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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar arbetet kring 3D-moduler med egyptiskt tema samt tillhörande 

guide till spelet Testament. Syftet var att skapa moduler som var lätta att anpassa och 

arbeta med, men samtidigt ha rum för god estetik och grafisk variation. I arbetet har en 

förstudie om forntida Egypten genomförts med bland annat Brier och Hobbs (1999) och 

Grönblom (2000) som referenser. Modulerna har genomgått testning utifrån Bryman 

(2001) med utgångspunkterna: variation, kombination och anpassning där testresultatet 

sedan analyserats. Tre frågeställningar ställdes upp som hjälp vid utvecklingen av 

modulerna och guiden. 

• Finns det något naturligt sätt att bryta ned en byggnad till logiska moduler? 

Svaret på frågeställningen är att logiska mått varit mer viktigt än eftersträvan att skapa 

logiska moduler. Måttet 100 centimeter är det mått som alla moduler utgått från i detta 

arbete. 

• Hur byggs objekt upp för att de ska fungera som moduler? 

Om moduler baseras på units och använder funktionerna grid och snap samt bra 

pivotpunkter, kan objekt utnyttjas och hanteras på ett effektivt och modulärt sätt. 

• Hur skapas grafisk variation med hänsyn till både tidsoptimering och grafisk 
estetik? 

Vid grupperingar av moduler i konstruktioner är fyra moduler per konstruktion en god 

regel för god grafisk variation samt tidseffektivt. 

Teorier som använts i arbetet inkluderar klassisk arkitektur med Vitruvius (1989) och 

McGregor (2007) som referenser för att svara på den första och andra frågeställningen. 

Millers (1956) teori om chunking, omprövad av Cowan (2001) samt Benyon, Turner och 

Turners (2005) text om korttidsminne togs till hjälp för att reda ut den tredje 

frågeställningen. Även råd och tips från området spelutveckling (Mader, 2005) har varit 

till hjälp i utvecklingen av modulerna. Resultatet är ett verk bestående av 47 moduler 

samt en guide i vilken dessa presenteras i dess modulkategorier tillsammans med 

beskrivande text med tips och idéer. I guiden ligger även ett modulindex med alla 

modulerna. 

Nyckelord: modul, leveldesign, 3D-moduler, chunking, arkitektur, stadsbyggnad
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1. Inledning 

1.1. Syfte 

Syftet med detta arbete var att skapa moduler som var lätta att anpassa och sätta ihop vid 

byggande av banor till spelet Testament. Modulerna i sin tur var menade att ge 

leveldesigners1 utrymme till variationsmöjligheter och valmöjligheter när de designar och 

skapar banor med egyptiskt tema till spelet Testament. Modulerna ska användas under 

utvecklingen av Testament sommaren 2009, och förbättra effektiviteten för projektet och 

snabba upp byggandet av banor, utan att grafiken eller något annat moment i 

spelutvecklingen blir lidande. Eftersom spelet utvecklas på beställning av Svenska kyrkan 

finns redan en tidsplanering och effektivitet är mycket uppskattat. 

Verket som hör samman med denna rapport består delvis av modulerna i sig och delvis av 

guiden (bilaga 1) som introducerar och förklarar användningen av modulerna. Guiden har 

i uppgift att presentera och underlätta leveldesigners användning av modulerna samt 

stärka modulernas användarvänlighet. 

1.2. Frågeställningar 

Utgångspunkten i arbetet med modulerna är följande frågeställningar. 

• Finns det något naturligt sätt att bryta ned en byggnad till logiska moduler? 

• Hur byggs objekt upp för att de ska fungera som moduler? 

• Hur skapas grafisk variation med hänsyn till både tidsoptimering och grafisk 

estetik? 

För att finna lösningar på frågeställningarna söktes information inom arkitektur, 

spelutveckling och teorin om chunking2. 

                                                 
1 Personer som arbetar med att konstruera banor. 
2 Förklaras närmare under rubriken 3.1. Minne och chunking. 
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1.3. Bakgrund till Testament 

Testament är ett actionrollspel där huvudpersonen är en ängel som kämpar sig fram 

genom spelets banor där utvalda delar av Gamla Testamentet återberättas på olika vis.   

Spelet började växa fram under kursen Projekt i spelutveckling C11 som hölls på 

Högskolan i Skövde hösten 2008. Svenska kyrkan hade lagt fram ett förslag på ett spel om 

Gamla Testamentet som de gärna ville att studenter på Högskolan i Skövde skulle 

utveckla. Vår grupp, då bestående av nio personer, tyckte att idén att få jobba mot en 

riktig beställare med ett ovanligt projekt lät spännande och visade vårt intresse. Spelet 

skulle i undervisande syfte användas av datorkonfirmander och lära ut om händelserna i 

gamla Testamentet. Den del som producerades under höstterminen fick bra med publicitet 

och det skrevs om spelet i flertalet tidningar. I bland annat Göteborgs-Posten (gp.se) 

skrevs en artikel (Andersson, 2009) och även TV4 (TV4 Skaraborg, 2009) och SVT 

(Rapport, 2009) visade sitt intresse och kom på intervjuer som sedan visades i TV och på 

Internet. 

Spelet Testament utvecklas i en spelmotor vid namn ZeroFPS som bland annat 

programmeraren Richard Svensson är med och utvecklar. Richard jobbade med 

Testament under Projekt i spelutveckling C11 och kommer även att jobba deltid med 

spelet under sommaren. Spelmotorn har en egen editor3 i vilken alla banor till spelet 

utformas (figur 1).  

                                                 
3 Ett program i vilket banor till Testament görs. 



Simone Martini 3D-moduler för leveldesign: Stadsbyggnad med egyptiskt tema till spelet Testament 

 

8 (44) 

 

Figur 1 – Skrämdump på gränssnittet i ZeroFPS. 

Spelets huvudsakliga målgrupp är som tidigare nämnts, konfirmander som valt dator som 

inriktning på sin konfirmation. Denna grupp av konfirmander består troligtvis till största 

delen av killar men tjejer är inte borträknade. När projektet började diskuterades en del 

angående könsfördelningen vilket ofta kan vara ett känsligt ämne och ge upphov till en 

del vilda debatter. Resultatet på debatten blev att om ett underhållande och undervisande 

spel ska utvecklas, ska gränsen inte dras vid kön på användarna utan snarare vid intresset. 

Diskussioner om kön hade även Svenska kyrkan haft och de ville de gärna ha med 

kvinnliga karaktärer i spelet så gott det gick utan att förvränga historien för mycket 

eftersom det är denna som ska läras ut i Testament. En framträdande kvinnlig karaktär är 

planerad att finnas med i spelet och om tid och möjlighet finns, är även huvudkaraktären 

planerad att bli modifierbar med bland annat kön och frisyr som väljbara attribut. 
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1.4. Mål 

Målet med arbetet var att skapa moduler som skulle underlätta arbetet för leveldesigners, 

den primära målgruppen, vid skapandet av banor med egyptiskt tema till spelet 

Testament. Modulerna skulle ge leveldesigners möjligheten att själva kunna 

experimentera och skapa konstruktioner vid byggandet av banor och de skulle finna dem 

tillfredställande funktionsmässigt och mångsidiga. Både modulerna och guiden (bilaga 1) 

i vilken modulerna introduceras och användningen av dem beskrivs, ska vara 

användarvänliga. Slutligen är även målet att effektivisera byggandet av banorna och 

arbetet som fortsätter under sommaren 2009 och erbjuda den sekundära målgruppen, 

alltså konfirmanderna en genuin känsla av forntida Egypten i form av en vacker och 

varierande miljö. 

1.5. Avgränsningar 

Definitionen av ”modul” som används i detta arbete är ett 3D-objekt som kan byggas 

ihop med ett eller flera andra 3D-objekt på olika vis och är på så vis anpassningsbart. 

Objektet kan stå ensamt men används med fördel ihop med andra objekt, tänka som 

moduler. 

För att kunna ta hänsyn till både den grafiska, genuina känslan av forntida Egypten, samt 

anpassningsmöjligheterna av modulerna för leveldesigners, har en kompromiss gjorts 

mellan grafisk estetik och praktisk utformning. Modulerna i detta arbete är alltså inte 

autentiska avbildningar av gamla egyptiska byggnader. Märk väl att guiden och den 

reflekterande texten är avsedda och anpassade till spelet Testament som är utvecklat i 

spelmotorn ZeroFPS. 

2. Metod 

2.1. Val av metoder 

En litteraturstudie av texterna Edwards (1979), Oakes (2001), James (2005), Brier och 

Hobbs (1999) och Grönblom (2000) som alla har forntida Egypten som huvudämne, 

genomfördes i syftet att hitta inspiration och information i form av text och bild. Detta för 
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att få en uppfattning om vad som är en genuin känsla av forntida Egypten. Egna koncept 

har gjorts och koncept av Lenkel (2009) har studerats för att ta fram idéer till hur 

modulerna kan utformas och användas på praktiska och varierande sätt. 

Ett test och en enkätundersökning av de producerade modulerna gjordes för att testa dem 

baserat på undersökningspunkterna: variationsmöjligheter, kombinationsmöjligheter och 

anpassningsmöjligheter. En guide framställdes sedan med hänsyn till testresultatet (bilaga 

1). 

2.2. Litteraturstudie med forntida Egypten som tema 

För bilder, inspiration och grafiska referenser vid framställningen av modulerna har 

böcker och koncept varit de primära källorna. I Edwards (1979) finns bra referensbilder 

av föremål som till exempel statyer och väggmålningar och i James (2005) visar 

varierande innehåll och även har överblickar på tempel och andra konstruktioner. I Oakes 

(2001) fanns också bra och varierande grafisk inspiration. 

Av de många byggnader och strukturer från det forntida Egypten som hittats och grävts 

ut, är dessa för det mesta tempel, pyramider, gravar eller andra storslagna byggnader. Av 

städer och bostadshus finns det inte mycket kvar utan det mesta har vittrat sönder eller 

förstörts (Brier & Hobbs 1999). De stora moment och byggnader som finns bevarade 

fram till idag, var viktiga för egypterna och byggdes medvetet med andra material och 

andra metoder för att de skulle bestå så länge det bara var möjligt. Bland annat använde 

egyptierna sten som granit, kalk- och sandsten. Bostäder och även vissa tempel och 

fästningar uppfördes av lera från Nilen vilket var det vanligaste byggmaterialet som 

egyptierna hade tillgång till och var inte speciellt beständigt utan var menat för temporära 

byggnader (Grönblom, 2000). Trots att så lite av de gamla egyptiska hushållen finns kvar 

finns ändå en relativt klar bild över hur de såg ut tack vare gravmålningar och texter 

(Grönblom, 2000). Brier och Hobbs (1999) skriver att de flesta husen var rektangulära till 

formen med dörren oftast riktad mot norr för att bäst ta vara på vind som kunde svalka 

hushållet. Svalkan var viktigt för egyptierna och fönster var små och placerades högt upp 

så att varm luft kunde strömma ut. Att släppa in ljus i huset var inte lika prioriterat då de 

flesta aktiviteter som till exempel matlagning och arbete vilka krävde ljus, skedde 

utomhus. Brier och Hobbs (1999) berättar även hur bosättningarna ofta hade en pool med 
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vatten till hushållet som omgavs av träd, buskar och annan växtlighet vilket även 

Grönblom (2000) bekräftar. Det fanns även trappor som ledde upp till hustaken där 

fläktande vindar kunde uppfångas bättre och solskydd i form av tyg hängts upp (Brier & 

Hobbs 1999). 

Vid framställningen av moduler har nämnda objekt tagits tillvara i största möjliga mån 

medan placering och funktion kanske förändrats eller valts bort för att bättre passa spelet. 

Anledningen till detta är delvis att det i slutändan är leveldesigners som kommer att 

bestämma objekt och modulers placering när de bygger banorna och delvis beror det på 

att uppfylla målet av variation. Till exempel skulle en banas utseende bli enformigt om 

alla husens dörrar var riktade mot norr. Om alla hushållen fick en trädgård med pool och 

växter skulle en avsevärt större yta behöva designas och byggas och därmed förlänga 

konstruktionstiden av banor. Modulerna för de skuggande tygerna har även utökats i din 

funktion från vad Brier och Hobbs (1999) skriver om dem, och de är som moduler även 

anpassade till mark och i kontakt med husmodulernas väggar. 

2.3. Koncept 

Förutom litteratur har egenhändigt ritade koncept samt koncept gjorda av Lenkel (2009) 

utgjort en central roll i skapandet av modulerna. Lenkel (2009) vars koncept till 

Testament, modulerna är baserade på, har i sitt arbete utgått från avsnitten Första 

Moseboken 37:1-47:12 och Andra Moseboken 1:1–14:31 i bibeln under ca 1500-1069 

f.kr. men inspiration och referensmaterial till byggnader och moduler är hämtade från 

hela tidsperioden med beteckningen forntida Egypten (ca 3100 f.kr – 300 f.kr baserat på 

Grönblom, (2000)). Vid framställningen av de egna konceptskisserna har fokuseringen 

inte legat på grafiken utan snarare på design, användning och variationsförslag. Redan i 

de egna konceptbilderna provas olika delar modulärt. 
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Figur 2 – Förslag på moduler och variationer. Av Simone Martini 

I figur 2 visas de första modulförslagen. På denna skiss var tanken att fönstren var 

flyttbara och fungerade som separata moduler, men vid framställning av modulerna har 

fönstren fått göras permanenta och de har nu bestämda placeringar på husmodulerna. 

Trapporna som visas i figur 2 är ganska lika modulerna i form och utseende. Dörren som 

egentligen skulle ha stött på samma problem som flyttbara fönster skulle ha gjort, 

ändrades så att dessa riktas ut från husväggen istället för in som figuren visar. 

Anledningen är att fönstren och dörrarna fick modifieras om från skissen är att de inte, 

som i spelen The Sims (Maxis, 2000) och The Sims 2 (Maxis, 2004) kan generera ett 

faktiskt fönster som är genomskinligt och effektivt illustrerar ett hål i en vägg. 
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Figur 3 – Förslag på moduler och variationer. Av Simone Martini 

I figur 3 visas ytterligare förslag på moduler och då främst idéförslag på solskyddens 

placering och till viss del även utformningen av dem. Solskydden hjälper till att göra de 

annars platta och avskalade taken mer varierade. Även trappan som vinklas runt hörnet på 

den dubbla byggnaden i övre vänstra hörnet av figuren gjordes till modul men då istället 

anpassat till envåningshusen och har ingen ytterkant överst på trappan.  
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Figur 4 – En översiktsbild av en egyptisk stad. Av Lisa Lenkel. 

I konceptet i figur 4 gjord av Lenkel (2009) ses en tänkt egyptisk stad uppifrån. Här finns 

bland annat förslag på hur en stad kan delas upp i olika kvarter eller stadsdelar med hjälp 

av mur. Templet och palatset som ligger i området vid den stora poolen kan på så sätt 

skärmas av om designers väljer att endast ha med dessa byggnader i specifika delar av 

spelets berättelse. Att dela av staden i mindre delar med hjälp av murar kan även enligt 

teorin om chunking vara ett effektivt vis att begränsa spelaren från att behöva hålla reda 

på för mycket information.  
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Figur 5 – En konceptbild på hus med utsmyckningar. Av Lisa Lenkel. 

I konceptet i figur 5 ses en illustration av Lenkel (2009). Det är ett förslag på hus och 

dess utsmyckningar. I konceptet har många av de plana ytorna fått en liten kant som vid 

modelleringen av husmodulerna har valts bort till förmån för modulernas 

kombinationsmöjligheter sinsemellan.  Till exempel ska trapporna kunna placeras så att 

de når upp till en byggnad hur de än placeras utan att hindras av en extra kant. 

2.4. Test av moduler 

För att kunna utveckla guiden som ett informerande och användarvänligt verktyg till 

modulerna, utfördes testet av modulerna följt av en enkätundersökning baserad på 

undersökningspunkterna: variationsmöjlighet, kombinationsmöjlighet och 

anpassningsmöjlighet. 

Inför testet gjordes enkäten som deltagarna skulle få svara på, samt ett kodningsschema i 

ordning. En skriftlig introduktion (appendix 1) till editorn och uppgiften utformades 
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vilken deltagarna fick läsa igenom och även informeras om muntligt innan testet. 

Deltagarna fick även se konceptbilder av Lenkel (2009) och både dessa bilder och den 

skriftliga introduktionen fanns tillgänglig för deltagarna under tiden testet pågick. 

Deltagarna fick prova modulerna i en timmes tid och fick sedan svara på 

enkätundersökningen. Under testets gång gjordes observationer och anteckningar i syfte 

att fånga upp nya förslag och idéer till guiden och anteckningar kring moduler eller 

funktioner som deltagarna inte förstod. 

3. Teori 
För att reda ut frågeställningarna söktes information inom områdena arkitektur, 

spelutveckling och teorin om chunking. 

3.1. Minne och chunking 

Människors minne kan delas upp i många olika avdelningar som tar hand om olika typer 

av minnen men i denna text är korttidsminnet mest relevant. Korttidssminnet arbetar 

ständigt med vad vi gör, ser och känner. Det arbetar med vad som händer just nu, vad om 

hände för ett ögonblick sedan och även viss planering för vad som ska ske i nästa 

ögonblick (Benyon, Turner & Turner, 2005). Korttidsminnet har dock begränsat med 

plats och kan endast hantera ett visst antal bitar med information, även kallade ”chunks”. 

Begreppet chunk användes först av Miller (1956) där han menar att en människa kan 

hantera ungefär sju bitar (chunks) av information åt gången. Ordet chunking har senare 

utvecklats som en benämning på själva processen att behandla chunks i minnet. Antalet 

chunks en människa kan hantera har enligt Benyon, Turner och Turner (2005) som 

hänvisar till Cowan (2001) senare sagts ligga runt fyra bitar av information. Bitarna är 

aktiva i korttidsminnet i upp till 30 sekunder om dessa inte repeteras i minnet och därmed 

vinner ytterligare tid i korttidsminnet. 

Baserat på denna teori är det rimligt att påstå att för mycket information i vissa fall kan 

verka förvirrade för en person istället för upplysande. Personen kommer inte att kunna ta 

in mer information bara för att den finns tillgänglig. 
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3.2. Arkitektur och moduler 

För att få ett grepp om och finna svar på frågesällningen ”Finns det något naturligt sätt att 

bryta ned en byggnad till logiska moduler” var arkitektur ett område som behövde 

undersökas. Dock visade det sig att litteratur eller andra referenser om arkitektur gällande 

moduler eller modulärt tänkande inom arkitektur vara väldigt svårt att finna. Efter ett 

antal veckors sökande där även hjälp från en arkitekturutbildning söktes i syfte att finna 

rätt litteratur, har inga passande källor eller referenser påträffats. I det samlade verket av 

Vitruvius (1989) som skrevs för mer än 2000 år sedan finns dock en del viktiga och 

nyttiga aspekter angående arkitektur som i min egen mening, är relevanta än idag. 

Vitruvius skriver bland annat om arkitekturens beståndsdelar där många av dem är 

relevanta i detta arbete.  

”Ordinatio är de beräknade måttförhållandena hos varje del av ett verk 

för att få proportioner som ger symmetri åt det hela. Den skapas av 

quantitas som på grekiska kallas posotes. Med quantitas menas det mått 

som tas på någon del av verket för att tjäna som modul för 

dimensionerna hos alla de övriga delarna.” 

 (Vitruvius, till svenska av Birgitta Dalgren 1989. s.11) 

Även om ingen litteratur som främst fokuserar på modultänkande inom arkitektur har 

påträffats är både ordinatio och quantitas något som har präglat arbetet med modulerna. 

Vid skapandet av modulerna söktes även information om moduler inom spelgenren. På 

gamasutra.com som är en webbplats med inriktning på spel och spelutveckling, fanns två 

bra artiklar. I Maders (2005) guide om snabb leveldesign fanns många bra tips och 

information som ger svar på frågeställningen ”Hur byggs objekt upp för att de ska 

fungera som moduler?”. Mader skriver hur viktigt det är att göra grafik lätt att använda, 

modulär och utan sömmar, det vill säga utan att synbara skarvar mellan moduler. Han 

menar att det bästa sättet att nå upp till detta är genom användning av rutnät (grid) och 

pivotpunkter4. Han tar även upp enheter (units) som en utgångspunkt vid skapande av 

moduler samt funktionen snap som tillåter stegvis förflyttning och rotation av objekt. Alla 
                                                 
4 Kallas även vridningspunkt och är medelpunkten för manipulation av ett objekt, exempelvis punkten runt 
vilken ett objekt kan roteras. 
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dessa begrepp (grid, pivotpunkt, snap och units) ger tillsammans svaret på 

frågeställningen. De är alla viktiga att ta hänsyn till och utgå ifrån, både vid 

framställningen och vid användandet av modulerna. McGregor (2007) som sammanfört 

arkitektur och spelgenren och tagit hänsyn till båda områdena beskriver skriver att 

spelrum och arkitektur har starka sammankopplingar där arkitektur är ett verktyg som 

öppnar upp rumslighet i spel. Hon skriver bland annat om olika mönster av rumsligt 

användande i spel. McGregor (2007) beskriver ”Creation space” som det mönstret där 

spelaren själv får konstruera bygga upp och skapa rumslighet. Exempel på spel där detta 

sker är The Sims (Maxis, 2000) och The Sims 2 (Maxis, 2004). I detta arbete kan 

”Creation space” tänkas representera editorn i ZeroFPS där leveldesigners jobbar med att 

just konstruera och bygga upp rumslighet. För att vidare koppla begreppen Vitruvius 

(1989) tar upp och de tips som hämtats från gamasutra.com till frågeställningen ”Finns 

det något naturligt sätt att bryta ned en byggnad till logiska moduler”, kanske denna 

tyvärr inte kan besvaras direkt. Dock kan kanske de logiska moduler som eftersöks i 

frågeställningen istället ses som logiska mått. Modulerna i detta arbete är konstruerade 

efter metersystemet och alla mått (längd, bredd och höjd) är räknade i hela meter för att 

underlätta anpassningen mellan modulerna. Quantitas skulle i detta arbete kunna förklaras 

med att det mått som tjänar som modul är 100 centimeter. McGregor (2007) skriver även 

att arkitektur syftar till struktur och organisation vilket också passar bra in på moduler. 

3.3. Grid och Snap 

De två funktionera grid och snap är väsentliga funktioner vid hantering av moduler både 

vid framställningen av modulerna och när de används i editorn. Både Maya5 och editorn i 

ZeroFPS har stöd för dessa funktioner och i guiden läggs stor vikt vid att dessa används 

för att leveldesigners ska kunna uppnå bästa möjliga resultat. En enhet i Maya är lika stor 

som en enhet i editorn och därav är beräkningen ganska simpel. Grid är ett rutnät (figur 6) 

efter vilket objekt kan orienteras. Med hjälp av funktionen snap kan ett objekts medel- 

eller svängpunkt (pivotpunkt) vilken inte som namnet kanske antyder, behöver ligga i ett 

objekts centrum, fästas mot rutnätets fästpunkter och därmed flyttas i jämna steg över 

                                                 
5 Ett modelleringsprogram för 3D-grafik. 
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rutnätet. I figur 7 markeras några av dessa punkter på rutnätet och figur 8 illustrerar hur 

ett objekt med sin pivotpunkt i spetsen av konen, flyttas över rutnätet från punkt till 

punkt. 

 

Figur 6 – Ett rutnät. 

 

Figur 7 – Rutnät med ett antal markerade fästpunkter. 

 

Figur 8 – Med snap aktiverat kan objektet endast flyttas mellan rutnätets olika fästpunkter.  
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4. Genomförande 
Bilder på alla modulerna finns i appendix 2. 

4.1. Modultest 

Efter att de flesta moduler var gjorda utfördes ett test och en enkätundersökning. Syftet 

med testet var att ta reda på om modulerna på något sätt var svår- eller missförstådda, och 

utveckla en användarvänlig guide genom att prova och granska modulerna baserat på tre 

undersökningspunkter: 

• Variationsmöjligheter 

• Kombinationsmöjligheter 

• Anpassningsmöjligheter 

Inför arbetet med guiden var det viktigt att få fram information om var missförstånd 

kunde uppstå och var utförligare information behövdes för att kunna göra en användbar 

guide för modulerna. Testet delades upp i tre delar. Först cirka 15 minuters förberedelse 

där deltagarna fick en muntlig genomgång av introduktionstexten (appendix 1) som de 

även själva fick läsa igenom. Sedan fick deltagarna prova modulerna i editorn i en 

timmes tid och till sist gick cirka 15 minuter till att svara på en enkätundersökning. Under 

tiden testpersonerna satt och arbetade med modulerna i editorn gjordes även 

observationer och anteckningar. Delvis fördes anteckningar i syftet att fånga upp nya 

förslag och idéer om hur modulerna kan användas, och delvis observera om deltagarna 

tyckte att någonting var svårförstått som kanske inte skulle ge utslag i enkäten. 

En enkätundersökning bör enligt Bryman (2001) ha så få öppna frågor som möjligt, dvs. 

frågor som kan tolkas på olika vis. Enkäten utformades därför med så slutna frågor som 

möjligt och med dikotomiska svarsalternativ vilket innebär att det endast finns två svar att 

välja mellan. I detta fall, endast ja eller nej. Detta medför att resultatet lätt kan tas till vara 

och sedan skrivas in i kodningsschemat. I Kodningsschemat ses sedan vilka frågor som 

fått flest svar med negativ koppling och först i denna fas har tolkning behövts för att 

kunna överföra testresultaten till guiden. 
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4.1.1. Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen som fick genomföra testet gjordes med ett bekvämlighetsurval. Bryman 

(2001) beskriver termen bekvämlighetsurval med att urvalet består av personer som finns 

tillgängliga för forskaren vid tillfället. Urvalet är en bra språngbräda för vidare forskning 

(Bryman, 2001) och i detta arbete syftar detta på det vidare arbetet med guiden. 

Urvalsgruppen utgjordes av fem personer från gruppen som arbetat med Testament. Två 

personer som tidigare med leveldesignen till de föregående banorna i Testament och tre 

personer som är bekanta med spelmotorn ZeroFPS men inte har arbetet aktivt i 

spelmotorns editor. Personerna valdes av anledningarna att de tidigare varit i kontakt med 

spelmotorn och eventuellt även dess editor, att de redan har insikt i projektet och vad 

modulerna kommer att användas till. I testgruppen ingår alltså två personer från den 

tänkta målgruppen samt ytterligare personer som ska stärka resultatet i undersökningen. 

Det är viktigt att inte resultatet blir alltför styrt av användare med vana av editorn, utan de 

tre extra testpersonerna kan ge en relativt objektiv syn på modulerna och stärker därmed 

resultatet. Nackdelen med detta urval är att resultatet inte kan generaliseras och vara 

representativt för eventuella andra grupper av personer (Bryman, 2001) och/eller 

leveldesigners. Det kan heller inte appliceras med rätta i andra program där andra 

förutsättningar för leveldesign råder. 

4.1.2. Enkäten 

Totalt 36 testfrågor togs fram med hänsyn till undersökningspunkterna där frågorna 1-14 

är kopplade till variationsmöjligheterna, frågorna 15-26 till kombinationsmöjligheterna 

och frågorna 27-36 till anpassningsmöjligheterna. Deltagarna blev instruerade att välja ett 

svarsalternativ på varje fråga. En viss felmarginal av svaren kan finnas om en deltagare 

inte förstått frågan och istället svarat på måfå eller som denne trott varit rätt. Dock 

innehåller undersökningspunkterna tillräckligt många frågor för enstaka fel kan ignoreras 

vid summeringen av resultatet. 

4.1.3. Enkätfrågor 

1.) Använde du olika husmoduler? 

2.) Saknade du någon storlek bland husmodulerna? 
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3.) Upptäckte du att det fanns två olika grupper av husmoduler som definierades av 
utseendet på sina fönster? 

4.) Använde du dig medvetet av de olika grupperna av husmoduler? 

5.) Använde du olika murmoduler? 

6.) Saknade du någon del bland murmodulerna? 

7.) Använde du olika sorters trappor? 

8.) Använde du olika tygmoduler? 

9.) Upptäckte du att det fanns två olika grupper av tygmoduler som definierades av färgen 
på sitt tyg? 

10.) Saknade du någon storlek eller del bland tygmodulerna? 

11.) Använde du dig medvetet av de olika grupperna av tygmoduler? 

12.) Använde du olika plattor? 

13.) Saknade du någon storlek bland plattorna? 

14.) Använde du olika pelarmoduler? 

15.) Kombinerade du husmodulerna på höjden (ovanpå varandra)? Det vill säga, byggde 
du ihop dem så att de såg ut att tillhöra samma byggnad? 

16.) Kombinerade du husmodulerna i marknivå (bredvid varandra)? Det vill säga, byggde 
du ihop dem så att de såg ut att tillhöra samma byggnad? 

17.) Använde du någon av trapporna tillsammans med husmodulerna? 

18.) Kombinerade du trapporna med plattorna? 

19.) Kombinerade du trapporna på höjden (ovanpå varandra)? 

20.) Kombinerade du trapporna i marknivå (bredvid varandra)? 

21.) Kombinerade du murmodulerna med varandra? 

22.) Kombinerade du pelarmodulerna med varandra? 

23.) Kombinerade du murmodulerna med plattorna? 

24.) Använde du tygmodulerna på husmodulernas tak? 

25.) Använde du tygmodulerna med husmodulerna i marknivå? 

26.) Använde du dörren tillsammans med husmodulerna? 

27.) Använde du husmodulerna på sluttande mark? 

28.) Använde du trapporna på sluttande mark? 

29.) Använde du murmodulerna på sluttande mark? 

30.) Använde du tygmodulerna på sluttande mark? 

31.) Använde du pelarmodulerna på sluttande mark? 

32.) Kändes husmodulerna anpassade till andra moduler? 
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33.) Kändes tygmodulerna anpassade till andra moduler? 

34.) Kändes trapporna anpassade till andra moduler? 

35.) Kändes dörren anpassad till andra moduler? 

36.) Kändes plattorna anpassad till andra moduler? 

4.1.4. Kodningsschema 

I kodningsschemat har de 36 frågorna delats in i tre undersökningspunkter. Nedan visas 

inom parantes vilka frågor som är kategoriserade under varje undersökningspunkt. Efter 

parentesen visas kodningssiffran. 

• Variationsmöjligheter (fråga 1-14) Positiv=1 Negativ=2 

• Kombinationsmöjligheter, (fråga 15-26) Positiv=3 Negativ=4 

• Anpassningsmöjligheter, (fråga 27-36) Postitiv=5 Negativ=6 

Tabell 1 visar ett förkortat kodningsschema. Kodningsschemat fylls i med testdeltagarnas 

svar i respektive kolumn med värdena 1-6. Det sammanlagda resultatet läggs sedan ihop i 

Tabell 2 där det kan räknas ihop och analyseras. Undersökningspunkterna i tabell 2 är 

färgade för bättre framhävning. 
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Fr
åg

a 
(n

r)
 

de
lta

ga
re

 

1 

de
lta

ga
re

 

2 

de
lta

ga
re

 

3 

de
lta

ga
re

 

4 

de
lta

ga
re

 

5 

1   

…   

…   

…   

36   

 



Simone Martini 3D-moduler för leveldesign: Stadsbyggnad med egyptiskt tema till spelet Testament 

 

24 (44) 

Tabell 2 
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5 Summa 

Variation – Postitiv (1)   

Variation – Negativ (2)   

Kombination – Positiv (3)   

Kombination – Negativ (4)   

Anpassning – Positiv (5)   

Anpassning – Negativ (6)   

4.2. Testresultat 

4.2.1. Anteckningar och observationer 

Under testningen har observationer och anteckningar gjorts vilka sedan använts vid 

granskningen och tolkningen av testresultatet. Enligt Bryman (2001) skall anteckningar 

skrivas ner snabbt enligt observatörens intryck och anteckningarna ska vara tydliga för att 

inte observatören ska bli osäker på innebörden vid ett senare tillfälle. Anteckningarna har 

i vissa fall utgjort en grund till lösningar på problem i avsnitt 5.2 Testresultat och 

underliggande avsnitt. Här följer en lista över anteckningar som gjordes under testet. 

• TAB, använd för att växla mellan create och edit. 

• Backspace, återställ rotation på föremål. 

• En av deltagarna placerar ut alla föremål med egy_ för att få en överblick. 

• Markören väcker förvirring, tyckt behöva förklaras. 

• Deltagare undrar om det finns fler dörrar. 

• Stor blandning av användningen av snap bland deltagarna. Vissa inte alls. 

• Tygmodulerna ställs ibland lite för sig. 

• Deltagarna tycks inte riktigt veta vad platåerna ska användas till. 

• Deltagare kommenterar att hängande tyg från husväggarna vore en bra 
utsmyckning, eller klädlinor. 

• SHIFT, håll in för att kunna markera många objekt. 
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• De rundade murhörnen verkar överflödiga, används inte. Deltagarna väljer 
mellanbitarna istället. 

• Deltagare kommenterar att murarna är för låga 

• Deltagare kommenterar att murarna borde ha portar. 

• Deltagare glömmer snap och undrar varför inte modulerna radas upp. 

• Att vrida modulerna tycks kunna ställa till problem med modulerna om inte snap 
var aktiverat vid rotationstillfället. 

• Murmodulerna används som väggar mellan hus. Extra påhittigt. 

• Deltagare tycks inte bry sig om att Z-fighting uppstår. 

• Deltagare korsar murmoduler. 

• Förslag på hur mur kan användas i sluttande terräng kan behövas. 
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4.2.2. Ifyllt Kodningsschema 

Frågorna i tabell 3 är färgade baserat på den undersökningspunkt de är kopplade till. 

Tabell 3 
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1 1 1 1 2 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1 2 2 2
4 1 2 2 2 2
5 1 1 1 1 1
6 1 2 1 2 2
7 1 2 1 2 2
8 1 1 1 1 1
9 1 1 1 2 2

10 2 2 1 2 1
11 1 1 1 1 2
12 2 2 2 1 2
13 1 1 1 1 2
14 1 1 1 2 2
15 3 3 4 4 4
16 3 3 3 4 3
17 3 3 3 4 3
18 4 4 3 4 4
19 4 4 4 4 4
20 3 4 3 4 3
21 3 3 3 3 3
22 3 3 4 3 4
23 3 4 4 3 3
24 3 3 4 4 4
25 3 3 4 3 3
26 3 3 3 3 3
27 5 5 6 5 5
28 5 6 6 5 5
28 5 5 5 5 5
30 5 5 6 5 5
31 5 6 5 6 6
32 5 5 5 5 5
33 5 5 6 6 6
34 5 5 5 5 5
35 5 5 5 5 5
36 5 5 5 5 6

5. Analys 

5.1. Chunking och grafisk variation 

För att få ett svar på frågeställningen ”Hur skapas grafisk variation med hänsyn till både 
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tidsoptimering och grafisk estetik?” och knyta samman Millers (1956) teori om chunking 

med detta arbete kan vi tänka oss att en spelare ska orientera sig i en egyptisk stad, 

uppbyggd av moduler där två alternativa uppställningar av staden finns. I alternativ 1 är 

varje konstruktion (byggnad) sammansatt av fyra moduler enligt Cowans (2001) teori att 

människor klarar av att hantera cirka fyra chunks åt gången. I alternativ 2 är varje 

konstruktion sammansatt av sju moduler istället enligt Millers (1956) originalteori om 

chunking. När alternativen ses var och en för sig, alltså inte i jämförande syfte, upplevs 

båda alternativen som varierade men jämförs de är det troligtvis lättare att komma ihåg 

alla moduler i alternativ 1 än det är i alternativ 2. Om spelaren även har en uppgift att ta 

sig an i spelet vid tillfället han befinner sig i staden, reserveras en eller flera bitar av dessa 

chunks till detta. Exempelvis kanske spelaren ska hitta en viss person i spelet, hitta rätt 

väg eller leta reda på ett föremål. Kombinera dessa exempel och minnet får anstränga sig 

ännu litet till. Uppgifterna måste hållas färska och uppdaterade i korttidsminnet (Benyon, 

Turner & Turner, 2005). För att konkretisera exemplet ännu mera kan staden liknas vid en 

labyrint där varje vägskäl har 3 gångar, en väg varifrån spelaren kom, och två vägar där 

spelaren måste välja åt vilket håll denne vill gå. Korttidsminnet kommer att få arbeta för 

fullt med att memorera varifrån spelaren kom och åt vilket håll denne svängde. Efter ett 

fåtal svängar blir det svårt att minnas riktningar korrekt. Om varje vägskäl istället hade 7 

riktningar att välja mellan, eller om spelaren ska hitta ett antal föremål som är utspridda 

inne i labyrinten ökar komplexiteten när även dessa ska hållas färska i korttidsminnet. 

Att konstruera modulerna i sammansättningar om tre till fyra vore en rimlig regel vid 

byggandet av banor när det gäller tidsoptimering. Även spridningen av moduler/hus blir 

bättre och mer varierat vilket kan beräknas. Om utgångspunkten är att det finns 50 

moduler totalt som ska fördelas på så många konstruktioner som möjligt, och räknar med 

fyra unika moduler per konstruktion (alternativ 1), respektive sju unika moduler per 

konstruktion (alternativ 2) kan detta göras med enkel division. 

Alternativ 1: 50 / 4 = 12,5 

Alternativ 2: 50 / 7 = 7,14 

Resultatet visar att 12 konstruktioner kan byggas i alternativ 1 med fyra unika moduler 

per konstruktion respektive sju konstruktioner med sju unika moduler i alternativ 2. Om 
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begreppet unik skulle vara samma sak som varierade, är båda alternativen är lika 

varierande eftersom båda är byggda med unika moduler och skillnaden ligger endast i 

antalet konstruktioner och antalet moduler per konstruktion. Antas det att en föreställd 

stad ska innehålla 100 konstruktioner där de 12 respektive 7 unika konstruktioner som 

räknades fram tidigare används, kan det med division räknas ut hur många gånger dessa 

konstruktioner måste repeteras för att fylla summan på 100 konstruktioner. Svaret visar 

antal nödvändiga repetitioner. 

Alternativ 1: 100 / 12 = 8,33 

Alternativ 2: 100 / 7 =  14,29 

Resultatet visar att i alternativ 1 där varje konstruktion är byggd av fyra moduler behöver 

varje konstruktion repeteras 8,33 gånger. I alternativ 2 där varje konstruktion består var 7 

moduler behöver varje konstruktion repeteras 14,29 gånger. Resultatet visar att 

konstruktioner bestående av fyra unika moduler inte behöver repeteras lika ofta som 

konstruktionerna med 7 unika moduler och därmed erbjuder större variation. Vid färre 

moduler per konstruktion minskar även tiden som läggs ner per konstruktion. Om 

Cowans (2001) teori om chunking används både vid tidsoptimering i samband med 

byggandet av dessa konstruktioner, och för den grafiska variationen, är fyra moduler per 

konstruktion en rimlig beräkning och frågeställningen: ”Hur skapas grafisk variation med 

hänsyn till både tidsoptimering och grafisk estetik?” kan besvaras väl nog för att kunna 

appliceras i arbetet med leveldesign i Testament. Rekommendationen att använda sig av 

fyra moduler per konstruktion har tagits med i guiden (bilaga 1). 

5.2. Testresultat 

I tabell 4 visas resultatet av de sammanlagda positiva, respektive negativa svaren som 

deltagarna i modultestet angav. I första kolumnen står undersökningspunkten angiven 

samt om raden avser negativa eller positiva svar och till sist även kodningsnummer inom 

parantes. I sista kolumnen står summan av radens hopräknade svar och procenten mellan 

positiva och negativa svar för undersökningspunkten är skriven inom parantes. 
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Tabell 4 
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5 Summa 

Variation – Postitiv (1) 12 9 11 6 5 43 (61,4%) 

Variation – Negativ (2) 2 5 3 8 9 27 (38,6%) 

Kombination – Positiv (3) 10 8 6 5 7 36 (60%) 

Kombination – Negativ (4) 2 4 6 7 5 24 (40%) 

Anpassning – Positiv (5) 10 8 6 8 7 39 (78%) 

Anpassning – Negativ (6) 0 2 4 2 3 11 (22%) 

 

Ur tabellen kan det utläsas direkt att de positiva svaren är fler än de negativa vilket är en 

god start. Speciellt anpassningsmöjligheterna verkar ha varit goda och deltagarna är 

procentuellt ganska nöjda med denna kategori. Vad gäller variationsmöjligheter och 

kombinationsmöjligheter har båda kategorierna fått ungefär 60% av de positiva svaren 

vilket är bra men lämnar ett relativt stort område som behövts förtydligas och förbättras i 

guiden. Tittas det närmare på frågorna i det ifyllda kodningsschemat (tabell 3) under 

rubriken 4.2.2. Ifyllt kodningsschema tidigare i detta arbete, kan specifika frågor med tre 

eller fler negativa svar, alltså majoriteten av svaren på en fråga, misstänkas röra något 

som varit svårförstått eller som har misstolkats av deltagarna. Ett exempel på en fråga 

som kan vara svår att förstå och även är svår att tolka, är fråga nummer 10 i enkäten (10. 

Saknade du någon storlek eller del bland tygmodulerna?). Deltagarna kanske tolkade 

innebörden av vad en tygmodul var olika. Kanske saknade de någon del utan att veta det 

själva. På grund av att frågan är uttryckt som den är, utan en beskrivning av vad som en 

deltagare egentligen saknar, kan tolkningen av denna fråga lätt bli fel och då även 

eventuell åtgärd. Med tre negativa svar som utgångspunkt, kan 12 av frågorna eller det 

frågorna rör, kategoriseras som svårförstådda eller misstolkade. Att få guiden och 

modulerna så användarvänliga som möjligt var ett av målen och för att uppfylla detta har 

frågornas resultat diskuterats och tolkats. En åtgärd har sedan valts ut som sedan 

applicerats i guiden (bilaga 1). Tolkningarna och åtgärderna som redovisas kan vara 
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felaktiga men av tidsbrist har exempelvis intervjuer med deltagarna inte gått att 

genomföra. Att utföra intervjuer där deltagarna får tolka sina handlingar i testet och även 

sina egna enkätsvar skulle ta lång tid utan säkerhet att alla deltagarna genomför 

tolkningen. Att sedan tolka svaren i intervjuerna skulle ytterligare ta tid och stegen mellan 

test och resultat blir fler. 

5.2.1. Frågor angående variationsmöjligheter 

De första frågorna som ses över är nummer tre och fyra som var kopplade till 

undersökningspunkten variationsmöjligheter och handlade om de två grupperna av 

husmoduler. Frågorna löd: 

3.) Upptäckte du att det fanns två olika grupper av husmoduler som definierades av 

utseendet på sina fönster? 

4.) Använde du dig medvetet av de olika grupperna av husmoduler? 

Enligt testresultatet upptäckte endast två av deltagarna att det fanns hus med olika 

utseende på sina fönster och endast en av dessa två använde sig medvetet av hus från 

båda grupperna. Resten av deltagarna kan alltså mycket väl ha provat båda men kanske 

inte lagt märke till skillnaderna. Om variationen inte uppmärksammats eller används 

motiverat kanske det skulle räcka att bara ha med den ena husgruppen och ta bort den 

andra helt. Om båda grupperna ska vara kvar måste denna information finnas tydlig i 

guiden för att uppmärksamma användare om valmöjligheterna. I fallet att två husmoduler 

med olika fönster skulle placeras bredvid varandra är det tänkbart att skillnaden framhävs 

tydligare. 

Åtgärd: Visa skillnaden mellan de två grupperna av husmoduler tydligt i guiden och tipsa 

om att ställa dem bredvid varandra för att framhäva skillnaden tydligare för en betraktare. 

Om modulerna känns överdrivna trots sin variation är det tänkbart att modulerna tas bort 

från editorn och spelet i framtiden. 

Frågorna sex och sju som båda hörde till undersökningspunkten om variation. Fråga 

nummer sex handlade om murmodulerna och om deltagarna kände att det fattades någon 

del bland dem (6. Saknade du någon del bland murmodulerna?). Tre av deltagarna 

svarade att de saknade någon del. Frågan är något svårtolkad och borde formulerats 
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annorlunda eller ändrats. För att få fram en åtgärd togs anteckningarna som gjordes under 

testet till hjälp. En av deltagarna tycket att murarna borde vara högre för att passa i 

sluttande terräng och en annan tyckte att det borde finnas fler variationer på dörrar eller 

ingångar till murarna. I guiden (bilaga 1) finns därför tips på hur egna öppningar kan 

göras av redan existerande moduler. Fråga nummer sju handlade om trappor och 

användningen av dem (7. Använde du olika sorters trappor?). Frågan fick tre negativa 

svar och för att kunna diskutera fram en åtgärd finns ett antal scenarion som bör ses över. 

Möjligheten att deltagarna inte upptäckte de olika trapporna, inte insett att trapporna varit 

olika, inte förstått funktionen med de olika trapporna eller helt enkelt valt bort att 

använda olika trappor. Att förtydliga trappornas funktion och variation är en tänkbar 

lösning som lyfter fram trappornas olikheter. 

Åtgärd: Föreslå lösningar på hur ingångar kan skapas i samband med murmodulerna och 

visa exempel på hur murmodulerna kan fungera i sluttande terräng. För att förstärka 

trappornas variationsmöjligheter bör det i guiden ges exempel på hur dessa kan användas 

på olika vis och även hur de kan kombineras med varandra och med andra moduler. 

Frågorna 10 och 12 är de sista frågorna kopplade till variation vars innehåll enligt 

testresultatet behöver ses över. Fråga 10 handlade om tygmodulerna och om deltagarna 

saknade någon del eller storlek bland dem (10. Saknade du någon storlek eller del bland 

tygmodulerna?). Tre av deltagarna svarade att de saknat en del eller storlek bland 

tygmodulerna. Även denna fråga är svårtolkad och återigen har anteckningarna från testet 

tagits till hjälp för att finna en tolkning och åtgärd. Deltagarna frågade efter tyg och 

gobelänger som kunde hängas från husmodulerna, mattor och klädlinor som kunde sättas 

upp mellan husen. Det är dock tveksamt om de ska kategoriseras som moduler. Tidigare i 

arbetet med Testament har till exempel djurhudar placerats på marken som mattor eller 

sittplatser och exemplen som deltagaren verkar ha eftertraktat, kan tänkas kategoriseras 

som rekvisita (props). Dock kan gobelänger tänkas vara modulbaserade för att kunna 

hänga dem med lätthet från ett hus och samtidigt få jämna mellanrum. Fråga nummer 12 

gällde plattorna. Överhuvudtaget verkar plattorna skapa en hel del förvirring bland 

deltagarna och flera av dem frågade under testet hur dessa skulle användas men på denna 

direkta fråga fick de inget svar då de skulle få prova och utforska dem själva. En av 
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deltagarna använde en platta som tak och någon som golv men överhuvudtaget verkade 

deltagarna för osäkra på plattornas funktion för att vilja använda dem. Eftersom plattorna 

stod med som en punkt i introduktionstexten (appendix 1) vad de tvungna att använda 

plattorna men som testresultatet visade, svarade endast en av deltagarna att de hade 

använt olika plattor. Plattorna var tänkta att kunna utgöra platåer som med hjälp av 

murmoduler och trappor kan placeras i olika höjder. Det var en intressant överraskning att 

se att dessa även användes som tak tillsammans med pelare och murmodulerna. 

Åtgärd: Ingen tid funnits att göra gobelänger som extra moduler och de skulle heller inte 

hinna genomgå någon testning likt de andra gjort. Vad gäller plattorna är det viktigt att i 

guiden visa förslag på plattornas användningsområden då deras funktion inte är uppenbar. 

Förslag på användningsområden kanske även ger leveldesigners egna idéer om var de kan 

använda plattorna. 

5.2.2. Frågor angående kombinationsmöjligheter 

Frågorna kopplade till undersökningspunkten kombinationsmöjlighet hade ungefär 

samma procentuella fördelning mellan positiva och negativa svar som frågorna kopplade 

till kombinationsmöjligheter hade. Den första frågan angående kombinationsmöjligheter 

som behöver ses över är nummer 15 som tog upp om deltagarna kombinerade 

husmodulerna på höjden så att dessa såg ut att tillhöra samma byggnad. Endast två av 

deltagarna hade svarat ja på denna fråga. En intressant jämförelse är att frågan efter var 

nästintill identiskt frånsätt att den frågade om deltagarna hade kombinerat husmodulerna 

på marknivå istället för på höjden och där hade alla deltagare svarat positivt. Varför 

deltagarna inte tänkt på att placera husmodulerna på varandra finns inget säkert svar på 

men kanske är det lättare för deltagarna att tänka att de ska placera ut modulerna över en 

tvådimensionell yta och att bygga på höjden är inte prioriterat. Kanske distraherades 

deltagarna av att det fanns två färdiga husmoduler som var högre än resten och istället för 

att kombinera husmodulerna på höjden, nöjde de sig med att använda modulen med 

dubbla våningar. 

Åtgärd: I guiden är det viktigt att visa möjligheterna som finns när moduler används på 

höjden och framför allt husmodulerna är skapade för att kunna anpassas på detta vis. 
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Frågorna 18 och 19 tar upp trappornas kombinationsmöjligheter. Fråga nummer 18 tar 

upp om deltagarna använde trapporna i samband med pattorna och endast en av 

deltagarna svarade ja på denna fråga. Kanske hade de positiva svaren varit fler om 

användningen av plattorna varit tydligare. Om plattorna läggs som ett markplan utan att 

vara upphöjd av terräng eller andra moduler, är antagligen inte trapporna speciellt 

användbara i kombination när det inte finns en högre höjd för trapporna att sträva efter. 

Åtgärd: Exempel på hur trapporna och plattorna kan kombineras bör visas i guiden för att 

förtydliga plattornas funktion samt ge fler exempel där trappor kan användas. 

Fråga 19 tog upp om deltagarna kombinerade trapporna på höjden. Ingen av deltagarna 

svarade positivt på denna fråga och med tanke på att majoriteten av deltagarna inte 

kombinerade husmodulerna på höjden heller, kanske det finns ett samband. För att 

trapporna rimligtvis ska fungera tillsammans på höjden bör det även finnas någon form 

av platå eller avsats mot vilken den dubbla trappan strävar. Det är möjligt att deltagarna 

inte stötte på, eller skapade en sådan situation där en så pass hög trappa behövdes och 

därmed inte behövt oroa sig över hur någon skulle kunna ta sig upp till denna. Fråga 24 

som även den handlar om att kombinera moduler på höjden frågade deltagarna om de 

använde tygmodulerna på husmodulernas tak och två av deltagarna hade gett positiva 

svar på frågan. Ännu en gång kan frågan ställas om deltagarna inte kom på tanken att 

använda sig av modulerna på höjden eller om de medvetet valde att inte använda 

tygmodulerna på taken av någon anledning. Tygmodulerna är modellerade så att de ska 

passa på taken i form av solskydd som beskrivs av Brier och Hobbs (1999) men även som 

en form av skydd på marken för tänkta marknadsstånd. Att framhäva båda dessa 

funktioner i guiden är viktigt. 

Åtgärd: Att i guiden visa trappor som kombineras både i markhöjd och på höjden bör 

kompletteras med situationer där breda och höga trappor kan tänkas vara till nytta. Att 

framhäva tygmodulernas flexibilitet såväl på mark som på hustak är också viktigt att visa 

upp i guiden. 

5.2.3. Frågor angående anpassningsmöjligheter 

Under undersökningspunkten anpassningsmöjligheter fanns två frågor som hade tre 
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negativa svar vardera vilket är ett ganska bra betyg för anpassningsmöjligheterna. Fråga 

nummer 31 tog upp om deltagarna använde pelarna på sluttande mark (31. Använde du 

pelarmodulerna på sluttande mark?). Frågan avslöjar inte om deltagarna var nöjda med 

resultatet eftersom den hör till anpassning men bara två av deltagarna hade svarat 

positivt. Om de andra deltagarna inte kom för sig att prova pelarna på sluttande mark 

eller om de inte tyckte att pelarna passade på sluttande mark och istället valde att placera 

dem på jämna ytor är omöjligt att säga. Pelarna är dock anpassade att kunna stå både på 

plana och på vissa sluttande ytor vilket är viktigt att framhäva i guiden. Fråga nummer 33 

handlade om tygmodulerna och anpassningen mot andra moduler (33. Kändes 

tygmodulerna anpassade till andra moduler?). Här hade tre av deltagarna svarat negativt. 

Denna fråga kanske hör ihop med fråga nummer 24 (24. Använde du tygmodulerna på 

husmodulernas tak?) i viss mån. Samma deltagare som inte använde tygmodulerna på 

husmodulernas tak svarade negativt på fråga nummer 33. Kanske beror det på att 

deltagarna inte tänkt på att kombinera modulerna på höjden. Annars är de flesta av 

tygmodulerna ganska separerade från resten av modulerna och länkas inte samman på 

samma vis som många av de andra modulerna gör. Alla tygmodulerna kan givetvis 

placeras på alla ytor och två av modulerna är speciellt anpassade till att fästas till 

husmodulerna. 

Åtgärd: Visa att pelarna fungerar bra på plana såväl som sluttande underlag. Visa även 

hur tygmodulerna kan placeras på tak och mark, i anslutning till husmoduler och för sig 

själva. 

6. Resultat 

6.1. Moduler 

I arbetet med modulerna ställdes tre frågeställningar upp där ingen kunde besvaras 

perfekt men där alla fick ett svar som hjälpt till att utforma modulerna och guiden (bilaga 

1). Vitruvius (1989) skrev om begreppet quantitas vilket är ett mått som fungerar likt en 

modul för andra delar. Till den första frågeställningen ” Finns det något naturligt sätt att 

bryta ned en byggnad till logiska moduler?” har modulerna varit baserade på logiska mått 

istället för logiska moduler. Det logiska mått som använts är 100 centimeter vilket 
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motsvarar 1 unit (enhet) i Autodesk Maya och i ZeroFPS. Modulerna har sedan fått 

storlekar beräknade i hela enheter. 

Mader (2005) har skrivit en mycket hjälpsam guide som hjälpte till att besvara 

frågeställningen ”Hur byggs objekt upp för att de ska fungera som moduler?”. Mader tar 

upp fyra viktiga begrepp som lägger grunden till modulär leveldesign och även för 

frågeställningen. Grid som är ett rutnät efter vilket moduler kan flyttas och hanteras. Snap 

som ser till att modulerna förs korrekt över rutnätet. Pivotpunkter även kallade 

vridningspunkter och till sist units som även var väsentliga i den första frågeställningen. 

Svaret på frågeställningen är alltså att bygga moduler i units och att sedan använda sig av 

en rad funktioner (grid, snap och pivotpunkter) för att effektivt kunna hantera och 

använda objekt som moduler. 

För att finna svar på den sista frågeställningen ”Hur skapas grafisk variation med hänsyn 

till både tidsoptimering och grafisk estetik?” togs Millers (1956) teori om chunking till 

hjälp. Miller skrev att antalet chunks en människa kunde hantera samtidigt var sju men 

Cowan (2001) har framfört att antalet snarare ligger runt fyra chunks. I arbetet har sju 

respektive fyra moduler per konstruktion jämförts i syfte att undersöka om något av 

alternativen är fördelaktigt för grafisk variation och tidsoptimering. Resultatet  visar att 

fyra moduler per konstruktion ger bäst grafisk variation vid fördelning av ett bestämt 

antal moduler. Dessutom är fyra moduler per konstruktion mera tidseffektivt då färre 

delar per konstruktion används. 

6.2. Guiden 

Guiden (bilaga 1) sammanställdes efter att modultestet var avklarat och dess resultat 

analyserats. Guidens innehåll består först av information gällande grundläggande 

funktioner och begrepp följt av avsnitt indelade efter de olika modulkategorierna. För att 

göra guiden lätt att läsa och förstå har många förklarande och inspirerande bilder lagts in 

på varje sida som även fungerar som tips och förslag på hur moduler kan användas. I 

figur 9 visas sidan om modulkategorin husmoduler. 
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Figur 9 – Exempel på en sida ur guiden 

6.2.1. Guidens innehåll 

Guiden börjar med en lista över kontroller i editorn där kamerans styrning och viktiga 

kommandon beskrivs. Efter följer en grundläggande introduktion till gränssnittet där de 

viktigaste elementen för att kunna arbeta med modulerna tas upp. I avsnitt 3 i guiden 

finns information och tips om hur modulerna kan balanseras, variation, utökad 

information om grid och snap, samt enkla exempel på problemet z-fighting6 och hur det 

kan lösas.  Efter alla avsnitt om teori och information kommer avsnitt fokuserade på varje 

specifik modulkategori där texter och bilder är anpassade efter de åtgärder som 

diskuterats fram efter modultestningen. Sist i guiden finns ett modulindex där varje 

modul presenteras på en sida tillsammans med sitt modulnamn. 

6.3. Reflektion 

Att arbeta med moduler till Testament har varit ett roligt och givande arbete. Att gå från 

                                                 
6 Kan simplifierat beskrivas uppstå när två ytor ligger för nära varandra och en fladdrande effekt uppstår då 
båda ytorna strävar efter att synas på samma punkt. 
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Lenkels (2009) koncept som hon arbetet med i sitt examensarbete till moduler och guide 

har varit ett arbete med många moment där många områden kommit till nytta. Vissa 

områden som exempelvis arkitektur har varit lite svårare att gräva fram rätt information 

ur då ämnet är brett och det mesta har varit irrelevant i arbetet med Testament. I kontrast 

har egyptologi som också är en brett område, så mycket information känns viktig att det 

istället är nödvändigt att skala ner och selektivt välja ut passande delar för att hinna med. 

Att utföra ett test med modulerna var också givande och riktigt roligt. Även när testet var 

avslutat och enkäterna var ifyllda, fortsatte deltagare att testade modulerna vilket var en 

enorm uppmuntran. 

Guiden (bilaga 1) blev riktigt bra och responsen på den och modulerna har varit positiva. 

Guiden och dess modulindex kan även utökas om fler moduler tillkommer och i det 

vidare arbetet med Testament kan ett liknande index över andra objekt vara användbart. 
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8. Appendix 1 
Sida 1 av 2 

Kort beskrivning av uppgiften. 
I detta test ska ni få prova på att använda moduler i spelmotorn ZeroFPSs editor och 
efteråt kommer ni att få fylla i en enkät med frågor angående modulerna. Ni kommer få 
se konceptbilder gjorda av Lisa Lenkel som inspiration, och sedan får ni fria händer att 
använda modulerna och bygga med dem hur ni vill, med några kravspecifikationer som 
följer. 

Objekten ni får använda börjar med beteckningen: egy_ Dessa kan alla hittas under 
kategorin props i objektlistan. 

Under testets gång ska ni använda er av en eller flera av modulsorterna som listas nedan. 
Pricka gärna av dem nedan och se till att du provat på alla. 

• Hus (egy_house) 

• Mur (egy_wall) 

• Trappa (egy_stairs) 

• Dörr (egy_door) 

• Tyg (egy_cloth) 

• Plattor (egy_plateau) 

• Pelare (egy_pillar) 

Editorn 
Orientering 
Flytta kameran: W, A, S, D, håll ned SPACE för att flytta kameran snabbare. 

Flytta kameran uppåt / neråt: E / Q 

Rotera kameran: Höger musknapp 

Markera objekt / placera objekt: Vänster musknapp 

Flytta objekt: Piltangenterna eller L-CTRL och rör på musen och scrollhjulet. 

Höja/Sänka objekt: R-Ctrl/R-Shift eller L-CTRL och rör på musen och scrollhjulet. 

Rotera objekt i XYZ led: Tryck ned X, Z eller scrollhjulet och rör på musen. 

Kopiera objekt: C 

Ta bort objekt: DELETE 
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Sida 2 av 2 

Skapa och editera 
För att skapa ett objekt och placera det, se till att alternativet create är markerat. 

För att flytta och rotera ett objekt, se till att alternativet edit är markerat. 

Snap 
För att flytta objekt baserat på ”snap-funktionen”, se till att alternativet snap är markerat. 
För att ställa in hur många enheter (meter) ett objekt ska snappa vid i taget, skriv in 
önskat tal i boxen bredvid (1 enhet rekommenderat). 

*** För att flytta objektet efter spelvärldens rutnät (rekommenderat), håll in CTRL och 
rör på musen och srollhjulet 
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9. Appendix 2 
Sida 1 av 3 

 
Husmoduler 

 

 
Murmoduler 
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Sida 2 avd 3 

 
Pelare 

 

 
Plattor 
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Sida 3 av 3 

 
Trappor 

 

 
Tygmoduler 
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 Introduktion
Denna guide innehåller anvisningar och tips vad gäller
användning av modulerna skapade med egyptiskt tema till
spelet Testament. Syftet är att göra modulerna så användbara 
och användarvänliga som möjligt, samtidigt som flexibilitet och 
grafisk variation framhävs och eftersträvas. Målet är att
leveldesigners skall kunna arbeta snabbare och effektivare med 
att designa banor och ändå få fram ett bra grafiskt resultat.

Själva spelmotorn ZeroFPS och dess editor är under ständig 
utveckling och de anvisningar som ges vad gäller styrning
och/eller specifika funktioner i denna som snap och grid, kan 
möjligen komma att ändras av utvecklarna i framtiden. Allting 
som beskrivs i denna guide fungerar under utvecklingen av 
denna guide och spelet Testament men kan inte garanteras att 
fungera på samma sätt i all framtid.
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1 Kontroller
För att skapa ett objekt, ha alternativet create markerat.
För att flytta och rotera ett objekt, ha alternativet edit markerat.
För att flytta objekt efter rutnät, ha alternativet snap markerat.
Objektbaserad = Flyttning av objekt utgår från objektets nuvarande position
Världsbaserad = Flyttning av objekt utgår från världsrutnätet (rekommenderat vid snap)

Flytta kameran:
• W, A, S, D - Flytta kameran framåt, bakåt och åt 
 sidorna.
• Q, E - uppåt och neråt
• Hö Musknapp - Rotera kameran.
• SPACE - Flytta kameran snabbare.

Editera objekt:
• TAB – Växla mellan create och edit.
• Vä Musknapp – Placera eller markera objekt.
• Vä SHIFT – Håll in för att kunna markera flera
 objekt samtidigt
• C – Kopiera objekt
• DELETE – Ta bort objekt

Flytta objekt:
• PILTANGENTER – objektbaserad flyttning.
 + Hö CTRL / Hö SHIFT – Höja och sänka objekt
• Vä CTRL – fäst objekt vid muspekare för att flytta. 
 + SCRL – Flytta objektet mot eller från kameran.

Rotera objekt:
• Z, X, SCRL – Håll ned och rör på musen för att
 rotera objektet i olika axlar.
• BACKSPACE – återställ objektrotation

Vä = Vänster  Hö = Höger  Scrl = Scrollhjul
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2 Gränssnitt
ZeroFPS bjuder på en rad olika funk-
tioner men vid byggande av banor och 
modulanvändning i ZeroFPS finns fem 
viktiga punkter att hålla reda på. Först och 
främst bör man hålla reda på markören 
(1). Denna bör hållas på ett visst avstånd 
från kameran för bästa möjliga överblick. 
Ibland kan det vara svårt att avgöra på 
vilket avstånd markören befinner sig men 
om markören placeras så att denna delvis 
eller nästan försvinner under eller bakom 
ett objekt, är det lättare att uppfatta dess 
avstånd. Med markören kan objekt plac-
eras med hjälp av create och manipuleras 
med hjälp av edit (2). För att skapa ett 
objekt väljer man önskat objekt i listan (3) 
och med funktionen create markerad, kan 
objekt nu klickas ut på banan. För att
manipulera objekt ska funktionen edit 
och ett eller flera objekt vara valda. Valda 
objekt markeras med en blå linje (4) och 
dessa kan nu flyttas och roteras. Vid
arbete med moduler är funktionen snap 
(5.) mycket användbar och förklaras
närmare i sektion 3.2.

Figur 1 - Gränssnittet i ZeroFPS
  1. Markör
  2. Funktionerna create och edit
  3. Lista med objekt
  4. Markerat objekt (Med blå outline)
  5. Valbar ruta för funktionen snap samt   
   mellan vilket antal enheter snap ska fästa vid.
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3 Användning av modulerna

3.1  Balans

3.2  Grid och snap

För att nå en god balans i antalet moduler bör leveldesigners 
tänka på att en konstruktion bör bestå av cirka fyra
kombinerade moduler. Konstruktionen kan sedan smyckas ut 
med lösa föremål om så behövs. Variationen blir mer utbredd 
om modulerna sprids ut på fler konstruktioner. Detta gäller först 
och främst konstruktioner som ska bilda hus eller boningar.
Observera att en betraktare inte kommer att kunna ta in all 
visuell information bara för att denna finns tillgänglig. När det 
gäller andra typer av konstruktioner, till exempel murar, kan
murmodulerna med fördel användas fler än fyra ihop för att få 
en komplett konstruktion.

Funktionen snap är viktig att använda sig av vid leveldesign och 
hantering av moduler. För att kunna arbeta snabbt och effektivt 
används snap som ett hjälpmedel för att få moduler att rätta sin 
position efter editorns rutnät eller efter objektets egen position. I 
denna guide är det rekommenderat och till och med en
förutsättning att använda modulerna tillsammans med snap och 
editorns rutnät för att modulerna ska fungera korrekt och arbetet 
vara effektivt.

Grid är ett rutnät efter vilket objekt kan orienteras och med hjälp av 
funktionen snap kan objekt fästas mot rutnätets punkter för lättare 
hantering (figur 2). Vid arbete i editorn är det starkt rekommenderat 
att använda snap för att manipulera objekt efter editorns världsliga 
rutnät. Rutnätet är inte synligt i editorn men för att fästa ett objekt 
korrekt mot detta bör snap vara aktiverat och sedan flytta objektet 
med Vä CTRL nedtryckt.

Med snap aktiverat kan objekt flyttas och roteras stegvis. Under 
förutsättningen att modulerna är anpassade efter editorns rutnät, 
kommer modulerna att kunna kombineras på ett optimalt vis. Vid
finjustering av modulerna kan snap stängas av. Figur 3 visar 
slumpvisa, rödmarkerade fästpunkter dit det konformade objektet 
kan flyttas med snap. Figur 4 illustrerar hur objektet flyttas iväg, 
bunden i sin förflyttning till rutnätet.

Figur 2 - Objekt fixerat vid en fästpunkt på ett rutnät.

Figur 3 - Exempel på fästpunkter.

Figur 4 - Med snap aktiverat kan objektet flyttas i jämna steg.
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3.3	 	 Z-fighting
Som nämndes tidigare finns det tillfällen 
då det kan vara fördelaktigt att stänga av 
funktionen snap och finjustera moduler 
för hand. Z-fighting kan med en förenklad 
förklaring beskrivas uppstå när två ytor 
ligger för nära varandra och en fladdrande 
effekt uppstår när vyn ändas då de båda 
ytorna båda vill synas på samma plats 
(figur 5). Ett bra exempel på när detta kan 
uppstå bland modulerna är när
husmoduler kombineras (figur 6). Den 
enklaste lösningen för att förhindra Z-
fighting är att flytta isär ytorna en bit.  Den 
modul som är minst beroende av det 
världsliga rutnätet, flyttas några steg bort 
från området som är drabbat av Z-fighting, 
utan snap markerat. Figur 6 illustrerar ett 
område som är drabbat av Z-fighting och 
sedan hur en minimal flyttning av den 
övre modulen löser problemet.

Figur 5 - Yta med Z-fighting.

Figur 6 - Kombinerade husmoduler med z-fighting.
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3.4  Variationer
Alla modulerna ska skapa variation och modulerna har
variationer av olika slag. Till exempel varieras husmodulerna i 
storlek och är dessutom grupperade efter sitt utseende.
Tygmodulerna varierar i färg istället och även de är grupperade 
för att man lätt ska hitta rätt färg och modul snabbt.
Gruppbenämningen står i samband med modulkategorin och i 
figur 7 visas ett exempel på hur en moduls namn är uppdelat.

För att variationer skall märkas bättre i banorna och verkligen 
framhävas, kan olika grupper av moduler med fördel placeras 
nära varandra. En del av modulerna har ganska diffusa
variationer och det kan vara svåra att upptäcka dessa om inte 
modulerna placeras nära varandra. Beroende på vad man i 
sin leveldesign vill framhäva kan modulerna placeras olika. 
Om syftet är att framhäva variation kan moduler från de båda 
grupperna blandas friskt men om enhetlighet är målet bör man 
överväga att inte blanda dem.

Storlekarna som anges i modulernas filnamn hänvisar till
enheter i editorn och för att smidigt föreställa sig hur stor en 
modul är kan man tänka sig att en enhet representerar en meter 
i spelet. Modulens längsta sida anges först i storleksangivelsen 
för att modulerna ska vara lättare att hitta och använda. I figur 8 
visas ett antal moduler direkt uppifrån.

Figur 7 - Exempel på en moduls namngivning.

Figur 8 - Modulernas storlekar räknas i enheter.
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4 Modulkategorier

4.1  Husmoduler

Husmodulerna (figur 9) i modulkategorin house_ delas upp i två 
olika grupper beroende på vilket utseende deras fönster har. I 
figur 10 kan ett exempel på hus som hör till grupp 1 ses till
vänster och ett hus som tillhör grupp 2, till höger. Husen
varieras också med sin storlek och även denna är angiven i 
modulens namn. En av de viktigaste aspekterna med
modulerna är att de ska vara anpassningsbara och med hjälp 
av det breda utbudet av storlekar på husmodulerna, är chansen 
större att det finns en modul som passar bra i de flesta
sammanhang. Husmodulerna kan placeras i sluttande mark om 
sluttningen inte är för stor.

Husmodulerna kan med fördel kombineras både bredvid 
varandra och på höjden för att skapa olika konstruktioner. Om 
modulerna kombineras är det viktigt att se till att inte Z-fighting 
uppstår. 

Figur 10 - Exempel på husmoduler från de båda gruppera. En 
modul från grupp 1 till vänster och en från grupp 2 till höger.

Figur 9 - Husmodulerna

Figur 11 - Husmoduler kombinerade både på höjden och i 
marknivå.

8



4.2  Tygmoduler

Tygmodulerna som ligger under modulkategorin cloth_ är 
självständiga moduler och kan placeras för sig själva men
används med fördel tillsammans med de andra modulerna för 
att ge lite färg och personlighet till konstruktioner.
Tygmodulerna är, likt husmodulerna, indelade i två grupper 
som separeras av färgen på tygen. I figur 13 ses exempel från 
de båda grupperna.

Tygmodulerna kan placeras på marken och uppe på
konstruktioner. På maken kan de tjäna som solskydd för
exempelvis marknadsstånd eller ingångar och på hustaken ger 
de en trevlig färgklick på byggnaden och skapar
hemtrevlig känsla. I figur 14 visas exempel på hur
tygmodulerna kan användas. Modulen med modulnamnet 
”stickwall”, som står på marken i figur 14, är anpassad så att 
den kan fästas mot husmodulens vägg så som visas på bilden. 
Tygmodulerna går utmärkt att använda på sluttande mark.

Figur 12 - Tygmodulerna

Figur 13 - Exempel på tygmoduler från de båda gruppera. En 
modul från grupp 1 till vänster och en från grupp 2 till höger. 

Figur 14 - Tygmoduler i anslutning till en husmodul.
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4.3  Pelare

Pelare (figur 15) och pelarstöd ligger båda under
modulkategorin pillar_ och kan användas som utsmyckning 
eller funktionellt för att hålla upp andra moduler eller objekt,
exempelvis plattor. Pelarna finns i två olika utföranden där den 
mindre pelaren är samma längd som husmodulerna och den 
längre är till för större konstruktioner. Pelarna fungerar bra till 
plana såväl som sluttande underlag. Pelarna kan till och med 
hjälpa till att skapa plana ytor och ge stadga på sluttande mark 
(figur 16).

I figur 16 ses topparna av pelare stödja en platta underifrån och 
ge den ojämna terrängen en sorts terrass. I bilden ses även de 
större pelarna smycka ut plattan och bilden en sorts vägg av 
pelare.

Figur 15 - Pelare och pelarstöd

Figur 16 - Pelare som stöttar under en platta och pelare som smyckar ut på 
en platta.
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4.4  Murmoduler

Modulkategorin wall_ innehåller många murmoduler och dessa 
har ett brett användningsområde. Förutom att användas som 
just mur, kan de användas som väggar och ge stöd till
konstruktioner. Bland murmodulerna finns en mängd olika delar 
(figur 17) att experimentera med och använda. Den vanliga 

En rak obeliskliknande skarvmodul med modulnamnet
middlepillar (längst fram i mitten i figur 17) kan dölja alla
skarvar som uppkommer när de vanliga murmodulerna
kombineras (figur 18). Murarna kan även användas i sluttande 
terräng. I figur 19 illustreras två bra sätt att bygga
murmodulerna på när terrängen är ojämn. I alternativ 1 är i 
murmodulerna byggda i trappsteg där höjden ovanför marken 
kan variera ganska mycket men ger ett rakt och rejält intryck. 
I alternativ 2 placeras skarvmodulerna rakt medan de vanliga 
murmodulerna lutas längsmed terrängen. Detta alternativ kan 
kräva lite mera jobb och tid då snap inte är speciellt användbart 
när murmodulerna ska lutas korrekt. 

muren finns i olika
längder för att lätt kunna 
passas in där de behövs. 
Två olika öppningar
(längst fram till höger i 
figur 17) finns men egna 
öppningar kan även 
skapas med hjälp av till 
exempel pelare.

Figur 17 - Murmodulerna

Figur 18 - Oönskade skarvar kan döljas 
med hjälp av skarvmodulen. Figur 19 - Två alternativ på hur murmoduler 

kan placeras i ojämn terräng 11



Vad gäller öppningar 
i murarna finns god 
möjlighet att skapa 
egna utöver de som 
finns som färdiga 
moduler. I figur 20 
ses tre exempel på
öppningar som är 
gjorda av moduler 
från modul-
kategorierna pelare 
och trappor.
Figurerna 21 och 22 
visar exempel där 
murmoduler har
använts.

Figur 20 - Tre exempel på öppningar skapade av 
andra moduler.

Figur 21 - Exempel på hur murarna kan användas till att höja upp en 
platta.platta.

Figur 22 - En murmodul används som vägg mellan två husmoduler. 12



4.5  Trappor

Modulkategorin stairs_ består inte bara av trappor utan även 
vissa väggar och räcken till dessa (figur 23). Väggarna behöver 
dock inte enbart användas till trapporna utan fungerar utmärkt 
tillsammans med andra moduler. Trapporna finns i fyra olika 
utföranden varav tre är raka och en svänger 90° efter halva
vägen. De tre raka trapporna är väldigt snarlika och det är
egentligen bara dess sidor och undersida som skiljer sig för 
variationen och utsmyckningens skull.

Figur 24 visar hur en solid trappa placerats längst in mot
husmodulen och sedan hur en trappa med steg på undersidan 
placerats bredvid, närmast kameran. På så vis bildas ett litet 
utrymme där rekvesita eller andra objekt kan placeras och som 
tänkbart kan skydda mot sol och vind. Att kombinera trappor på 
höjden och bredden ger ett storslaget intryck och kan till
exempel användas i vid konstruktion av monument. Långa
trappor kan även vara effektiva i långa eller branta backar
(figur 25) där spelarkaraktären riskerar att halka ner.

Figur 23 - Trapporna och dess väggar och räcken.

Figur 24 - Två olika trappor i bredd bildar ett litet utrymme där props 
kan placeras.

Figur 25 - Höga och breda trappor ger storslagna intryck och passar 
bra ihop med det egyptiska temat. 13



4.6  Plattor

Plattorna (figur 26) finns under modulkategorin plateau_ och 
finns i tre olika utföranden. Plattorna kan fungera som golv, tak 
eller väg men är speciellt utvecklade att fungera som golv och 
ge kontrast till den vanliga terrängen spelaren rör sig över
normalt. Plattorna ger ett lite lyxigare intryck och ger möjligheten 
att skapa upphöjda platåer över den vanliga terrängen som 
bryter av och skapar variation (figur 27 och figur 28). Plattorna 
kan läggas bredvid varandra för att bilda större ytor.

Figur 26 - Plattorna

Figur 27 - Trappor som leder upp till en platå uppe på ett berg.

Figur 28 - Två olika platåer som bildar golv och tak.
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5.1  Husmoduler

5 Modulregister

egy_house1_4x4
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egy_house1_6x4
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egy_house1_6x6
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egy_house1_6x6_dual
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egy_house1_8x6
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egy_house1_10x4
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egy_house2_4x4
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egy_house2_6x4
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egy_house2_6x6
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egy_house2_8x6
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egy_house2_8x6_dual
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egy_house2_10x4
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5.2  Tygmoduler

egy_cloth1_2x2_tris
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egy_cloth1_3x2_longside
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egy_cloth1_3x2_shortside
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egy_cloth1_3x2_stickwall
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egy_cloth1_4x1_side
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egy_cloth2_2x2_tris
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egy_cloth2_3x2_longside
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egy_cloth2_3x2_shortside
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egy_cloth2_3x2_stickwall

35



egy_cloth2_4x1_side
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5.3  Pelare

egy_pillar_high
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egy_pillar_small
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egy_pillar_support_1x9
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egy_pillar_support_2x9

40



5.4  Murmoduler

egy_wall_4x1
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egy_wall_6x2

42



egy_wall_8x1
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egy_wall_12x1
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egy_wall_24x1
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egy_wall_corner

46



egy_wall_inner_entrance

47



egy_wall_middlepillar
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egy_wall_outer_entrance
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egy_wall_outer_entranceside
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5.5  Trappor

egy_stairs_corner
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egy_stairs_solid
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egy_stairs_step
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egy_stairs_thin
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egy_stairs_wall1
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egy_stairs_wall_corner
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egy_stairs_wall_low
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egy_stairs_wall_straight
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5.6  Plattor

egy_plateau_10x8
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egy_plateau_10x10
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egy_plateau_high_14x14
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