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PATHING & REVEALS



Level Loop

■ När en bana eller område tar 
spelaren tillbaka till starten utan att 
ta samma väg.

Start

Trappa

Avsats



Backtracking

■ När en bana eller område tar 
spelaren tillbaka till starten helt eller 
delvis genom samma väg. Saker kan 
dock ha ändrats, exempelvis kan det 
ha spawnats fiender.

Start

Switch

Fiender dyker

upp efter switchen

är aktiverad



Bait & Switch

■ Spelaren lockas till en punkt i banan 
genom level designen, men möts av 
en återvändsgränd. Spelaren vänder 
sig om och ser den andra vägen.

Start

Spelaren når en 

punkt, vänder sig 

om, och ser den 

andra vägen.

Red Herring



Bait & Switch

■ Spelaren lockas till en punkt i banan 
genom level designen, men möts av 
en återvändsgränd. Spelaren vänder 
sig om och ser den andra vägen.

Start

Spelaren aktiverar en switch. När den sen 

vänder sig om har väggen flyttats och blockerar 

vägen tillbaka, men ny väg har uppenbarats.

Switch



Landmark

■ Någonting som sticker ut ur 
kompositionen, och som spelaren 
kan navigera sig efter. Kan också 
kallas point of interest eller focal 
point.

Spelare

Ett extra stort träd i en annan färg

ger spelaren någonting att

navigera sig efter i en annars

ganska monoton skog.



Denial & Reward

■ Man kan visa slutmålet för spelare 
för att ge motivation till utforskning, 
samt ger en anledning till att 
förlänga gameplayet.

■ Lätt att kombinera med level loops 
eller backtracking.

Spelare

Pampigt Slott

Spelaren går förbi en låst port som visar slottet. 

Senare kommer den hitta en nyckel som låser upp 

porten.

Nyckel



Foreshadowing

■ Man ger spelaren glimtar av 
områden som kommer besökas 
senare i spelet.

■ Kan också användas för att ge 
narrativa hintar om saker som 
kommer ske längre fram.

Spelare

Spelaren går uppe på ett berg och kan skymta en 

skog med ett slott nedanför, men som inte kan nås 

ännu.



Soft Reveal

■ När ett intressant mål gradvis visas 
mer och mer. Kan exempelvis 
användas i kombination med 
Landmarks.

Spelare

Pampigt Slott

Spelaren ser mer och mer av slottet när den

går igenom skogen.



Hard Reveal

■ När målet visas på ett effektfull sätt 
för att skapa en wow-känsla.

Spelare

Pampigt Slott

Spelaren går igenom

ett bergspass och står

plötsligt framför ett

slott.



Desired Path/
Implied Path

■ Vägen spelaren naturligt guidas till.

■ Kan göras med spaceplanning. 

Spelare

Mål



Desired Path/
Implied Path

■ Vägen spelaren naturligt guidas till.

■ Kan göras med pickups

– Metoden kan kallas 

breadcrumbs.

Spelare

Mål



Desired Path/
Implied Path

■ Vägen spelaren naturligt guidas till.

■ Kan göras med färg och ljus.

Spelare

Mål



Findability/ 
Discoverability

■ Spelaren kan hitta det den aktivt 
letar efter.

■ Det finns element som uppmuntra 
utforskning och nyfikenhet.

Spelare

Mål



Findability/ 
Discoverability

■ Hur linjärt det är kan variera väldigt 
mycket.

Spelare

Mål



SPACEPLANNING & 
DESIGN





Integritet -
Spaceplanning

■ Hur väl fungerar designen i relation 
till vad det ska vara för någonting? 
Är byggnadens layout logisk i 
förhållande till hur spelaren ska röra 
sig i den?

■ En arkitekturell term, oftast i relation 
till Interior Design.

Coffee Shop

Nödutgång

Ingång

Personalområde

Lager
WC



Integritet -
Spaceplanning &
Sightlines

■ Hur beaktas sightlines?

■ Vad vill man att spelaren ska se?

Coffee Shop

Nödutgång

Ingång

Personalområde

Lager
WC



Gameplay -
Flow & Rhythm

■ Hur rör du dig i utrymmet?

■ Hur väl fungerar gameplayet ihop 
med designen och arrangeringen.

■ Hur väl bekräftas spelarens 
handlingar.

Coffee Shop

Nödutgång

Ingång

Personalområde

Lager
WC



https://images.bit-tech.net/content_images/2009/01/mirrors-
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Estetik -
Spaceplanning

■ Visuella aspekter

■ Komposition

■ Ljussättning

■ Hur väl stödjer de visuella 
aspekterna speler och dess övriga 
koncept?

■ Hur kan en level designer använda 
detta?

Coffee Shop

Nödutgång

Ingång

Personalområde

Lager WC

Lampor i taket

Små lampor på väggen



IntegritetEstetik

Gameplay

LD



Gate/Gating
Skill Gate

■ Ett sätt att begränsa spelaren till ett 
område/blockera vägen framåt.

■ Exempel = Dörren går inte att öppna 
förrens alla fiender i rummet är 
besegrade.

■ Exempel = Spelaren måste lära sig 
dyrka låset innan den kan gå vidare.

Coffee Shop

Nödutgång

Ingång

Personalområde

Lager
WC



Point of No Return

■ Exempel = Dörren går i baklås, och 
spelaren kan inte återvända.

■ Används för att avgränsa spelaren, 
samt påvisa progression.

■ Används även i optimeringssyfte, då 
tidigare områden kan laddas ur 
minnet. Gränd

Mancover ner till kloakerna.

Stängsel med låst grind.

Dörren går i baklås, spelaren

kan inte återvända.



Drop-Of/
Down the Rabbit Hole

■ Spelaren gör ett val att fortsätta i sitt 
eget tempo, men vet att det är rätt 
väg framåt.

■ Bra gräns för ett nytt segment av 
spelet.

Gränd

Mancover ner till kloakerna.

Stängsel med låst grind.

Dörren går i baklås, spelaren

kan inte återvända.



Onboarding

■ Få spelet/leveln lättillgängligt för nya 
spelare.

■ Lär ut spelets regler till spelaren.

■ Introducera mekaniker på ett bra 
sätt.

■ UX koncept.

■ ”Tutorial-bana”







Kill Your Darlings

■ Man kan inte vara rädd för att ta bort 
eller kapa något bara för att man lagt 
mycket tid på det, om det inte tillför 
spelet/leveln något.

Sidetrack med en powerup som 

inte tillför gameplayet något.



Design By Subtraction

■ Skär bort allt som inte stödjer core-
gameplay funktionen.

Sidetrack med en powerup som 

inte tillför gameplayet något.





Ki-Sho-Ten-Ketsu

■ En 4-stegs struktur för narrativ.

■ Kan användas för level design 
koncept och mekaniker.

Introduktion

Utveckling Twist

Avslut

Exempel:

1. Introducera en hopp-mekanik

2. Utveckla med dubbelhopp

3. Twist med powerups som ger tillbaka 

dubbelhopp

4. Avslutande segment där spelaren får 

använda alla kunskaper



COMBAT



Combat Zone

■ Helt öppna områden blir sällan bra.



Combat Zone –
Cirkel

■ En klassisk del av en combat zone.

■ Kan vara en del av ett större 
sammanhang.



Combat Zone –
8

■ En klassisk del av en combat zone.

■ Kan vara en del av ett större 
sammanhang.



Combat Zone



Doom Eternal



Vantage Point

■ Ge spelaren möjligheten att få en 
överblick över fältet (när det gäller 
guidning).

■ Ge spelaren en unik position för att 
använda vissa förmågor (exempelvis 
en sniper-position).



Bottleneck/
Chokepoint

■ Passager där striden blir tajt.



Bottleneck/
Chokepoint

■ Extra användbart i multiplayer.

■ Viktigt att mäta tiden det tar för olika 
lag att nå punkten.





No Man’s Land

■ Ett område där det är farligt att 
vistas, för både spelare och fiender.

■ Se till att det finns bra cover 
situationer.

■ Se till att det finns möjlighet att 
utforska området.

Mål

Spawn Point

Spawn Point

Spawn Point





Cover

■ Involvera de olika principerna för att 
skapa naturliga och bra covers.

■ Olika storlekar.

■ Undvik för mycket symmetri.

■ Undvik för mycket slump.

■ Om möjligt, jobba med vertikalitet.

■ Tänk på hur spelaren kan skapa 
strategier.

■ Tänk på spaceplanning. Trappa

Trappa

Trappa

Trappa



The Door

■ Hur undviker man att spelaren kan 
backa ur ett rum/kan stå i öppning 
till ett rum.



The Door

■ Hur undviker man att spelaren kan 
backa ur ett rum/kan stå i öppning 
till ett rum.

Svintuff

Powerup



The Door

■ Fienderna kanske inte dyker upp 
förrens spelaren är i rummet och 
dörren låses?



Monster Closet

■ När fiender står och väntar i grupper 
och attackerar spelaren.

■ Blir lätt ganska tråkigt.



Monster Closet

■ Det går att använda miljön.

■ Använd hörnen gör att göra 
fiendeattacker som 
överraskningsmoment.

Enemy 

Spawn

Powerup



Monster Closet

■ Jobba med intressantare miljöer.

■ Variera spaceplanningen.

■ Tänk på vertikalitet.
Trappa

Trappa

Okrossbara 

glasväggar

Elevation



OPEN WORLD



Vad ska man tänka på?

■ Varför ska spelet vara Open World? Blir det bättre av det?













Vad ska man tänka på?

■ Vad är målet?

– Hur tydligt är det?



Find the water chip Find the G.E.C.K Find your father Find Benny Find your son



Vad ska man tänka på?

■ Hur guidar du spelaren?

– Vill du göra det?

– Skill Gates?

– Narrativ design?

– Landmarks?

– Pathing?















Vad är målet?

■ Det bör alltid finnas någonstans att gå.

– Narrativt?

– Visuellt?







Environmental Storytelling



Kompass



Fallgropar

■ Svårnavigerat

– Hur blockar man spelaren?

■ Otydliga skill gates

■ Fast Travel











Tänk igenom Fast Travel



Vista

Ett vista kan vara observationspunkt där man kan får överblick över ett 

landskap.

Kan användas för att skapa ett WOW-Moment. Används med fördel i

kombination med Landmarks för att guida spelaren.



Vista & View

Vet designern hur kameran är placerad kan man använda den för att skapa en View.

Intron och cinematiks slutar ofta med att blicka ut över ett vista.



GAMEPLAY BEATS & 
NARRATIV



Vad är Gameplay Beats?

■ Ett sätt att planera och strukturera olika sektioner av en level.

■ Exempel: Vad behöver banan innehålla?

1. Anlända till en 

bas.

2. Smyga sig 

igenom  basen, 

hitta ett keycard.

3. Använd ett 

keycard i en 

separat del av 

basen.

4. Slutstrid.



Timeline

Introduktion till 

kontroller och 

mekaniker.

Utforska basen utan att bli 

upptäckt. Hitta ett keycard.

Ta dig till en 

kontrollstation.

Aktive

ra 

statio

nen.

FlyKämpa dig igenom basen mot fiender.



Narrativ – Tre-akt struktur

Akt 2

Konfrontation

Akt 1

Setup

Akt 3

Upplösning

Midpoint KlimaxInstigering

Plot Point 1 Plot Point 2



Narrativ – Tre-akt struktur

Akt 2

Konfrontation

Akt 1

Setup

Akt 3

Upplösning

Midpoint KlimaxInstigering

Plot Point 1 Plot Point 2

Briefing via radio om 

uppdraget

Hittar hintar om att 

uppdraget inte 

stämmer

Hitta bevis för att du 

blivit ljugen för

Bli förråd Hitta underlag för 

hämnd



Gameplay Beats

Akt 2

Konfrontation

Akt 1

Setup

Akt 3

Upplösning

Midpoint KlimaxInstigering

Plot Point 1 Plot Point 2

Briefing via radio om 

uppdraget

Hittar hintar om att 

uppdraget inte 

stämmer

Hitta bevis för att du 

blivit ljugen för

Bli förråd Hitta underlag för 

hämnd

Introduktion till kontroller och 

mekaniker.

Utforska basen utan att bli upptäckt. 

Hitta ett keycard.

Ta dig till en 

kontrollstation.

Aktive

ra 

statio

nen.

Fly
Kämpa dig igenom basen 

mot fiender.



Pacing

Akt 2 – Del 1 Akt 2 – Del 2Akt 1 Akt 3



Exempel

Killzone Mercenary



Exempel

Uncharted 2 – Chapter 6 ”Desperate Times”



Fredrik Nyrell – LD19

Arbetsprov Remedy


