
Vad är en Mod? 

 

Du har nog, precis som många andra, någon gång hört talas om ordet Mod eller 

som det egentligen heter Modifikation i spelvärlden. Men vad är det och vad 

gör dessa och vilken effekt har det på ett spel i allmänhet.  

 

Jo en Mod är ett tillägg som är skapad utav spelare eller grupper av spelare och  

det kan vara saker som inte tillhör spelets värld eller tillhörde föregångarens 

spel värld. Som ett exempel ska jag ta upp Mod som gjorde mig glad att spela 

om och om igen genom Fallout New Vegas: New Vegas Bounties.  

 

Detta blev till en serie av spel som i sin tur blev en serie som kallas för 

’Someguy2000 series’ och innehåller flera Mods som alla jobbar tillsammans 

med en större mod (en mäster mod) som i sin tur innehåller allt som behövs för 

att alla dessa mods ska fungera. Nog om denna serie, nu ska vi prata om en 

mindre mod som gör underverk till spelets värld: NVAC eller mer kallad ’New 

Vegas Anti-Crash’. Denna mod halverar ner chansen till att spelet bara stänger 

ner sig utan en förvarning.  

Varför jag började med denna förklaring är därför att jag som spelare tänkte att 

jag skulle förklara lite om det som många Moddare/Spelare gör med sin fritid 

med spel de känner att de kan göra under i, som detta exempel med ’Fallout 

New Vegas’ genom både tillägg eller program som kan hjälpa till med att fixa 

problem som spelet kan ha.  

All denna information rör sig inte bara om Fallout New Vegas, utom kan handla 

om flera olika spel ex. Skyrim, Witcher och flera andra spel som har Mod 

support. Mycket mer information om de spel som har detta kan man hitta på 

Nexus Mods med över 100 spel som går att modifiera med mods. Allt via en 

Mod Manager som fixar nästan så allt fungerar som det ska, vissa mods måste 

läggas dock till för manuellt till en folder till spelet (dessa är väldigt få). För att 

veta vilka som dessa är läs alltid information texten, för tillfället finns det 2st 

olika Mod Managers: Vortex Mod Manager eller Mod Manager 2. Utav dessa 

rekommenderar jag att använda Vortex om du är ny till mods, och om du är bra 

på det testa att använda Mod Manager 2 som är lite mer komplicerad men 

funkar lika bra. 



Om du har haft ett spel (på Datorn) och har haft problem eller en vilja att ha 

mer i ditt spel så kanske denna lilla information kan ha hjälpt dig lösa detta 

problem du har eller haft.  


