta ihjäl mig på stridssystemet och bara få ut halva 
spelet. Dock är det så att utan strider så skulle jag bli tvungen att ha in något annat istället. 
Jag kände att det borde vara rätt lätt att lägga in stöd för problemlösning. Så jag bestämde 
mig för att byta fokus på mitt spel från text-RPG till textäventyr. När jag ser tillbaka på mitt 
projekt nu borde jag egentligen ha haft textäventyr som mitt egentliga mål och lagt in RPG-
inslag i mån av tid. Skillnaden mellan ett RPG och ett äventyrsspel ligger i vad man gör i 
spelet. I ett RPG går man oftast runt i en värld och slåss mot fiender medans ett 
äventyrsspel oftast saknar stridsmoment och istället handlar om utforskande och 
problemlösning. 
 

 



 

Efter att jag gått in i väggen gick jag över till att modifiera min spelmotor för att lägga in 
problemlösning. Jag tog bort stridssystemet och det mesta som hörde till det och lade 
istället in föremål och nycklar. Föremålen hittar man under spelets gång och de kan 
användas för att ta sig förbi vissa delar av spelet om man använder rätt föremål på rätt 
plats. Nycklarna används för att ta sig förbi låsta dörrar vilket är en annan detalj jag lade in 
stöd för. Låsta dörrar var planerat redan i originalplanen men på ett annat sätt för att 
förhindra spelaren att ta sig till platser dit man inte skulle kunna gå. Nu blev det systemet 
istället lite mer raffinerat och genomtänkt. 
 
Samtidigt som borttagningen av stridssystemet var någonting negativt för mitt projekt gav 
det mig nya erfarenheter och inslag. Det första var att jag borde ha tänkt till lite mer inför 
skrivandet av min projektplan och funderat över mina egna kunskaper och gjort en 
avvägning mot de övriga riskerna för mitt projekt och inte tagit mig för mycket vatten över 
mitt huvud. Det andra, och viktigaste, var att jag nu började tänka på klassisk 
problemlösning i textmiljö vilket jag kom fram till skulle vara ett välkommet tillägg till mitt 
projekt. Om jag hade haft tid att lägga in stridsdelen skulle jag ha fått in både 
problemlösning och strider. Jag känner skulle ha fått mitt spel att bli mycket bättre än min 
ursprungsplan på ett rent strids- och utforskningsbaserat spel. 
 
Efter att ha arbetat med spelmotorn i tre veckor hade jag nu en motor där man kan gå runt, 
prata med folk, ha händelser som inträffar och enkel problemlösning. Jag kunde nu gå 
vidare till att lägga in själva spelet. 
 

Omarbetet och byggandet 
När motorn var klar var det tänkt att jag bara skulle lägga in all speldata; hur rummen sitter 
ihop, dialoger och liknande. Kapandet av stridssystemet gjorde att jag fick ändra lite på 
mina planer och omarbeta allt jag gjort innan jag lade in det. Jag kom även fram till att 
vissa ändringar hade fått göras även om jag hade använt min originalplan. Till exempel var 
startområdet alldeles för stort i originalutförandet och hade behövts kortats ner. Vad jag 
istället fick göra var att omarbeta startområdet helt för att det skulle fungera för 
problemlösning. 
 
Jag lade i spelet ganska mycket från början till slut. Jag började med att gå igenom 
Svängsta, som är den plats där spelet börjar. Min ursprungsplan här var att man skulle gå 
från startpunkten in till Svängsta centrum och ta en buss därifrån och under vägen stöta på 
skurkarna som diskuterar planen. Nu när jag tagit bort stridssystemet fick jag tänka om rätt 
mycket och skrev om introduktionen genom att slå ihop inledningen med att man stöter på 
skurkarna. Efter detta satte jag Ask utanför sin lägenhet och gav spelaren målet att hitta 
Asks nya busskort som man skulle behöva för att kunna ta sig runt i Blekinge med 
lokaltrafiken. Istället för denöverdrivet långa skogspromenaden går man nu runt i Asks 
lägenhet. Efter att ha hittat busskortet kan man gå till bussen och åka in till Karlshamn. 
 

 



 

En annan idé som kom upp var att när stridssystemet var kapat skulle jag kunna 
experimentera  mer med själva storyn. I min gamla plan var spelet linjärt, man besöker 
städerna i en viss ordning. Detta för att jag skulle kunna lägga in starkare och starkare 
fiender desto längre man kommer. Nu utan fiender att slåss mot fick jag större friheter och 
jag bestämde mig för att man istället skulle få besöka städerna i valfri ordning, även om 
dialogerna fortfarande skulle peka spelaren i den ursprungliga ordningen. De personer 
som Ask ursprungligen stötte på i sina äventyr blev här istället hans vänner från start och 
när man åker in till Karlshamn ringer Ask dem. Så man möter dem redan när man kliver av 
bussen. När man kommer fram till Karlshamn får man Mai och Sten med sig direkt. 
Dialogen här nämner även att även om man känner till att den första apparaten finns på 
BTH så är man fri att gå vart man vill. De olika områdena fick även sin problemlösning 
designad på ett sådant sätt att man kan klara av dem oberoende av varandra. Det finns 
egentligen ingen fördel med att spela i oordning, men man kan plocka upp ett dokument 
som ger tillträde till F17 på länsstyrelsen i Karlskrona, dessa områden är nummer 3 och 
nummer 5 i ursprungsordningen. 
 
Efter att ha tagit sig igenom BTH genom att ta ett kvarglömt nyckelkort och stjäla några 
verktyg blir man pekad till Sölvesborg. I Sölvesborg ska man fortfarande leta upp 
restaurangen, men istället för att den är öppen och folkfylld är den stängd och man 
behöver en ficklampa för att ta sig igenom den. Här kan man bli inlåst i ett frysrum och 
förstöra porslin samt att dialogen här fortfarande hänvisar till den utökade storyn. Jag 
bestämde mig för att behålla dessa moment för att dialogen blir komisk och surrealistisk 
när den inte får någon senare förklaring. Just nu blir skurken i Sölvesborg rädd vid 
nämnandet av Sailor Moon. Om man går efter referenserna blir detta indirekt att stora 
starka Master Chief är rädd för 14-åriga tjejer i sjömansuniform. Efter detta blir man pekad 
till F17. 
 
Om man går i den normala ordningen kommer vakten på F17 att neka tillträde eftersom 
man saknar behörighet. Detta förhindrar dock inte hjältarna utan man kan gå bort från 
vakten och klättra över stängslet. Detta är inte ett uppenbart val utan spelaren för själv 
försöka gå i den riktningen utan att det står att det ska gå att gå i den. Jag tog mig dock 
friheten att konvertera stängslet till ett riktigt 2,5-metersstängsel istället för den verkliga 
lösning de har på F17. Inne på F17 kan man bryta sig in i förrådet och stjäla en uniform 
som man sedan kan använda för att ta sig in i en hangar. Momentet att klä ut sig för att ta 
sig förbi vakter är ett klassiskt inslag i många spel och även andra verk- Även dialogen 
med vakterna visar ett av de klassiska sätten att ta sig förbi genom att man intimiderar 
vakterna och därmed får tillträde. Om vakterna skulle ha kontrollerat upp saken närämre 
skulle de nog ha förstått att det var en falsk general de har att göra med. Väl inne i 
hangaren har jag kvar att man smyger ombord på ett flygplan samt konversationen med 
skurken, även om jag ändrade så att skurken här lyckas sabotera planet på eget bevåg 
genom inkompetens. Hjältarna kan dock fly på samma sätt och landar fortfarande i 
Olofström. 
 
Olofström är tämligen oförändrad i uppbyggnad. Man klättrar upp på Himmelsberget som 
är en labyrint man får navigera. Den enda hjälpen somm finns är att det korrekta vägen är 
märkt med att man ser fragment av den riktiga vägen upp på toppen under den nu täta 

 



 

vegetationen. Om man lyckas ta sig igenom denna labyrint kommer man hitta häxans 
lärling i en stuga. Istället för att strida mot henne kan man istället övertyga henne om att 
apparaten borde förstöras och hon kommer inte att bli medtvingad av hjältarna utan hon 
kommer stå kvar till slutet av spelet istället. 
 
Bara en stad återstår efter detta och det är Karlskrona. Den gamla storyn om att 
landshövdingen blivit utbytt är kvar och man får ta sig till länsstyrelsen och gå igenom den. 
Det är fortfarande byråkratin som regerar och för att få tillträde måste man ha rätt papper 
så man får gå igenom kontoren och tala med de anställda tills man får rätt papper. Med 
det får man möta landshövdingen som ger upp ganska lätt, istället för att som i 
ursprungsplanen kalla på hjälp och man skulle bli tvungen att återta länsstyrelsen med 
våld. Efter detta ger han ett vagt tips om var häxan håller till. 
 
Häxan håller till på Hanö och man måste ta sig dit med båt från Nogersund. När man tagit 
sig dit finns det några spärrar som man inte kan ta sig förbi innan man förstört alla 
apparater. Med dessa förstörda finns det dock inga hinder för att gå ut till båten. Efter en 
resa över kommer man fram till Hanö sent på kvällen. Eftersom spelet börjar tidigt på 
morgonen kan man dra slutsatsen att detta äventyr tar plats under en dag. Däremot finns 
det inget som förhindrar spelaren från att åka mellan städerna, logiskt sett följer 
transporterna tidtabellerna och det tar en viss tid att åka, så den egentliga tiden kan 
hamna på några dagar. Eftersom detta är fiktion så kunde jag ta mig vissa friheter känner 
jag. Om man överanalyserar allt på det sättet tappar man rätt mycket av vad som gör spel 
kul. Det finns ett citat som kallas för MST3K-mantrat för dessa logikproblem. Det citatet 
kommer från introlåten till TV-serien Mystery Science Theater 3000 och går såhär: “It's just 
a show, I should really just relax.”22 Ett bra citat att tänka på när man börjar fundera för 
mycket över hur saker och ting hänger ihop i fiktion jämfört med verkligheten. Sådana här 
logikproblem brukar publiken inte tänka på under spelet, men de kan dyka upp ett tag 
efteråt. Man har döpt detta fenomen till Fridge Logic23 för att man brukar börja tänka på det 
när man går till kylen för att hämta en dricka under en paus eller efter att TV-programmet 
är slut och motsvarande. 
 
Tillbaka till storyn. Efter att man tagit sig ut till Hanö kommer man få leta upp nyckeln till 
fyren där Blomsterhäxan gömmer sig. När man tagit sig in där kan man konfrontera henne 
och be om en förklaring. Hon är dock tystlåten och dessutom hotande. Men man kan få 
lärlingen att komma till undsättning. Lärlingen och häxan tar sig högre upp i fyren och 
strider. När man kommer upp efter dem är striden redan slut och lärlingen ligger 
medvetslös. Om man konfronterar häxan efter detta kommer hon att kommentera på hur 
man har saboterat hennes planer och häxan ger sig av utan strid. Sedan har man klarat 
spelet. Här haltar väl spelet mest på grund av stridsbristen eftersom det är svårt att lägga 
in en episk slutstrid på ett bra sätt med bara text till sitt förfogande. 
 

22 Joel Hodgson (1988.) Love Theme From MST3K 
23 TV Tropes – Fridge Logic (Elektronisk) Tillgänglig 2008-06-09: 
 < http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/FridgeLogic > 
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Hela denna process med omarbetandet av storyn och inläggandet av problemlösning tog 
mig rätt lång tid så jag hade ganska dåligt med tid för att hinna med att lägga in 
stridssystemet, särskilt med tanke på att jag fortfarande hade arbete kvar. Ett stort 
problem under denna fas var även den konstanta risken att jag skulle gå in i väggen igen 
på grund av att påfrestningen av ensamarbetet och studietröttheten. Arbetet gick 
långsammare än jag hade hoppats, men det gick framåt i alla fall och jag gick inte helt in i 
väggen igen. 
 
När påsken kom åkte jag hem för att få någonting annat än projektet att tänka på. Detta 
var nog en rätt bra “semester”. Jag fick tid att tänka på annat och jag gjorde även andra 
saker, som att ta en lång promenad genom ett snötäckt Härnösand. Jag arbetade dock lite 
även hemma och blev klar med platsdatabasen. Med den klar så kunde man nu gå runt i 
hela världen och efter detta gick arbetet mycket bättre. Jag blev klar med mer och mer och 
till slut hade jag lyckats lägga in hela spelet. Detta var en stor lättnad och jag kunde nu gå 
över till den sista fasen. 
 

Testfasen och slutet 
Det första jag gjorde under testfasen var att se till att spelet skulle gå att spela igenom från 
början till slut. Detta gick inte i den första versionen utan jag fick lösa en hel del buggar 
och fylla i glömda variabler, såsom vilka rum som ansluter till andra rum, innan det 
fungerade. Jag fick sedan gå igenom all text i spelet och se till att den radbröts korrekt. 
Kommandotolken i Windows är inte lika intelligent som ett ordbehandlingsprogram, utan 
den går över till nästa rad när den får slut på plats istället för vid närmaste mellanslag. 
Detta medförde att den radbröt mitt i ord så jag fick gå igenom allt och manuellt lägga in 
varje radbrytning samt även snygga till dialogen i vissa fall eller korta ner den för att det 
skulle se bra ut. Jag fixade även vissa andra buggar som att byta ut funktionalitet i vissa 
lägen för att spelet inte skulle krascha, bland annat vid start och när man ska spara eller 
ladda sina framgångar. Jag fick även leta upp information i hjälpfilen till Visual Studio24 om 
hur man ska gå tillväga för att svenska tecken ska visas korrekt, detta löstes med en rad 
kod efter att jag letat i hjälpfilerna. Jag tror att det sätt jag fick lära mig under grundkursen 
var bra mycket krångligare än det jag hittade. 
 
Det andra jag arbetade med under slutet var att fundera över publikation av mitt spel. Jag 
kom fram till att jag borde skaffa mig en egen hemsida som jag kunde lägga upp mina 
projekt på så att andra kan se vad jag har gjort. Jag har varit ordentligt slö med att skaffa 
en hemsida, då jag haft planer på det i ett par år men det har inte blivit av. Bland annat 
måste man bestämma sig för ett domännamn och när jag väl kom på ett visade det sig att 
det redan var taget vilket var ett problem för mig. Webbsidorna på denna dress såg rätt 
amatörmässiga ut och jag skulle nog prestera bättre trots att mina kunskaper i webbdesign 
är så grundläggande att mina sidor skulle kunna få “Kompatibel med Internet Explorer 
2.0”-logga. Men det skulle nog kunna gå rätt väl ihop med mitt spel om jag sätter 
kommandotolkens vanliga färgschema på det, tänkte jag. 

24 MSDN (Elektronisk) Tillgänglig 2008-06-09: < http://msdn.microsoft.com/sv-se/default(en-us).aspx > 
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Det sista jag gjorde på mitt projekt var att skriva ihop en presentation. På min presentation 
använde jag samma teckensnitt och färger som kommandotolken använder för att få ett 
tema. Jag visade även vissa utvalda bilder, både kartor jag ritat samt bilder från mina 
inspirationsresor. Jag fick min presentationstid första dagen med blandade känslor. Dock 
kändes det skönt att bli av med den tidigt. Trots förberedande av vad jag skulle säga 
kändes det inte riktigt som att presentationen gick som jag planerat. Även om jag 
förbereder mig mycket och gör upp planer så lyckas jag på något sätt inte följa dem när 
jag presenterar. Men det är i min natur och det hade varit mycket behändigare att ha 
någon annan att presentera, dock en lyx jag saknade då jag arbetade ensam. Men jag 
hade någonting jag kunde visa upp i alla fall. 
 

Vidare idéer 
Under arbetet med detta projekt fick jag en hel del idéer på förbättringar. Vissa av dessa är 
idéer jag kom på under designfasen som inte kom med i slutprodukten på grund av 
tidsbrist, vissa är nya uppslag som dykt upp under arbetets gång. Bland annat så hade jag 
idéer på en uppföljare, men jag har tänkt om i den frågan och arbetat om den tanken. Jag 
blev inte helt nöjd med min slutprodukt, den största anledningen var att jag inte fick in 
RPG-delen i den. Men det gav mig samtidigt en hel del nya idéer som annars inte hade 
dykt upp. Jag lärde mig en hel del från detta arbete, så jag känner mig ändå nöjd med vad 
jag åstadkommit under dessa 15 veckor. Jag kommer nu att ta upp en del idéer som kom 
upp under projektets gång och som jag hoppas kunna använda i en framtida produktion. 
 

Uppföljare och remake 
En av mina tankar var att göra en uppföljare som handlar om hur Blomsterhäxan gör ett 
nytt försök att skapa sig sin egen trädgård fast denna gång på en annan plats, som till 
exempel i Västernorrland. Ju mer jag tänkte på detta och desto mer jag funderade över 
hur mitt projekt växte fram kändes det snarare som att jag borde göra en remake 
(nyversion) av det hela. Så jag kände att jag borde göra en nyversion av spelet som 
utspelar sig en varm sommar i Västernorrland. Även om jag i flytten av spelet från 
Blekinge till Västernorrland  förlorar detaljen att Blomsterhäxan vill göra Sveriges Trädgård 
till sin egen personliga, så känns Västernorrland mer hemma för mig. Jag känner även till 
mer obskyra och undangömda platser där, platser som skulle fungera väl att ha med i mitt 
spel. Bland annat den största flygplatsen i Sverige, Kubbebasen, som är en gammal militär 
krigsflygbas mitt ute i ingenstans. Sen finns även den misslyckade sötvattentunneln 
utanför Kramfors. En 40 km lång vattentunnel som skulle forsla vatten till sågverken efter 
Ångermanälven, vars vatten upp till Hammarsbron är bräckt och därmed inte kan 
användas. Sen finns även turistmål som Sveriges geografiska mittpunkt, Flataklacken.25 
Jag kan även ta med Jämtland i spelet och få med Döda Fallet och den Thailändska 
Paviljongen i Ragunda samt Storsjöodjuret i Östersund.26 

25 Mittsverige Turism (Elektronisk) Tillgänglig 2008-06-09: < http://www.upplevmittsverige.nu/ > 
26 Jämtland Härjedalen Turism (Elektronisk) Tillgänglig 2008-06-09: < http://www.jamtland.info/ > 
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Den grundläggande storyn ska väl vara ungefär samma. Blomsterhäxan vill ha en egen 
personlig trädgård och hjältarna ska försöka förhindra det. Men allt är inte helt rätt utan 
den mystiska Drottningen av Natthimlen håller även hon på att förverkliga sina mystiska 
planer. Ask, Mai och Sten hamnar mitt i detta och får ta sig runt i mellersta Sverige för att 
reda ut alla planer och försöka stoppa dem. Karaktärerna kommer att få lite mer backstory 
och spelaren kommer att få reda på mer om alla karaktärer och vad deras mål är. 
 
Speltekniskt har jag också fått idéer om förbättringar. Bland annat har jag funderat över 
om det skulle gå att lägga in förbättrad styrning av spelet. För att göra inmatning av 
kommandon enklare borde det finnas ett alternativ för det, kanske även göra så att man 
kan gå med hjälp av piltangenterna eller något liknande. Detta gör att jag kan bli tvungen 
att läsa på mer om C++ för att kunna genomföra det. Om jag går tillbaka till den linjära 
utvecklingen av storyn borde jag kunna lägga in möjlighet att starta spelet från valfritt 
kapitel när man klarat av det. Sedan borde jag arbeta om mitt nuvarande system med 
event flags. Event flags är vad man kallar de variabler som håller koll på vad spelaren har 
gjort och inte gjort. Jag noterade att det system jag använde lätt blir krångligt och 
svåröverskådligt, särskilt när man börjar få slut på event flags. Och möjligheten att öka 
antalet event flags borde förenklas genom att sätta en variabel för det så att man bara 
behöver ändra på ett ställe i koden. 
 
Stridssystemet ska in det också. Jag får återuppta arbetet på det och få det att fungera 
som det ska. Jag har även kommit på förbättringar till det från min grundplan, bland annat 
stöd för tidsbegränsade strider samt bossar som blir starkare när spelaren blir starkare. 
 
Jag har även haft andra idéer som att lägga in achievements i ett plagiat av vad som 
används av alla spel till Xbox 360. Det betyder att om man klarar ett visst mål, till exempel 
att döda 100 fiender, så får man ett bevis som säger att man klarat det. Det fungerar 
visserligen bättre på 360n då man kan koppla upp sig mot internet och se vad andra har 
klarat av. Jag planerar även att lägga in mer dolda kommadon i en referens till gamla 
textspel som oftast hade en hög med sådana, bland annat lustiga svar på vissa otillåtna 
förslag på vad karaktären kan göra. Vissa dolda kommandon kommer dock att vara till för 
mig för att jag ska kunna felsäkra mitt spel, några sådana finns redan inlagda. Jag 
planerar även för mer easter eggs och shout outs. Easter eggs är när man lägger in 
gömda detaljer och referenser i spel. Shout outs är mer direkta referenser till andra verk. 
 
Denna spelidé är någonting jag tror på och jag skulle lätt kunna se det som en stortitel. 
Även om det är en aning udda idé är det fullt genomförbar även med den senaste grafiken 
och ett episkt soundtrack. Det svåraste kommer nog att vara att få ett företag att nappa på 
den, men om jag någon gång i framtiden blir klar med nyversionen av det här spelet och 
det motsvarar mina förväntningar så kommer jag att ha någonting jag verkligen kan vara 
stolt över. Men att sälja in rena textspel i dagsläget är svårt, även om de kan vara lika 
episka som de senaste spelen. 
 

 



 

Slutfunderingar 
Det har varit en lång och påfrestande resa, känns det ändå inte som att den är helt över. 
Jag har fortfarande en hel del idéer och tankar kring detta och jag känner att jag vill 
fortsätta arbeta på det. Med det jag gjort hittills är jag nöjd med, även om det blev ett rent 
textäventyr så borde jag ha använt de befintliga verktyg som finns för att göra det enkelt 
för mig. Men om jag ska fortsätta arbeta på detta så kommer de verktygen inte att vara 
tillräckliga för mina planer så jag skulle ändå vara tvungen att göra mina egna. 
 
Jag har lärt mig mycket från detta projekt och jag känner att med dessa nya kunskaper 
kan jag bara gå framåt och göra bättre spel. Bland annat har jag smärtsamt fått lära mig 
att även om man har fått en sak att fungera en gång behöver det inte betyda att man kan 
få det att fungera en gång till. Det handlar bara om att jag borde sätta mig ner och ta mig 
tid att arbeta på mina projekt då och då.  
 

 



 

Kapitel 5 – Slutord 
När jag började på denna utbildning var jag rätt osäker på vad exakt jag ville arbeta med 
inom spelindustrin. Under de år som jag studerat vid BTH har den bilden klarnat en hel 
del. I början lärde vi oss programmering och grunder i medieteknik. Jag kom här fram till 
att programmering inte verkade vara någonting för mig, smått ironiskt med tanke på att jag 
programmerat under mitt kandidatarbete. I medieteknik var vi en grupp blivande 
spelutvecklare som gjorde en film. Kanske inte helt rätt format med tanke på vad vi skulle 
fortsätta utbilda oss till, men fortfarande en nyttig upplevelse. Sedan började vi läsa mer 
specifikt om spel, bland annat om spelteori och spelhistoria. Spelteori har egentligen inte 
så mycket med spel att göra, men det var fortfarande en intressant kurs. Spelhistoria är 
också intressant, att se hur spel har utvecklats från antiken till modern tid. 
 
Under andra året fick vi lära oss mer, bland annat om grafiska uttryck och bildberättande. 
Detta gav mig lite nya inblickar i hur man designar ett spel och får de att se bra ut. Jag fick 
även inblickar i hur man gör tidlös grafik, grafik som ser lika bra ut även efter tio år. Med 
tanke på hur snabbt grafiken har utvecklats är det en rätt svår konst eftersom de flesta 
spel ser daterade ut efter bara fem år. Vi gjorde även ett stort och misslyckat projekt i med 
hela klassen. Vi räknade ut att det berodde på att vi inte hade någon ansvarig för hela 
projektet utan istället arbetade varför sig i grupper. Vi borde egentligen ha ignorerat de 
direktiv vi fick för hur vi skulle arbeta och gjort vår egen struktur. Vi gjorde även ett annat 
stort projekt i en produktionskurs vilket gav mig en hel del erfarenheter. Bland annat att jag 
inte ska arbeta med 3D-grafik. Vi hade ett överskott på designers och hade tagit fram ett 
koncept för att göra ett designtungt spel, men vår producent skrotade den idén två dagar 
före projektstart och tvingade de flesta att göra grafik istället. Spelet blev ju sedan också 
som det blev, tack vare vissa brister i projektledningen. Bland annat borde detaljer ha 
kapats bort mycket tidigare när det stod klart att vi inte skulle kunna lägga in dem. Men det 
gav en bra inblick i hur man arbetar med projekt. 
 
Tredje året fick vi arbeta fritt med vad vi ville och jag arbetade själv hela tiden med olika 
saker för att få prova på många olika moment. Jag bestämde mig för att det jag vill göra är 
att ta fram och utveckla spelkoncept samt att komma på karaktärer och arbeta med 
storywriting. När det stod klart att jag inte skulle få en egen grupp fick jag fundera över 
någonting som jag skulle kunna arbeta ensam Jag hade olika idéer, bland annat 
funderade jag på att skriva koncept för ett stort spel. Men jag kände att jag ville ha ett spel 
att visa upp i slutet av mitt arbete, inte bara ett koncept. Jag funderade lite på om jag 
skulle ta fram ett enkelt spel i Flash, men jag kände att det nog skulle vara lite för lätt och 
jag skulle spendera den största tiden med att bara designa nya banor när jag väl fått 
motorn att fungera. Jag började tänka en del på vad en person i min klass sagt om spel 
och jag bestämde mig för att se om jag kunde göra ett textspel. Jag kände att jag ville göra 
ett text-RPG då RPGs inte ofta gjorts med endast text, särskilt inte med de system som 
används i moderna RPGs. Nu när projektet är över så var mina planer lite väl ambitiösa 
och jag borde ha arbetat med att göra ett vanligt textäventyr med något av de befintliga 
verktygen. Jag skulle ha kunnat fokuserat mer på att skriva en story och utvecklat 
karaktärer, men jag tror att det var en nyttig upplevelse för mig att misslyckas också. Man 
brukar ju säga att man lär sig från sina misstag och det känns som att jag tack vare att jag 

 



 

misslyckades med mitt ursprungsmål har lärt mig en hel del nytt och fått en hel del insikter 
som jag annars inte skulle ha fått. 
 
De tre huvudpersonerna i mitt spel kom jag ursprungligen på till en sommarkurs jag läste 
sommaren efter det första året. Sedan återanvände jag till dessa i ett par andra projekt 
före detta kandidatprojekt. Det första projektet samt detta skiljer sig de rätt mycket från mitt 
andra projekt dock . Skillnaden ligger i att här är hjältarna vänner från början medan i mitt 
andra projekt så möts de under berättelsens gång. Jag har ännu inte riktigt bestämt mig 
för vad jag ska göra med dessa karaktärer, även om jag har skrivit om deras 
personligheter och intressen. Om jag gör om det här projektet med mina nya idéer 
kommer de nog att få mötas under äventyrets gång, för det är så jag tänkt mig att de ska 
mötas. Det andra projektet skiljer sig även genom att det var tänkt som en följetong där 
huvudpersonerna stöter på varandra i början och sedan får i uppdrag att leta upp 
information om en sällsynt och dödlig blomma. Som det ser ut är blommor ett 
återkommande tema för mig. 
 
Den story som jag skrev för det här projektet kom jag på bara för det här projektet och jag 
tänkte egentligen inte vidareutveckla den men den har satt sig fast på något sätt. När jag 
arbetat med den har jag hela tiden fått nya idéer på hur jag ska använda den och hur jag 
ska utveckla den vilket jag ser som intressant. Mina planer för att fortsätta göra textspel 
var att jag skulle göra något helt annat, kanske förverkliga min idé om att göra ett fanfic-
textspel baserat på en gammal följetong jag och några andra skrev på ett forum i vilken vi 
driver med fiktiva verk, fanficförfattare och shippers. Men jag tror att jag inte ska utveckla 
den idén så mycket mer utan jag känner nu att jag borde fokusera på att göra detta projekt 
till något större och bättre än vad jag ursprungligen tänkt. Fanfics är berättelser om 
etablerade fiktiva karaktärer och universum skriva av fans.27 Shipping är när fans parar 
ihop fiktiva karaktärer i ett romantiskt syfte.28 
 
Innan projektet startade ställde en annan fråga om man kunde få ett spel rolig genom att 
skala bort allt som inte är själva kärnan i spelandet. Detta var en drivande faktor till att jag 
ville göra ett text-RPG. RPGs idag brukar oftast ha snygg grafik och episka soundtracks 
och jag funderade på om det skulle vara lika kul att spela även om man tog bort det och 
bara lämnade kärnan, nämligen skala ner allt till att bara bestå av text. Eftersom jag aldrig 
lyckades göra ett RPG så står den frågan kvar delvis obesvarad, men jag känner att det 
går att genomföra och det går att få det bra. Jag har i mina arkiv ett gammalt projekt där 
jag försökte göra ett text-RPG. Den koden kunde jag inte använda till detta projekt 
eftersom den skrevs för att uppfylla vissa krav på det projektet samt att den var otroligt 
krånglig och svårförstådd, bland annat på grund av bristfälliga kommentarer i koden. Det 
som fungerande där var att man kunde slåss mot fiender, men det enda som fungerade 
var den vanliga attacken eftersom jag inte hade tid att lägga in så mycket annat. Sedan 
hade jag gjort systemet onödigt krångligt med massvis av variabler och det var en detalj 
jag inte kunde ändra i den koden. Men jag känner att om jag skulle kunna få mitt nya 

27 Wikipedia - Fanfic (Elektronisk) Tillgänglig 2008-06-09: < http://en.wikipedia.org/wiki/Fanfic > 
28 TV Tropes - Shipping (Elektronisk) Tillgänglig 2008-06-09:  
 < http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/Shipping > 

 

                                                



 

system att fungera och implementera det i ett spel så är jag någonting på spåren. 
Någonting som mycket väl skulle vara kul att spela. Men en viktig detalj i ett textspel är att 
man lyckas få till en bra story eller ett bra koncept. De första äventyrsspelen var mycket 
rent utforskande och man spelade dessa spel mycket, men nu när grafiken och ljudet blivit 
bättre och bättre så ställs det högre krav på textspel eftersom de inte kan falla tillbaka på 
att hålla spelare kvar genom snygg grafik. Den märks också på att den sorts textspel som 
har överlevt längst är just den interaktiva fiktionen, spel som är som en bok men som man 
själv får gå runt i i sin egen takt. Det finns ju barnböcker som fungerar på ett liknande sätt 
där man läser en text och sedan får ett val och får byta till andra sidor beroende på vilket 
val man gör. Interaktiv fiktion har här den fördelen att man slipper byta sidor fram- och 
tillbaka utan man får själv gå runt i världen och utforska och öppna upp nya delar av 
storyn. Att personer fortfarande spelar och utvecklar sådana spel är ett bevis på att 
textspelen fortfarande lockar en publik, även om de inte längre går att använda 
kommersiellt. Jag känner att jag vill vidareutveckla detta till genom att föra in mer 
avancerade inslag i textmiljö. Jag har spelat spel som använder tecken för att rita grafik, 
men dessa ser inte jag som rena textspel på grund av att de faktiskt har en primitiv grafik. 
Ett exempel på detta är Rogue29 och alla dess kloner, som är ett action-RPG som man ser 
uppifrån bara det att all grafik består av de tecken som finns i en dators normala 
teckenuppsättning, som bokstäver och siffror. Dessa spel har i sin tur utvecklats till 
moderna storsäljare som Diablo30, fast med riktig grafik och ljud. Jag har även spelat 
moderna textspel som Guilty Bastards31. Dessa spel kan i vissa fall använda en enkel bild 
för att illustrera den plats man är på men man styr fortfarande spelet med textkommandon. 
 
En brist med textspel är fortfarande att de oftast glömmer att inkludera en lista över 
användbara kommandon och istället förlitar sig på att spelaren klurar ut vilken synonym 
som speldesignern valt för att utföra en viss handling. Detta har nog varit den största 
källan till frustration för många spelare. Jag vet att jag själv råkat ut för detta när man fått 
gissa många gånger innan spelet förstår vad det är spelaren vill göra. Detta fenomen har 
varit vanligt nog för att ha blivit parodierat i textspel32. Jag känner dock att jag vill utveckla 
styrningen mer och göra den enkel och logisk, bland annat genom att lista de kommandon 
spelaren har tillgänglig i en hjälpfil och se till att de fungerar som de ska. Detta samtidigt 
som man inkluderar vissa kortkommandon och synonymer utifall man har spelare som inte 
läser hjälpfilen samt ett kommando i spelet som listar de vanligaste kommandona som 
spelaren behöver för att klara spelet. 
 
Men för att avsluta får jag väl säga att även om spelet inte blev som planerat får jag 
fortfarande vara nöjd med min prestation och vad jag lärt mig från att arbeta med det. Jag 
hoppas att jag någon gång i framtiden kan presentera en förbättrad version av detta 
eftersom jag känner att det fortfarande finns många aspekter att utforska och att jag 
fortfarande har många idéer för hur jag ska ta detta vidare. Blomsterhäxan väntar på sin 
chans att blomstra på riktigt... 

29 Rogue (1980.) Michael Toy, Glenn Wichman & Ken Arnold (spel:PLATO) 
30 Diablo (1997.) Blizzard Entertainment (spel:PC) 
31 Guilty Bastards Kent Tessman (spel:PC) 
32 TV Tropes – You Can't Get Ye Flask (Elektronisk) Tillgänglig 2008-06-09: 
 < http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/YouCantGetYeFlask > 
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Bilaga I – Projektplan 
 

Projektplan Text-RPG 
 

Ulf Strömberg 
 

Projektmål 
Huvudmålet med detta projekt är att ha ett fullt spelbart text-RPG. Som ett bonusmål 
kommer jag även få en spelmotor som kan användas för liknande spel i framtiden. 
 
Spelet 
Spelet är tänkt att ta plats i Blekinge i nutid. Det kommer en häxa med målet att konvertera 
Blekinge till hennes personliga trädgård så hon placerar ut apparater som gör personer 
och djur galna i hopp om att detta ska göra att innevånarna kommer lämna Blekinge så 
hon kan ta över. Dock så fungerar dessa apparater inte som förväntat på ett fåtal personer 
utan dessa för istället nya förmågor. En av dessa personer råkar stöta på en av häxans 
undersåtar och bestämmer sig för att ta reda på vad som försiggår och ger sig ut på en 
resa genom Blekinge på jakt efter källan till vad som gör alla galna. Under denna resa 
stöter han på mer personer som har fått nya förmågor uppväckta och tillsammans 
bekämpar de häxans undersåtar och tillslut även häxan själv. 
 
Motorn 
Jag kommer att bygga en spelmotor i C++ till detta spel, denna spelmotor ska även gå att 
använda till liknande spel. De funktioner jag planerar att få in i motorn är en enkel 
kommandotolk för navigering i spelvärlden samt ett enkelt menysystem för användning i 
strid. Andra funktioner som måste finnas är navigeringssystemet och stridssystemet med 
tillhörande underfunktioner. Man ska även kunna spara och ladda spelet. Om tid finns ska 
jag även försöka få in stöd för flera språk. 
 
Kvalitetskrav 
Mitt kvalitetskrav är att jag ska ha ett komplett fungerande RPG med ett fullt spelbart 
huvudquest samt tillhörande dokumentation. Sen kommer jag att arbeta mot att ha så få 
buggar som möjligt samt ha en bra balans i spelet. 
 
Publicering 
Spelet och motorn samt källkod och dokumentation ska jag lägga upp på en sida på 
internet så att andra kan ta del av vad jag gjort. 
 
 
Syfte 
Motiveringen till detta projekt är att jag känner att spel i ren textform är någonting som 
försvunnit i och med att grafik och ljud blivit bättre. Sen är det intressant att se om man 
kan få ett spelgenre där grafik och ljud ofta spelat en stor roll att bli bra även om man tar 
bort allt det. 
 
Vad jag avser att uppnå med detta projekt är en större insikt i hur det är att arbeta med att 

 



 

skriva en berättelse för spel samt hur det är att designa ett stridssystem för ett RPG. Jag 
vill även ha en motor för denna sorts spel som jag kan använda i framtiden. 
 
 
Projektmetod 
 
Arbetsgång 
Jag kommer att arbeta som så att jag kommer att inleda med att skriva dokumentationen 
för spelet samt motorn. Här ska jag skriva ner storyn, karaktärer, dialoger och quests. Jag 
ska även försöka uppskatta hur motorn ska byggas upp samt upprätta ett klassschema för 
denna. Jag ska även se till att ha en artefaktlista med uppskattad tidsåtgång samt 
prioritering för de olika delarna. Under denna fas kommer jag att använda de källor jag har 
för att se till att jag får en bra, fungerande story. 
 
När dokumentationen är klar ska jag bygga motorn samt se till att få den fungerande med 
all planerad funktionalitet. Här kommer jag nog få läsa på lite mer om C++ för att 
återuppliva de kunskaper jag har i det språket. 
 
Efter detta kommer jag lägga in spelet i spelmotorn, vilket är att föra över det jag skrivit i 
designdokumenten i spelmotorn samt se till att det fungerar. 
 
Den återstående tiden kommer att användas till testning och balansering av spelet. Jag 
hoppas få att få så mycket tid som möjligt till detta så att jag kan få till en bra balans, detta 
kommer även vara bra träning för mig på hur man balanserar ett spel. 
 
Delexaminationer 
Som jag ser det finns det utrymme för tre delexaminationer, en efter varje fas. 
 
Den första delexaminationen blir på dokumentationen, denna kommer ta plats när jag 
ämnar vara klar med dokumentationen, vilket den ska vara under projektvecka 4. 
 
Den andra delexaminationen kan vara av spelmotorn när den ska vara klar under 
projektvecka 8. 
 
Den tredje kan vara av min betaversion av spelet, när jag fört in allt vilket ska vara klart 
projektvecka 10. 
 
 
Tidplan 
 
Vecka 4 Dokumentation Koncept, Story, Viktiga Karaktärer 
Vecka 5 Dokumentation Karaktärer, Stridssystem 
Vecka 6 Dokumentation Fiender, Föremål 
Vecka 7 Dokumentation Teknisk Dokumentation, Delexamination 1 
Vecka 8 Motor Grundfunktioner, Världen, Navigation 
Vecka 9 Motor Stridssystem, Karaktärsklasser 

 



 

Vecka 10 Motor Föremål, Attacker, Events 
Vecka 11 Motor Slutarbete, Testning, Delexamination 2 
Vecka 12 Lägga in 

speldata 
Variabelinmatning, Textinmatning 

Vecka 13 Lägga in 
speldata 

Delexamination 3 

Vecka 14 Betatest Test av spelet 
Vecka 15 Betatest          | 
Vecka 16 Betatest         V 
Vecka 17 Betatest Spelet klart 
Vecka 18 Examination Slutexamination 
 
 
Projektrisker 
De risker för projektet som jag kan förutse är för det första idétorka under 
dokumentationsskrivandet. Om detta sker hoppas jag på att kunna inleda en dialog med 
andra som kan kommentera på vad jag har och ge förslag på hur jag ska fortsätta. 
 
Under motorbygget kan det dyka upp buggar och andra skumma saker, här hoppas jag 
också på att kunna söka assistans från de som är mer kunniga än mig för att avhjälpa de 
problem som uppstår. 
 
Ett problem som jag riskerar att drabbas av är att jag har lätt för att bli distraherad. Jag 
kommer försöka se till att ha så få distraktionsmoment som möjligt genom att arbeta på 
skolan. Vid research ska jag också försöka att inte läsa för mycket i de källor jag har. 
 
Sen är att jobba själv även det väldigt påfrestande i längden. Om jag jobbar på skolan 
kommer jag nog jobba i samma rum som andra samt att jag ska försöka upprätthålla 
kontakt med andra så att jag har folk att prata med under projektets gång. 
 
Sen finns det även andra problem som kan uppstå, dessa tar jag hand om om de dyker 
upp. Om man tappar tid på grund av sjukdom går det att arbeta igen. Dataförlust ska jag 
se till att försöka undvika genom att ha backups på andra lagringsmedia och så vidare. 
 

 



 

Bilaga II – Ordlista 
 
C++ – Ett av de mest populära programmeringsspråken för datorer. 
 
Colossal Cave Adventure – Ses som det första äventyrsspelet där spelaren kan utforska 
en stor grotta. 
 
EarthBound – Ett RPG som kom till Super Nintendo i mitten av 1990-talet. Spelet handlar 
om Ness som får psykiska krafter när en meteorit kraschar utanför hans hus. Han får i 
uppdrag att stoppa en utomjording från att ta över jorden och ger sig ut på en resa. Spelet 
har inte släppts i Europa. 
 
Flash – Populär teknologi för att lägga till multimedia till webbsidor. 
 
Kommandotolk – Program som läser in textkommandon och utför de instruktioner som 
ges. Finns bland annat i de flesta operativsystem, samt är det enda sättet att styra 
textbaserade operativsystem som DOS. 
 
Mystery Science Theater 3000 – Kultförklarad TV-serie som handlar om en person som 
blir skickad till en rymdstation och blir tvingad att se på dåliga filmer. Han bygger några 
robotar för att hålla han sällskap och tillsammans sitter de och kommenterar på de filmer 
som de ser. Har startat en hel subkultur där personer driver med dålig fiktion i samma stil 
som serien. 
 
NPC (Non-Player Character) – Karaktär i ett spel som spelaren inte har kontroll över. 
Egentligen en benämning på alla sådana karaktärer, men brukar oftast bara användas för 
att beskriva neutrala karaktärer. 
 
Paper Mario – Spelserie med Mario som kännetecknas av sin grafiska stil där alla 
karaktärer ser ut som pappersdockor. Den skiljer sig från andra Mariospel genom att ha en 
säregen humoristisk stil. 
 
RPG (Role-Playing Game) – Rollspel. I detta dokument refererar det till 
datorspelsvarianten av rollspel, vilket är spel som kännetecknas av att de har en eller flera 
spelarstyrda karaktärer i en välutvecklad fiktiv värld där karaktärerna har stats som ökar 
under spelets gång. Finns i västerländsk variant (Baldur's Gate, Neverwinter Nights) och 
japansk variant (Final Fantasy, Dragon Quest). 
 

 



 

Statuseffekt – I datorrollspel är det olika effekter som karaktärerna kan få, negativa som 
förgiftning och sömn eller positiva som ökad styrka eller ökat försvar. Dessa håller i sig tills 
de blir borttagna av förmågor eller de går över av sig själva. Moderna termer för dessa är 
buff (positiv) och debuff (negativ). 
 
Stugan – Det första exemplet på ett äventyrsspel på svenska. Det går ut på att utforska en 
stuga i Småland. Första versionen kom i slutet av 1970-talet. Blev en större kommersiell 
framgång när det släpptes 1986. 
 
Textspel – Ett spel som använder text och tecken istället för vanlig grafik. 

 
Yu-Gi-Oh!: The Abdridged Series – Parodi av den engelska dubbningen av animen Yu-
Gi-Oh!. Som namnet antyder så består serien av att alla avsnitt klipps ner till omkring fem 
minuter samtidigt som dialogen byts ut utan att förändra ursprungshandlingen mycket. Har 
startat en uppsjö av andra Abridged Series. 
 
Äventyrsspel – Spelgenre som kännetecknas av utforskande, problemlösning, interaktion 
med karaktärer i spelvärlden och ett fokus på berättande. Ursprungligen en benämning på 
Adventure-kloner men används nu för att beskriva alla spel med sådana moment som en 
huvudsaklig del av spelandet. Exempel på kända äventyrsspel är Monkey Island, Broken 
Sword och Myst. 
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