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Abstract   
The purpose of this report is to describe my method on how to create levels that 
aim to encourage the player’s creativity within the mobile game “Lead the way”. 

The project process was ten weeks and the main focus was on level design. 
The result of this report will describe how level design and game design work 
together when you as a game designer are creating levels designed to 
encourage creativity in the player.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



      

 
 

 

Sammanfattning   
 

Rapportens syfte beskriver min arbetsmetod med att få fram nivåer som avser 
att främja spelarens kreativitet inom det mobila spelet ”Lead the way”. 

Arbetsprocessen som pågick i tio veckor var främst fokuserad på level design. I 
resultatet förklaras varför level design och design går hand i hand när man som 
spel designer skapar nivåer som ska försöka främja kreativitet hos spelaren. 
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1 Introduktion 
 
Min erfarenhet är att spel som är linjära har få lösningar som medför att 
spelaren inte kan bidra med kreativitet.  
För att erbjuda spelaren mer kreativitet blandas speldesign och level design för 
att ge en varierad upplevelse inom pusselspel. Hur använder vi den mobila 
plattformen för att uppnå det mål som vi söker; ”creative play”? 
Som vi använder för att förklara  hur en spelare använder sin förmåga att lösa 
problem, skapa samt utrycka sig inom ramen av spelmiljön.  
 
För att få en bredare kunskap om ”creative play” påbörjades arbetet med att 
testa andras spel för att sedan studera hur de fått fram kreativitet i spelen. 
Därefter sökte vi i ett antal böcker efter information om liknande fenomen. 
Vi hittade inte matrial som kopplade samman ”creative play” och level design.  
  
Under de följande tio veckorna arbetades det fram fem olika nivåer till spelet 
”Lead the way” som har till syfte att försöka främja kreativiteten hos spelarna. 

1.1 Syfte   

Syftet med rapporten är att dokumentera och förklara hur ”Creative play” har 
använts under utvecklingen av pusselspelet ”Lead the way” 

Syftet med spelet är att få spelarna att använda sin kreativitet för att klara de 
problem som finns på de nivåer som har arbetats fram. 

1.2 Frågeställning 

Hur främjar vi ”creative play” genom level design på mobila plattformar? 
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2 Metod 
Under tio veckors arbete skapades det banor vars syfte var att främja spelarens 
kreativitet. Den första veckan låg fokus på frågeställningen, hur främjar vi 
”creative play” genom level design på mobila plattformar? 

Syftet med rapporten blev att förmedla det arbete som projektgruppen höll på 
med.  

Projektgruppen ville göra en rapport som förtydligar de kunskaper som 
projektgruppen har fått under arbetets gång. Redan i ett tidigt stadium 
bestämde vi i gruppen oss för att göra ett pusselspel som har spelmekanik 
liknande Lemmings (http://www.lemmings.tv/, 2011).  

2.1 Narrativ 

Spelets narrativ var bestämt långt innan vi började arbeta på spelet. Vid val av 
tema var hela projektgruppen överens, vi skulle försöka välja någonting som 
lockar till sig spelare i varierande åldrar. Temat skulle vara lättsamt och 
underhållande. Resultatet blev ett spel som utspelar sig i en leksakslåda där allt 
till en början verkar färgglatt och lyckligt. 

Spelets huvudpersoner är gamla kuber som förlorat sin glans och legat orörda 
allt för länge. Efter många år i ensamhet ger de sig ut på äventyr och sökandet 
efter en plats där de återigen kan känna sig lyckliga. Detta visar sig dock för 
huvudpersonerna att det är svårare än de föreställt sig eftersom de är fast 
längst ned i leksakslådan.  

I lådan finns även andra otäcka föremål såsom leksaksdrakar, leksakssvärd 
samt elaka nallar vars uppgift är att förhindrar huvudrollsinnehavarna från att ge 
sig iväg. Som spelare stöter du på olika fällor som kan stoppa dig från att nå ditt 
mål.   

2.2 Tillvägagångssätt 

Det som lade grunden för arbetsprocessen var en noga utformad tidsplan på tio 
veckor. Detta för att få en bredare uppfattning om hur mycket arbete som 
projektgruppen skulle utföra under begränsad tid.  

När veckoplanering var färdig började arbetet med att söka i böcker  som 
belyste fenomenet ”creative play”. Detta gjorde vi för att få en djupare 
förståelse. Vi hittade en mängd information om barn psykolgi samt lek men 
inget som relaterade det till spel. 

Salen & Zimmerman (2004: 301) har en egen definition av ordet ”play” eller lek. 
De menar att ”play” kan definieras i tre olika kategorier, dessa kategorier är 
”Gameplay”, ”ludic activites” och ”being playful”.  De beskriver även hur dessa 
olika kategorier utförs inom spel.  Med hjälp av boken kunde projektgruppen 
lättare förstå människors olika agerande vid uppgifter som kräver 
problemlösning. Vi använde oss av denna bok för att få en bättre grund till den 
spelmekanik som vi skulle använda oss av, utifrån nivåerna som vi designade. 

 

http://www.lemmings.tv/
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Rollings & Morris (2004:50–53) beskriver hur viktig level design är för ett spel 
och vilken betydelse den har för all spelmekanik inom spelet. Om nivån är dåligt 
planerad eller dåligt utförd kan den förstöra stora delar av spelets 
karakteristiska känsla. De poängterar också att ickelinjär level design fungerar 
bra när den skall användas i pusselspel. Den grund som gruppen fick från 
denna bok använde vi oss av när projektgruppen började planera de svåra 
banorna i spelet. Detta för att locka fram så mycket kreativt spel som möjligt för 
spelaren. 

Därefter testade gruppen olika sorter spel som innehöll olika spelmekaniker, för 
att få en bredare uppfattning om hur pusselspel fungerar, men även för att kolla 
om spelen gynnar spelarens kreativitet.  

Spelet ”Cut the rope” (http://www.chillingo.com/sku.htm?sid=80020, 2011) 
använder sig av ett intressant spelsystem där man som spelare måste använda 

sig av sin kreativitet för att hjälpa huvudrollsinnehavaren.  Detta löser spelaren 
genom att skära bort repen som håller huvudkaraktärens godis (se figur 1.1, Cut 

the rope).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1       ”Cut the rope” 

 

Spelets mål är att fånga så många delmål som möjligt eftersom de ger fler 
poäng, till skillnad från att bara ge godiset till huvudkaraktären. Dock är det mer 
avancerat, kräver skicklighet och kreativitet från spelarens sida. Spelsystemet 
skapar valmöjligheter och utökar även spelets längd. 

Det andra spelet som gruppen testade var ”Angry birds” 
(http://www.rovio.com/index.php?page=angry-birds, 2011). Detta spel går ut på 
att spelaren skjuter ut en fågel med hjälp av en slangbella. Fågeln ska träffa 

grisar som sitter på eller befinner sig i byggnader. Dessa byggnader är 
konstruerade på olika sätt i syfte att få spelaren att tänka strategiskt och på så 
sätt klara av banan. Spelet har inte mycket med pussel att göra men var 
intressant för projektgruppen på grund av fåglarnas olika attribut, som gjorde 
det möjligt för spelaren att kunna slå ner grisarna bakom väggar. När vi var 
klara med förarbetet var det dags för nästa steg. Projektgruppen planerade hur 
nivåerna till vårt spel skulle se ut. Arbetet med level design utfördes i en level 
editor som kallas för ”Janitor”. 

http://www.chillingo.com/sku.htm?sid=80020
http://www.rovio.com/index.php?page=angry-birds
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2.3 Att arbeta i Janitor 

Programmet Janitor som vi har skapat är en ”level editor” till vårt spel och är 
utvecklad i C++. Editorn har funktioner som liknar andra stora ”level editors” 
såsom UDK (http://www.udk.com/, 2011)men den har även redskap för grafik 
program som till exempel MAYA(http://usa.autodesk.com/maya/, 2011).  

Janitor är en relativt enkel editor som gör det lätt att få fram något på skärmen. 
Den har dock vissa små buggar som kan ge fatala konsekvenser på de olika 
nivåerna.  

När Janitor var redo att användas, började vi testa hur alla redskap fungerade. 
Här fick man agera ”försökskanin” för att se om det förekom några fatala buggar 
eller om det fattades något i editorn som var viktigt för projektet.    

Då vi ansåg att gameplay skulle komma att bli mer intressant om vi byggde upp 
nivåerna med fällor, började vi i gruppen planera och testa hur dessa skulle 
fungera.  

Nu började projektgruppen ändra inriktning. För att visa alla fällor bestämde 
gruppen att spelet skulle innehålla flera olika nivåer, men det fick inte bli för 
många eftersom vi hade ett tidsbegränsat mål på tio veckor att hålla. Gruppen 
drog slutsatsen att vi skulle arbeta fram och vara klara med fem olika nivåer till 
det datum som projektet skulle ta slut. 

För att få djupare förståelse om level design och hur fällornas funktionalitet 
skulle fungera tillsammans, var vi tvungna att leta efter mer ingående 
information bland andra spel. Detta innebar att vi fick gå tillbaka och testa 
gamla pusselspel.  Därefter påbörjades arbetet med att planera nivåerna. 

Projektgruppen började skissa upp fem olika banor med olika svårighetsgrader. 
Svårighetsgraderna går från en enklare nivå till en betydligt svårare nivå. Den 
första banan som vi skissade upp blev väldigt enkel, genom att vi skapade en 
raksträcka med bara en fälla (se bilaga 1). 

Därefter arbetades det upp en skiss på bana två, som var lite svårare (se bilaga 

1), det som skiljde de två första nivåerna åt var att nivå två hade fler fällor. Efter 
att nivå nummer två blev klar, började arbetet med att skissa på nivå nummer 
tre. För att höja svårighetsgraden ytterligare tillförde gruppen två vägar till nivån 
(se bilaga 1).  

När projektgruppen började skissa upp bana nummer fyra var grundidén att 
försvåra nivån genom att skapa ett hål mitt på vägen, ett hål som klämmer in 
huvudpersonerna. Vi började designa på en bro som skulle finnas på denna 
plats(se bilaga 1), detta för att få lite mer variation på spelplanen. Den sista nivån 

planerade alla i gruppen väldigt länge på och det gjorde så att vi inte höll 
tidslinjen som vi hade satt upp. Vi i projektgruppen hade ingen bra idé på hur vi 
skulle introducera spelaren för en fälla och där av blev det många diskussioner 
inom gruppen angående hur denna nivå skulle se ut.   

Till slut när vi i gruppen kom fram till en fungerande design och blev klara med 
alla skisser blev det dags att visa dem för folk som var intresserade av att testa 
spela spelet. Vi fick väldigt bra respons då de som testade tyckte om nivåerna.  

http://www.udk.com/
http://usa.autodesk.com/maya/
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För att få en bättre uppfattning om hur spelaren agerade inom nivåerna samt för 
att kunna testa nivåerna på motorn som vi hade utvecklat till iPhone mobiler, 
var nästa steg att bygga upp nivåerna med en teknik som vi i gruppen kallade 
för att ”whiteboxa”. Detta inbär att gruppen sätter ut vita kuber som ska 
representera olika objekt som spelaren antingen möter på eller som spelare ska 
intrigera med. Man göra detta för att få en bra överblick om hur nivåerna ser ut 
och fungerar men även hur man kan ändra nivåns upplägg för att få ett bättre 
helhetsintryck för spelaren.  

För att kunna göra ett spel till iPhone mobiler behövs en Mac och ett 
”Development kit”. För att få bästa prestanda på spel för iPhone var vi tvungna 
att undersöka om det fanns några restriktioner. Vi hittade information om 
grafiska restriktioner, vilket skulle kunna påverka vår grunddesign på grafiken.  

Då iPhones restriktioner kunde påverka vår grunddesign på grafiken fick 
gruppen tänka ut hur man skulle gå tillväga. Vi fick göra om banorna i mindre 

skala för att få dem att passa. Vi arbetade dock fortfarande med att ”whiteboxa” 
eftersom den rätta grafiken som skulle tillhöra spelet inte hade blivit klar från 
grafikerna ännu (se bilaga 2). 

När gruppen väl fick grafiken klar började man arbeta fram nivåerna, utom nivå 
nummer fem. Detta gjorde att spelet hade en nivå för lite och gruppen blev 
tvungen att få fram nivån så snabbt som möjligt. Vi började göra nivå nummer 
fem genom att ”whiteboxa” (se bilaga 2) fram en design. När gruppen var klar 
med nivå fem var spelet alla fem banor i ”white box” format. 

Efter att alla nivåer var klara i ”white box” format, valde gruppen att sätta ut 
modeller där de vita boxarna var uppsatta. Dessa modeller såg ut som leksaker. 
Detta för att skapa en känsla av att spelaren var inuti en leksakslåda. Man satte 
även dit ett golv som skulle symbolisera botten på leksakslådan (se bilaga 3). Det 
kändes dock som att huvudpersonerna var alldeles för stora, i jämförelse med 
nivån.  För att få allt att passa ihop blev vi tvungna att förstora leksakerna och 
sprida ut dem så att allt inte kändes så instängt (se bilaga 3).  

Ändringarna bidrog till att gruppen behövde arbeta fram en höjdskillnad för att få 
huvudpersonerna att se ut som att de passar in (se bilaga 3).  

 

2.4 Andra tillvägagångssätt 

Ett annat tillvägagångssätt skulle kunna varit att gruppen arbetade fram två 
olika nivåer som hade alla funktioner. Därefter kunde gruppen intervjuat ett 
antal personer som fick testa dessa nivåer för att se om vi i vårt arbete hade 
lyckats få fram kreativiteten i spelet. 

Projektgruppen kunde även gjort undersökningar genom att testa olika spel eller 
att läsa fler för att undersöka ”creative play” och därmed få bredare kunskap om 
ämnet. 

Dessa tillvägagångsätt kunde varit tillräckliga som underlag för vårt spel men 
projektgruppen ansåg att det inte var tillräckligt för att uppnå svårighetsgraderna 
som vi önskade.    
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3 Resultat 
Under tio veckors arbete har fyra personer utfört ett arbete inom level design för 
att bredda sina kunskaper inom ämnet. Detta har vi gjort genom att göra ett spel 
med flera olika nivåer, som ska få fram kreativiteten hos spelarna. Detta har 
gjorts med deras egna level editor ”Janitor”.  

De första nivåerna i arbetet visade sig vara en bra grund till det första utkastet 
av spelet, men under processen stötte gruppen på problem som gjorde att 
slutdesignen av nivåerna blev helt annorlunda gentemot skisserna.  

Problemen som gruppen stötte på var oftast designrelaterade på grund av 
ändrade beslut och en del missförstånd. Ett exempel på det var när någon i 
gruppen föreställt sig att spelet skulle spelas från en kameravinkel som kallas 
för ”top-down view” (se bilaga 3). Det missförståndet bidrog till att projektgruppen 
fick arbeta fram helt nya nivåer som var mer anpassade till den nya designen.   

Ett annat problem vi stötte på det att nivåerna var anpassade till ett PC-spel, 
detta gjorde att nivåerna tog lång tid att ladda upp inom iPhonen. Detta 
missförstånd bidrog till att gruppen ännu en gång fick tänka om angående level 
designen. Projektgruppen beslutade här för att skära ner på antal modeller för 
att inte få spelet att hacka under spelets omgång. 

För att få nivåerna mer kreativa bestämde projektgruppen att använda sig av 
delmål då det kan bidra till ett mer kreativt spel för spelarna. Genom att göra 
delmålen mer avancerade krävs det mer från spelaren. Spelet kan då uppfattas 
som mer utmanande spel vilket var precis det gruppen önskade.  

Projektgruppen fram fem stycken nivåer som kunde användas som spelets 
demoversion (se bilaga 3). 
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4 Analys 
Spelidén till banorna bygger på ett stort förarbete med mycket planering. Mitt 
mål har hela tiden varit att skapa ett pusselspel med tänkvärda och intressanta 
nivåer.  

Mitt personliga intresse för pussel bidrog till att jag såg fram emot ett arbete 
med ”Lead the way ”. 

Ett spel som utnyttjade kreativiteten hos spelaren. Till en början när jag startade 
skissa på nivåerna hade jag ingen uppfattning om hur det skulle se ut och jag 
var inte heller säker på vad begreppet ”creative play” hade för innebörd för vårt 
spel. 

Jag började läsa mer om ”creative play” men även om level design för att få 
svar på mina frågor. I en av böckerna hittade jag en text om ickelinjär 
leveldesign. Enligt (Rollings & Morris, 2004:50–53) så är ”Nonlinear level 

design” ett utmärk redskap för att göra spelare mer kreativa. ”A good game 

should allow for tactics and strategy. Following the thesis that level design 
should provide an opportunity to showcase the game’s merits and not close off 

valid choices, a nonlinear approach is the best way to achieve this”. (a.a., s.52)  

Detta innebar att jag började tänka på banor som mer icke linjära, vilket i sig var 
ett problem. Icke linjära nivåer fungerar normalt sätt inte på pusselspel, då de 
vanligtvis använder sig av en förutbestämd lösning. Att få det här att fungera var 
en stor utmaning. 

Som lösning på ovanstående problem förslog jag att vi skulle ta fram 
”collectibles” som spelarna kunde samla på i spelet. Detta skulle medföra att 
spelaren bryter den linje som spelarens karaktärer går på. Genom att jag 
skapade flera olika vägar på de sista banorna blev spelaren tvungen att välja 
väg. Jag upplever att detta bidrog till ett bra och genomtänkt level design och till 
ett intressantare spel. 

Under tiden jag skissade på banorna insåg jag att det behövdes mer fällor på 
banorna än bara hål, vilket var gruppens första idé. Vi beslutade att designa en 
drake vars förmåga var att kunna spruta eld en viss tid och sedan pusta ut för 
att hämta andan. Jag upplever att drakfällan (se figur 4.1, Drakfällan) gav spelet 
mer djup och bidrog till att spelaren fick extra betänketid vilken var väldigt 
positivt då det skapar utrymme för kreativa drag. 

 

 

 

 

 

Figur 4.1  ”Drakfällan” 
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Därefter planerade min grupp att sätta in en så kallad ”spikvägg”. Denna vägg 
skulle ha funktionen att spetsa huvudpersonerna. Spikväggen var tänkt att 
ställas ut i vägen och förhindra deras flykt. Detta visade sig vara ett effektivt sätt 
att få variation på spelet. 

 

4.1 Första banan 

Jag tyckte att banan skulle vara lite svårare än en raksträcka med ett hål i, då 
jag ansåg att denna enkelhet inte skulle bidra med ”creative play”. Men efter 
diskussioner inom gruppen bestämde vi att vi skulle använda denna nivå som 
första nivå i spelet, då vi kunde använda första banan för nybörjare att 
exempelvis testa spelet (se bilaga1).  

4.2 Andra banan 

Vi i gruppen ville att nivåerna skulle gå från enkelt till svårt. Detta bidrog att jag 
började skissa på bana två med syftet att öka svårighetsgraden. På denna nivå 
introduceras ”spikväggen” som placeras precis mitt i gången där 
huvudpersonerna går (se bilaga 2). Idén tyckte jag var väldigt bra då vi hade fått 
fram stressmoment i spelet, vilket vi anser bidrog till ett roligare spel. 

När jag arbetade med andra banan i ”Janitor” så började jag sätta ut ”white 
boxes” som skulle symbolisera vägarna men här insåg jag att det inte skulle 
bidra till ”creative play”. Detta var ett stort problem eftersom jag ville få fram 
kreativitet hos spelarna. Jag började bygga om nivån så vid en viss plats på 
nivån kunde spelaren gå en helt ny väg och därmed samla nya delmål. Jag 
tycker att detta hjälpte då utmaningen fick spelaren mer intresserad och 
motiverad till att få fler poäng. 

4.3 Tredje banan 

Arbetet på tredje banan var den roligaste. På denna nivå skulle spelaren kunna 
välja mellan två olika vägar eller så skulle spelaren kunna dela upp sina 
karaktärer för att nå alla delmål. Denna utmaning skulle ge spelaren mer svåra 
beslut att ta och därmed öka kreativiteten. För att göra nivån mer intressant och 
svår, introducerade jag drakfällan på denna nivå. Spelaren fick använda sig av 
ett nytt föremål som huvudkaraktären kunde använda för att klara nivån. 
Spelaren fick även alla grundredskap som skulle komma att finnas tillgänglig på 
de andra banorna efter denna. 
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4.4 Fjärde banan 

Arbetsprocessen på fjärde nivån började med en raksträcka där 
huvudpersonerna fick möta ett fåtal fällor. Om spelaren vill skaffa sig mer 
poäng, så var hen tvungen att dela upp huvudpersonerna i två grupper.  

Enligt mig, är den här raksträckan mer intressant än den första banan på grund 
av att vi placerade ut en bro som huvudkaraktärerna kunde gå på. Vid detta 
tillfälle utnyttjade vi z-ledet i spelet. Vi arbetade fram idén genom att göra en 
”moodboard”. Bron skulle ge mer karaktär till själva banan och spelet. Detta 
bidrog att banan fick ett landmärke som spelaren skulle känna igen.  

Efter att vi hade arbetat fram en ”moodboard” ( se figur 4.2, ”Moodboard”) satte jag 
in en drake vid slutet av raksträckan där båda vägarna möts. Jag vill få spelaren 
att tänka efter hur han eller hon ska hantera sina huvudrollskaraktärer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 ”Moodboard” 

Om spelaren tog vägen som gav mest poäng, kommer han eller hon att mötas 
av en drakfälla. När spelaren har löst detta får spelaren undvika två hål och en 
spikvägg. De huvudrollskaraktärer som tog den andra vägen kommer att möta 
upp dem som tog raksträckan, förutsatt att man delat upp sina 
huvudrollskaraktärer på de två vägar. 

Tack vare att jag tog detta beslut så blev bana fyra en utav de svåraste banorna 
i vårt spel. 

Jag upplever att bana fyra är den bana som spelaren kommer att minnas då de 
kommer att upptäcka nya utmaningar som inte funnits på de andra nivåerna. 
Jag anser att denna nivå ger spelaren friare tyglar när han kan välja vägar.  
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4.5 Femte banan 

I arbetet med femte banan jobbade jag direkt i ”Janitor” för att göra en grund 
med hjälp av att ”whiteboxa”. Jag pratade med min grupp för att få veta vad de 
ville använda sig av för fällor i den sista banan. Diskussionen resulterade i att 
jag beslutade att inkludera fler alternativa vägar än i tidigare nivåer. Det gav oss 
möjligheten att sätta ut delmålen på områden där spelaren har svårt att nå. 
Tack vare att vi gjorde detta fick spelaren använda sin kreativitet och ta ett eller 
flera beslut.  

När jag började tänka på vad för fällor som skulle användas på bana fem, 
bestämde jag mig för att använda mig av fler ”spikväggar”. Det är enklare att 
använda väggar än drakfällor och det medför att banan blir lite lättare för 
spelaren. Drakfällorna skulle göra större skada på huvudrollskaraktärer, då 
gångarna som de skulle ta sig fram på är väldigt smala och korta och det 
medför att spelaren kommer att ha det väldigt svårt att få 

huvudrollskaraktärerna att klara av dessa fällor. Enligt mig så var spikväggar 
det rätta valet för denna bana.  

 

När jag var klar med bana fem så hade jag designat en bana som var väldigt 
kort men som visade upp spelet på ett helt annat sätt. Banan gjorde även att 
spelaren fick tänkta till lite extra om det var så att spelaren skulle vilja ta 
delmålen som fanns bara på sidovägarna (se bilaga 3).  
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5 Slutsats 
Syftet med detta projekt var att få spelarna att använda sin kreativitet för att 
klara de olika hinder som fanns på de nivåer som jag har arbetat fram.  

Under processens gång fick några av nivåerna problem med att framhäva det 
kreativa tänkandet hos spelarna som vi önskade. Detta medförde att spelarna 
blev uttråkade efter ett fåtal minuter, då de tyckte att banorna var för enkla. 
Spelets första bana bidrog till detta då dess svårighetsgrad var för enkel för 
spelarna som testade den.  

Anledningen var att det enda motståndet som förhindrade spelaren från att nå 
sitt mål var en raksträcka med ett hål vid sidan av. 

Utifrån mina nyfunna kunskaper, skall en nivå innehålla flera olika utmaningar, 
som till exempel ett extra hål eller kanske en annan väg för att nå målet. Dessa 
utmaningar gör att banan blir mer intressant och som spelare får man testa alla 

verktygen som finns tillgängliga redan från början.  

Introduktionen av ett spel är väldigt viktig för en spelare, enligt mina egna 
erfarenheter som spelare. Det är i introduktionen som du som spelare får 
vetskapen om hur spelets grunder fungerar och hur historien om din eller dina 
karaktärer börjar sin resa. Att använda en introduktionsbana till sina spel kan 
hjälpa spelare att förstå vad som händer och ger utvecklaren chansen att locka 
spelaren till en värld som utvecklaren vill visa.  

Den första nivån blev en introduktionsbana på grund av sin enkelhet. Detta 
gjorde att spelarna kunde få reda på vilka karaktärer man spelar och vilka 
föremål som kommer att utnyttjas inom spelets gång. Det visade sig vara väldigt 
bra när jag testade nivån och resultatet blev att de spelare som testade spelet 
efter mig lärde sig spelets grunder snabbt. 

De andra banorna som utvecklades under projektets gång bidrog mer till 
kreativiteten hos spelaren, vilket berodde på att arbetet med dessa banor var 
mer detaljerad och hade en bättre planering.  

Planeringen bestod i att vi först skissade upp banorna och sedan diskutera om 
banorna bidrog till pusselkänsla och sedan diskuterade vi dem och justerade 
dem tills vi fick fram de rätta kraven för att få fram kreativiteten hos spelaren. 

Den bana som bidrog mest med att främja kreativitet inom spelaren, var bana 
tre där spelaren verkligen fick använda sin kreativitet för att få den poäng som 
skulle kunna slå andra spelare. Bana tre blev en tävlingsinriktad bana jämfört 
med dem andra. För att få fram denna känsla och tävlingsdrivet inom bana tre, 
krävdes det mycket förarbete och banan fick testas flera gånger för att få fram 
det kreativa drivet vi sökte efter inom spelarna. Genom att införa nya fällor och 

nya utmaningar som t.ex. att kunna splittra sina figurer, blev denna bana väldigt 
intressant. Att dela upp figurerna innebar mer våghalsiga risker som kunde 
innebära att spelaren kunde få högre poäng. Det gjorde att man som spelare 
hade mer att tänka på och på så sätt höjdes spelarnas kreativitet och stimulans.  

 

Jag upptäckte att poängen bidrog till kreativiteten inom denna nivå. Det visade 
sig att om man vill få tag i mer poäng så fick man tänka lite extra som spelare 
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för att nå målet och man blev belönad för att göra det. Fördelen med att jobba i 
en egen editor motor var att det var både roligt och intressant. 

Problemet med att arbeta med en egen editor var att man måste skapa sina 
egna ”features”, och för att kunna göra det måste programmerarna vara klara 
med programmeringen av den spelmekanik som level designern behöver.  

Vår editor ”Janitor” hade väldigt många funktioner på slutet och detta medförde 
att banorna som skissades upp kunde tillverkas på en kort tid. Det enda 
problemet med ”Janitor” var att den inte kunde visa hur banorna skulle se ut i en 
iPhone. Detta resulterade i att projektet, till en början, inte kunde använda så 
många banor som vi ville. Vi löste problemet med att göra om vissa banor för att 
få dem att passa in i en iPhone skärm. Vi insåg dock att det hade underlättat 
om vi hade byggt in iPhonens skärmstorlek i editorn så att man som level 
designer kunnat få en uppfattning om hur storleken på banorna skulle se ut på 
plattformen som den ska spelas på.  

 

5.1 Hur man skapar ”creative play”    

 

Ett sätt att skapa ”creative play” har varit att låta spelarna själva välja väg men 
även låta dem använda sin kreativa förmåga för att lösa de utmaningar som de 
ställts inför. 

Under detta projekt har mitt uppdrag som level designer varit att erbjuda olika 
typer av utmaningar, framför allt ville jag framhäva spelarnas egna kreativa 
förmåga utan att använda bestraffning. För att uppnå detta behövde spelet ett 
intressant narrativ samt unika hinder med olika svårighetsgrader. De olika 
hinder som vi använde oss utav var en drake som sprutade eld, en spikvägg 
samt ett hål i marken.  

Ett annat tillvägargångsätt hade kunnat vara att göra miljön berikad med flera 
alternativa stigar, gångar, vägar och tunnlar. Att förse med fler verktyg så som 
hammare, magneter och sköldar kunde möjligtvis tillföra olika kreativa lösningar 
och eventuellt öka ”creative play”. 
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7 Bilagor      
 

7.1 Bilaga 1      
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7.2 Bilaga 2    

”Whiteboxes” skisser 
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Bana 5 
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7.3 Bilaga 3    

Interationer  

 

Bana 1 omgjord 
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7.4 Bilaga 5     
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