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Avanglarion  Av: Fredrik Lilja 

Förord 
Länge har jag velat skapa en ny värld, en ny plats för äventyr, berättelser, hjältesagor 
och nya miljöer. Detta kandidatarbete gav mig den chansen att få låta fantasin sprida 
sina vingar och skapa. Jag är väldigt tacksam för denna chans att starta en ny värld 
som en dag kanske blir lika stor som Narnia, Middle Earth eller Warcraft- 
universumet.  
 
Resultatet efter dessa 15 veckor av arbete är jag extremt nöjd med men samtidigt vet 
jag att detta är något jag vill fortsätta arbeta med och utveckla i många kommande år.  
Jag skulle vilja passa på att tacka min familj och vänner för deras stöd i både bra och 
dåliga tider. Jag vill även tacka de lärare, speciellt min handledare; Joel Hakalax för 
hjälpen och stödet genom dessa 15 veckor av arbete. Tack.  
 
Förutom dessa människor som varit nära mig under detta arbete vill jag även tacka 
artisten Vangelis (Evangelos Odysseas Papathanassiou) för hans musik som var 
både till mycket inspiration och även gett mig viljan att fortsätta kämpa när det varit 
tungt.  
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Abstrakt 
Mitt kandidatarbete gick ut på att jag ville skapa ett koncept för en ny fiktiv värld som 
skall vara användbar i spel, böcker, filmer eller rollspel. Jag valde att inte specialisera 
världen mot någon bestämd media utan istället skriva användbar information för all 
media.  
 
Till mitt kandidatarbete valde jag att göra grunden till denna nya värld utifrån vilken 
jag senare kan arbeta djupare med världen. Vare sig mer fakta, djupare detaljarbete 
eller berättelser om eller från världen i from av sagor.  
 
All fakta om den fiktiva världen skulle dokumenteras digitalt för möjligheterna att 
senare utveckla och kanske även distribuera digitalt till potentiell publik. Jag använde 
mig av programmet Word för att dokumentera vad jag ansåg vara viktig 
grundläggande fakta om världen.  
 
Jag valde även att skriva mitt kandidatarbete på engelska för att hjälpa mig utveckla 
min skrivförmåga med engelsk text samtidigt som den skulle utnyttja alla mina 
kunskaper och intressen kring vår världs historia för att med hjälp av den skapa 
konceptet för en ny värld.  
 
Arbetet har gett mig en chans att utveckla inte bara mitt intresse för historia och 
utnyttjat det utan också förbättrat mitt engelska skriftspråk inför framtiden.  
 
Resultatet har blivit grunden till en ny fiktiv värld som kan användas till att antingen 
göra spel, film, böcker eller rollspel. Denna grund innefattar viktig allmän information 
om världen så som dess historia, miljöer, raser och ett urval av berättelser från 
världen.  
 
Nyckelord: värld, spelvärld, filmvärld, bokvärld, Avanglarion, berättelser, historia 
miljöer, Word.  
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Abstract (English)  
For my Bachelor Thesis I wanted to create the concept for a new fictitious world that 
could be used to make games, books, films or role-playing games. I choose not to 
specialise the world to any certain media but instead write useful information for all 
media.  
 
My Bachelor Thesis is the foundation of this new world that I have created from which 
more information can be created later. May it be more facts, details or stories about 
or from the world, like folktales.  
 
All information about the fictitious world would be documented digitally for the future 
possibilities of development and even distributing digitally to a potential audience. For 
this purpose I used the program Word to document what I saw to be relevant facts 
about the world.  
 
I also chose to write my thesis in English to help me develop my English as well as 
allowing me use my knowledge and interest about our world history to help create the 
concept of a new world and its history.  
 
The thesis have given me a chance to develop not only my interest in history and 
taking advantage of it but also improved my English writing for the future.  
 
The work has resulted in the foundation of a new fictitious world that can be used 
either to make games, movies, books or role-playing games. This foundation 
contains important information about the world like its history, environments, races 
and a selection of stories from the world.  
 
Keywords: world, game world, film world, book world, Avanglarion, stories, history, 
setting, Word.  
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Kapitel 1: Arbetsbeskrivning 
Mitt kandidatarbete gick ut på att jag ville utveckla ett koncept för en ny fiktiv värld 
som skall vara användbar i spel, böcker, filmer eller rollspel. Jag valde att inte 
specialisera min värld mot någon bestämd media utan istället skriva användbar 
information för all media för att senare kunna specialisera det. Jag valde med andra 
ord att göra grunden till en ny fiktiv värld, just att få ner den grundläggande fakta 
varifrån allt annat kan komma ifrån, vare sig det är berättelser, äventyr eller 
händelser. Orsaken till att jag valde denna frihet var för att jag inte kände behovet av 
att ha en bestämd media utan jag ville istället ha känslan av att detta kan i slutänden 
bli vad som helst.  
 
Det huvudsakliga målet var annars att skapa en värld med så många intressanta 
platser, händelser och berättelser som möjligt för att göra världen intressant för att 
göra spel, filmer och böcker i. Ett annat medvetet val jag gjorde var att inte välja en 
”nutid” i världen att koncentrera mig på utan istället mer berätta världens så kallade 
”Main Story”, dess historia. Detta var för jag ville ha en klar tidslinje varifrån jag 
senare kunde skapa mina berättelser och händelser ur.  
 
När arbetet startade så använde jag mig främst av mina intressen, idéer och saker 
jag ville ha med i världen för att göra den intressant. Eftersom mina intressen 
innefattar historia, samhällskunskap, religion och kultur var detta kandidatarbete en 
utmaning jag välkomnade för att se hur bra jag kan använda mina kunskaper för att 
skapa något nytt som ett koncept för en helt ny fiktiv värld.   
 
Jag började därmed skapa den nya världen vilken jag gav namnet Avanglarion efter 
den kontinent som ligger i fokus i mitt arbete. Avanglarion är en av två kontinenter på 
planeten Iliamon och i min dokumentation får läsaren följa utvecklingen på 
Avanglarion från tidig historia framåt.  
 
Jag hade redan innan kandidatarbetets start en relativt klar bild över hur jag ville att 
världens historia skulle utspela sig. Detta utvecklade sig dock under arbetet allt 
eftersom jag spenderade mina dagar med att skriva fakta om världen, allt som kunde 
vara intressant för publik att uppleva i en ny värld.  
 
Denna konceptutveckling arbetade jag med i de följande femton veckorna och den 
nya världen skapades framför mina ögon.  
 
Kapitel 2:  Projektplan 
Examensprojektet inom Digitala Spel, Blekinge Tekniska Högskola skall vara ett 
kunskapsutvecklande arbete inom området Medieteknik. Där skall man tillämpa 
kunskaper och färdigheter i projekt- och produktionsprocesser samt reflektera över 
dessa i en slutreflektion.  
 
Varje projektgrupp, vare sig i grupp eller ensam, fick en handledare att hålla kontakt 
med som skulle ha översyn över arbetet. Handledarens uppgift var även att 
godkänna elevens projektplan, eventuella delexaminationer under arbetets gång 
samt slutexaminationen.  
 
Det första som skulle göras var att skriva en så kallad projektplan (min finns bifogad 
som bilaga) där eleven/gruppen skulle skapa ett styrdokument för arbetet.  
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Denna projektplan skulle även användas senare av handledaren vid examination för 
att utvärdera början på arbetet med slutprodukten.  
 
Projektplanen var tvungen att vara godkänd innan kursens start och skulle innehålla 
vilka mål projektet hade och vilket syftet med arbetet var. Man skulle även skriva om 
projektmetoden, alltså hur arbetsgången skulle fungera, hur mål och syftet skulle 
uppnås samt kriterier för eventuella delexaminationer.  
Andra ämnen som skulle tas upp i projektplanen var en relativt exakt tidsplan för 
projektet, eventuella kostnader, behov av extern handledare samt vilka risker som 
projektet medförde och hur gruppen planerade att hantera dem.   
 
Jag planerade först att dela upp arbetet i femveckorsperioder och i dessa göra klart 
de viktiga delarna i världen. Under period 1 skulle grunden skapas varifrån jag 
grundar all min övriga dokumentation på. Period 2 skulle helt gå åt att skapa nationer 
i världen och sista perioden skulle användas till att skriva det sista samt 
korrekturläsning. Detta ändrades dock under arbetets gång allteftersom jag lärde mig 
mer om hur jag på ett bra sätt kunde presentera världen, inte genom staplad fakta 
utan mer som en historiebok där man får följa varje nation genom historien.  
Inga delexaminationer blev det heller eftersom med den nya tekniken så fungerade 
inte arbetet med delexaminationer eftersom allt på något sätt hörde ihop från början 
till slutet av arbetet.  
 
Examinationen sker sedan inom två områden; Faktiska kunskaper och Processer. 
Inom Faktiska kunskaper kollar examinatorn på vilka ämneskunskaper som speglas i 
projektet samt kvalitén av resultatet och hur väl det överensstämmer med målet. Det 
andra området; Processer, kollar på hur väl gruppen tydliggör, kommunicerar och 
förverkligar idéer. Här ingår även hur väl eleverna arbetat i grupp, om man ej arbetat 
ensam, samt förmågan att hantera tid och resurser kontrolleras och även förmågan 
att etablera externa kontakter. På grund av att en del elever valt att arbeta ensamma 
och inte använda sig av externa kontakter så kan vissa av dessa punkter inte 
undersökas, därför anpassas dessa för de olika grupperna under arbetets gång.  
 
Kriterierna för att bli godkänd är att eleven har lämnat in en godkänd projektplan 
innan kursens start. Eleven skall ha skrivit veckoreflektioner under alla veckorna av 
arbetet. Eleven skall även ha haft regelbundna samtal med handledaren under 
projektets gång samt skall ha godkända delexaminationer och produktions- och 
reflektionsexaminationer.  
 
Under hela kandidatarbetets gång skall varje grupp ha en god kommunikation med 
sin handledare genom så kallade Veckoreflektioner. Veckoreflektioner är max ett A4 
där eleven berättar om hur arbetet fungerat under veckan, vilka 
framgångar/motgångar man stött på samt vilken roll man har i gruppen, hur man 
använt tiden, vad man lärt sig och vilken ambitionsnivå man har.  
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Kapitel 3: Veckorapporter 
 
Arbetet startar 
Kandidatarbetets första vecka började med att jag ville skapa en klara bild över 
världen innan jag började skriva om den. Därför började jag direkt på måndagen med 
att rita en tillfällig karta över världen. Medan jag ritade kartan började jag få klara 
bilder av hur världen skulle se ut, inte bara på kartan utan också på plats när jag 
började föreställa mig klimatet i de olika områdena. Det jag också tänkte på medan 
jag skapade kartan var att försöka få med så många intressanta områden som 
möjligt, från öriket där det senare kan bli ett piratvälde till den långa bergskedjan fylld 
med faror.  
 
Jag känner att jag använde denna första vecka riktigt bra; jag fick både en karta klar, 
jag började skriva på världens tidslinje samt började etablera vilka nationer, vilket 
klimat, vilka raser och vilka religioner som skulle finnas.  
 
Allt tog ett abrupt stop under torsdagen när jag fick höra från en lärare att jag borde 
bestämma vilken media denna värld skulle vända sig till och därmed göra ett mer 
specialiserat arbete. Alltså det han tyckte jag skulle göra var att bestämma att 
världen skulle användas till att exempelvis bli ett spel och jag skulle utgå ifrån det 
under hela arbetet. Veckan slutade på en osäker not; om jag skulle specialisera mig 
eller inte, vilket delvis förstörde arbetsgången under torsdagen och fredagen. 
Personligen ville jag hålla världen ”öppen” för alla media och koncentrera mig på 
skapandet mer än mediet det skall komma till. Jag ville helt enkelt hålla världen 
öppen för att senare se vad jag tycker den skulle vara bra i; som spel, bok, film eller 
allihop.  
 
Klarheten  
Under helgen och början till andra veckan bestämde jag mig för vad jag skulle göra i 
mitt arbete: en historia om en fiktiv värld där jag berättar händelseförloppet i världen i 
en enda stor tidslinje. Ifrån denna tidslinje kan jag ta händelser, personer, berättelser 
och detaljarbeta dem senare och utifrån dem få en levande värld med sagor och 
äventyr.  
 
Det kändes väldigt skönt att få denna klarhet vilket gjorde att arbetet igen tog fart. 
Jag arbetade mer på kartan och skrev mer om de raser som skulle finnas i världen. 
Jag skrev även klart dokumentet där jag sammanfattar alla nationer för att få en bra 
översikt över dem alla.  
 
Ett problem jag mötte på nu var att hitta på namn, något som är mycket svårare än 
vad man tror. Även med detta problem så kändes veckan bra, jag hade fått en 
ordentlig struktur på arbetet.  
 
Avanglarion föds  
Denna tredje vecka födde till slut det klara namnet på vad världen skulle heta; 
”Avanglarion”, efter namnet på den kontinent där allt utspelar sig.  
 
Lade under början av veckan namnsökandet på is och istället började skriva om 
klimatet i världen samt om djurlivet i de olika klimaten. Kom under veckan även på 
hur tideräkningen i världen skulle fungera när jag gjorde en kalender för folken.  

 8 



Avanglarion  Av: Fredrik Lilja 

Efter skrivartorka på torsdagen kom jag igång igen med att uppdatera gamla 
dokument samt skriva om hur språket fungerar i världen.  
 
Jag kände dock efter denna vecka med fortsatt förarbete att jag behövde gå in på att 
skriva världens så kallade ”Main Story” vilket skulle bli kärnan av mitt arbete.  
 
Main Story startar 
Efter att under föregående vecka insett att det var dags att börja skriva världens 
”Main Story” så började jag på måndagen med den första av fem planerade 
tidsåldrar: ”Förkolonial-åldern”. Detta var den första delen i Main Storyn där läsaren 
introduceras till världen samt lär sig om vad som hände innan folken på kontinenten 
Kermacon upptäckte kontinenten Avanglarion. Denna tidsålder gick därför rätt snabbt 
att skriva och den var klar på onsdagen.  
 
Jag fortsatte på torsdagen med nästa tidsålder; Kolonialåldern. Det kändes skönt 
efter veckans slut att jag kommit igång med tidsåldrarna vilket ändå var enligt min 
mening det viktigaste i arbetet. Jag kände dock också en aning oro för att det ”redan” 
gått fyra veckor. 
 
Tempo 
Efter arbete under helgen fram tills onsdag så var jag även klar med den andra 
tidsåldern. Därefter började jag med nästa; Etableringsåldern.  
 
Under denna vecka var arbetet i full gång dock uppstod frågor kring fokusen på mitt 
arbete igen. Kampen var mellan att skriva tidsåldrarna eller göra en mer detaljerad 
dokumentation som exempelvis berättelser från världen. Detta problem skulle från 
och med nu alltid kasta sin skugga över mitt arbete eftersom jag hela tiden funderade 
på vilket som är bäst; tidsåldrar eller historier. Jag kände dock ändå att jag för nu ville 
koncentrera mig på tidsåldrarna eftersom de ändå var kärnan i mitt arbete. Saken var 
också att jag aldrig gjort något sådant större designarbete förut, vilket var mitt mål att 
lära mig. Detta skulle bli en svår läxa att lära sig.  
  
Realism 
Fortsatte arbetet med Etableringsåldern fram till torsdagen och när den blev klar och 
jag kunde gå vidare på nästa; Isolationsåldern.  
 
Förutom tankarna från förra veckan om kampen mellan tidsåldrarna och det mer 
detaljerade arbetet så började jag tänka på världen i sig. En sak var tideräkningen, 
att tänka hur många år händelser kan ta. Jag ville inte ha en typisk fantasyvärld där 
det tar tusen år för saker att hända och därför var jag tvungen att försöka tänka 
realistiskt i jämförelse med vår egen värld.  
 
Jag började även tycka att min värld blivit mörkare än vad jag ville med krig och 
problem. Detta var något jag inte ville, det skall alltid finnas ett lyckligt slut. Började 
också tänka på vad som händer efter de fem tidsåldrar jag planerat skriva.  
 
 
 
 
 

 9 



Avanglarion  Av: Fredrik Lilja 

Tekniska problem 
Arbetet under måndagen och tisdagen av sjunde veckan fortsatte med 
Isolationsåldern fram till tisdagskvällen då ett elavbrott kraschade min dator. Tack 
och lov hade jag allt sparat men jag var tvungen att skicka in min dator på reparation 
för jag visste inte varför den inte fungerade. Detta orsakade en del förseningar 
eftersom tid försvann åt datorsvårigheter istället för arbetet. Bestämde mig dock för 
att rädda situationen genom att fortsätta skriva under helgen.  
 
På rätt spår igen 
Först på måndag, efter en helg av arbete vart jag klar med Isolationsåldern och 
kunde börja med nästa; Krigsåldern. Dock var det problematik att tänka om mitt 
skrivande från nationsnivå, som jag skrivit tidigare, till en mer global syn på världen 
när jag skriver om kontinenten i helhet. Igen kom frågan om tid upp, hur många år 
kan saker ta? Jag valde dock att hålla den gamla räkningen för att i så fall ändra det 
senare bara genom att ändra en etta till tvåa i början på alla årtal (1000 till 2000).  
Jag var efter veckan inte helt klar med Krigsåldern men jag började ändå fundera 
även på vad som skulle skrivas sedan efter tidsåldrarna. Jag bestämde även denna 
dag att arbetsvecka 12 var den sista veckan jag kunde skriva innan det var dags för 
korrekturläsning innan examination.  
 
Berättelsernas tid 
Innan denna nionde arbetsvecka hade jag under helgen skrivit klart Krigsåldern så 
att jag nu kunde till slut koncentrera mig på att skriva detaljdokument.  
 
Bestämde mig bland annat denna vecka för att lösa namnproblemet genom att skriva 
mina egna riktlinjer för namn i världen. Jag skrev även min första berättelse om 
piraten Threkon. Avslutade veckan med att börja på mitt största berättelse; The 
Avanglaria Saga vilket är berättelsen som gjorde att jag kom att tänka på att göra 
världen från början.  
 
Detaljer 
Denna vecka fortsatte med detaljdokument; jag fortsatte med Avanglaria-sagan samt 
skrev på en guide över Avanglarions viktigaste städer.  Jag skrev även  mer fakta 
som vilka traditioner det fanns i världen men också berättade jag om en hemlig 
organisation i världen som kommer få mer makt senare i världens ”Main Story”. 
Kände under denna vecka att jag verkligen kommit in i ”skapa historier” -stilen.  
 
Sluter säcken 
Det var nu den elfte arbetsveckan vilket betydde att det var dags att börja avrunda 
min dokumentation inför korrekturläsningen efter arbetsvecka 12. Jag började därför 
skriva på mitt sista dokument vilket skulle bli om arbetsdjuren i världen. Jag hade 
även problem med att hinna skriva berättelser men bestämde mig för att skriva klart 
de två som jag höll på med samt skriva så mycket jag kunde på Avanglaria-sagan 
även om den inte kunde bli helt klar. Det var nu som jag kände pressen för att jag 
inte gett mig själv så mycket fokus på berättelserna eftersom jag bara hunnit få fram 
två.  
 
 
 
 

 10 



Avanglarion  Av: Fredrik Lilja 

Korrekturläsningen 
Något helt oväntat hände under slutet på föregående vecka som sen förvärrades till 
denna; jag fick en infektion i knäet. Värken gjorde det jobbigt att arbeta men försökte 
ändå få saker gjorda. Under denna vecka vart det korrekturläsning av allt jag tidigare 
skrivit samt att uppdatera dokumentationen med ny information. 
 
Sista minuten-problem 
Infektionen fortsatte att försämra mitt arbetstempo under denna vecka även fast jag 
fortsatte att korrekturläsa. Fast efter ett sjukhusbesök kändes det bättre och 
arbetstempot gick igång igen. Jag började även under slutet av veckan att planera 
min presentation inför examinationen.  
 
Sista arbetsveckan 
Arbetade hårt under veckan med att försöka ta igen förlorad tid genom att fixa klart 
korrekturläsningen och presentationen. Jag satte ihop alla mina dokument om 
världen till ett stort dokument samt eftersom Avanglaria-sagan inte var klar men jag 
ändå ville ha med den så fick jag skriva ”to be continued…” Efter fortsatt arbete 
under helgen med sista minuten-träning så kom redovisningen.  
 
Kapitel 4: Reflektion 
 
Tankar innan arbetets start 
Orsaken till att jag startade detta arbete började cirka ett och ett halvt år innan 
självaste kandidatarbetet kom igång. Det jag hade gjort var att skapat en berättelse, 
en saga, som skulle utspela sig på en plats olik Jorden.  
 
Eftersom denna saga inte skulle utspela sig på vår egen planet började jag fundera 
på vad som fanns utanför de områden som sagan tog upp och hur den världen såg 
ut i helhet. Det var så min ambition om att skapa en ny värld föddes, att visa världen 
där sagan utspelar sig.  
 
Under tiden precis innan kandidatarbetet startade blev dock fokusen mer på att 
skapa världen än att berätta sagan och endast visa världen. Orsaken till det var att 
jag allt mer började tycka om tanken på att skapa och skriva min egen värld och ha 
den som en grogrund för framtida berättelser och arbeten. Sagan skulle ändå vara 
med och vara en viktig del men fokusen riktade jag på att skapa världen; att skriva 
och dokumentera hur världen ser ut, vilka folk som lever där och hur de lever. Jag 
ville helt enkelt utveckla ett koncept för en helt ny fiktiv värld.  
 
Detta val av fokus är något jag känner var rätt att göra eftersom jag fritt ville skapa en 
värld och utifrån den skapa berättelser, där sagan skulle vara en av dem. Sagan 
skulle inte vara den största eller viktigaste händelsen men skulle vara med där ändå.  
 
Min egen väg 
När det senare var dags att välja vilken typ av kandidatarbete jag ville göra valde jag 
mellan att fortsätta med mina tankar om att göra en ny värld eller göra det som 
kändes som normen för denna typ av utbildning; ett spel.  
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Avanglarion  Av: Fredrik Lilja 

Det var ett svårt val eftersom jag visste att detta val var mycket viktigt och vad ville 
jag egentligen visa upp efter de femton veckorna av kandidatarbetet. Jag visste att 
om jag valde att gå min egen väg och göra världen så skulle jag få mycket jobb just 
för att det var annorlunda än vad många andra gjorde och jag skulle bli tvungen att 
gå igenom hela processen på mitt eget sätt. Detta egna sätt var jag orolig för att 
högskolan inte skulle uppskatta, även om den är öppen och inbjuder till egna initiativ, 
kände jag ändå att detta kanske var för långt ifrån vad de hade tänk sig. 
 
Jag bestämde mig ändå till slut att detta var både något jag ville göra och något jag 
skulle få användning av under resten av mitt liv. Detta skulle vara något som jag 
kunde visa för arbetsgivare om mitt sätt att tänka och vad jag kan fantisera fram bara 
jag får tiden och friheten att göra det på. Det kändes även intressant att göra något 
annorlunda och något som inte är 100 % klart efter produktionens slut eftersom det 
finns alltid mer att berätta om i en värld.  
 
Förutom just viljan till att arbeta på något så speciellt, som en egen ny värld, fanns 
det en orsak till, nämligen att jag ville lära mig och testa på att skriva något sådant 
större arbete. Detta skulle bli mitt största dokumenterade arbete där jag skulle fritt 
kunna arbeta med något eget. Detta skulle med andra ord bli ett perfekt tillfälle att 
testa på att kunna skriva större dokumentationer som senare kunde liknas med 
designdokument till spel eller bakgrundhistoria till en spelvärld. Jag ser därför detta 
arbete som en typ av konceptutveckling.  
  
Varför 
Jag är mycket intresserad av att bli en storywriter/designer/författare utav berättelser, 
spel eller filmer vilket detta kandidatarbete skulle hjälpa mig att pröva på. Just att 
skriva sådan dokumentation för att världen skall kännas djup och fungerande, inte 
bara i skaparnas men också spelarnas/läsarnas/tittarnas ögon.  
 
Orsaken till denna vilja att skapa berättelser/världar kommer från ung ålder; jag har 
så länge jag minns varit intresserad av ämnen som historia, samhällskunskap, kultur 
(arkitektur, hantverk, konst, sagor, musik, kläder) och religion. Detta intresse, främst 
av historia, har gjort att jag ofta fantiserat mig bort till gamla tider och hur världen såg 
ut och fungerade då, hur folk tänkte och agerade. Vår egen världs historia är som en 
stor bok av hjältesagor, skrämmande berättelser, krig, lyckliga slut, hjältar, skurkar 
och allt annat som är intressant i berättelser. Därför anser jag att vår egen historia är 
en underbar plats att hämta inspiration ifrån, även om man inte tar direkta händelser 
så kan man inspireras av vår egna värld och anpassa den efter sina egna behov och 
skapa något nytt men ändå igenkännbart.  
 
Genom detta intresse har jag alltid haft viljan att arbeta med projekt som antingen har 
en stark anknytning till vår egen historia eller utspelar sig i en värld med en egen 
stark historia. Detta anser jag vara en viktig del eftersom personen som upplever 
världen känner att allt är trovärdigare om det finns en stark förankring och förklaringar 
för allt. Exempelvis är detta viktigt när det gäller teknologi, att det finns förklarat varför 
maskinen fungerar och ser ut som den gör istället för att man säger att ”den bara är 
så” eller det är ”magi”. Samma sak gäller med händelser, att det finns goda 
förklaringar till varför folk gör som de gör, antingen några närliggande händelser eller 
något som hänt för länge sen.  
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Avanglarion  Av: Fredrik Lilja 

Även ett starkt utbud av fakta som traditioner och tro bland folket i världen anser jag 
är viktigt eftersom världen blir mycket mer intressant när man får veta de olika sätten 
folken i den världen lever i, vilket i sin tur gör att läsaren mycket lättare själv kan leva 
sig in i den och förstå varför folket gör som de gör.  
 
Alla dessa punkter kan hjälpa en berättelse att gå från ett tunt berättande om resan 
mellan punkt A till punkt B till en berättelse av många djup och intressanta saker för 
folk att känna till. Man kan lära sig om folkets tro, deras traditioner och känna dem 
mer levande, man kan lättare se dem framför sig och hur deras dagliga liv fortgår.  
 
Jag har alltid även varit intresserad av militärhistoria. Troligen är den mitt största 
intresseområde inom historia, vilket gör att jag älskar att titta på hur krigsföringen har 
utvecklats i världen, både teknologiskt och strategiskt, från Alexander den Stores 
falanger till nazisternas pansarstyrkor. Jag har ett intresse av att utforska typer av 
styrkor, se hur de fungerar, varför de användes, vilka vapen/rustningar de har och 
varför, hur de användes strategiskt av sina befälhavare men också om de kunde ha 
utvecklats på annat sätt. 
 
Detta för mig till ytterliggare ett av mina intressen; Kontrafaktisk historia1 eller 
alternativ historia. Vad hade hänt om romarriket överlevde, om Amerika aldrig blivit 
självständigt, om sydstaterna vann inbördeskriget eller om tyskarna vann andra 
världskriget. Men inte bara på sådana stora nivåer, också i mindre skala, till exempel 
om vissa händelser hade inträffat annorlunda, om Stalingrad hade fallit till tyskarna 
eller om Julius Caesar aldrig blivit mördad.  
 
Alla dessa ämnen är jag djupt intresserad av och jag vill arbeta med de i framtiden, 
antingen i anslutning till spel, böcker eller filmer. 
 
Jag valde därför det ämne där jag kunde utnyttja alla dessa områden och göra min 
egen tolkning till en ny fiktiv värld där alla de ämnena och fler skall finnas med. Det 
skulle bli ett sätt att testa på alla minna intresseområden och anpassa det jag kunde 
om dem till att göra något nytt.  
 
Ensam eller grupp 
När jag hade valt att detta skulle bli mitt kandidatarbete så fanns en tid kvar innan 
självaste arbetet startade. Under den tiden kom frågan upp om jag skulle arbeta 
ensam eller försöka arbeta i grupp. Eftersom många i klassen redan hade 
organiserat sig i grupper så var det mer ett val att antingen göra mitt arbete eller gå 
med i någon annans grupp och göra vad de skulle göra. Jag bestämde mig dock rätt 
snabbt att jag ville arbeta ensam. Visst, jag hade inte sagt nej om någon bett om att 
få vara med, men jag kände ändå att jag ville göra det här arbetet på mitt sätt. Jag 
ville att detta skulle representera mitt tankesätt och hur jag arbetade så att 
arbetsgivare kan se och studera det och se vad jag själv kan åstadkomma. Jag ville 
med andra ord att det skulle bli en produkt över hur jag som person tänker, får fram 
idéer och löser problem.  
 
 
 

1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontrafaktisk_historia  
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Avanglarion  Av: Fredrik Lilja 

Det finns klart både för-och nackdelar med att arbeta i grupp, det visste jag från 
början. Fördelen är att man har andra kring sig att diskutera med och få hjälp av 
medan om man arbetar själv så får man ofta försöka lösa problem själv. Dock om 
man arbetar ensam får man ett resultat som visar på exakt hur man själv arbetar och 
det är enligt mig ett utmärkt sätt att se vad jag själv har för potential. 
 
Innan produktionen kom igång var det dags att skriva en projektplan. Dock var jag 
ännu osäker på hur jag skulle lägga upp arbetet eftersom det fortfarande fanns 
frågetecken hur arbetet skulle genomföras. Det enda jag kände var att jag ville arbeta 
i en fri produktion utan att behöva oroa mig för annat än att skapa världen och låta 
fantasin producera. Detta skulle bli en ny upplevelse för mig och därför skulle några 
frågor fortsätta att vara obesvarade in till den första produktionsveckan men trots 
dessa osäkerheter på hur jag skulle lägga upp arbetet var jag redo att börja.  
 
Kandidatarbetet startar 
När det till slut var dags med den första veckan i kandidatarbetet var jag redo att 
komma igång. Jag började direkt på måndagen med att rita den karta jag skulle utgå 
ifrån under resten av arbetet. Jag kände att det var viktigt att börja med denna 
eftersom jag senare kunde ha den som referens och ha något att anpassa skrivandet 
efter. Den kartan skulle visa den kontinent där allt mitt berättande skulle utspela sig; 
kontinenten Avanglarion. Världen i sig ”utspelar sig” på en planet kallad Iliamon, och 
på denna finns två kontinenter; Kermacon och Avanglarion. Dock denna kontinent 
som jag skriver om i detta arbete kommer vara Avanglarion eftersom den har ett 
intressant händelseförlopp som jag ville utforska och skriva om medan Kermacon 
mer skulle vara en mystisk plats man inte vet så mycket om.  
 
När jag började rita kartan med hjälp av gratisprogrammet ”Gimp”2 var jag helt 
ovetande om hur kartan skulle se ut, jag började därför undersöka hur andra 
världskartor såg ut. Jag tittade inte bara på vår egna världskarta men också kartorna 
till andra alternativa världar som Warhammer3 och Warcraft4 för inspiration. 
 
En sak här bara som jag vill nämna som jag inte tänkt på förut faktiskt är hur 
detaljerat Europa är i utseendet i jämförelse med exempelvis Afrika som kontinent. 
Detta kanske för att jag är uppväxt här och jag ser det på ett annorlunda sätt men 
annars så ser man kustlinjen mycket på andra platser som väldigt rak. Denna tanke 
att kontinenten inte behöver vara överdrivet slingrig hjälpte mycket att göra en 
intressant men ändå enkel karta.  
 
Jag tycker nu i efterhand att det var väldigt bra att jag gjorde kartan så tidigt in 
eftersom den har hjälpt mig mycket när jag har försökt tänkt på hur nationerna skall 
kolonisera kontinenten och vart de bästa platserna finns för städer. Detta arbete 
gjorde dock att jag lämnade bakom mig de osäkerheter som jag kanske behövt 
denna tid att lösa istället för att göra en karta.  
 
 
 
 

2 http://www.gimp.org/ Kommentar: Ett bra ritprogram som är gratis att ladda ner från deras hemsida. 
3 http://uk.games-workshop.com/warhammer/  
4 http://www.worldofwarcraft.com/index.xml  
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Avanglarion  Av: Fredrik Lilja 

Under mitten av den första veckan började jag även försöka komma igång i 
tankegångarna kring vilka nationer och raser som skulle finnas i världen. Jag kände 
att nationsskapande var viktigt eftersom jag ville skapa en grupp nationer som skulle 
passa så många olika personligheter hos läsare som möjligt, att så många som 
möjligt skulle få möjlighet att identifiera sig med en nation de tycker om. 
Jag ville med andra ord ha en så bred grupp av nationer som möjligt, alla med olika 
identiteter och bakgrunder. Detta var också något som jag kände var viktigt att göra 
tidigt eftersom det var något jag skall rätta mig efter under resten av de kommande 
veckorna. Jag var dock försiktig med att ’hugga saker i sten’, istället såg jag 
identiteterna mer som riktlinjer som kunde förändras alltefter världen utvecklades.   
 
Riktlinjer 
Det var först i mitten av den första veckan som jag ställdes inför de osäkerheter jag 
tidigare haft. Efter ett möte med en lärare annan än min handledare så tryckte denna 
person på att jag skulle specialisera världen till att bli antingen en värld till spel, film 
eller böcker. Tanken var att jag skulle i min text förklara världen på ett sätt anpassat 
specifikt för den media jag skulle välja samt att jag också skulle arbeta med världen 
med målsättningen att den skulle vara planerad och byggd till denna specifika media. 
Exempelvis om jag skapade världen till ett spel så skulle jag även avgöra vilken typ 
av spel det skulle vara till och därigenom gå in på speldesign.  
 
Detta gav mig ett stort huvudbry eftersom jag hela tiden hade tänkt detta som en ”fri” 
produktion som inte skulle resultera i en spelvärld, filmvärld eller bokvärld utan vara 
något användbart för dem alla. Dock fick jag efter den handledningen en känsla av 
att jag kanske ändå skulle specialisera mig, att det vore bättre och att resultatet 
skulle bli mer accepterat av andra (högskolan, arbetsgivare).  
 
Jag funderade över detta under fredagen då jag hade möte med min handledare 
samt över helgen. Det jag kom fram till var att jag skulle hålla den linje jag själv ville, 
att följa min väg vart den än leder. Jag var medveten om att det kanske var bättre att 
specialisera världen, men för vilka? För mig var målet att hålla slutprodukten öppen 
för vad än som skulle komma i framtiden av möjligheter att utnyttja världen till spel, 
fim eller egna böcker.  
 
Jag kände att om jag väljer att detta skall bli ett spel så frångår jag från chansen att 
världen kan adapteras till böcker/film bara för jag ser detta endast som ett spel. 
Istället ville jag hålla alla dörrar öppna, skriva allmän fakta som är betydelsefull för all 
media samtidigt som det öppnar intresse och ger en bild av en värld full av 
möjligheter för alla.  
 
Önskan för mig var att detta skulle bli ett pågående arbete även efter 
kandidatarbetets slut. Jag skulle under kandidatarbetet skapa grunden för välden, 
utifrån vilken jag senare i framtiden skulle skapa fler berättelser, fler händelser och 
fler av allt som världen tänkas kunna behöva. Mitt hopp blev att denna värld kan bli 
något jag kan leva på senare, göra böcker, sälja idéer baserade på den till 
spelföretag eller filmskapare. Om inte det, skulle det ändå kunna bli något jag kan 
skicka till arbetsgivare för att visa hur fantasifull jag är och vad jag kan producera 
som exempelvis som speldesigner, storywriter eller filmskapare.  
 

 15 



Avanglarion  Av: Fredrik Lilja 

Något som jag också hade bestämt mig för i början av andra veckan var att inte ha 
någon nutid i världen. Jag skulle inte ha en tid som jag säger är ”nu” som skulle vara 
tidpunkten där personer besöker världen. Istället ville jag skapa världens historia, 
som jag kallar det; dess ”Main Story” vilket betyder världens berättelse. Detta skulle 
vara generella händelser som upplevs av hela världen och alla folken samtidigt.  
 
Orsaken till att jag valde att arbeta så och skriva en hel historia om världen var för att 
jag redan före kandidatarbetet hade en relativt klar tidslinje för världen. Under denna 
tidslinje beskrivs vad som händer med världen från dess att de första människorna i 
världen inleder sina nomadliv till vad som händer under världens gång. Jag vill gärna 
jämföra detta med vår egen värld, vår världs ”Main Story” och dess tidsåldrar; 
antiken, medeltiden, renässansen osv. Min värld skulle fungera på samma sätt med 
tidsåldrar som förklarar olika tider i världen fast på ett litet annorlunda sätt. Istället för 
att tidsåldrarna i min värld skulle ta hundratals år och räknas efter hur teknologierna 
eller tankarna var i världen skulle dessa istället visa hur livet på kontinenten 
Avanglarion förändrades. 
 
Detta val att inte ha en nutid utan berätta om världens historia som ur en av våra 
egna historieböcker skulle resultera i både för- och nackdelar i det fortsatta arbetet. 
Problemet var att jag inte fick någon tid att koncentrera mig på och gå djupt in i 
eftersom jag hade flera som alla behövde tid att arbetas på. På grund av detta kunde 
det ibland kännas att jag borde ha satt en tid där jag slutat skriva och sagt att ”såhär 
fungerar allt nu”, ”så här ser allt ut nu”. Dock i slutänden så var det ju exakt vad som 
var mitt mål med detta kandidatarbete; att skapa grunden till denna nya värld. 
Huvudsaken var att jag fick skriva ner allt jag hade i mitt huvud om denna värld och 
hur jag ville ha den så att jag senare kan ta en av de tider jag skapat och gå djupare 
på den. 
 
Ytterliggare en sak som bestämdes under andra veckan var hur mitt resultat skulle se 
ut. Valet mellan att skriva min text på svenska eller engelska var ett rätt enkelt val för 
jag ville kunna nå ut till en större publik, vilket avgjorde att jag valde engelskan.  
 
Jag gjorde detta val också för att jag ville förbättra min skriftliga engelska. Att tala 
engelska har jag kunnat bra men skriften har kommit lite efter. Därför var detta ett 
utmärkt sätt att även träna på min engelska och utveckla mitt skriftspråk till det bättre.  
 
Jag skulle även tidigt försöka att bestämma mig för hur min slutprodukt skulle se ut, 
om det skulle bli en bok, en samling texter eller vad som nu kunde vara bäst. Jag 
funderade tidigt på att göra en samling texter i ett.pdfformat eller att skapa en så 
kallad wiki, ett Internetbaserat uppslagsverk. Problemet var att jag inte visste hur jag 
skulle kunna skapa min egen wiki och jag visste inte heller hur lång tid detta skulle ta. 
Detta skulle betyda att jag skulle få offra arbetstid till att försöka lära mig det tekniska 
i hur man skapade sin egen wiki samtidigt som jag visste att jag behövde all 
tillgänglig tid för att skriva.  
 
Jag valde istället att skriva min dokumentation digitalt och sen göra om det till ett så 
kallat pdfdokument vilket är en digital dokumentation som är bättre och mer lättläst 
än direkt från programmet Word som jag använde mig av. Orsaken till att jag valde 
att arbeta digitalt med mitt skrivande var för att det gav stora möjligheter att senare 
kunna sprida mitt arbete till andra genom Internet.  
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Avanglarion  Av: Fredrik Lilja 

Fortsatt fakta 
Jag ville fortsätta skriva ner information som både var viktigt för läsare för att komma 
in i världen och viktigt för mig för att själv kunna se hur världen ser ut. Därför 
spenderade jag de tidiga arbetsdagarna med att skriva om fakta till världen så som 
klimat, raser och nationer för att lägga upp riktlinjerna för världen som jag sedan 
skulle följa under resten av arbetet. Dessa var dock inte helt ’huggna i sten’ ännu fast 
jag ville ändå försöka få så mycket klart för mig inför arbetet med världens ”Main 
Story”.  
 
Jag började med klimatet, jag ville att klimatet i världen och på Avanglarion skulle 
innehålla så många olika miljöer som möjligt eftersom det skulle bli en mångfald av 
platser att skapa intresse för läsaren. Samtidigt skulle det ge möjligheter att ha flera 
olika miljöer att placera framtida händelser i vilket gjorde att jag hela tiden försökte 
tänka framåt, alltså vad världen kunde tänkas behöva med tanke på de händelser jag 
planerade skulle inträffa i den. 
 
Jag tänkte också mycket på vilka typer av miljöer jag ville ha med på grund av mitt 
intresse för olika miljöer i vår egen värld. Exempel på detta är ön Ithakara Island 
vilket kommer från namnet Ithaka, ön där den antika grekiska hjälten Odysseus 
levde5. Denna ö och även områdena öster om ön är inspirerade av det grekiska 
landskapet just för att jag är intresserad av landet Grekland och dess historia och 
miljö. Ett annat exempel på olika miljöer i världen är en tropisk övärld som finns i 
östra delen av kontinenten. Denna skapade jag mycket tack vare mitt intresse för 
Karibien och speciellt 1500-1600talets Karibien med pirater6. På grund av detta är 
den övärlden i min värld senare i dess historia även fylld med pirater.  
 
Efter det kom behovet av raser i världen upp, raser av intelligenta varelser som 
läsaren/spelaren/tittaren kunde följa i deras utveckling. Jag bestämde mig tidigt för att 
ha med människor i min värld även om det kanske inte är särskilt realistiskt ur vår 
synvinkel att det finns människor på andra planeter som vi inte känner till. Jag ville 
skapa en tämligen realistisk värld där det finns förklaringar på varför teknologier och 
annat utvecklas som de gör. Alltså att det finns förklaringar annat än ”därför jag 
tycker det borde vara så”. Människorna blev ett undantag från det. Det är inte tänkt 
att människorna skall ha kommit dit från Jorden utan att de skall vara infödda i 
planeten.  
 
Orsaken till att jag ändå ville ha med människor var att en mänsklig publik vill ha 
något i historier de kan känna igen sig i, vilket i grunden är i andra människor. Det 
finns undantag men oftast så vill, enligt min mening, publik se människor och läsa om 
händelser i människors liv just för vi känner igen oss mer i dem än hos någon konstig 
utomjordisk ras. Vi har lättare därmed att se och förstå en människas tankegång och 
upplevelser i en värld även utanför vår egen. Jag är av just den starka uppfattningen 
att vi vill se oss själva i andra världar även om det kanske inte är realistiskt för 
många. Det är därför i princip alla fiktiva världar idag innehåller människor. 
 
 
 
 

5 http://www.pantheon.org/articles/o/odysseus.html  
6 http://blindkat.hegewisch.net/pirates/pirates.html  
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Avanglarion  Av: Fredrik Lilja 

Jag löste dock denna lilla realismfråga på ett rätt annorlunda sätt i hur man kunde 
förklara varför det finns människor där. Detta är en djup tanke som inte är etablerad 
men kan vara ett sätt att tysta ner folk som vill se realism och undrar varför 
människor finns på en okänd planet utan att ha kommit från Jorden.  
Jag löste detta genom att använda mig av teorier kallade panspermia7 och 
lithopanspermia8 om hur livet kan ha kommit till på Jorden.  
Enligt vissa forskare så tror man att livet på Jorden kom från rymden, närmare 
bestämt en asteroid som hade de mikroskopiska organismerna som startade det liv vi 
nu har på Jorden.  
 
Denna teori tog jag till hjärtat när jag tänkte på hur människorna kunde leva på den 
planeten likväl på Jorden. Jag förklarade det som att när planeten Iliamon var ung, 
precis som vår egen planet, så passerades planeten av en asteroid. En del av denna 
asteroid bröts av och störtade ner på planeten medan den andra delen fortsatte mot 
Jorden. Just denna asteroid var den som utvecklade livet på Jorden men även också 
på Iliamon vilket förklarar varför livet har utvecklats på ett liknande sätt.  
 
Jag ville dock också ha fler raser i världen förutom människor för att ge en mer 
exotisk känsla i världen än om det bara funnits människor som i vår egen värld. Jag 
fick fram två andra stora raser i världen. Jag hade velat ha fler men det är något jag 
kan utveckla senare. Orsaken till att jag inte kom fram till flera var tidspress samtidigt 
som jag ändå kände att dessa var de viktigaste just nu för att förklara utvecklingen av 
världen.  
 
Utöver människor finns ytterliggare två raser: Caeruman och Naviagus som liknar 
människor mycket vilket kan betyda att de alla kommer från samma grund (igen 
asteroidförklaringen). De är alla tvåbenta upprätta varelser som människan fast de 
har sina egenheter för att stå ut. Caerumans har en blå hudfärg på grund av sitt blåa 
blod, de är kallblodiga och blir större än människor. Naviagus, eller naviagi som de 
också kallas, ser även mycket ut som människor fast de har utvecklat vingar på 
ryggen vilket gör att de kan flyga.  
 
Orsaken till att caerumans är stora och blåa kom mycket ifrån deras identitet i 
historien som redan var till större delen klar innan jag började med att skapa raser. 
De var den starka rasen som tidigt i världens historia, medan människorna 
fortfarande levde i små nomadstammar, hade byggt enorma städer i de centrala 
varma delarna av kontinenten Kermacon där caerumans och människorna först 
utvecklades. Caerumans är med andra ord de stora förfäderna till civilisationen och 
kulturen i världen eftersom människorna senare influerades mycket av caerumans. 
Caerumans ses därför med stor respekt, inte bara för deras respektingivande 
utseende och storlek men även för deras tankar och idéer som spridit sig hos 
människorna och influerat dem till att grunda sina egna nationer allteftersom de 
övergav nomadlivet. 
 
Naviagi var en ras jag kom på senare. Den spelar en viktig roll i Avanglarion eftersom 
det är där denna ras utvecklades och lever. Jag ville ha en flygande ras för jag kände 
att det skulle vara en kul ras att ha med i världen eftersom flygande betyder mycket 
frihet vilket var något jag ville ha med i min värld.  

7 http://www.daviddarling.info/encyclopedia/P/panspermia.html  
8 http://www.daviddarling.info/encyclopedia/L/lithopans.html  
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Orsaken till denna ras var både att jag tyckte det skulle vara en mer annorlunda ras 
emot människor plus att jag är väldigt intresserad av fåglar. Naviagi är även en 
exotisk ras för den har utvecklats på Avanglarion vilket gjort den mycket annorlunda 
rent teknologiskt och tankemässigt än de nybyggare som senare kommer från 
Kermacon, vilket ger ett intressant möte för dem båda när de senare träffas. 
 
Ett annat viktigt ämne som jag tog upp var religionerna i världen och synen på dessa 
bland folken i min värld. Jag kände tidigt att jag ville sätta min egen prägel på 
religionen i världen, dels genom att introducera polyteistiska religioner (religioner 
med många gudar)9 vilket jag är intresserad av samt göra synen på religion olik vår 
egen till viss del. 
 
Under vår världs historia har religion varit en källa både till hopp och fred men även 
till krig och hat. Detta är något som jag tycker är helt fel. Jag är väldigt passionerad 
av tanken om att var och en får välja sin egen religion fritt, att det är något privat och 
att ingen skall tvingas till en religion. Jag är också emot att religioner används som 
orsaker till krig och mord vilket jag också ville belysa i min värld.  
 
I min värld så är det fritt att välja religion, personer får tillbe vad eller vem de vill så 
länge de inte skadar andra eller tvingar andra att gå med i deras religion. Religion är 
en privat sak som är upp till varje person att välja vem man vill be till och även hur 
man vill be. Man får med andra ord själv välja om man vill kontakta guden man tror 
på genom en bön eller kanske genom ett offer. Människooffer är strängt förbjudet och 
offerdjur är sällsynt, oftast offrar man istället grödor, blommor, eller redan slaktat kött 
där allt utom det som offras konsumeras av folket.  
 
Denna tanke om religiös frihet kommer, precis som mycket annat, från caeruman-
rasen som inte trodde på gudar utan istället hade hjältedyrkan. Denna dyrkan var fri 
så att varje person bestämde själv vilken hjälte man ville be till eftersom varje person 
är olika i sina behov. Exempelvis att en soldat ber till en gammal general, en kung 
ber till en tidigare kung och så vidare.  
 
Denna syn på en religiös frihet spreds bland människorna som hade sin gudatro men 
även dessa blev allt mer fria, man fick själv välja mellan de religioner som var 
etablerade eller helt enkelt gå sin egen väg eller kanske inte be till någon.  
Orsaken till att jag byggde religionen på detta sätt är att jag vill ge bilden av en värld 
utan religiös förföljelse eller religiösa mord. Jag är emot att folk straffas för sin tro och 
därför ville jag ha en värld där detta inte inträffade bland folket i min värld, finns dock 
undantag, så ses religion som något personligt och fritt för var och en att välja. Man 
ser inte ner på andras religioner eller folk som tror på en annan gud än en själv 
eftersom det är en privat sak, något som är upp till var och en och därför bryr man sig 
inte mer än det. I varje huvudstad finns till och med så kallade religiösa centra där 
tempel för varje känd religion finns utmed ett stort torg sida vid sida utan några 
problem alls. Där får man gå in och ut som man vill, inga frågor eller krav ställs utan 
det är fritt att gå till vilket tempel man vill. 
 
 
 

9 http://www.polytheism.net/  
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The Main Story 
Allteftersom all fakta till världen var skriven samtidigt som jag började gå över till att 
skriva om världens ”Main Story” så började jag alltmer se världen framför mig. Jag 
valde att skaffa mycket inspiration från vår egna antika period just för mitt stora 
intresse av denna period i vår historia. Världens nationer skulle inte se exakta ut som 
vår egen världs antika nationer men i stället dra inspiration från antikens olika 
områden som arkitektur, kultur, krigsföring och politik10.  
 
Jag inspirerades även av vår egen historia i helhet när det gäller händelser i min 
värld genom att ta inspiration från verkliga händelser för att göra mina egna varianter 
av dem i min egen värld. Ett exempel på detta är när Avanglarion först upptäcks av 
folken på Kermacon. Allt börjar med att nationerna söker en ny handelsrutt från östra 
Kermacon till västra för att handla värdefulla gods som kryddor och ädelstenar. 
Denna resa skulle tas över det outforskade havet som ingen tidigare korsat. Det de 
upptäckte dock var något helt annat: en helt ny kontinent; Avanglarion. 
Det kanske är lätt att se varifrån inspirationen till den händelsen kommer ifrån, 
nämligen vår egen Columbus och hans resa västerut vilket gjorde att han upptäckte 
Amerika. 11 
 
Arbetet var nu igång för fullt, under den fjärde arbetsveckan hade jag lämnat bakom 
mig fakta-delen av arbetet som förklarade klimatet osv. för att börja skriva på 
stommen av mitt arbete som jag såg det; världens ”Main Story”. Under denna del av 
arbete skulle läsaren få följa de nationer som grundar kolonier på den nyupptäckta 
kontinenten Avanglarion. Dessa kolonier på Avanglarion ligger i fokus för självaste 
arbetet om världen och man får följa deras utveckling både ekonomiskt, politiskt och 
militärt under de kommande årtionden som är indelade i så kallade tidsåldrar för att 
förklara de tillstånd som kolonierna är i.  
 
Detta såg jag helt klart som det viktigaste i mitt arbete eftersom det var kring denna 
Main Story som allt senare skulle komma ifrån. I Main Storyn skulle läsaren i en 
sammanfattad form får läsa om vad som händer för varje nation under den specifika 
tidsåldern och vilka viktiga händelser som skulle påverka nationen i framtiden. Utifrån 
det kunde man senare gå djupare in i detaljnivå efter att dokumentationen om 
tidsåldern var klar.  
 
För att skriva om varje tidsålder kände jag att jag behövde en mall eftersom det var 
mycket arbete och mycket att hålla reda på när jag exakt skulle veta hur varje nation 
utvecklar sig. Istället för att skriva ett dokument om alla nationer i en 
sammanhängande text där allt radades upp och kort förklarades, valde jag att göra 
dokumentationen på ett annat sätt. Jag valde att skriva om vare nation för sig inom 
just den tidsålder och sen göra samma sak för nästa. Alltså att skriva om varje nation 
för sig, just vad de upplevde och vad de kände för att sedan gå vidare på nästa 
nation och se världen från deras synvinkel. 
 
Detta sätt hade både sina för- och nackdelar. Det var arbetsamt att försöka hela tiden 
byta utsiktspunkt från en nations tänkande till en annan och samtidigt försöka komma 
ihåg viktiga saker som ena nationen kanske inte visste medan en annan gjorde det. 

10 http://www.ancientgreece.com/s/Main_Page/  
11 http://www.sispain.org/english/history/discover.html , 
http://en.wikipedia.org/wiki/Voyages_of_Christopher_Columbus  
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Fördelarna var dock starkare; att lättare få en översikt över hur varje nation utvecklas 
och upplever händelser. Att kunna gå in i enstaka nationer och se hur just de tänker 
och även att kunna förklara krig och andra händelser från två håll och därmed få fram 
båda sidornas orsaker, känslor och syn på allt, var väldigt värdefullt.  
 
Arbetssätt och problem 
Arbetsdagarna varierade mycket från dag till dag beroende på hur jag kände mig. På 
grund av den typen av arbete jag gör så finns alltid risken för huvudvärk eller trötthet 
vilket förstör arbetsrytmen under resten av dagen.  
Jag försökte ta det varsamt, speciellt på morgnarna för att sen kämpa under 
eftermiddagarna just för att undvika huvudvärk. Om huvudvärk ändå kom gick det 
alltid att gå ut på en promenad för att försöka lindra det. Jag tog helt enkelt en dag i 
taget, måndagen kanske gick dåligt men tisdagen bättre osv. Jag försökte dock alltid 
att bestämma mig för vad som skulle vara klart när veckan var slut just för att ha 
någon typ av disciplin på mig själv och vara säker på att bli klar. Detta var lättast 
under arbetet med tidsåldrarna eftersom jag bestämde mig för att göra en sådan per 
vecka vilket gick rätt hyfsat förutom en gång då problem med tekniken gjorde att jag 
blev tillbakasatt. Det som hände var att min dator gick sönder så var tvungen att få 
den reparerad, dock fick jag tillbaka den efter en dag och kunde då fortsätta eftersom 
inget dokument hade kommit till skada.  
 
Annars under resten av arbetet gjorde jag planeringen från dag till dag, vecka till 
vecka eftersom jag inte hade något överhängande schema förutom 
projektplaneringen. Tycker ändå att min arbetsinsatts vart bra eftersom jag fick det 
mesta av vad jag ville ha fått gjort klart i slutet.  
 
Under arbetets gång fanns det många problem som jag var tvungen att lösa och 
fakta som behövdes styras upp med fler regler. Två av de största problemen jag 
hade under arbetet var att skapa namn och att tänka ut tiden i världen. Det problem 
som inträffade oftast var problemet att hitta bra namn till världen, städer och 
personer. Redan tidigt i arbetet kom det upp namn på viktiga platser och städer 
(såsom namnet på världen, kontinenterna och nationerna) som var tvunget att 
bestämmas dock visste jag inte hur.  
 
Till en början letade jag efter inspiration på så kallade namngeneratorer vilket är 
webbsidor som genererar slumpmässiga namn12. Detta skulle jag använda under 
den första delen av projektet för att få inspiration till namn på nationer, områden i 
världen och även några namn på städer och personer. Jag hade dock några krav 
redan i början, jag ville ha namn som man inte kunde söka på Google och få fram 
över tusen träffar. Det skulle inte vara kända namn eller likna kända namn utan jag 
ville skapa mina egna. Jag ville ha namnen som en blandning mellan fantasy, greco-
romano (antika grekiska och romerska namn) och även keltiska namn.  
Orsaken till att grekiskt inspirerade namn blev stort för mig var både för att jag tyckte 
de lät exotiska samtidigt som jag, som tidigare nämnt, tycker om Grekland och även 
grekiskan. Senare utvecklades det fler olika språkkulturer (namn baserade på andra 
språk än grekiska) men grekiskt inspirerade namn skulle finnas med under hela 
tiden.  
 

12 http://www.seventhsanctum.com  
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Ett exempel annars på hur ett namn leder till ett annat var innan jag kom på namnet 
till självaste kontinenten där allt skulle inträffa. Jag arbetade dock på att komma på 
namn till områdena i världen och då fick fram Avanglaria. Detta namn gav jag till ett 
område på kontinenten som skulle vara som en typ av ”fritt land” där folk levde utan 
styre från en kung eller drottning. Det namnet tyckte jag dock mycket om och jag fick 
även fram en variant; Avanglarion. Denna variant ville jag också ha med någonstans 
men hade inget område att sätta det på. Jag bestämde mig för att jag tycker om 
namnet så mycket, det låter exotiskt och spännande så det passar perfekt som 
namnet på kontinenten.  
Det var först under den senare delen av arbetet som jag bestämde regler för namn i 
de olika delarna av världen. Exempelvis skulle de västra delarna av Avanglarion 
utnyttja grekiska eller romerskt inspirerade namn medan den norra delen skulle ha 
ryska/germanska/skandinaviskt inspirerade namn. Detta gjorde jag för att ge styrka åt 
de olika kulturernas identitet; att de västra nationerna exempelvis är mycket kulturella 
och kan liknas vid våra egna antika grekiska stater gjorde att jag ville stärka den 
uppfattningen med också kulturella namn. När det gäller de norra delarna är det mer 
strängt klimat och hårt, därför fick de hårdare namn och starka namn på ett sätt vilket 
stöder deras kultur och sätt att vara.  
 
Efter att dessa regler var klara kändes arbetet med att skapa namn mycket enklare. 
Jag önskar bara att jag hade bestämt dessa regler tidigare under arbetet.  Det hjälpte 
mycket med att komma in i rätt tankesätt över hur folken namngavs i de olika 
territorierna och vilka namnkulturer som kom fram. Exempel på detta kan vara att 
namn på folk i väst oftast slutar på  -os, -es, eller –us.  
 
Mitt andra stora problem under arbetets gång var att försöka tänka hur lång tid 
händelser som krig, byggnationer och teknologiska utvecklingar tar. I många 
fantasivärldar så pratar man ofta i tusental år som sådana saker utvecklas eller 
pågår. I min värld ville jag dock ha ett sinne av realism emot min typ av värld, hur 
lång tid dessa händelser eller procedurer verkligen tar, när man tänker exempelvis 
hur lång tid det tog att kolonisera Avanglarion. Det var också nödvändigt att låta 
realistiskt för att få läsaren att tänka att det är möjligt att det kan fungera så utan att 
man säger ”tusen år senare”. Mycket händer under tusen år, ett år i sig är en väldigt 
lång tid och hundra år är ännu värre, mitt liv är långt ifrån hundra år och ändå har jag 
upplevt mycket.  
 
Jag fick dock höra från min handledare att mycket beror på våra tidigare 
generationer, att för varje generation så går saker som upptäckter dubbelt så snabbt 
eftersom de tar föregående generations upptäckter och utvecklar dem. Denna 
kunskap var användbar för mig i mitt fortsatta arbete. Jag hade först tänkt att det 
”endast” skulle ha tagit tusen år från det att människorna byggde permanenta 
bosättningar och skapade almanackan till dess att de upptäckte Avanglarion och 
började kolonisera. Dock efter den informationen lade jag till tusen år för att riktigt 
bevisa att vid denna tid är folket på Kermacon, med från mycket hjälp av 
caerumanrasen, ett etablerat samhälle med hög teknologisk nivå, ungefär som vår 
antika period. Stora städer fanns nu med etablerade regeringar, kulturer, 
handelsrutter, relationer, arméer och allt annat som bevisar på en högt utvecklad 
civilisation.  
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Jag hade samma problem med tidräkningen under de olika tidsåldrarna på 
Avanglarion: Hur lång tid tog det för nybyggarna att kolonisera världen? Även här 
studerade jag mycket på vår historia, allt ifrån hur lång tid det tog att bygga fästningar 
till vår egen kolonisering av Amerika. Det är intressant att se hur mycket som hände 
mellan Columbus upptäckt år 1492 till 1781 då de nordamerikanska kolonierna var 
starka nog att bli fria13. Det är 289 år: under denna period hände så mycket; 
koloniseringen av Karibien, expeditionerna i Sydamerika, koloniseringen av 
Nordamerika, alla piratäventyr i Karibien och till sist det amerikanska frihetskriget.  
 
Mina tidsåldrar ville jag därför inte att de skulle vara tusen år var utan mer som högst 
hundra år var, några är till och med 25 år, just för att hålla det på en realistisk nivå av 
hur civilisationen i världen kunde ha utvecklats. Visst det är ju till viss del fel att 
jämföra en antik värld med vår egen kolonialtid som inträffade tusentals år senare. 
Men med tanke på både det att nationerna på Kermacon är så etablerade som de är, 
frihet från nejsägare som kyrkan, en planet som inte är större än Mars samt att de 
hade en stor vilja att lägga pengar och material på koloniseringen för ekonomiska- 
och maktfördelar gjorde att de ändå kan komma upp i vår tids mått, i alla fall i mina 
ögon. Tid har därför varit ett stort huvudbry för mig, att försöka få det att låta 
realistiskt men ändå intressant och spännande utan att allt skyndar sig fram. 
 
Känslan i världen 
Under mitt arbete tittade jag mycket på den sociala statusen i världen och hur folk 
såg på varandra. Jag valde exempelvis att relationen mellan kvinnor och män var 
jämlik. Kvinnor kan vara med i armén och tjänstgöra i viktiga positioner i exempelvis 
regeringen. De flesta länder anser att män och kvinnor är lika, de är båda viktiga och 
även om deras sätt är olika så om man har dem båda i exempelvis armén så får man 
en dubbel styrka. Det finns dock ställen där kvinnor inte är tillåtna in till armén av 
olika anledningar; att de exempelvis inte anses vara bra nog för strid eller liknande 
men den generella uppfattningen är att både män och kvinnor är lika värda och 
tillsammans är de bäst. Orsaken till att jag ville ha ett jämlikt samhälle var först att jag 
ville låta kvinnor spela en lika stor roll i världen som män, att de inte var tvingade att 
stanna hemma utan att även de kunde göra skillnad. Jag hade inte tid att gå djupare 
in på detta område men den övergripande tonen i världen är jämställd, vilket man 
även kan se i andra områden så som religion där utsträckningen av personlig frihet är 
stor. 
 
En annan social gräns som var tvunget att bestämmas var relationen mellan de 
styrande och de som styrs. Världen är uppdelad som vår egen med en styrande elit 
över folket. Detta producerar både goda och onda resultat under historiens gång, 
vilket visar mycket på både de goda och dåliga sidorna med de styrande få över de 
styrda många. Ett exempel på att visa att en person är ”över” massan är genom att få 
ett andra namn. Vanliga bönder och dylikt har endast ett tilltalsnamn men adeln får 
även ett extra namn för att visa på deras börd. Därmed skapas adelsfamiljer utifrån 
dessa efternamn. Detta såg jag som ett utmärkt sätt att åsidosätta massan från eliten 
och för att visa på hur de i vissa avseenden håller sig ifrån de vanliga människorna.  
 
 

13 http://www.teacheroz.com/colonies.htm  
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Känslan i världen var ett ämne som allt oftare kom upp, tidigare hade jag mest sett 
det som något som kommer med när världen utvecklas. Är det många krig så är det 
en mörk värld men är det mycket fred så är det en trevlig värld, för att förenkla det 
lite. Dock allt mer så kände jag att jag ville sätta en stämpel på världen, göra den till 
en sammanhängande känsla utöver om det var krig eller fred, frihet eller korruption. 
Jag valde därför, kanske lite för sent, att min värld skulle vara en ljus värld. Det skulle 
vara en värld som visst hade sina mörka stunder och hemska händelser men det 
skulle alltid finnas en känsla av lyckliga slut. Jag vill alltid att historier skall ha lyckliga 
slut och jag hatar deprimerande historier där alla medverkande antingen dör eller 
gråter eller känner sig olyckliga hela tiden. Därför ville jag att min värld skall vara en 
ljus värld, en värld med mycket glädje, inte för mycket dock, vill inte att det skall bli 
någon Disneyfilm av det men just att man känner en glad och varm känsla av 
världen. Jag har under mitt förarbete undersökt en hel del på Warhammer- världen14 
vilken är en mörk värld, ondska, mörker, krig och död nästan överallt och det är inte 
en sådan typ av värld jag vill ha. Jag vill ha en värld där människorna och de andra 
raserna känner sig säkra och glada istället för rädda och ledsna.  
 
En annan sak som gör att jag går ifrån fantasygenren är att jag inte har med några av 
de kända fantasivarelserna dvärgar, alver eller orcer. Detta var också ett medvetet 
val för att komma bort från det ”traditionella” och göra min egen sak och egna raser, 
förutom människorna. 
 
För att fortsätta diskussionen om känslan i världen så även om jag har valt en värld 
med både gott och ont så finns det ändå ingen äkta konflikt mellan de två. Ett av de 
äldsta teman i mänskliga historier har varit kampen mellan gott och ont15, dock har 
jag medvetet valt att inte ha någon sådan överhängande konflikt i min värld. Det finns 
ingen ”god” nation som kämpar mot den ”onda” nationen. Istället blir det att man ser 
sin ”favoritnation” som den goda och deras fiender som ”de onda” vilket det oftast är i 
vår egen historia, som den kända frasen: ”En mans terrorist är en annan mans 
frihetskämpe”16. Jag håller det sättet i min värld under de första fyra tidsåldrarna så 
det inte finns någon överhängande kamp mellan de båda utan mer mellan nationer, 
makt och frihet där det är upp till läsaren att välja sida.  
 
Dock under den femte tidsåldern ville jag ändå skapa det gamla temat i min värld, 
både för att få in den känslan av godhet mot ondska men också för att det var en del 
av historien som jag har planerat fram vilket banar vägen för en viss typ av framtid för 
världen som helhet. Jag valde att sätta alla nationer på Avanglarion mot ett 
utomjordiskt hot för att ena alla i en kamp och att de alla måste samarbeta för det 
högre målet. Med detta har jag båda sätten att se på kampen mellan gott och ont 
världen, från det mellan nationer vilket kanske en typ av publik föredrar medan det 
traditionella också finns för dem som tycker om det.  
 
Jag har också velat ge alla nationer i sig en ljus och en mörk sida, där alla nationer är 
goda på vissa sätt men onda på andra. Under vissa tidsåldrar kanske endast det 
onda kommer fram men det finns alltid en balans som kommer fram förr eller senare. 

14 http://uk.games-workshop.com/warhammer/  
15 http://www.articleworld.org/index.php/Conflict_Between_Good_and_Evil  
http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_between_good_and_evil   
16 Parliament Member George Galloway, 08/06/06 
http://wiki.answers.com/Q/Who_said_'One_person's_terrorist_is_another_person's_freedom_fighter'  
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Tidsåldrarna var klara emot nionde veckan vilket gav mig ungefär sex veckor kvar av 
projekttiden. Förutom att före inlämningen ha korrekturläst hela mitt arbete ville jag 
även ha med en del som redan diskuterats under första veckan av kandidatarbetet; 
att ha med berättelser.  
 
Berättelser 
Både jag och min handledare var överens om att berättelser var bra att ha med i 
detta arbete eftersom det skulle visa på att världen kunde användas till att skapa 
intressanta och spännande berättelser och därmed göra den mer intressant för 
läsare. Det var också ett sätt att få ner läsaren till en mer detaljerad nivå av världen, 
att gå från fågelperspektivet av världen som getts under tidsåldersarbetet skulle nu 
läsaren kunna se med egna ögon hur världen såg ut på marknivå.  
 
Tyvärr var detta även en tid av mycket annat att göra förutom att skriva berättelser, 
jag var i början osäker på hur jag skulle skriva dessa berättelser så jag började skriva 
på andra faktadokument också. Dessa dokument vad dock lika intressanta för mig 
som berättelser skulle ha blivit eftersom de gav en detaljerad bild av världen. Jag 
skrev bland annat en guide till de viktigaste städerna på Avanglarion där jag 
förklarade hur stadens historia såg ut, vilka viktiga monument och platser som fanns 
och även vilka festiviteter som utspelade sig. 
 
Nu när arbetet för kandidatarbetet är slut kan jag titta tillbaka och ångra mig lite grann 
för jag inte satsade mer på berättelserna, just för det hade varit bra träning inför att 
göra så många sådana. Tycker dock att den dokumentation jag fick ut under denna 
period inte var bortkastad utan viktig för både mig och läsare i att förstå världen på en 
mer detaljerat plan. 
 
Jag fick till slut två berättelser helt klara, vilket var färre än jag hoppats och planerat 
och även en tredjedel ungefär av den sagan som startade min vilja att göra världen 
nedskriven. Den sagan känns det underbart att ha börjat och jag kommer att fortsätta 
skriva på den. Jag tog med den i mitt slutarbete just för att visa att jag lagt ner mycket 
tid på den även om den inte är helt klar.  
 
Det jag gjorde dock under de sista veckorna av arbetet för att bevisa att det finns fler 
berättelser att skriva om var att skriva synopsis på de övriga berättelserna jag 
planerade att skriva men inte hann. Denna synopsis känns som att ha räddat 
situationen eftersom de visar att det finns så mycket att ge fast tiden för arbetet tog 
slut.  
 
Jag vill inte säga nu att det var ett stort misstag att dela arbetet under denna sista tid 
mellan mer faktabaserad detaljskrivning och berättande men det känns ändå att jag 
hade velat skriva mer historier just för att visa vilken potential världen har. Dock så 
var det helt enkelt så att tiden inte räckte till för allt men i slutänden är mer än nöjd 
med vad jag fick klart.  
 
Kontroverser och resultat 
Under hela arbetets gång har jag varit tvungen att tänka längre än självaste arbetet, 
även också resultatet och speciellt vilka kontroverser det kan bli eftersom jag valt ett 
rätt kontroversiellt område; kolonialism.  
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I vår historia har ”kolonialism”, och det närliggande ”imperialism”, varit källor till hat, 
förtryck och folkmord17. Detta är dock inget jag vill på något sätt stödja eller se 
oskyldigt på med detta arbete. Jag har därför försökt undvika att jämställa min värld 
med de händelserna i vår egen historia. 
 
Jag har varit noga med att inte porträttera urinnevånarna i min värld som blodtörstiga 
mördare som dödar allt i deras väg. I min värld är dessa nationer lika civiliserade som 
nybyggarna och de blir inte porträtterade som onda. Synen på urinnevånarna på 
Avanglarion är olik bland nybyggarnationerna, de flesta ser dem som vilken annan 
nation och har diplomatiska relationer med dem medan andra ser dem direkt som 
fiender. Detta är en visning på de hemska sidorna av kolonialism, även i min värld, 
där de nykomna bekämpar de rättmätiga ägarna av landet. Dock så finns det inte, 
förutom en plats, någon form av folkmord på urinnevånarna och på den platsen det 
förekommer är för att just visa att kolonialism har sina mörka sidor för läsarna att se 
och förstå.  
 
Jag erkänner dock att jag i min värld glorifierar jag kolonialism mycket. Dock vill jag 
inte att det skall bli på bekostnad av andra, det är orsaken till att jag endast har ett 
fåtal urinvånargrupper och alla av dem överlever mötet med nybyggarna även om 
spänningar skapas.  
 
Det är svårt att balansera mellan vilka hemskheter som verkligen hände oss och en 
berättelsevärld som skall vara intressant och spännande. Jag har försökt hålla en 
balanserad nivå på mitt arbete och tänka på hur jag porträtterar folken. Visst några 
stereotyper kommer men lite måste man offra för att få en intressant värld att läsa om 
och som känslan är i min värld så löser sig allt till slut och samlevnad råder.  
Kontroverser borde dock inte vara något som sätter stopp för tänkandet och 
fantasierna men de borde vara där som en ”mätare” som gör att man ändå känner till 
allt i bakhuvudet och vet vad man gör. Det finns nästan alltid någon som har något 
att klaga på och det får man ta så länge man känner till vad de klagar om och har en 
bra orsak till att de finns där. Orsaken till att jag valde kolonialism som ett stort ämne i 
min värld är för att jag tycker det är spännande, hur nationer startar nya bosättningar 
på nya platser och de äventyr som följer. Detta kanske är just för jag kommer ifrån 
den delen av världen varifrån vi gjorde sådant med ofta hemska resultat för resten av 
världen. Det hade kanske varit annorlunda om jag kommit från Sydamerika, Afrika 
eller Nya Zeeland. Jag valde det dock för att ge ett intressant nytt område just till min 
värld som folk kan upptäcka och finna spännande. Kolonialism i sig är en utmärkt 
grund för äventyr, berättelser och händelser som kan vända sig till många på både 
ett bra och ett dåligt sätt.  
 
Orsaken till att jag valde att ha med urinnevånare var att få en  balans till 
nybyggarna, jag har som nämnt inte tagit med många sådana eftersom de är en källa 
till kontroverser så jag ville ändå ha med dem men ändå till en mindre utsträckning. 
Detta även för att jag ville att nybyggarna skulle utvecklas och expandera fritt utan att 
förstöra livet för urinnevånare. Urinnevånarna är dock utmärkta motpoler till 
nybyggarna både i det spännande mötet mellan de två och hur de kan leva 
tillsammans.   

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Impact_and_evaluation_of_colonialism_and_colonisation  
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Jag drar många referenser ifrån vår egen historia, just när det kommer till den dåliga 
biten för att belysa för många amerikaner idag som ser på cowboy och indianfilmer 
där indianerna verkar vara barbarer som dödar de stackars nybyggarna när de 
egentligen utförde folkmord och drev bort indianerna från deras hem.  
 
När min kandidatarbetsperiod började dra sig mot sitt slut så kände jag mig väldigt 
nöjd. Jag hade hållit mitt schema rätt så bra, det fanns fortfarande saker att göra men 
jag hade ändå ett bra resultat klart som jag var stolt över.  
 
Alla de föregående tankarna och inspirationerna hade nu skapat ett koncept till en ny 
sammanhängande värld samt en karta över kontinenten där historian utspelar sig. 
Med dessa hade jag nu en grund klar, en grund av en dokumenterad värld redo att 
se dagens ljus.  
 
Jag hade nu all grundläggande fakta jag behövde för att fortsätta arbetet på min 
egen fritid, allt tack vare min chans att göra mitt eget kandidatarbete på mitt sätt. 
Efter ett par veckor av korrekturläsning och uppdatering av mina dokument var det 
dags för redovisning framför lärare och klassen. Inför denna redovisning visste jag att 
jag behövde något sätt att förmedla min värld. Problemet var bara att jag hade 
endast en text, vilket är hemskt att börja läsa innantill. Jag hade inga 
egenproducerade bilder förutom min karta vilket gjorde att jag visste att det skulle bli 
ointressant för publiken hur bra min text än var. Detta gjorde att jag beslutade mig för 
att låna bilder från Internet som jag tyckte visade min värld på det sättet jag ville eller 
i alla fall gav rätt typ av inspiration över hur världen kan se ut. Redovisningen gick 
väldigt bra ändå och jag känner att bilden av världen har nått ut och jag fick goda 
kommentarer om vilken potential den har. 
 
Jag har förutom att förbättrat min engelska skrift igen upptäckt mitt intresse för 
historia, religion och kultur eftersom jag fick utnyttja det till fullo för detta arbete. Jag 
fick chansen att träna mina sinnen i vad som är intressant för publik att höra, läsa och 
se. Jag fick också en chans att göra något jag länge velat testa; att skriva berättelser, 
att skriva fantasi, att utveckla något nytt och samtidigt kämpa för att det skulle kännas 
realistiskt för folk. Min hjärna testades hårt med att komma på förklaringar för allt från 
teknologier till varför krig utbryter, att skapa realistiska händelseförlopp och även 
djupa mysterier och historier, mycket av detta till min glädje föll ihop perfekt allt 
eftersom världen utvecklades på papper.  
 
Det bästa av allt är att jag är att jag fick arbeta fritt med min fantasi, att jag fick fritt 
spelrum att bara skapa och göra det jag älskar: att arbeta med historia, kultur och 
utifrån det skapa något nytt. Jag fick skapa en värld och allt som hör till den; fakta, 
klimat, politik och till och med dess sagor. En bunt av kunskaper som jag kommer ta 
med mig till mitt nästa äventyr i den här världen, vad det än må vara.  
 
Min önskan att skapa en ny värld hade blivit uppfylld, det är mycket arbete kvar men 
nu är jag i alla fall på rätt väg.  
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Efter kandidatarbetet 
Det är efter examinationen som jag börjar tänka på vad jag egentligen har lärt sig och 
hur resultatet av arbetet blev. Jag känner att jag har lärt mig enormt mycket, främst 
om mig själv som person eftersom jag har använt alla mina intresseområden för att 
samordna allt till en ny värld. 
 
Jag har även utnyttjat de kunskaper jag lärt mig på Blekinge Tekniska Högskola om 
speldesign på mitt eget område genom att tänka på vad som kan vara intressant för 
publiken att se och uppleva. Jag har verkligen försökt utforska vad som gör en värld 
intressant; dess miljö, historia, folk och politik. Dessa områden och fler har jag ett 
stort intresse av så det känns underbart att kunna sammanföra intresse och arbete 
då jag tar mitt intresse för att skapa i mitt arbete. Jag är intresserad av speldesign, att 
skapa intressanta spel och spelvärldar och det är exakt vad jag känner jag har gjort 
nu.  
 
I detta arbete kanske jag inte gick så djupt som behövs inom vissa områden av 
speldesign men det område jag är mest intresserad av; ”storywriting”, är det som jag 
känner har legat i fokus även här.  
 
Jag har utvecklat mitt intresse i att hämta inspiration från vår egen historia vilket jag 
håller kärt och förändra den en aning för världen. Jag har även bevisat att jag är 
kunnig i att släppa loss fantasin och skapa men också hålla regler för att göra världen 
realistisk och inte för kontroversiell. Jag har även visat på mina kunskaper att skapa 
en intressant berättelse, miljö och allt det som behövs för att skapa något så stort 
som en ny värld.  
 
Förutom personliga kunskaper och intressen har jag även tagit mycket lärdom från 
tidigare studier för att inspirera och arbeta med min värld. Exempel på dessa är 
kurser som spelproduktion och spelhistoria vilket gav mig en professionell syn på 
skapande och jag använde det för att försöka skapa intressanta platser och 
händelser som publiken uppskattar. 
 
Ifrån kurser som berättarteknik och speldesign förbättrade jag mitt sätt att skapa 
historier och vad som är viktigt att tänka på när man skapar en spännande berättelse. 
Dessa kunskaper vart väl använda när det var dags att ge en historia till världen och 
senare när berättelserna skulle skrivas.  
 
Tack vare denna komposition av både tidigare intressen och kunskaper tillsammans 
med nyvunna sådana från högskolan så lyckades jag skapa min egna drömvärld som 
jag hoppas blir andras drömvärld också i framtiden.  
 
Det jag vill fortsätta med nu är att utveckla mitt kunnande i att skriva berättelser och 
sagor för att bli ännu bättre på den delen av skapandet. Efter det så anser jag att jag 
kan bli en väldigt bra medarbetare för ett team av skapare som skall göra det nyaste 
spelet eller filmen och vill ha en tung historia eller bara en intressant men kort historia 
vilket jag även kan jobba med utan problem.  
 
Denna värld kommer alltid att följa med mig som min första av förhoppningsvis 
många nya platser och historier skapade av Fredrik Lilja.  
 

 28 



Avanglarion  Av: Fredrik Lilja 

Kapitel 5: Slutord 
 
Det jag kom fram till efter kandidatarbetets slut var hur intressant och samtidigt kul 
det är att skapa en ny värld från grunden. Det är mycket jobb med att försöka hålla 
koll på alla områden från politik till vardagslivet för de olika folken som lever i världen 
men det är allt mer tacksamt att se när världen kommer till liv framför ögonen.  
 
Att skapa en värld är inte lätt, det tar mycket tid och stor beslutsamhet. Även fast jag 
tagit femton veckor till arbete så är bara grunden lagd eftersom det finns alltid något 
mer att skriva om. Jag känner det att en uppgift som att skapa en ny värld är inget 
man gör snabbt och sen är klar med, det är ett projekt som man måste spendera år 
på. Detta säger jag eftersom det är precis vad jag planerar att göra, grunden är lagd 
nu och nu väntar arbetet med att utveckla världen vidare. Det tar lång tid innan man 
får en djup värld som Narnia eller Middle Earth men det är vad man får vara redo att 
lägga om man vill nå deras storhet.  
 
Jag kände att mitt intresse för historia hjälpte mig enormt eftersom jag har läst så 
mycket om vad som har hänt i vår egen värld så jag kunde lätt överföra mina 
intressen till en ny värld och skapa händelserna där. Det jag också tänkte på som en 
speldesigner är att göra så många intressanta miljöer och händelser som möjligt 
eftersom de är perfekta platser att skapa spännande äventyr till antingen spel, film 
eller böcker.  
 
Det gäller att titta mycket till sig själv i ett sådant arbete, vilka intressen har man själv, 
vad man tycker om, vad man vill se. Jag har låtit mina intressen kommit fram i 
världen just för jag själv vill se dem där och därför är jag trogen mot mig själv och vad 
jag vill göra. Detta i sig gör att jag arbetar bättre och ser potentialen i mitt egna 
resultat. Man måste dock också tänka på vad andra kan tänkas gilla, att skapa 
världen inte bara för mig själv utan även för andra, annars riskerar man att världen 
bara blir intressant för en själv. Det gäller att tänka på vilka miljöer, nationer och 
händelser som kan intressera andra, tänka på vad som är populärt i spel, filmer och 
böcker och göra sina egna motsvarigheter.  
 
Avslutningsvis så vill jag säga att detta har varit ett mycket intressant och lärogivande 
arbete som jag är stolt över. Avanglarion kommer att fortsätta utvecklas och 
förhoppningsvis en dag finnas ute på marknaden antingen i spelform, bokform eller 
filmformat.  
 
Jag har fått möjligheten att skapa mina drömmars paradis, något jag rekommenderar 
andra varmt att göra själva eftersom det är något man har med sig vart man än går i 
framtiden.  
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Källförteckning 
 
Här följer en lista på de platser jag har hittat mina referenser i texten: 
 
Sida 13: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontrafaktisk_historia  
En bra introduktion vad Kontrafaktisk historia är samt ett par exempel på verk av 
kontrafaktisk natur.  
 
Sida 14: 
http://www.gimp.org/  
Hemsidan till ritprogrammet ”Gimp” där man kan ladda ner programmet gratis. Ett 
bra, enkelt ritprogram som är helt gratis att använda.  
 
http://uk.games-workshop.com/warhammer/  
En sida som både berättar om Warhammer-världen och även säljer produkter kring 
den. Bra plats att introducera sig till Warhammer. 
 
http://www.worldofwarcraft.com/index.xml  
Egentligen hemsidan till spelet World of Warcraft men det finns gott om information 
om självaste Warcraft-världen och mycket annat intressant.    
 
Sida 17: 
http://www.pantheon.org/articles/o/odysseus.html  
En sammanfattning om historien kring Odysseus och hans äventyr i Troja samt sin 
långa färd hem.  
 
http://blindkat.hegewisch.net/pirates/pirates.html  
En väldigt bra sida om pirater med allt man kan tänkas vilja veta. 
 
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/P/panspermia.html  
En sida som förklarar teorierna kring panspermia.  
 
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/L/lithopans.html  
En sida som förklarar teorierna kring lithopanspermia.   
 
Sida 19: 
http://www.polytheism.net/  
En översikt över vad polyteism är och hur det sett ut och fungerat under antiken fram 
till modern tid.  
 
http://www.ancientgreece.com/s/Main_Page/  
En sida som handlar om antika Grekland där man kan upptäcka allt från hur de 
utvecklade sin arkitektur till hur mytologin fungerade.  
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Sida 20: 
http://www.sispain.org/english/history/discover.html  
http://en.wikipedia.org/wiki/Voyages_of_Christopher_Columbus  
Två sidor om upptäckten av Amerika av Christopher Columbus. 
 
Sida 21: 
http://www.seventhsanctum.com  
En så kallad namngenerator som automatiskt kan skapa nya namn med ett enkelt 
knapptryck, jättebra att ha när man behöver hjälp att hitta på namn.   
 
Sida 22  
http://www.teacheroz.com/colonies.htm  
En webbsida med mycket information om kolonialtidens Amerika, dock främst de 13 
kolonierna (framtida USA).  
 
Sida 24:   
http://uk.games-workshop.com/warhammer/  
Igen hemsidan till Warhammer världen.  
 
http://www.articleworld.org/index.php/Conflict_Between_Good_and_Evil  
http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_between_good_and_evil  
Två webbsidor om den eviga kampen inom litteraturen mellan ont och gott. 
 
http://wiki.answers.com/Q/Who_said_'One_person's_terrorist_is_another_person's_fr
eedom_fighter'  
En plats där jag hittade informationen vem som sagt det kända uttrycket.  
 
Sida 26: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Impact_and_evaluation_of_colonialism_and_colonisation  
En plats där de mörka sidorna av kolonialism och även imperialism redogörs.  
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Bilagor 
 
I Projektplan 
 
Kandidatarbete 30 p 
Vt2008 
Blekinge Tekniska Högskola  
Projektplan 
Fredrik Lilja 
frld05 
DS05-Design 
”Ny värld: Predatoria” 
 
Målet med projektet 
Slutresultatet av detta projekt kommer att vara en värld som senare kan adapteras till antingen 
spel, film eller böcker eller alla tre. Denna värld skall på papper vara noga förklarad när det 
gäller utseende och händelseförlopp kring dess historia, nationer, folk, krig och sätt att tänka. 
Jag skall på bästa sätt försöka ge en så övergripande och samtidigt detaljerad bild av världen 
på papper så att det sedan kan säljas in hos företag som söker en bra story till ett kommande 
spel eller film och även kunna användas av mig själv inom mitt författarskap.   
Jag ställer höga krav på mig själv för att göra en så spännande och originell värld och 
berättelse men samtidig är de inte för höga eftersom jag vet att de alltid kan utvecklas längre 
fram om behovet skulle komma upp.  
 
Vad detta kommer att ge är en helt ny värld som väntar på att exploateras lik de stora 
världarna av Warcraft och Warhammer med spel, filmer och böcker gjorda om den, allt som 
behövs nu är den första gnistan, den första idén för att påbörja denna nya världs uppkomst.  
Resultatet av de femton veckorna kan liknas med de rollspelsböcker som finns ute för att 
förklara rollspelsvärlden och bakgrundhistoria. Resultatet blir en sådan ”bok” fylld med allt 
som man kan behöva veta om världen för att få en bra uppfattning av den, allt från världens 
geografi och historia till nationernas kultur, religion och krigsföring.  
 
Syftet med projektet 
Jag har en väldigt stor personlig motivering till detta projekt eftersom jag sedan nästan två år 
tillbaka har velat skapa en egen värld som jag kan arbeta på och sälja antingen i böcker eller 
spel/film. Jag ser detta som mitt framtida levebröd på det sättet att jag alltid kan arbeta vidare 
på det och även om man inte får in det i ett spel eller film så finns alltid chansen att skriva 
böcker likt J.R.R Tolkien och hans Middle Earth eller C.S. Lewis Narnia. Detta har med andra 
ord en lika stor betydelse vad gäller chansen att komma in inom spelindustrin som storywriter 
eller speldesigner som en karriär inom film eller författare.  
 
Det jag hoppas uppnå av projektet är att få en klar bild över världen jag har i mitt huvud på 
papper så att jag kan visa andra och samtidigt ha en slags referens för framtida arbete för 
exempelvis en bok. Jag vill försöka göra historian så säljande som möjligt men samtidigt 
behålla min prägel och samtidigt lära mig om vad som egentligen gör en berättelse och en 
värld bra, exempelvis vad som gjorde Warcraft-världen så populär.  
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Projektmetod 
Beskrivningen av arbetet kommer att ske helt i pappersform dock skall jag försöka att även få 
in lite 3D modeller och musik, dock skall inte detta vara ett krav utan mer en bra bonus att få 
in när det viktigaste arbetet har gjorts och när det känns behövas för att ge en bättre bild av 
världen än vad text kan göra.  
Det jag hoppas lära mig under detta projekt är hur man på ett bra och intressant sätt kan skapa 
en värld vare sig till spel, film eller böcker genom att titta på tidigare exemplar som 
exempelvis Warcraft, Narnia osv och titta på vad som gjorde de populära samtidigt som jag 
arbetar fram min egna värld hur jag skulle vilja se den. Detta är till för att visa mina 
kunskaper inom att både skapa och tillämpa saker från våran egen värld och andras för att 
göra min egna där jag skapar egna teknologier, religioner med hjälp av att titta på hur andra 
har löst det och hur vår egen historia har sett och ser ut idag. Jag vill se hur andra löst sina 
problem med att skapa trovärdiga vapen och sådana saker för att sen anpassa den 
problemlösningen till mitt eget arbete och därigenom lösa de problem jag kan få under 
arbetets gång.  
Under projektet kommer jag arbeta hemifrån för att få en avslappnad och tyst miljö där jag 
kan arbeta för mig själv och låta tankarna flöda. Dock för att kunna få feedback på mitt arbete 
från andra än min handledare och även för att diskutera mitt arbete kommer jag vara ute på 
msn och Skype för att där sprida och diskutera mitt arbete för att inte helt förlora kontakten 
med omvärlden. 
 
 Den officiella arbetsdagen, alltså den tiden jag sitter framför datorn och skriver, kommer att 
starta 13.00 och sluta 18.00 och gäller måndag till fredag dock så kommer jag med all 
säkerhet även jobba under de flesta helgerna minst ett par timmar per dag. Jag har tänkt mig 
att under helgerna kan man försöka ta ett par timmar till skissa och skapa musik exempelvis 
vilket då görs på min fritid men ändå kan ge bra resultat som kan användas till slutprodukten. 
 
Orsaken till att jag börjar på eftermiddagen är för att på grund av det kreativa arbetet jag gör 
vill jag ha förmiddagarna att samla tankarna över dagens arbete och för att undvika huvudvärk 
så tidigt på morgonen.  
Orsaken till att jag säger att det var den ”officiella” arbetstiden så på grund av typen av arbete 
jag gör så kommer det att finnas mycket arbete som inte kan räknas som arbete framför dator, 
tänker då mest på att sitta och komma på saker helt enkelt. Detta ”inofficella” arbetet som 
man kan kalla det kommer att pågå både före, under och efter de officiella timmarna och det 
finns inget som säger att jag måste sluta jobba 18.00, har man flyt i arbetet så kanske man 
jobbar mycket längre än så.  
Det är svårt att säga precis tid för när man börjar och slutar denna typ av arbete eftersom man 
inte har något klart arbetssätt, man måste ju veta vad man skall skriva om innan man börjar 
skriva. Detta arbete är inte som en spelproduktion exempelvis där man har sina klara 
arbetsmetoder utan detta är mer ett kreativt arbete som behöver den tid den behöver.  
För inspiration kommer jag exempelvis att minst en gång i veckan ta en längre promenad då 
jag söker inspiration för mitt arbete och allmänt funderar över världen och hur den ser ut och 
fungerar, jag kommer då att ha block och penna så jag kan skriva ner vad jag kommer på.  
 
Programmet jag kommer att använda i skrivandet är Word, för 3D:n använder jag 
gratisprogrammet Blender, för ritandet använder jag gratisprogrammet Gimp och för 
musikskapandet använder jag ACID som jag har köpt en användarlicens av.  
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Kriterier för delexaminationer är svårt eftersom detta är ett kreativt arbete utan mall eller rätt 
och fel, därför kan mer examinationerna betygsätta mina framsteg i arbetet, hur mycket jag 
har hunnit och vilken nivå det verkar ha, om det är hastigt skrivet utan eftertanke eller 
genomtänkt och innovativt. Jag kan vid sådana tillfällen även förklara mina orsaker till varför 
jag gjorde som jag gjorde och vilka mina inspirationskällor var.  
Jag har tänkt ha två delexaminationer fram till den sista v. 18, det blir med andra ord tre 
examinationer. Den första görs den femte veckan av arbetet då jag har fram till dess skapat 
världen i sig och då visar upp hur kontinenten ser ut, klimat, världens ”main story” i grova 
drag, angivelser över hur tid räknas i världen samt grunden till ett teknologiträd och en 
uppsättning av de största religionerna i min värld. Andra delexaminationen kommer vecka tio 
av kandidatarbetet då jag visar de nationer jag har skapat och deras historia, kultur, teknologi, 
religion, politik osv. 
Den sista examinationen kommer vara den då jag visar de ändringar jag kan tänkas gjort 
under de sista fem veckorna. Samt visa upp mer detaljerat arbete som hjältesagor från 
nationer, militära enheter, närmare beskrivningar av viktiga händelser och annat som kan 
tänkas vara av intresse och som är till för att få ihop hela arbetet till en o samma produkt 
genom renskrivning och att lägga till eller ta bort material.   
 
 
Tidplan för projektet 
Under de fem första veckorna av kandidatarbetet skall jag jobba med att få fram världen i sin 
helhet utan att gå in på detaljnivå. Jag skall med andra ord skapa självaste världen, utseendet 
på kontinenten, klimat, tidräkning, tidslinje där jag till en början endast placerar 
världsomfattande händelser som sen arbetas på längst arbetets gång, och även de största 
religionerna, teknologinivåer osv.  
Sen under de senare fem veckorna skall jag jobba med att ta fram de nationer som skall 
finnas, deras historia, teknologi, arkitektur, kultur, religion, krigsföring osv samt bygga på 
tidslinjen med händelser för individuella nationer. 
De sista fem veckorna skall gå ut på att fylla in de tomrum som kan finnas fortfarande samt 
jobba riktigt detaljerat med teknologier, vapen, händelser, grupperingar av folk eller 
ideologier och under den tiden skall jag även försöka få fram antingen skisser, 3D modeller 
och/eller musik till världen om tid och tillfälle ges.  
 
Tidsplanering: 
Arbetsomgång 1; Under denna tid skall jag skapa självaste världen för att få en bra grund för 
att senare arbeta mer detaljerat med världen. Detta betyder att jag påbörjar de dokument som 
kommer att fyllas i längst arbetets gång. Exempelvis skall jag påbörja en förklaring av alla 
tidsåldrar och vad som hände under dem men dessa är bara i grova drag och kommer fyllas på 
under arbetets gång.  
 

• Vecka 1: Denna vecka skall jag skapa självaste världen, eller rättare sagt kontinenten 
där allt skall hända, skall även komma på ett bättre namn eftersom Predatoria är taget. 
Jag skall med hjälp av Gimp rita upp en karta av världen och bestämma dess klimat. 
Om tid ges kan jag även påbörja ett dokument över djurlivet på kontinenten. 

 
• Vecka 2: Börja med att bestämma hur man räknar tiden i världen, hur långa år är i 

jämförelse med våra och årstider osv. Efter det börjar jag skriva på världens ”main 
story” och gör upp en tidslinje för alla viktiga händelser och beskriva dem.  
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• Vecka 3: Om arbete behövs fortfarande på världens ”main story” fortsätter jag med det 
denna vecka, annars så börjar jag att beskriva de olika tidsåldrarna som kommer att 
finnas genom världens berättelse och vad som hände under dem i stora drag eftersom 
detta kommer att fyllas på mer allteftersom arbetet pågår.  

 
• Vecka 4: Denna vecka fortsätter jag med beskrivandet över tidsåldrarna. När detta är 

klart ska jag bestämma mig om hur många nationer det skall finnas på kontinenten.  
 

• Vecka 5: Under sista veckan av denna del av arbetet börjar jag skriva ett dokument 
över teknologi och ett över de största religionerna i världen. Dessa dokument skall 
endast påbörjas och kommer att utvecklas allt eftersom arbetet fortgår och nya idéer 
kommer fram.  

 
Arbetsomgång 2; Dessa veckor kommer jag att gå djupare in i världen och börja grunda 
nationer och deras kulturer, historia m.m. Jag kommer här att ha ett nytt dokument per nation 
och där beskriva aspekter i nationens utseende och sätt att vara.  
 

• Vecka 1: Skall börja denna del av arbetet med att skapa en mall över hur jag beskriver 
nationer så att jag kan få en bra bild över alla nationer och vet vad som skall vara med 
om varje. Här kan det vara bra med ett handledningsmöter för att kolla igenom vilka 
punkter jag har med om varje nation. Efter det så börjar jag skapa nationer och deras 
del i världens ”main story”. 

 
• Vecka 2: Skapa nationer. 

 
• Vecka 3: Skapa nationer 

 
• Vecka 4: Skapa nationer 

 
• Vecka 5: Skapa nationer. Om arbetet med att grunda nationer blir klart innan delen av 

arbetet är över så påbörjar jag det arbete som väntar under nästa del, nämligen att 
sammanställa allt det jag skrivit och samtidigt lägga till nytt material, uppdatera de 
allmänna dokumenten över teknologi, religioner osv.  

 
Arbetsomgång 3; Under de sista veckorna skall jag sammanställa allt arbete jag har gjort, 
renskriva det och uppdatera det. Efter dessa veckor skall arbetet vara organiserat på ett bra 
sätt med en klar bild över världen. 
 

• Vecka 1: Denna vecka och nästa använder jag som extratid för att lägga till saker som 
jag tidigare kanske inte hade hunnit med eller som jag tänkt lägga in men inte har 
prioriterats bort i mån av tid. Det är också under denna och nästa vecka som jag kan 
sitta med musikskapande, ritande och/eller 3D modellerande om viljan och tiden finns.  

 
 
 
• Vecka 2:Sista kreativa veckan, fortsätter från veckan före med att lägga till saker som 

jag tidigare inte hunnit med eller som jag vill lägga till men som inte har med nationer 
eller kontinenten i sig att göra, som guilds, hemliga sällskap, sekter och andra mer 
allmänna grupper och även beskrivningar av djurliv, viktiga krig och annat av allmänt 
intresse av världen.  
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• Vecka 3: Denna vecka är det dags för att renskriva alla dokument man har gjort och 

organisera dem i rätt ordning som i en bok. Under denna vecka kan jag även arbeta 
med musik, bild eller 3D om det behövs.  

 
• Vecka 4: Fortsätter med renskrivningen och korrekturläsandet.  

 
• Vecka 5: Sista veckan, här görs det sista arbetet som behövs innan det är dags för 

inlämning och examination.  
 
Eventuell ekonomi för projektet 
Jag har inga behov av ekonomisk hjälp från skolan. 
 
Behov 
Jag skulle uppskatta om det kunde komma en föreläsare som antingen har jobbat med någon 
form av storywriting och kan berätta om hur han arbetar inom spel/film/författarvärden och 
kanske ge tips och även kanske kolla på mitt arbete och se vad han tycker. 
Detta är dock inget måste utan är mer något intressant att möta en sådan person från 
arbetslivet som kan dela med sig av sina erfarenheter.  
 
Risker med projektet 
 Den största risken jag kan möta på är brist på kreativitet vilket kan göra att arbetet kan 

stannas upp. Dock anser jag att detta kan lösas antingen genom att lämna arbetet och 
göra något annat för en stund och därigenom ”starta om” hjärnan eller arbeta med en 
annan nation eller händelse och lägger den problematiska åt sidan för en stund.  

 
 En risk är också det faktum att jag jobbar själv under detta projekt, vilket innehåller 

både fördelar och nackdelar. Problem som kan uppstå är brist på input från potentiella 
gruppmedlemmar och den drivande kraften som en grupp ändå representerar. Detta 
hade jag tänkt lösa på så sätt att jag håller kontakt med folk kring mig och diskuterar 
mitt arbete, jag skickar även ut delar av mitt arbete till dem för feedback vilket ger 
stimulering när det gäller att visa vad man gjort och förklara varför man gjort det för 
en utomstående person.  

När det gäller den drivande kraften så är det så att jag länge haft denna vilja att skapa en värld 
och jag har även ett stort intresse av detta vilket kommer att bli min drivande kraft och jag har 
vetat ända sen de första tankarna att jag kommer att göra det själv för jag vill göra det själv för 
två anledningar. 1 Detta är mitt arbete, mitt framtida levebröd och jag vill göra det på mitt 
sätt, vet att detta låter lite egoistiskt men jag vill göra detta på mitt sätt så får det bära eller 
brista, vill fullfölja min idé som jag vill ha den istället för att kompromissa med någon annan. 
2. När det är dags att söka jobb vill jag visa detta som något jag gjort helt själv för att visa just 
på min egen fantasi och problemlösning istället för att behöva peka på vad man själv kom på 
och vad någon annan kom på. Dessa är mina största anledningar till att jobba själv och de är 
samtidigt en drivande kraft för att jag just vill göra mitt egna att visa upp och kanske en dag 
leva på antingen genom spel, film eller böcker.   
 
 Sen finns ju den faran att man tvingar sig fram för hårt och därmed kan gå in i väggen 

om man inte är försiktig. Detta gäller speciellt i mitt arbete att undvika eftersom bara 
en enkel sak som huvudvärk kan verkligen sänka farten på arbetet. Därför finns en 
sådan bra lösning som att just ta en promenad för då hjälper man till mot huvudvärken 
samtidigt som man kanske kommer på något under tiden man går och skriver ner det. 
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Annars när det gäller sättet att arbeta för att förhindra stress och sådant är att jag håller 
en god självdisciplin och kan säga till mig själv när det är dags att börja och sluta 
arbeta. Exempelvis så är det ingen idé att arbeta sent på kvällen eftersom man då oftast 
går på sparkrafter och därmed kanske gör mer fel än rätt och då är det bäst att sluta. 
Det gäller att försöka lägga sig tidigt om kvällarna för att inte bli trött under dagarna 
och inte vara uppe hela nätterna för då kan det resultera i en dags förlorat arbete i 
värsta fall.   

 
 Jag är medveten av det faktum att planeringen kan gå fel också, dock har jag den 

prioriteringen att bara självaste världen, dess ”main story” (händelseförlopp, tidsåldrar 
osv.) och dess nationer är klara så kan det andra detaljarbetet vänta, viktigaste är att de 
blir klara och jag har avsatt extratid under de sista veckorna att jobba mer om så skulle 
behövas. Det känns skönt att veta att även om detta kandidatarbete endast är 15 veckor 
så har jag all tid i världen efteråt att arbeta mer med världen och utveckla den så 
mycket jag vill. Orsaken till att jag vill göra detta kandidatarbete är ju för att komma 
igång med den här världen så att jag har något att utveckla mer senare.  

 
 En oro jag har är att eftersom jag inte gör ett ”typiskt” spelprojekt så kanske det blir 

svårt att uppfylla de kriterier som är satta för kandidatarbetet som att man måste lära 
sig saker inom medieteknik och att man skall utnyttja tidigare kunskaper. Detta löser 
jag dock på det sättet att jag går speldesign, vilket storywriting är en del av, och detta 
jag gör nu är storywriting. Eftersom att jag vill göra något som kan bli en spelvärld, en 
handling i en film eller en berättelse i en bok så får jag med de delarna av 
medieteknik. När det kommer till att utnyttja sina tidigare kunskaper så utnyttjar jag 
det som jag fick lära mig om rollspel och design i att göra en så intressant och 
spännande historia som möjligt som kan användas sen i exempelvis ett RPG eller 
strategispel.  

 
 När det sen gäller hur resultatet blir så är det svårt att se på vilka grunder resultatet kan 

bli godkänt eller inte men det är väl mer arbetsprocessen som räknas eftersom 
självaste arbetet kan alltid utvecklas och det jag lär mig av detta är inte bara hur man 
skapar och beskriver en värld utan också hur man gör en bra story och en intressant 
värld som folk vill besöka om och om igen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 37 



Avanglarion  Av: Fredrik Lilja 

II Ordlista 
Här följer en förklaring på många av de speciella ord jag använder mig av i och kring 
reflektionen.  
 
Avanglarion 
En av två kontinenter på planeten Iliamon, Avanglarion är kontinenten som ligger i 
fokus för mitt arbete och det är historian på just den kontinenten vi får följa.  
 
Caeruman 
En av de tre stora raserna I världen förutom människor och naviagus som har en blå 
hudfärg, är kallblodig samt är större än den vanliga människan till storlek. 
 
Fantasy 
Detta är en genre inom litteratur men även konst och film som använder magi och 
andra övernaturliga företeelser som en viktig del av handlingen eller temat. Kända 
fantasy verk är Sagan om Ringen, Peter Pan och Harry Potter.  
I min finns visa former av magi dock är dessa väldigt okända och endast få kan nyttja 
dem.  
 
Fiktiv 
Beskriver att världen jag gjort är påhittad och inte en, vad jag vet, verklig värld.  
 
Iliamon 
Planeten där denna historia utspelar sig, detta är en planet som är mindre än Jorden 
men har annars många liknande egenskaper vad gäller natur och liv. Ingen vet vart 
denna planet finns men den är där ute.  
 
Imperialism 
Detta begrepp beskriver strävan av vissa länder att bilda imperier (en centraliserad 
stat som omfattar flera nationer eller folkslag). Detta begrepp kom först upp i slutet av 
1800-talet allteftersom fler europeiska länder kämpade för att bygga upp starka 
koloniala imperier.  
 
Kermacon 
En av de två kontinenterna på planeten Iliamon som finns i min värld. Denna 
kontinent är hem till de första organiserade mänskliga och caerumanska 
civilisationerna. 
 
Kolonialism 
Är staters erövringar och behärskande över främmande territorier vilket kan involvera 
exploatering och även införande den egna befolkningen eller civilisationen. Kända 
kolonialmakter är England, Spanien och Frankrike. 
 
Koncept 
Ett ord som beskriver en övergripande och bärande idé. Jag har i mitt arbete arbetat 
med konceptutveckling vilket är att få fram en intressant och spännande idé: en fiktiv 
värld.   
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Main Story 
Ett uttryck använt av mig för att beskriva världens historia; min Main Story utgörs av 
alla världens tidsåldrar. Min Main story berättar världens historia från världens början 
till världens slut.  
 
Miljöer 
När jag använder ordet miljöer berättar jag om hur naturen ser ut på en specifik plats. 
Exempelvis att miljön i området Predatium är regnskogsmiljö.  
 
Människor 
I min värld finns människor precis som här på planeten Jorden. De ser ut precis som 
oss och agerar som oss vilket skapar frågan hur de kan vara där. En teori till detta är 
att en asteroid med liknande organismer som startade livet på Jorden slog ner på 
planeten och därmed utvecklades ett liknande ekosystem med människor.  
 
Nationer 
Istället för att använda ord som land eller stat har jag valt ordet nation som det ord att 
använda för att beskriva de organiserade folkgrupperna i världen. 
 
Naviagus/naviagi 
Utgör den tredje av de tre stora raserna på planeten Iliamon, Naviagus eller Naviagi 
som de även kallas är en mänsklig varelse som utvecklat två vingar på ryggen. De är 
till skillnad från caerumans och människor inhemska till kontinenten Avanglarion.  
 
Område 
Ett område i min värld betyder en area eller en plats på exempelvis kontinenten. 
Exempelvis är Arestos ett område/plats i nordvästra delen av kontinenten 
Avanglarion.  
 
.pdf 
Betyder Portable Document Format och är ett digitalt dokumentationsformat utvecklat 
av Adobe Systems. Använde detta format till min slutprodukt.  
 
Raser 
En ras i världen syftar på en djurart i min värld. Jag använder detta uttryck för att 
berätta om människan som en ras i sig, istället för uttrycket djurart, medan caeruman 
är en annan ras som även om de liknar människor är de en art för sig. Inom fantasy 
brukar begreppet raser beskriva humanoida (människoliknande) arter förutom 
människan, exempelvis alver och dvärgar.  
 
Speldesign 
Beskriver processen när man designar, eller skapar, bakgrunden och spelreglerna för 
ett spel.  
 
Storywriter 
Ett uttryck inom speldesign som beskriver personen som skriver självaste handlingen 
och även bakgrundshistorien till ett spel. Detta kan även innefatta annan 
dokumentation som beskrivningar av världen och annan typ av berättande fakta, 
både för skaparna och även publiken.  
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Tidslinje 
En tidslinje är en linjär beskrivning av händelser mellan olika tidpunkter i min värld. 
Andra ord är tidsaxel och kronologi.  
 
Tidsålder 
En tidsålder eller era som de även kan kallas är en längre period under min världs 
historia som beskriver världens status. I min Main Story så finns än så länga fem 
tidsåldrar som förklarar olika tider i världens historia genom dess status. Exempelvis 
under Age of Establishment som är en hundraårig period som startar när kolonierna 
börjar växa och handlar om hur kolonierna expanderar och blir starkare både 
ekonomiskt och militäriskt. Denna tidålder slutar när det händelseförloppet också 
slutar i och med isolationen.  
 
Värld 
Uttrycket värld använder jag för att förklara vad det är jag har skapat till mitt 
kandidatarbete. En värld för mig är därför en ny plats olik vår egen där annorlunda 
civilisationer existerar, oftast utan våran kunskap. Min ”värld” består av planeten 
Iliamon och dess två kontinenter Kermacon och Avanglarion dock kan detta 
expandera allteftersom mer upptäcks av folket på Iliamon.  
 
Wiki 
En så kallad wiki kan skapas av en privatperson för att göra sin egen 
informationssida tillgängligt för andra över Internet.  
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