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Optimering av spelrumsdesignen och spelproduktion åt Boda Borg AB

Jan-Martin Söderström, Fredrik von Braun

Arbetet har tagits fram på uppdrag av Boda Borg AB  i Skellefteå. De bad att få hjälp med att designa
nya spännande rum och hade också ett önskemål om att få ett interaktiv demo som skulle kunna visa hur
rummen på Boda Borg fungerar. Arbetet delades in i två olika delar. Syftet med första delen var att
undersöka hur man gick tillväga för att skapa ett väl designat rum på Boda Borg. Syftet med andra delen
var att skapa ett interaktivt webbspel som skulle presentera företaget. För första delen togs ett underlag
fram baserat på generella koncept för en god spelmiljö samt gällande begränsningar på Boda Borg. Med
underlagets hjälp kunde sedan ett antal egna rum tas fram och även anpassa några av Boda Borgs
nuvarande rum. Dessa rum och banor användes sedan i spelproduktionen där Director/Shockwave
valdes som plattform i kombination med 3ds Max. Resultatet är ett underlag som underlättar
rumdesignsprocessen och är ett användbart komplement för varje designer och rumsbyggare på Boda
Borg. Underlaget ska bidra till att få ett logiskt, lättspelat och roligt rum. Spelet är en interaktiv
upplevelse som förhoppningsvis kommer att spegla Boda Borgs verksamhet på ett bra sätt.
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SAMMANFATTNING 
Arbetet har tagits fram på uppdrag av Boda Borg Skellefteå. Boda Borg är 
ett äventyrshus där fysiska utmaningar kombineras med intellektuell 
skärpa och kreativt tänkande. Examensarbetet delades in i två olika delar. 
Syftet med första delen var att undersöka hur man gick tillväga för att 
skapa ett väl designat rum på Boda Borg. Syftet med andra delen var att 
göra ett interaktivt spel som skulle presentera företaget. Målet med första 
delen var att ta fram ett underlag som skulle användas som mall för att 
designa nya rum på Boda Borg. Målet med andra delen var att skapa ett 
reklamspel som skulle gå att spela via Boda Borgs hemsida. Spelet skulle 
innehålla de framtagna rummen och ge en bra presentation av företaget. 
 
Underlaget baserades på en kombination av generella koncept för bra 
spelmiljö och gällande begränsningar hos Boda Borg. Med underlagets 
hjälp kunde sedan ett antal egna rum tas fram och även anpassa några av 
Boda Borgs nuvarande rum. I detta ingick även förslag till hur en 
övergripande bandesign kunde se ut. En bana innehåller flera rum med 
samma tema. I detta fall blev resultatet två banor med fyra rum i varje. 
 
Nästa steg var att producera spelet. Director/Shockwave valdes som 
plattform för spelproduktionen i kombination med 3ds Max. 
Tillvägagångssättet var i stort sett att modellera rummen i 3ds Max och 
sedan exportera de vitala delarna av rummet med Shockwave 3d Exporter. 
De statiska delarna renderades ut som vanliga bilder och lades senare ihop 
med den exporterade delen. På så sätt reducerades antalet polygoner i 
spelet vilket var nödvändigt för ett webbspelande. All tänkt interaktion 
kunde därefter programmeras i Director och Lingo.  
 
Resultatet är ett underlag som underlättar rumdesignsprocessen och är ett 
användbart komplement för varje designer och rumsbyggare på Boda 
Borg. Underlaget ska bidra till att få ett logiskt, lättspelat och roligt rum. 
Spelet är en interaktiv upplevelse som förhoppningsvis kommer att spegla 
Boda Borgs verksamhet på ett bra sätt. Fortsatt arbete för att höja 
reklamfaktorn skulle kunna vara att implementera en ”high score”-
funktion för att kunna locka med tävlingar av olika slag. 



ABSTRACT 
This thesis has been developed in cooperation with Boda Borg Skellefteå. 
Boda Borg is an adventure house where physical challenges are combined 
with creative thinking.  
 
The purpose of this thesis can be divided into to two different parts. The 
purpose of the first part was to examine how to create a well designed 
room at Boda Borg. The purpose of the second part was to create an 
interactive computer game. The game will both advertise the company, 
and present the concept to people unaware of Boda Borg.  
 
The goal of the first part was to create a theoretical model with general 
gaming concepts, that later could be followed to develop a well designed 
room. The goal of the second part was to produce a commercial online 
game. The game would be available for free at Boda Borg’s website. 
 
The model for creating rooms was based on a combination of general 
game designing concepts and the current restrictions at Boda Borg. With 
help of this theoretical model, a number of rooms were created. Some of 
the existing rooms were also adapted to better follow the model. After 
designing and redesigning rooms, a number of those were used to create a 
complete level. In addition, a general level design was also added. The 
final result was two unique levels with four rooms each.  
 
The next step was to produce an online game based on the rooms and 
levels above. Director/Shockwave was used as the main development 
platform. Interactive 3d objects were modelled in 3d Studio Max and 
exported with shockwave 3d exporter. Backgrounds and non-interactive 
3d objects were exported as regular pictures and imported separately. This 
was to reduce the number of polygons, and thus make the game smaller 
and faster on the Internet. All interaction was then programmed in 
Director with its script language Lingo. 
 
The final result is a theoretical model that will help designers at Boda 
Borg to create well designed rooms and levels. The model will hopefully 
contribute to logical, challenging and fun levels. The online game is an 
interactive experience that attracts new customers and also explains the 
concept of Boda Borg. The game is now available at their website. Future 
work is, among other things, a high score function. A high score function 
could for example allow customers to win entry tickets or other prizes 
from Boda Borg. 



FÖRORD 
Denna rapport är skriven av två medietekniker vid Linköpings Universitet, 
Campus Norrköping. Rapporten beskriver ett examensarbete utfört åt 
Boda Borg AB i Skellefteå och är ett obligatoriskt moment i programmet. 
Vi vill tacka vår examinator Bengt Lennartsson för all vägledning genom 
arbetets gång samt Thomas Norström och övrig personal på Boda Borg i 
Skellefteå för ett varmt mottagande vid vårt besök där. Vi vill också tacka 
våra familjer för allt det stöd de har gett oss under våra studieår. 
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1 KAPITEL 1 – INLEDNING 

 
Boda Borg är ett franchisingföretag och det finns idag nio anläggningar 
runt om i Sverige. Varje anläggning driver ett eget äventyrshus där fysiska 
utmaningar kombineras med intellektuell skärpa och kreativt tänkande. 
Varje äventyrshus innehåller mängder av olika banor och varje bana består 
av tre till sex rum. Upplägget påminner lite om ett dataspel fast i den 
verkliga världen. Deltagarna tävlar i lag om två till fem personer och ska 
gemensamt lösa utmaningen i varje rum inom en viss tidsbegränsning. 
Deltagarna måste klara alla rum i en specifik ordning för att klara en hel 
bana. Boda Borg Skellefteå bad att få hjälp med att designa nya spännande 
rum. De hade också ett önskemål om att få ett interaktiv demo som skulle 
kunna visa hur rummen på Boda Borg fungerar. Om möjligt skulle detta 
demo vara tillgängligt att spela på deras hemsida. Detta gav upphov till ett 
examensarbete för två studerande på Medieteknik vid Linköpings 
Universitet. 
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1.1 SYFTE 

Examensarbetet kan delas in i två olika delar. Den första delen går ut på 
att undersöka hur man kan gå tillväga för att skapa ett väl designat rum på 
Boda Borg, och hur man med hjälp av ett underlag kan ta fram nya rum. 
Den andra delen går ut på att göra ett interaktivt dataspel som ska 
presentera företaget. Spelet är tänkt att visa förstagångsbesökare hur det 
kan se ut på Boda Borg. 
 

1.2 MÅL 

Målet med första delen är att ta fram ett underlag för att användas som 
mall för att designa rum på Boda Borg. Underlaget ska vara översiktligt 
och lätt att följa. Med underlagets hjälp ska sedan ett antal egna rum tas 
fram, och vi skulle även få möjlighet att anpassa några av Boda Borgs 
nuvarande rum. Målet med den andra delen är att skapa ett reklamspel 
vilket är tänkt att spelas via Boda Borgs hemsida. Spelet ska innehålla de 
framtagna rummen och ge en bra presentation av företaget. 
 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Designdelen omfattar inte exakta modeller eller skisser på rummens 
storlek och mått. Inte heller rummens exakta beståndsdelar anges utan det 
är istället själva idén och upplägget på rummen som presenteras. Rummen 
har i detta stadium inte heller begränsats av en eventuell budget. 
 

1.4 METOD 

Examensarbetet inleddes med en studie i hur en god spelmiljö skapas. 
Detta baserades dels på litteraturstudier och egna erfarenheter, samt på 
besök gjorda hos Boda Borg. Vi har också undersökt vilka begränsningar 
som finns då dessa koncept måste tillämpas i verkligheten. Vi har även 
tagit hänsyn till just Boda Borgs tekniska begränsningar. För utveckling av 
spelet har vi först och främst tittat närmare på hur ett bra gränssnitt 
designas och vilka principer det finns för en spelproduktion. Själva 
implementeringen av spelet har sedan varit en stor del av arbetet. 
Arbetsmetoden för detta har till stor del bestått av ”trial and error” med 
elektroniska källor som grund. Information har hämtats från 
programvarornas egna hjälpfiler och officiella hemsidor, diskussionsforum 
och tutorials. Den tekniska arbetsbeskrivningen och dess källor har vi valt 
att utesluta ur huvuddelen. Denna del finns däremot som bilaga till denna 
rapport, och rekommenderas till läsare som är intresserade av teknisk 
implementering och programmering. 
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2 KAPITEL 2 – FRAMTAGANDE AV UNDERLAG 

 
Vi kommer först att ta reda på vilka generella koncept och designkriterier 
som gäller när en bra spelmiljö ska skapas. Detta baseras på tidigare 
forskning i området samt egna erfarenheter. Därefter ska vi undersöka 
existerande begränsningar hos just Boda Borg och hur det påverkar 
ovanstående förutsättningar. Detta ska i slutet av kapitlet resultera i ett 
sammanfattat underlag och ska kunna användas som grund för att ta fram 
de nya rummen. Det är alltså tänkt att underlaget ska kunna användas som 
en mall eller checklista för rumsdesignern. 
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2.1 GENERELLA KONCEPT FÖR EN BRA SPELMILJÖ 

Många designers och forskare har försökt att ta reda på hur ett bra spel ska 
designas. Speldesign i detta fall innebär inte hur en viss bana ska se ut 
eller hur olika menyer och knappar ska se ut. Istället handlar det om hur 
själva upplägget ska vara och vad ett spel bör innehålla. Termen 
spelbarhet används i sammanhangen och ju högre spelbarhet, desto bättre 
är spelet. Ett exempel på att ett spel kan ha hög spelbarhet är när det är 
svårt att slita sig ifrån det. Löwgren och Stolterman (2004) utreder och för 
en diskussion kring ämnet och tar upp bra exempel på andras tankar kring 
god speldesign. En diskussion baserad på alla teorier skulle vara för 
omfattande, men nedan följer en kortare sammanfattning. Löwgren och 
Stolterman refererar till Pearce (1997). 
 
Först och främst ska varje spel ha ett mål. Målet bör vara känt av samtliga 
spelare i förväg. Ett eller flera hinder ska också finnas för att skapa 
utmaningar åt spelaren och göra det svårare att nå målet. Olika resurser 
ska finnas tillgängliga så att spelaren kan undanröja hindren och i 
slutändan nå det uppsatta målet. Alla relevanta utförda handlingar för att 
nå målet eller undanröja hindren ska få konsekvenser och belönas eller 
bestraffas därefter.  
 
Relevant information om hur man går tillväga för att klara målet ska 
finnas och kan delas in i flera olika nivåer. Dessa nivåer är information 
som ska vara känd för alla spelare, information för bara en spelare samt 
information bara för spelet. Regler och ramar ska också finnas och de ska 
tillsammans bilda en logisk struktur för de övriga elementen. 
 
Förutom ovanstående grundpelare talas det också om inre motivation. 
Detta handlar om människans drivkraft att hela tiden ha viljan att prestera 
bättre. Enligt Löwgren och Stolterman kommer belöningen som motiverar 
aktiviteten att spela ett spel inifrån. Det kan vara att lösa ett visst 
mysterium, att få högre poäng än sist eller att lyckas ta sig igenom hela 
spelet. Löwgren och Stolterman refererar till Thomas och Macredie (1994) 
vilka nämner följande faktorer som bidragande orsaker till inre motivation. 
 
Det är viktigt att spelet är utmanande och inte för lätt. Svårighetsgraden i 
spelet ska med tiden öka spelarens skicklighet. Spelaren ska kunna 
uppleva ”magiska händelser” och utföra handlingar icke tillgängliga i den 
verkliga världen. Den behövda informationen ska vara gömd på olika sätt 
och ska kräva en viss ansträngning för att upptäckas. Spelet ska hela tiden 
presentera ny eller förändrad information. Spelet ska vara så pass svårt att 
det kräver omfattande resonemang om dess egenskaper och sätt att komma 
framåt. Det ska gärna finnas ett överraskningsmoment så att spelets 
beteende och spelarens situation inte enkelt kan förutsägas.  
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Det är också viktigt att spelaren deltar aktivt i spelet, lär sig om spelet 
genom sin medverkan och påverkar kommande händelser genom sina 
handlingar. Det är viktigt att spelaren har möjligheter att tävla mot sig 
själv, mot spelet eller mot andra spelare. Att spela mot andra brukar man 
referera till som social interaktion mellan människor. 
 
Ett bra exempel på social interaktion är det populära online-spelet Counter 
Strike som spelas av miljontals spelare världen över. Counter Strike är ett 
fps-spel1 där spelare i två olika lag ska se till att eliminera samtliga spelare 
i andra laget innan det egna laget elimineras. För varje runda förs statistik 
på hur många gånger ett lag har vunnit, hur många fiender varje spelare 
har eliminerat samt hur många gånger varje spelare har dött.  Spelet har 
troligtvis blivit populärt då det kombinerar inre motivation med social 
interaktion. Det finns många faktorer i spelet vilka bidrar till inre 
motivation såsom att eliminera flest spelare eller att öka precisionen med 
ett visst vapen, men utan den sociala interaktionen skulle spelet aldrig få 
den genomslagskraft det faktiskt har fått. Löwgren och Stolterman (2004) 
talar om två olika uppsättningar av motiv i ett sådant digitalt rollspel. Dels 
spenderar många spelare tid på ett spel för att de uppskattar känslan av att 
gemensamt uträtta något och värdet av ett umgänge i spelet med gamla 
och nya vänner. Dels finns det de spelare som går in i spelet framför allt 
för att vinna. Counter Strike kombinerar dessa två motiv då spelarna i 
respektive lag måste samarbeta tillsammans för att vinna en runda. Alla 
vill vinna, men det går inte utan att uträtta något tillsammans. Möjligheten 
att bilda ”klaner” har också bidragit till den stora populariteten.  En klan är 
ett lag med ett antal bestämda spelare där alla tränar och spelar 
tillsammans mot andra klaner. Den sociala samhörigheten blir därför 
större än på en allmän spelplats då man oftast tränar på bestämda tider för 
att finslipa taktiken inför nästa match eller för att peppa upp medlemmarna 
i klanen.  Enligt Löwgren och Stolterman visar det sig att spelbarhet är en 
brukskvalitet med många dimensioner som omfattar inre motivation såväl 
som sociala faktorer. 
 

                                                 
1 Kursiva ord och begrepp har samlats i en ordlista för utförligare beskrivning (kap. 6.3) 
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2.2 BEGRÄNSNINGAR 

Boda Borg konstruerar sina egna rum och eftersom designen är relativt 
enkel finns det en hel del tekniska begränsningar att tillmötesgå. 
Konstruktionen av nya rum avgörs dock inte enbart av de tekniska 
begränsningarna, det finns även semantiska och logiska aspekter att titta 
närmare på. Vad dessa mer abstrakta restriktioner egentligen innebär kan 
man läsa om i boken ”The design of everyday things” av Norman (1998). 
Vi har försökt att kombinera dessa restriktioner med tekniken på Boda 
Borg för att få fram de gällande begränsningarna under detta arbete. 

2.2.1 LOGISKA RESTRIKTIONER 
I en del rum på Boda Borg är det möjligt att utföra en uppgift på flera 
olika sätt trots att ett enda tillvägagångssätt är det korrekta. Detta kan 
kännas orättvist för deltagare som tror sig ha löst uppgiften men har valt 
det icke tänkta tillvägagångssättet. Logiska restriktioner hjälper deltagaren 
att automatiskt ta rätt beslut. Utan att få direkta instruktioner om vad som 
ska göras ska deltagaren ändå komma fram till att endast en lösning är 
möjlig genom till exempel uteslutningsmetoden. Med logiskt tänkande ska 
ett rum klaras av direkt utan att chansen spelar en roll och deltagarna 
tvingas spela om rummet tills det blir rätt av ren slump. Att använda sig av 
mappning för att förklara hur man går tillväga är i vissa fall ett alternativ. 
Kan rena logiska restriktioner användas bör det dock i första hand göras. 
Ett enkelt exempel på en logisk restriktion kan vara att olika knappar 
tänder och släcker lampor i olika delar av rummet. Knappen längst till 
vänster bör vara kopplad till den lampa som är placerad längst till vänster. 
Om knappen längst till vänster däremot är kopplad till lampan längst till 
höger, bör lampan till höger tillhöra knappen längst till vänster för att 
matcha logiken. Att slumpvis koppla lampor och knappar är däremot inte 
speciellt logiskt, och även om det är en utmaning i sig bör sådan design 
undvikas. 

2.2.2 SEMANTISKA RESTRIKTIONER 
En semantisk restriktion är något som är beroende på kunskapen om det 
verkliga livet och situationen man befinner sig i. Genom att till exempel 
visuellt göra teman och specifika miljöer kan semantiska restriktioner 
skapas vilka hjälper deltagaren att ta rätt beslut. Detta är ett bra sätt att 
leda deltagarna till uppgiften utan att ge alltför uppenbara instruktioner. 
Vet man till exempel att temat för rummet är balans går det förmodligen 
rätt snabbt att gissa vad man kan göra med en vippbräda i mitten av 
rummet. 

2.2.3 KULTURELLA RESTRIKTIONER 
Kulturella restriktioner liknar semantiska restriktioner men är beroende av 
hur olika kulturer hanterar olika situationer. Boda Borg har en del 
utländska besökare men vad vi i första hand inriktat oss på är svensk 
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kultur, och anpassat design och funktionalitet efter dessa riktlinjer. Skulle 
man konstruera rum åt ett Boda Borg utomlands skulle nog denna punkt 
bli viktigare att undersöka mer noggrant. 

2.2.4 FYSISKA RESTRIKTIONER 
En fysisk restriktion begränsar ett rums utformning eller fysiskt begränsar 
designen på ett specifikt föremål så att detta endast kan användas på ett 
visst sätt. När det gäller ett rums konstruktion på Boda Borg används detta 
framförallt för att reglera antalet personer som måste delta för att man ska 
kunna klara rummet. Genom att placera knappar och sensorer på långt 
avstånd från varandra kan man se till att det krävs två eller tre deltagare 
för att man ska kunna utföra flera operationer samtidigt. I grunden brukar 
Boda Borg vilja att minst två personer krävs för att klara ett rum och de 
fysiska restriktionerna sätts därefter. När det gäller föremål som ska kunna 
förflyttas på banan kan man framförallt använda fysiska restriktioner för 
att undvika olika typer av fusk. 

2.2.5 TEKNISKA RESTRIKTIONER 
Då Boda Borg konstruerar alla sina rum själva är de till stor del 
mekaniska. Deltagarna kan också utföra enklare logiska operationer som 
registreras genom ljussensorer eller tryckkänsliga plattor. Till exempel kan 
uppgiften vara att välja bort icke-passande bilder till ett visst tema. För att 
lösa detta måste deltagarna då täcka över de icke-passande bilderna varpå 
en ljussensor känner av om rätt bilder är övertäckta. Ljussensorer kan 
också användas för att förhindra deltagare att förflytta sig över vissa 
ställen i rummet. Det finns också sensorer vilka är tryckkänsliga och med 
hjälp av dessa kan man se till så att deltagare befinner sig på specifika 
platser eller skapa olika sorters balansövningar. Detta är 
grundförutsättningarna för att skapa olika spel. Förutom deltagarna 
förekommer det ingen mänsklig interaktion vilket gör att upplägget ofta 
blir ganska enkelt. Boda Borg har också en stor begränsning gällande 
rummens förmåga att automatiskt återställas. Om exempelvis en boll ska 
föras genom banan från ett ställe till ett annat kommer bollen ligga kvar 
vid målet då deltagarna klarat rummet. För att nästa deltagare ska få 
samma förutsättningar måste rummet återställas. Boda Borg har som regel 
att alla konstruerade rum ska kunna återställas automatiskt. I exemplet 
med bollen går detta säkert att genomföra med hjälp av någon sorts ramp 
men många andra idéer från dataspelsvärlden faller bort på grund av att en 
automatisk återställning är allt för komplicerad att genomföra. 

2.2.6 MÅLGRUPP 
Eftersom Boda Borgs besökare både är barn och vuxna har vi försökt att 
skapa rum med varierande kunskapsnivå. Vi har försökt att skapa många 
rum med logiskt tänkande, och rum där generell allmänbildning ska passa 
både vuxna och barn. 
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2.3 UNDERLAG 

För att skapa ett bra rum krävs först och främst en bra idé. När man tagit 
fram denna idé gäller det att försöka genomföra den på bästa sätt, vilket 
leder oss till detta underlag. Det här underlaget är baserat på föregående 
kapitel och är tänkt att fungera som en checklista vid design av rummen.  

2.3.1 MÅL MED RUMMET 
Målet med rummet ska vara enkelt att förstå och vara känt av samtliga 
spelare i förväg. Målet i Boda Borgs rum är att ta sig vidare till nästa rum 
genom att utföra någon sorts uppgift. Uppgiften ska vara logisk och 
rummets utformning ska hjälpa deltagarna att förstå uppgiften. Deltagarna 
bör redan i förväg få veta hur ansträngande rummet är rent fysiskt 
eftersom alla har olika förutsättningar. Detta kan till exempel anges med 
en färgkod. 

2.3.2 HINDER PÅ BANAN 
Det finns alltid minst en uppgift att lösa innan deltagaren kan nå målet. 
Finns det flera sätt att nå målet ska samtliga sätt vara godkända lösningar. 
Alternativt ska felaktiga lösningar vara logiskt och/eller fysiskt 
begränsade. Hindren ska vara relevanta för uppgiften.  

2.3.3 RESURSER 
Olika resurser ska finnas för att hjälpa deltagaren att ta sig förbi hindren. 
Precis som att hindren ska vara relevanta för rummet ska också resurserna 
vara relevanta för hindren. Att lägga in onödiga föremål eller falska 
ledtrådar för att öka svårighetsgraden bidrar oftast inte till att öka den 
totala spelglädjen. Undantag gäller förstås om uppgiften i sig är att välja 
bort vissa resurser. 

2.3.4 KONSEKVENSER 
Om uppgiften utförs på fel sätt måste deltagaren börja om från första 
rummet i banan. Vissa rum kan utformas så att deltagaren har ett oändligt 
antal försök till dess att tiden tar slut. Detta gäller främst för rum där man 
inte kan använda ”trial and error” för att lösa uppgiften. Övriga rum ska 
vara utformade så att man kan resonera sig fram till en logisk lösning, och 
därför bör ”trial and error” bestraffas med att man får börja om. I vissa 
rum kan man också få ett fast antal försök. Detta rekommenderas om man 
vill minska svårighetsgraden på rummet. 

2.3.5 INFORMATION I RUMMET 
Information ska finnas i flera olika nivåer. Informationen ska vara känd 
för alla spelare, information för bara en spelare samt information bara för 
spelet. Eftersom tävlandet alltid sker tillsammans finns det dock ingen 
anledning att bara ge information till en spelare. En information som alltid 
ges är om man klarat ett rum eller inte. Detta anges genom att en grön eller 
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röd lampa tänds. I ett rum med enbart tidsbegränsning bör lampan tändas 
först då deltagarna anser sig färdiga och har avslutat alla delmoment. 
Annars kan detta lätt användas för att se om en specifik handlig är fel. 
Övrig information kan ges i form av ledtrådar. Dessa ska vara relevanta 
för rummet eller för banan. Det är en fördel om bilder kan användas 
istället för text. Kan semantiska och logiska restriktioner läggas in för att 
förklara uppgiften är detta att rekommendera framför klartext. Är 
informationen i klartext bör den helst vara gömd på något sätt och ska 
kräva en viss ansträngning för att upptäckas. Poängen är helt enkelt att inte 
göra ledtrådarna alltför uppenbara.  

2.3.6 FANTASI 
Spelaren ska kunna uppleva magiska händelser och utföra magiska 
handlingar som inte är tillgängliga i den verkliga världen. Detta är ett 
moment som kan vara svårt att skapa på Boda Borg eftersom allting 
faktiskt sker i verkligheten. Dock är det viktigt att skapa en bra atmosfär 
och stämning i rummet. Detta kan till exempel göras genom 
väggmålningar, ljussättning och bakgrundsmusik. Om ett bra helhetstema 
skapas är det roligare och lättare för deltagarna att använda sin fantasi och 
leva sig in i uppgiften. 

2.3.7 KOMPLEXITET 
Spelet ska vara så pass svårt att det kräver omfattande resonemang. Att 
kunna resonera tillsammans med andra deltagare är en klar fördel och ett 
rum med problemlösning bör därför göras lite svårare jämfört med om 
rummet skulle designas för endast en deltagare. Att använda fysiska 
restriktioner och få deltagarna att tvingas samarbeta är också ett bra sätt att 
öka komplexiteten. Att lägga in ologiska lösningar eller kuggfrågor är 
oftast inte ett bra sätt att öka komplexiteten på. Även om rummet blir 
svårare blir det oftast inte roligare vilket egentligen är poängen med att 
göra rummet mer utmanande. 

2.3.8 UTMANING 
Svårighetsgraden i spelet ska om möjligt öka spelarens skicklighet ju mer 
denne spelar. Detta sker automatiskt i rum som kräver fysik eller balans. 
När det gäller rum med problemlösning bör det finnas flera liknande 
varianter att välja mellan för att utmaningen ska bibehållas. Rum där det 
enkelt går att ändra några variabler för att skapa en ny variant av lösningen 
bör därför eftersträvas. Det är också bra om banorna har varierande 
svårighetsgrad och teman så att det passar båda barn och vuxna. 

2.3.9 VARIATION 
Spelet ska hela tiden presentera ny eller förändrad information. Har ett 
rum väl avklarats kan rummet tappa en stor del av sitt nyhetsvärde. Att 
skapa banor med olika idéer och olika teman gör att spelaren inte tröttnar 
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lika snabbt. Att göra rum som med små medel går att förändra är också 
något att överväga redan i tankeprocessen för spelidén. 

2.3.10 ÖVERRASKNING 
Det är en fördel om spelarens situation inte enkelt kan förutsägas. 
Eftersom rummen på en bana ofta är väldigt olika är detta en punkt som 
ganska lätt tillgodoses. Dock är det viktigt att skilja på överraskning och 
ostruktur. Det är fortfarande viktigt att bibehålla en röd tråd i de rum 
tillhörande samma bana. Att ha ett visuellt tema eller en speciell inriktning 
är viktigt för att uppfylla punkterna mål och fantasi. 

2.3.11 KONTROLL 
Det är viktigt att alla deltagare deltar aktivt i spelet och kan påverka 
händelserna genom sina handlingar. Eftersom social interaktion är en 
viktig del för motivationen ökar det spelglädjen om deltagarna kan 
samarbeta för att lösa uppgiften. Att använda fysiska restriktioner så att 
deltagarna måste samarbeta är ett bra sätt att få med alla deltagare i 
uppgiften även om det egentligen inte hade behövts.  

2.3.12 REGLER FÖR SPELET 
Reglerna ska tillsammans bilda en logisk struktur för de övriga elementen. 
Reglerna för Boda Borg är relativt enkla men trots detta är det är ändå 
möjligt att fuska i många rum genom att till exempel lura ljussensorerna. 
Är det möjligt bör detta begränsas med hjälp av fysiska restriktioner. Är 
det omöjligt att undvika fusk bör grunddesignen antingen göras om eller 
så ska spelet acceptera fusket som en möjlig lösning på problemet. Detta 
gör att reglerna lättare kan tillämpas utan undantag och komplikationer. 

2.3.13 TÄVLING 
Det är viktigt att spelaren har möjligheter att tävla mot sig själv, mot spelet 
eller mot andra spelare. Det som lockar är förstås möjligheten att vinna. 
För tillfället är den enda belöningen en stämpel som bevis på att en bana 
har klarats av. Ett framtida förslag är att använda en total tidtagning för 
banan och på så sätt se vilket lag som är snabbast. Detta ökar den inre 
motivationen och ska förhoppningsvis leda till att deltagarna vill spela en 
bana flera gånger bara för att ha möjlighet att ta den bästa tiden. Eftersom 
rummen redan går på tid bör detta inte vara omöjligt att utföra rent 
tekniskt heller. När en sådan bana skapas gäller det att rummen kan lösas 
på olika tid på grund av att deltagarna har olika prestationsförmågor. En 
bana med statisk problemlösning är därför inte så bra att använda för just 
detta, eftersom deltagarna lär sig svaren utantill om de spelar banan 
tillräckligt många gånger. 
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3 KAPITEL 3 – DESIGN AV BANOR OCH RUM 

 
Underlaget från föregående kapitel är tänkt att användas som en mall eller 
en checklista när de egna rummen skapas eller när de gamla rummen på 
Boda Borg förbättras. Alla rum är designade så att de med fördel ska 
kunna byggas alternativt förbättras hos Boda Borg. Vi har tagit fram två 
banor med fyra rum vardera. 
 
Nästan alla banor på Boda Borg relaterar temat till själva uppgifterna i 
banan. Exempelvis skulle en bana med många balansövningar heta 
”Balans”. Vårt förslag är att man också ska kunna relatera ett namn och ett 
tema till omgivningen som skapas. Man skulle till exempel kunna ha ett 
djungeltema, måntema eller ett djurtema. Även om man har ett tema som 
”balans” så kan det vara bra att inte bortse från den visuella omgivningen i 
rummet, utan att även försöka hitta ett visuellt tema. 
 
Vi har därför gett förslag på ett tema att använda till varje bana och vi har 
även tagit fram en grafisk färgprofil. Exakt hur detta implementeras är upp 
till den som skapar det fysiska rummet på Boda Borg, men 
förhoppningsvis kan detta ge en bra inspiration och även visa hur viktigt 
det är att ha en visuell helhetsdesign i åtanke. Hur vi personligen valde att 
använda den grafiska profilen går att läsa om i kapitel 4. 
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3.1 FÖRSTA BANAN – TEMPEL 

Den första banan innehåller flera rum där det visuella har stor betydelse 
och vi har därför valt ett tema som är enkelt att visualisera. Det fanns ett 
antal olika förslag men efter en del funderande blev temat på denna bana 
ett tempeltema. Inspirationen har hämtats från filmer och spel som till 
exempel Indiana Jones och Tomb Raider. Dessa har i sin tur hämtat 
inspiration från gamla kulturer och religioner som Inka, Maya och 
Buddhism. Figur 1 och 2 är bilder och teman som skulle kunna fungera 
som inspiration till målningar samt en grafisk färgprofil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Figur 1. Inspiration och teman för texturer och målningar till första banan    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Figur 2. Grafisk färgprofil till första banan 
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3.1.1 TEMPLETS GÅTA 
Detta rum finns redan på Boda Borg i Oxelösund. Rummet går ut på att 
genom ledtrådar i rummet lista ut rätt ord och sedan ställa sig på de 
bokstäver som bildar ordet. Själva grundprincipen i sig är inget vi vill 
ändra på, men det finns saker i omgivningen man kan göra mycket bättre 
för att öka stämningen i rummet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Konceptskiss av rummet "Templets gåta" 
 
 
På Boda Borg fanns det endast en ledtråd på väggen och resten av rummet 
var målat i samma färg, vilket kändes lite tråkigt. Bokstavsrummet är 
perfekt som ett lite mera magiskt rum, men det finns många saker att jobba 
på för att rummet ska uppfylla punkten ”Fantasi” i underlaget. I Boda 
Borgs fall hade man inte direkt funderat på detta utan helt enkelt valt att 
bara kalla banan ”Energi” utan att visuellt understryka temat. Vi vill med 
detta rum visa vad man kan göra för stämningen och variationen i ett rum. 
Detta är en anledning till att vi valde att ta med detta rum och ha med det i 
banan kallad ”Tempel”. 
 
Rummet är av den karaktären att om har man listat ut ordet en gång är 
detta ingen utmaning så länge ordet förblir detsamma. Detta är inte något 
man kan undvika, men det är en fördel om man kan ändra lösenordet så 
ofta som möjligt. Istället för måla om hela rummet då man vill ändra 
lösningen kan man ha ett övergripande tema på väggarna men byta ut 
vissa ledtrådar. Dessa ledtrådar skulle exempelvis kunna hänga på väggen 
i form av tavlor.  
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Ett annat element vilket är väldigt enkelt att tillföra och som saknades i 
rummet på Boda Borg är ljud. Ljud lägger till en extra dimension i rummet 
och är ett utmärkt sätt att ge spelarna något annat än visuella ledtrådar. 
Med enkla medel som dessa kan man lätt variera rummet trots att 
huvudtemat för banan består. Detta skulle öka både inlevelsen och den 
totala variationen. 

3.1.2 TIGERNS GAP 
Föregångaren till detta rum finns hos Boda Borg Skellefteå, men rummet 
behövde anpassas en hel del för att bättre följa punkterna i underlaget. Hos 
Boda Borg var upplägget på så vis att deltagarna kom in i ett rum med en 
monter innehållandes olika leksaksdjur. Till varje djur var en knapp 
kopplad. Deltagarna fick sedan lyssna på en uppspelning av en mängd 
djurläten, och målet med rummet var att para ihop dessa med rätt djur. För 
att försvåra det hela spelades flera djurläten upp samtidigt.  
 
Vi utgick från samma idé när rummet designades men valde ett litet annat 
upplägg. Att spela flera ljud samtidigt är visserligen något som skapar en 
högre svårighetsgrad men samtidigt testas mestadels deltagarens auditiva 
perception. Vi strävade efter att skapa något där deltagarnas minne skulle 
testas istället. Dels för att den auditiva perceptionen påverkas av olika 
omständigheter som hörsel och kvaliteten på ljudet men också för att vi i 
underlaget talar om att ha en logisk struktur på varje uppgift. Att ha flera 
ljud samtidigt kan uppfattas att det är något fel på uppspelningen. Det var 
faktiskt vad vi själva trodde vid första tillfället i rummet på Boda Borg.  
 
Vi valde därför att ta bort den funktionen och spela upp ljuden en och en 
efter varandra. För att ändå behålla en hög komplexitet valde vi att 
utforma rummet efter en minnesprincip. Varje ljud spelas upp i slumpvis 
ordning och efter det ska deltagaren välja motsvarande djur i samma 
ordning som lätena spelades upp. Som det står i underlaget är det en fördel 
att höja svårighetsgraden stegvis. Därför måste man klara uppgiften tre 
gånger i rad och för varje omgång läggs det till ett ytterligare ett läte. 
Klarar deltagarna inte att välja rätt djur under någon omgång får de direkt 
en röd lampa och tvingas starta om från början på banan. Eftersom 
ordningen på djuren är slumpvis finns det ingen möjlighet för deltagarna 
att testa sig fram till en lösning. Detta bidrar också till att variationen för 
rummet hela tiden bibehålls. De resurser och kontroller i rummet är i 
huvudsak de knappar som är kopplade till varsitt djur. Det är en fördel om 
dessa har vissa logiska begränsningar. Deltagarna ska helst inte kunna 
trycka på knapparna innan eller medan ljuden spelas upp. Om man vill kan 
man även använda sig av fysiska restriktioner och placera knapparna så 
pass långt ifrån varandra att deltagarna tjänar tid på att stå utplacerade på 
olika positioner. För att mappa knapparna till varje djur bör en bild finnas 
vid eller på knappen.  
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I originalrummet var djuren och knapparna numrerade, men som det står i 
underlaget är bilder att föredra framför text och siffror. Kan man undvika 
ett extra översättningssteg, är det att föredra i detta fall, eftersom steget 
inte bidrar till någon ökad spelglädje.  
 
Egentligen behövs det ingen övrig information i rummet, men kanske kan 
man ge någon sorts information om att deltagarna måste lyssna noggrant. 
Ett förslag vi hade var ett lägga in ett litet rim eller en gåta för detta. 
Rimmet skulle sedan kunna vara inristat i marken eller i stenbordet. Det är 
förhoppningsvis något som inte enbart ger en ledtråd utan också bidrar till 
att öka stämningen och atmosfären i rummet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Konceptskiss av rummet "Tigerns gap" 
 
För att skapa en bra grundatmosfär i rummet utgick vi ifrån vårt 
helhetstema för banan. Djuren skulle kunna placerades på ett stenbord och 
miljön runt omkring skulle förslagsvis kunna vara en tät djungel. Ett 
förslag är också att måla djuren gråa så att de ska likna stenstatyer.  
 

3.1.3 LIVETS BALANS 
Livets balans som vi har valt att kalla detta rum under utvecklingen är mer 
känd i sin bärbara version som ”Labyrinten”. Labyrinten är det klassiska 
spelet där en kula ska balanseras runt en streckad bana förbi en massa hål. 
Detta är en populär uppgift bland de olika Boda Borg-anläggningarna 
eftersom det kräver bra samarbete mellan spelarna. Ju större bord, ju fler 
spelare krävs och desto svårare blir uppgiften. Detta rum har en bra fysiskt 
konstruktion och det enda vi egentligen vill förbättra är omgivningen och 
temat på rummet. Detta rum har på Boda Borg inget tema alls utan är bara 
ett enkelt rum med själva konstruktionen i mitten.  
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Eftersom temat på banan är ”Tempel” kan det vara en idé att utforma 
rummet med sten, trä och andra målningar från det föreslagna temat. 
Kulor i alla storlekar har en speciell koppling till tempel och fällor när 
man i modern tid återberättar om gamla tempel. Exempel på detta kan 
bland annat ses i filmer som Tomb Raider och Indiana Jones. Hur den 
slutliga visuella designen på detta rum blev kan du läsa om i kapitel 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Konceptskiss av rummet "Livets balans" 
 

3.1.4 ANDERNAS UTMANING 
Många rum på Boda Borg har någon form av fysisk ansträngning och 
vissa innehåller klätterväggar. En klättervägg är en bra utmaning oavsett 
ålder då klättring handlar om relativ styrka mer än något annat. En 
fullvuxen människa har därför ingen egentlig fördel gentemot ett barn om 
man bortser från räckvidden. Ett väl designat rum ska dock ta hänsyn till 
detta och i så stor utsträckning som möjligt vara konstruerat för att 
eliminera ett sådant problem och uppfylla de angivna kraven under 
utmaning i underlaget. 
 
De flesta rummen på Boda Borg med klätterväggar använder väggen för 
att försvåra förflyttningen från en punkt till en annan. I detta moment ingår 
det inte direkt något samarbete utan samarbetet handlar snarare om något 
annat. Exempelvis måste de tävlande trycka in en knapp på olika ställen i 
rummet för att öppna en lucka. Sedan måste alla gå samma väg till luckan 
via klätterväggen. Då känslan att uträtta saker gemensamt bidrar till ökad 
motivation vill vi skapa ett rum där samarbetet är fokuserat på 
klätterväggen i sig. Idén är att ha flera enskilda klätterväggar i rummet och 
att de tävlande måste ansvara för varsin vägg.  
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Uppgiften i sig går ut på att ”släcka” ett antal slumpvis utvalda grepp. Då 
och då kommer grepp i rummet att tändas och deltagarna måste då klättra 
upp och ta tag i just detta grepp för att släcka det. De upplysta greppen kan 
exempelvis innehålla värmesensorer som känner av om ett grepp är taget 
eller inte. Målet är alltså att hinna släcka de upplysta greppen innan nästa 
omgång av grepp tänds. För varje omgång ökar tempot vilket bidrar till ett 
roligt och överraskande stressmoment med en konstant stigande 
svårighetsgrad. Om någon deltagare inte hinner med att släcka sina grepp 
innan nästa omgång startar, blir konsekvensen att alla deltagare måste 
börja om från början. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Konceptskiss av rummet "Andernas utmaning" 
 
 
När det gäller fysiska restriktioner måste väggarna vara bredare och inte 
lika höga som en traditionell klättervägg. En fullvuxen människa når 
lättare högre grepp än ett barn så utmaningen ska ligga i att röra sig i 
sidled snarare än i höjdled. Dessutom begränsar rummens takhöjd 
klätterväggens höjd. Rummet ska helst innehålla tre stycken klätterväggar 
då man oftast är tre eller fyra som tävlar tillsammans. Två klätterväggar 
kan också fungera eftersom det händer att man tävlar i par. Atmosfären i 
rummet ska precis som hos övriga rum vara i linje med banans grafiska 
profil. Ett förslag vi har är att väggarna kan likna en slags mur eller ruin 
med murgröna som växer lite varstans. Greppen skulle också kunna vara 
målade i olika gröna nyanser för att efterlikna löv, och därmed bättre passa 
in i helheten.  
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3.2 ANDRA BANAN - INTELLEKTUELL 

Den andra banan innehåller flera rum där rummen har en stor vikt vid 
problemlösning. Utformningen på rummen är egentligen inte särskilt 
visuellt beroende utan rummen riktar sig mer mot ett logiskt tänkande. Vi 
valde därför att kalla denna bana Intellektuell. Eftersom intellektuell är ett 
abstrakt ord är det svårt att visualisera detta med ett specifikt tema. Därför 
är detta ett ganska neutralt tema vilket ska kännas sobert och stilrent, så att 
deltagarna inte blir distraherade av omgivningen. Figur 7 och 8 är bilder 
och teman för inspiration till enklare målningar med hänvisningar till den 
aktuella banan samt en grafisk färgprofil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Inspiration och teman för texturer och målningar till andra banan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Grafisk färgprofil till andra banan 
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3.2.1 SPADER DAM 
Detta rum finns redan i en variant hos Boda Borg i Oxelösund. Rummet 
behöver dock anpassas en hel del för att bättre följa punkterna i 
underlaget. Rummet innehöll från början en mängd olika luckor uppsatta 
på väggarna. Bakom varje lucka fanns det olika spelkort gömda. Vissa 
kort hade något gemensamt och detta skulle deltagarna försöka lista ut. 
Målet med rummet är att ha rätt luckor öppna samtidigt. Eftersom 
luckorna stängs automatiskt med en fjäder måste flera deltagare hjälpas åt 
för att kunna hålla alla luckor öppna. På väggarna fanns en mängd spelkort 
målade och på dörren till nästa rum satt det dominobrickor med olika 
poäng uppsatta.  
 
Lösningen i detta rum var för oss ganska svår att komma fram till. Det 
fanns flera logiska kombinationer vilka kunde tänkas vara rätt svar. Vi 
testade bland annat att ha luckor med endast klädda kort öppna och luckor 
som endast innehöll röda kort eller svarta kort. Vi försökte också 
kombinera siffrorna på dominobrickorna med spelkorten på väggen utan 
att komma fram till en bra lösning. Efter att ha frågat personalen fick vi en 
ledtråd om att en bra pokerhand skulle var rätt lösning, men även här fanns 
det flera logiska alternativ att välja bland. Efter att ha testat lite olika 
lösningar kom vi fram till att rätt svar var en färg i ruter. 
 
Logiken i detta rum infriar inte alla moment som ingår i punkt två i 
underlaget. ”Finns det flera sätt att nå målet ska samtliga sätt vara 
godkända lösningar, alternativt ska felaktiga lösningar vara logiskt 
och/eller fysiskt begränsade.” Rummet infriar inte heller punkt tre. Den tar 
upp att icke-relevanta hinder och resurser helst ska undvikas. 
Dominobrickorna var inte relevanta för detta rum eller nödvändiga för att 
lösa något rum senare på banan. De var endast till för att ge en indikation 
om vad som kom att vänta i nästa rum men bidrog mest till en ökad 
förvirring. För övrigt var rummets design godkänd och det hade även en 
enkel och bra lösning rent tekniskt. Vi valde därför att behålla grunden för 
rummet men att ändra upplägget. 
  
När vi tog fram detta rum ville vi framförallt att idén med rummet skulle 
vara enkel att förstå. Det svåra skulle sedan ligga i att ta fram rätt lösning. 
Upplägget valdes därför att efterlikna ett klassiskt intelligenstest. Man får 
ett visst antal nummer givna och ska därefter gissa talföljden. Alla 
nummer representeras i detta fall av spelkort. Det går att göra en relativ 
hög svårighetsgrad för talföljder men ändå begränsa lösningen till endast 
ett logiskt svar. För varje fortsättning i talföljden får man i detta fall två 
alternativ att välja från. Har man kommit fram till rätt lösning finns det 
endast ett kort av alternativen som kan vara korrekt.  
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Upplägget hos Boda Borg är som tidigare nämnts att korten befinner sig 
upphängda på väggen bakom luckor och att det krävs flera deltagare för att 
hålla alla luckor öppna. Anledningen till att de hänger bakom luckor är för 
att Boda med hjälp av ljussensorer ska kunna avgöra vilka kort som är 
valda. Vi valde att använda samma princip men omvänd, det vill säga att 
deltagarna ska stänga de luckor som är felaktiga. Anledningen till detta är 
att deltagarna ska kunna se alla möjliga alternativ redan från början. Det 
finns då en möjlighet att komma fram till rätt lösning genom 
uteslutningsmetoden. Deltagarna får även information om vilka de två 
första talen är. Detta bidrar dels till att minska svårighetsgraden, men 
framförallt bidrar det till att visa hur uppgiften ska besvaras. När fem 
luckor är stängda får deltagarna reda på om de har valt rätt svar eller inte. 
Är det fel svar blir konsekvensen att man måste starta om från banans 
början. Detta är för deltagarna inte enbart ska kunna testa sig fram till den 
korrekta lösningen utan att straffas för detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Konceptskiss av rummet "Spader dam" 
 
 
Färgtemat för rummet bör anpassas för att motsvara den grafiska profilen 
för hela banan. På väggarna finns det precis som hos Boda Borg spelkort 
målade. Hade vi valt att behålla konceptet med bra pokerhänder skulle 
man här kunna tänka sig att lägga in en ledtråd genom att målningarna 
refererade till poker på ett eller annat sätt. Men eftersom spelet nu har ett 
rent logiskt upplägg är semantiska restriktioner inte direkt nödvändiga. För 
att få deltagarna att även samarbeta fysiskt är rummet precis som 
originalet konstruerat så att flera deltagare behövs för att hålla alla luckor 
stängda samtidigt. Fjädrarna på luckorna gör dessutom att rummet 
automatiskt återställs.  
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I underlaget nämns också att det är en fördel om rummen kan varieras. Vi 
har därför tagit fram ett antal olika varianter på talföljder. Förhoppningsvis 
ska dessa inte vara allt för svåra att ändra rent tekniskt eftersom antalet 
använda kort och luckor är lika många för alla varianter. Det är tänkt att 
dessa varianter ska finnas i det kommande spelet. 
 

3.2.2 RUBIKS RÖR 
Detta rum har vi själva tagit fram och det finns i skrivandes stund inte att 
spela hos Boda Borg. Idén kommer från ett gammalt klassiskt datorspel, 
och går ut på att man ska låta vatten rinna igenom en massa ihopkopplade 
rör. Vid varje ihopkopplad länk ändrar vattnet riktning och tanken är att 
man ska försöka lista ut vilken vattenkran som leder vart. Detta rum utgår 
från samma idé men istället för att använda vatten används en kula. Detta 
är för att man enklare ska kunna konstruera rummet rent mekaniskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Hur kulan förflyttar sig i "Rubiks rör" 
 
 
Målet med rummet är att tre gånger i rad välja rätt startposition för kulan. 
När man går in i rummet kommer en slumpartad slutposition att markeras.  
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Förutom att man måste fundera ut vilken väg kulan kommer att ta måste 
man också klättra upp på ställningen för att kunna välja korrekt 
startposition. Detta är de grundläggande hindren. Den ledtråd deltagarna 
får hur spelet fungerar ges av den placerade bilden vid varje länk.  
Väljer deltagarna fel startposition måste de ta konsekvensen av detta och 
börja om från början av banan. Detta är för att deltagarna inte enbart ska 
kunna testa sig fram till vilken startposition som tillhör vilken slutposition. 
Svårighetsgraden bestäms av hur många nivåer ställningen har. För varje 
nivå man konstruerar blir det svårare att välja rätt väg och dessutom en 
längre sträcka att klättra. Nivåerna måste vara placerade på ett avstånd 
sinsemellan vilket gör att även barn kan klättra i ställningen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Konceptskiss av rummet "Rubiks rör" 
 
 
Tiden man har på sig att välja rätt startposition reglerar också 
svårighetsgraden. Återställning av rummet sköter i princip sig självt. Att 
memorera vilken startposition som tillhör vilket mål är förstås möjligt, 
men detta görs inte helt enkelt eftersom antalet positioner i princip kan 
ökas till ett väldigt högt värde. Variationen för detta rum är därför helt 
acceptabel som den är anser vi. Färgtemat för rummet är anpassat för att 
motsvara den grafiska profilen på hela banan. När det gäller kontrollen 
behövs det egentligen bara att en deltagare väljer startposition. Det kan 
dock vara en fördel om denna slipper klättra ner och hämta bollen varje 
gång så samarbete belönas med att deltagarna sparar tid. 
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3.2.3 DE VISES VÄG OCH PANS LABYRINT 
Idén om ”De vises väg” och ”Pans labyrint” kläcktes när vi ville ha två 
kompletterande rum. ”De vises väg” har som mål att lösa ett pussel på en 
viss tid och när pusslet är färdigt bildas en karta. Den ska visa hur man ska 
välja rätt väg i det kommande rummet ”Pans Labyrint”. Att ha ett upplägg 
där ledtråden till nästa rum ges av själva uppgiften är en stor fördel. Har 
man till exempel en komplex ledtråd på väggen som är tänkt för nästa rum 
kan det motverka punkt tre i underlaget om falska föremål och redundanta 
ledtrådar. Deltagarna kan lätt få för sig att ledtråden gäller för detta rum 
och inte för nästa. Vill man ändå ha en ledtråd till nästa rum måste man på 
något sätt klargöra att det gäller just nästa rum. Får man däremot ledtråden 
efter att uppgiften är utförd sköts detta automatiskt. 
 
Eftersom varje rum måste kunna återställas finns det ingen möjlighet att 
ha ett vanligt pussel med träbitar eller liknande. Det är därför tänkt att 
deltagarna ska lägga pusslet på dator med en pekkänslig skärm. En dator 
kan automatiskt återställa pusslet så fort deltagarna lämnar rummet. Det är 
också tänkt att det ska finnas tre stycken skärmar i rummet med samma 
pussel. Detta ökar både utmaningen och svårighetsgraden eftersom tre 
spelare måste lösa pusslet parallellt. Detta bidrar också till att den sociala 
interaktionen ökar. Det enda sättet att misslyckas med rummet är om alla 
deltagare inte löser pusslet inom den utsatta tiden. Går tiden ut blir 
konsekvensen att man får börja om. När man startar om i rummen har 
bitarna en slumpmässig placering vilket gör att variationen bibehålls. Hur 
pusslet utformas går att läsa om i nästa del. Där visas hur programvaran 
skulle kunna se ut. Pekskärmarna ska vara placerade i väggen och kommer 
vara det enda deltagarna kommer åt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Konceptskiss av rummet "De vises väg" 
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Vill man klara hela banan räcker det inte med att endast lösa pusslet. 
Deltagarna måste också komma ihåg kartan de får fram när pusslet är 
färdigt. För att inte göra det helt omöjligt är labyrinten konstruerad enligt 
en helt symmetriskt struktur. Det kommer dock inte att finnas några 
ledtrådar alls om hur man ska gå utan det gäller att ha memorerat den rätta 
vägen från pusselrummet. Vad som ökar svårighetsgraden är för det första 
att komma ihåg kartan, men vid en sådan situation kan det också uppstå en 
förvirrande diskussion inom gruppen vilken väg som verkligen är den 
rätta. Svårighetsgraden kan också justeras beroende på vart i banan 
pusselrummet är placerad. För att göra det riktigt svårt kan ”De vises väg” 
vara första rum i banan och ”Pans labyrint” fjärde och sista rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Konceptskiss av rummet "Pans labyrint" 
 
 
Varje port i labyrinten har rörelsesensorer vilka känner av om någon 
passerar. Minsta felsteg ger konsekvensen att man får börja om från 
början. Dock får inte deltagarna reda på att om de lyckats eller inte förrän 
de kommer fram till sista rummet i labyrinten. Detta är för att de inte ska 
kunna testa sig fram vilken väg som är den korrekta. För att öka 
stämningen i rummet rekommenderas det att ha dunkel belysning. I övrigt 
är rummets väggar målat i samma liknande tema som den grafiska profilen 
för banan. 
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4 KAPITEL 4 - BODA BORG THE GAME 

 
Denna del behandlar produktionen av ett spel baserat på de framtagna 
rummen i föregående del. Spelet ska användas i reklamsyfte för att 
presentera företaget och visa förstagångsbesökare hur det kan se ut på 
Boda Borg.  
 
Först kommer kravspecifikation och begränsningar att redogöras. Därefter 
diskuteras valet av programvara och plattform som följs upp av principer 
för gränssnittdesign och spelproduktion. När grunden är lagd kommer 
utförandeprocessen att behandlas vilket inkluderar rumsdesignen, 
ljudeffekter och musik, intro samt något vi kallar klisterprogrammering. 
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4.1 KRAVSPECIFIKATION 

Många av besökarna på Boda Borg i Skellefteå kommer naturligtvis från 
lokala områden men en del av dem kommer från andra länder till exempel 
Finland och Ryssland. För att nå ut till alla typer av besökare ska spelet 
kunna spelas på Internet, via Boda Borgs hemsida. Det skulle också vara 
önskvärt om spelet även går att spela från en cd-skiva eller lokalt på 
datorn. 
 

4.2 BEGRÄNSNINGAR 

Instruktioner och menyer i spelet kommer att vara på engelska. På 
hemsidan där spelet ligger kommer dock instruktioner finnas både på 
engelska och på svenska. Mus och tangentbord samt Windows 2000 eller 
högre är en krav för att spela spelet lokalt. För att spela över Internet 
behövs endast en browser med stöd för Shockwave Plugin. Upplösningen 
är begränsad till 640x400 för att minska prestandakraven. Vi har till första 
versionen också begränsat spelet till endast en spelare. 
 

4.3 VAL AV PROGRAMVARA 

Som tidigare nämnts var kravet att spelet skulle ha stöd för 3d och gå att 
spela online. Idag är det framförallt tre format som dominerar marknaden 
för enklare spel på Internet. Dessa format är Flash, Shockwave och Java. 
Alla format har lite olika fördelar och nackdelar vilket också leder till lite 
olika användningsområden. Vi bestämde oss för att använda Shockwave 
och anledning till detta kan du läsa om nedan.  
 
Till att börja med tittade vi på ett program kallat Swift3d som skulle vara 
ett bra och enkelt program för 3d-modulering. Jämför man Swift3d med 
exempelvis 3ds Max är Swift3d ett enklare program som i första hand är 
utvecklat för att fungera tillsammans med Flash. Framförallt är det 
programmets stöd för så kallad vektorrendering som gör det så bra för just 
Flash. Att skapa 3d-animationer och integrera dessa med Flash var också 
väldigt enkelt och smidigt. Vi upptäckte dock ganska snabbt att både Flash 
och Swift3d är anpassade för just animationer. Flash har nämligen ingen 
riktigt 3d-motor utan visar 3d-modeller endast genom att räkna om 3d-
grafik till tvådimensionell vektorgrafik. Att påverka exporterade objekt i 
realtid verkar inte vara möjligt. Det går förstås att programmera 
actionscripts och från grunden själv skapa en 3d-motor men detta är ett 
ganska stort projekt i sig och vi beslöt därför att utesluta båda Flash och 
Swift3d. Vi övervägde då lite andra moduleringsprogram som 3ds Max 
och LightWave och valet föll ganska snabbt på 3ds Max som vi båda hade 
jobbat med tidigare. 
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Kvar som utvecklingsplattform fanns nu Shockwave och Java. För Java 
finns det bland annat en API som heter Java 3d och är open source. Java 
3d är scengrafsbaserat och har stöd för både OpenGL och DirectX. Det 
finns även flera andra gratis API:er tillgängliga. Shockwave använder sig 
av en 3d-motor kallad Shockwave 3d och även den har stöd för både 
OpenGL och DirectX. Shockwave 3d finns integrerat i Director vilket 
underlättar importering av 3d-objekt och andra funktioner avsevärt. 
Shockwave 3d har också möjlighet att använda sig av fristående API:er 
som kallas för Xtras. Vi började leta runt efter exempel på båda Java- och 
Shockwavespel och upptäckte ganska snabbt att Shockwave verkar vara 
populärare på detta område. Vi undersökte också vilka API:er som fanns 
tillgängliga och det var när vi hittade en API kallad Havok Xtra som vi 
bestämde oss för att göra spelet i Shockwave. Havok Xtra är en riktigt bra 
fysikmotor som också är relativt enkel att implementera. Det finns även en 
Havok Xtra plugin till 3d studio som gör det möjligt att skapa objekt med 
fysiska egenskaper utan extra programmering. Detta var dock relativt 
begränsat så oftast var det enklast att själv ställa in värden och parametrar 
med hjälp av Lingo. Förutom Havok Xtra användes också en del andra 
Xtras som till exempel ChromeLIB. För att exportera 3d Studio-filer till ett 
format som Director kunde importera använde vi oss av Shockwave 3d 
Exporter.  
 

4.4 PRINCIPER FÖR GRÄNSSNITTSDESIGN PÅ APPLIKATIONSNIVÅ 

Till skillnad från förra delen är principerna i denna del riktade till själva 
applikationen. Det är stor skillnad att gå från idéer anpassade för ”verklig” 
miljö till virtuell och det gäller att ha en teoretisk grund på hur gränssnittet 
för ett virtuellt system ska se ut. Målet är att användarvänligheten ska vara 
så hög som möjligt.  
 
Olika författare har skrivit förslag på principer och riktlinjer på vad god 
design för ett gränssnitt är. Ingen lista är dock fullständig utan måste 
justeras, tolkas och kanske utvecklas ytterligare för att kunna anpassas till 
en viss typ av miljö. Eget omdöme och bedömningsförmåga är minst lika 
viktigt i utformandet av en ny design, och är egentligen det som 
bestämmer det goda i en design, enligt Löwgren och Stolterman (2004). 
För att ändå ha riktlinjer som strävar mot en god gränssnittdesign och ha 
en viss teoretisk grund i byggandet av spelsystemet har vi valt 
Shneiderman och Plaisant’s (2005) åtta ”gyllene regler” för 
gränssnittsdesign. Dessa principer är framtagna genom erfarenheter och 
har justerats under 20 års tid. Den har fått bra respons som en användbar 
guide för studenter och designers inom olika områden. Läsaren hittar 
principerna i bilaga 2. 
 
Vi har även tittat på ytterliggare principer för speldesign vilka är mer 
riktade mot en riktig spelproduktion då principerna i förra delen snarare 
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var på konceptnivå. Bates (2002) har sammanställt principer för god 
speldesign gällande en digital spelproduktion. Dessa är dock mer 
anpassade för stora spelproduktioner och därför har vi valt att inte 
redovisa dessa i huvudrapporten. Vissa punkter är ändå värda att ha i 
åtanke och vi refererar därför till litteraturen för mer information. 
 

4.5 SPELUPPLÄGG 

Spelupplägget kommer i stort sett att likna det på Boda Borg. Spelaren får 
välja bana och får börja sitt äventyr i det första rummet. Spelaren får ingen 
information om hur rummen ska lösas. Det enda man får veta från 
hjälpfilen är att man antingen ska använda sig av mus eller tangentbord. 
 
Till skillnad från Boda Borg är tidsbegränsningen synlig i spelet. När ett 
rum startar ser man i spelet hur mycket tid man har kvar tills den röda 
lampan lyser. Detta motverkar missförstånd om varför uppgiften i rummet 
misslyckades. Antingen har tiden gått ut eller så har man gjort uppgiften 
fel. Om det är en minut kvar och den röda lampan lyser kan man dra 
slutsatsen att det i alla fall inte var tiden som tog slut. Den nedåttickande 
tiden ökar också stressmomentet i spelet vilket gör det något svårare men 
också roligare. 
 
På Boda Borg kan deltagarna lämna ett rum när som helst. För att lösa 
detta ska det ske tre olika saker när användaren klickar på dörren i ett rum. 
Om lamporna i rummet inte lyser och man klickar på dörren, lämnar man 
banan och kommer ut till menyn. Om lampan lyser rött och man klickar på 
dörren kommer man också ut till menyn. Om lampan lyser grönt och man 
klickar kommer man däremot vidare till nästa rum. 
 

4.6 UTFÖRANDE 

Efter att ha tagit fram de olika rummen i föregående kapitel var nu 
uppgiften att skapa rummen virtuellt. Designen och grundprincipen för 
rummen ska vara desamma men vissa anpassningar för det digitala 
formatet har förstås gjorts. Grundidén är att modellera rummen i 3ds Max 
och sedan exportera de vitala delarna med Shockwave 3d Exporter. De 
statiska delarna renderas sedan ut som vanliga bilder och läggs ihop med 
den exporterade delen. På så sätt reduceras antalet polygoner i spelet vilket 
är nödvändigt för en kommande webbrelease. Därefter kan all 
interaktivitet programmeras i Director med programspråket Lingo. För 
programmeringsutförandet hänvisas läsaren till bilaga 1. På kommande 
sidor presenteras den slutliga designen av de virtuella rummen. 
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4.6.1 TEMPLETS GÅTA 
I och med att rummet är av den karaktären att man ska lösa ett problem 
med hjälp av olika ledtrådar måste vyn vara optimal för att få tydlig 
mappning mellan väggar och golv. För det första måste hela golvet synas i 
vyn då bokstäverna ska vara i fokus. Utöver detta ska så måste väggarna 
synas för att ge plats till ledtrådar. Tillsammans med banans tema, 
ledtrådar i rummet och musik, ska användaren hitta rätt ord för att ta sig 
vidare. Väggen till vänster visar en ledtråd i form av en hatt och väggen 
rakt fram visar en piska. För att öka användarvänligheten består inte 
rummet enbart av visuella ledtrådar utan också av ljud. Förutom 
bakgrundsmusiken spelas också en musikslinga upp vid ett tillfälle, och 
användaren kan med hjälp av denna och de andra ledtrådarna hitta rätt ord. 
En annan ledtråd, om man inte kommer på ordet direkt, är att bokstäverna 
som trycks ska vara fem till antalet. Om man tror på ett ord med sju 
bokstäver kommer man att märka att dessa nollställs efter det sjätte trycket 
och man kan dra slutsatsen att ordet består av fem bokstäver. Att 
förtydliga detta med återkoppling är viktigt. Det första exemplet är att 
bokstäverna sänks ner en bit när man tryckt på dem, och ett klickljud 
spelas upp. I figur 14 kan man på andra raden se att bokstäverna ”P” och 
”B” är lägre än de bredvid vilket visar att det är just dessa bokstäver 
användaren har tryckt ner. Det andra är att förtydliga bokstaven i fokus 
och en platta runt den tänds upp, se bokstaven ”P” i nedersta raden, vilket 
gör det lättare för användaren att se och välja aktiv bokstav. Utöver detta 
är handlingar i rummet också återkopplat med ljudeffekter. Mer om detta 
kan du läsa om i kapitel 4.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Templets gåta - Design i spelet 
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Texturen i bokstavsrummet är hämtad från tidigare framtagen inspiration i 
kapitel 3. Rummet blev förhållandevis likt förslaget, och den enda 
egentliga skillnaden är att rummet är anpassat för en spelare. För tillfället 
finns bara ett lösenord till detta rum, men med fortsatt utveckling kan detta 
enkelt utökas så att spelet slumpar mellan olika lösenord och tillhörande 
ledtrådar. 

4.6.2 LIVETS BALANS 
På Boda Borg styrs brädet i grupp vilket gör uppgiften svårare. I spelet 
styrs brädet bara av en användare men vi har försökt att återskapa fysiken 
så att brädet ändå ska kännas tungt. Brädet är inte streckat då det finns 
flera vägar att gå för att ta sig till mål. Åker kulan ner i något hål får man 
börja om från början och tillsammans med tidspressen är rummet en riktig 
utmaning. 
 
Kameravinkeln rakt uppifrån är den bästa i ett rum av denna karaktär. 
Eftersom brädet roterar i sig hade en annan vinkel gjort det svårare för 
användaren att styra brädet och få en bra överblick på situationen. Motivet 
på väggarna och brädet är anpassat för banans tema och hjälper 
förhoppningsvis till att höja känslan för spelet. Golvet är enfärgat i 
sandfärg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. Livets balans - Design i spelet 
 
För att styra enheten trycker man ner musknappen på brädet och håller in 
denna samtidigt som musen flyttas runt. Kulans startplats är i övre vänsta 
hörnet och målet är att nå det gröna hålet. För att öka kontrollen på brädet 
finns det också en maxgräns på lutningen. Detta för att undvika att 
användaren flippar brädet upp och ner och gör allmänt omöjliga saker. 
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När kulan åker ner i ett annat hål än den gröna sätts en ljudslinga igång där 
man hör en kula rulla tillbaka. Denna slinga är synkroniserad med tiden 
det tar för spelet att på nytt släppa ner kulan på brädet. Detta är ett bra sätt 
att använda ljud för att återkoppla en händelse i spelet, vilket i sin tur ökar 
användarvänligheten. 
 

4.6.3 TIGERNS GAP 
Tidigare nämndes det att detta rum använde sig av ljud och att rummet är 
utformat efter en enkel ”memory princip”. Varje ljud spelas upp i 
slumpvis ordning och efter det ska deltagaren välja motsvarande djur i rätt 
ordning. För att höja svårighetsgraden stegvis måste man klara detta tre 
gånger i rad. För varje ny omgång läggs det till ett ytterligare ett nytt djur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16. Tigerns gap - Design i spelet 
 
Rummet på Boda Borg hade knappar för att välja vilket djur som tillhörde 
vilket läte. Vi hade självklart också kunnat göra knappar att klicka på med 
musen men ansåg att detta egentligen inte tillförde något. Att klicka med 
musen direkt på djuret är ett klart användarvänligare tillvägagångssätt. 
Dessutom sätter inte knapparna präglingen på rummet så det känns inte 
motiverat att krångla till allt med ett extra steg. 
 
För att skapa grafiken utgick vi ifrån vårt helhetstema för banan. Djuren 
placerades på ett stenbord och miljön runt omkring fick bli en tät djungel. 
Som vanligt ville vi ha kvar tanken att man fortfarande är i ett rum varför 
texturerna fick ett penselmålat utseende.  
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Dessutom skapar det en effekt som gör att bakgrunden blir lite mindre 
framtonande och man lättare fokuserar på stenbordet och djuren. Djuren 
konstruerades för att efterlikna leksakdjur precis som på Boda Borg.  
 
I underlaget står det att det är viktigt att få respons på sina handlingar med 
bra återkoppling. Det är därför viktigt att man ser vilket djur man markerar 
med musen. Som det föreslogs i designen av rummen ska djuren likna 
statyer. Djuren fick därför till att börja med vara i gråskala. När man sedan 
höll musen över ett djur fick det färg och blev på så vis markerat. Vi lade 
också till funktionen att man kan klicka på flera ljud i rad utan att 
ljudsamplingen behöver spelas färdigt. Eftersom rummet går på tid kan det 
vara irriterande att veta ordningen men inte hinna välja rätt djur på grund 
av att man måste höra djurlätet varje gång. Ordningen slumpas varje gång 
man spelar om rummet, och det går alltså inte bara att memorera 
ordningen. 
 

4.6.4 ANDERNAS UTMANING 
Till skillnad från originalidén har detta rum bara en klättervägg. Det finns 
ingen anledning att ha med fler väggar då ändå bara en användare kan 
spela spelet åt gången. Huvudsaken är att grundidén med rummet 
framhävs. Väggmotivet består av trädgrenar vilka sprider ut sig över 
väggarna. Grenarna är svartmålade för att man lättare ska se greppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. Andernas utmaning - Design i spelet 
 
 
Det finns tre olika sorters grepp på väggarna. Färgerna varierar mellan 
gult-grönt vilket ska ge intrycket att greppen är vissnande löv. 
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Rummet är också av mörkare karaktär vilket är ett sätt att höja stämningen 
på. Det grepp som ska tryckas ner ändrar färg till rött. När denna har 
tryckts ner får greppet tillbaka sin originalfärg och ett nytt grepp tänds upp 
med den röda färgen. Även här finns ljudeffekter som återkopplar till olika 
handlingar. 
 

4.6.5 SPADER DAM 
Som tidigare nämnts är detta rums problemlösning i form av olika 
talföljder. Tre olika varianter finns för tillfället att tillgå i spelet. Nedan är 
den korrekta kombinationen | 2 | 4 | 8 | 16 |, där 16 representeras av K (13) 
+ 3. Implementationen är väldigt likt förslaget i kapitel 3, med den stora 
skillnaden att rummet är anpassat för en spelare. Här hålls alltså luckorna 
stängda automatiskt. Kortrummet har fått texturer av spelkort, och 
spelkorten i sig är av klassisk stil och är anpassade för att visas i ett 
mindre format. Rummet har en glasvägg där korten är uppsatta på. Detta 
är av rena estetiska skäl och ska förhoppningsvis ge rummet lite mera 
djup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Spader dam - Design i spelet 

 

4.6.6 RUBIKS RÖR 
I förra kapitlet nämndes det att detta är ett rum där man ska låta en kula 
passera genom en mängd ihopkopplade rör. Vid varje ihopkopplad länk 
ändrar kulan riktning och tanken är att man ska försöka lista ut vart ett rör 
leder. 
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Eftersom vi redan har en fungerande 3d-motor bestämde vi oss för att helt 
enkelt simulera den riktiga konstruktionen i 3ds. Antalet hoplänkningar 
mellan rören fick bli en kombination av en lagom svårighetsgrad och hur 
många skärmen fick plats med. Att försöka dra ner antalet polygoner blev 
en utmaning. Trots att vi försökte spara på antalet polygoner blev detta 
rum det med mest polygoner i hela spelet. Vi fick också göra kulan något 
mindre än vad vi tänkt oss från början så att denna skulle kunna röra sig 
fritt inne i rören. Här såg vi också för första gången de stora skillnader i 
grafiken som finns mellan en rendering i 3ds och en realtidsrendering i 
Director. Det mest uppenbara är att texturerna i Director inte beter sig helt 
korrekt. Efter en massa testande kom vi också fram till att OpenGL och 
DirectX renderar grafiken annorlunda i Director. Mer om detta kan du läsa 
i bilaga 1. 
 
Designen är ganska sparsam. Anledningen till detta är att ställningen i sig 
är relativt komplex och upplevs grötig om den sätts mot en texturerad 
bakgrund. Vi valde därför att färga väggen bakom grå och endast ha en 
fondvägg med rör till höger. Perspektivet är rakt framifrån och 
anledningen till detta är helt enkelt att konstruktionen tar minst plats på 
detta sätt. Kameravinklar lite från sidan är också möjligt men efter en del 
buggar med texturen blev resultatet bäst med denna kameravinkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pusselrummet 
 
Figur 19. Rubiks rör - Design i spelet 
 
Ljudeffekter finns också i rummet, och hjälper bland annat spelare att 
uppmärksamma vilket mål som är aktuellt.  
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4.6.7 DE VISES VÄG 
Som tagits upp i kapitel tre ska kartan visa vilken väg man ska följa i nästa 
rum. Även om man kan vägen utantill måste man lägga klart pusslet för att 
dörren ska öppnas till nästa rum. Den stora skillnaden från den framtagna 
idén och implementationen är att man nu endast har en skärm istället för 
tre, eftersom man måste kunna lösa rummet själv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20. De vises väg - Design i spelet 
 
 
Först konstruerades rummet så att ha alla pusselbitar var utspridda men 
detta ändrades sedan till att bitarna lades i olika högar. Detta är framförallt 
för att spara plats. I vilka högar bitarna ligger och i vilken ordning de 
ligger slumpas fram. Pusslets bitar är kvadratiska för att motsvara de små 
rummen på nästa bana. Kvadratiska bitar gör det dock svårare att lösa 
pusslet. Man kan till exempel inte skilja på hörnbitar och mittenbitar som i 
ett vanligt pussel. För att kompensera detta har vi ett bakgrundsmönster i 
form av en karta och denna återfinns även på pusselbitarna. Man kan 
därför trots formen se vilka pusselbitar som är hörn- och kantbitar. Se 
figur 21 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21. Pusselbit och matchande bakgrund till höger 
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För att förenkla ännu mer har vi även en "snapfunktion". Detta gör att 
bitarna läggs på rätt plats automatiskt om man är inom max 4 pixlar av 
centerpositionen. Detta är också för att spelaren inte ska behöva passa in 
bitarna helt exakt med hjälp av musen. Detta skulle annars vara ett stort 
irritationsmoment tror vi. Ett mindre pussel går alltid att lösa och det är 
därför svårt att misslyckas i detta rum. För att ändå ha en lagom 
svårighetsgrad har vi därför en tidsfaktor. Denna gör att man måste vara 
ganska snabb på att lägga hela pusslet. Dessutom måste man memorera 
kartan till nästa rum.  
 
Rummets färger går i ljusblått och grått precis som övriga rum på banan. 
Blått är den dominerande färgen i detta rum. Bilden är relativt inzoomad 
och domineras nästan helt av kartan och dörren till nästa rum. 
 

4.6.8 PANS LABYRINT 
Implementeringen av detta rum är väldigt likt förslaget. Rent tekniskt är 
rummet rätt datorkrävande jämfört med övriga rum och därför har ett 
relativt enkelt utseende valts. Rummet är det sista i banan Intellektuell och 
följer det blåaktiga temat i den grafiska profilen. Rummet har en något 
mörkare ljussättning jämfört med tidigare rum, och det ska kännas att detta 
är det sista rummet på banan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22. Pans labyrint - Design i spelet 
 
Jämfört med de övriga rummen på banan får man inte direkt reda på om 
man har gjort något fel eftersom lamporna inte finns synliga vid start. Har 
man gått fel får man inte reda på detta förrän i sista delrummet där 
utgången finns. Det skulle vara alldeles för enkelt om till exempel en 
ljudeffekt skulle spelas upp så fort man gått fel väg.  
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Meningen är ju att man ska memorera den korrekta vägen från det tidigare 
rummet på banan. Värt att notera är också att detta rum kräver att man 
navigerar omkring med hjälp av tangentbordet. Övriga rum har enbart 
krävt att spelaren använder musen. 
 

4.7 KLISTERPROGRAMMERING 

Till en början gjordes rummen separat då flera rum kunde skapas 
parallellt. När rummen i grunden vara klara importerades dessa till en enda 
fil. Efter det skapades en mängd funktioner och script för att få ett 
fungerande spel i slutändan. Eftersom inget av dessa script tillhör något 
egentligt rum har vi valt att lägga detta under ett eget kapitel kallat 
klisterprogrammering.  
 
Till att börja med har alla rum någon form av resetfunktion och den 
återställer rummet till sin ursprungliga form. Exempel på sådana 
funktioner kan vara att göra objekt synliga eller osynliga eller att sätta 
spärrflaggor för olika ”actions” som senare ska kunna utföras.  
 
För att få en naturlig övergång mellan varje rum har vi lagt in att spelaren 
själv får välja att gå vidare. När ett rum är avklarat måste spelaren därför 
klicka på dörren som leder till nästa rum. Det går också att klicka på 
dörren innan rummet har klarats av. Variabeln ”check” kommer då alltid 
vara 0 och spelaren får börja om från början. Är check däremot ett tal 
kommer man till nästa del i spelet som motsvarar det talet.  
 
Dörren består endast av en pixel och är en egen castmember. Eftersom 
bilder enkelt kan skalas i Director sparas plats på att importera en minimal 
utgångsbild. Efter att bilden importerats skalas pixeln upp för att täcka ett 
visst område, och denna placeras sedan ut över dörren i bakgrundsbilden. 
Sedan görs den utplacerade bilden osynlig och spelaren uppfattar det 
därför att dörren i bakgrunden kan klickas på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23. Dörren i bakgrundsbilden får ett osynligt klickbart objekt 
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Bakgrunden är till skillnad från w3d-objekten ofta en renderad bild från 
3ds. Vi har helt enkelt renderat ut en w3d-fil och en bakgrundsbild från 
samma perspektiv. Anledningen till detta är för att man inte ska behöva 
belasta grafikmotorn med objekt som inte påverkar scenen fysiskt.  
 
I många rum har vi också använt den ovanstående beskrivna tekniken för 
att tända och släcka lampor. Lampor placeras ut i olika färger ovanpå 
bakgrunden. Varje lampa är endast en importerad bild som skalas och 
roteras för att passa rummets storlek och perspektiv. När ett rum klaras av 
görs bilden av ett grönt ljus synlig och spelaren uppfattar det då som att 
den gröna lampan tänds. I de rum där en ren 3d-modell är bakgrund och de 
rum där det går att gå omkring fritt är däremot dörren och lamporna egna 
3d-objekt. Ett exempel på detta är Pans labyrint. 
 
Menyn kan också sägas vara en klisterfunktion. Här kan man välja att 
spela hela banan eller bara ett rum. Spelar man bara ett rum kommer man 
automatiskt tillbaka till menyn efteråt. Innan man kommer till menyn 
kommer man dock till en ”game over” skärm. Den visas lite annorlunda 
beroende på om man klarat eller missat rummet, och ger dessutom lite 
information om Boda Borg. Växlingen mellan olika skärmar övergår till 
svart och sedan till nya skärmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 24. Menyn för tempelbanan 
 
 
Andra klisterfunktioner ser till att tiden anpassas för varje rum och håller 
också reda på totaltiden man har förbrukat. Totaltiden är tänkt att kunna 
användas för en eventuell highscore-lista. Dessutom anpassas musiken 
mellan varje rum. Mer om detta kan du läsa i kapitlet om musik och 
ljudeffekter. 
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4.8 MUSIK OCH LJUDEFFEKTER 

Musiken för Intellektuell har en ganska lugn och avslappnad komposition. 
Spelaren ska få ett ljust och glatt intryck av melodin. Eftersom musiken är 
tänk som bakgrundsmusik är det viktigt att inte låta melodi eller 
instrument ta överhanden. Musiken är gjord för att automatiskt loopa utan 
att det märks. Programvara är Reason 3.0 samt Impulse Tracker och Cool 
Edit Pro där flera samplingar har konstruerats. 
 
Musiken för Tempel har en lite mystisk och stämningsskapande effekt. 
Spelaren ska få intrycket av en lite ödslig miljö som är långt bort från vår 
egen civilisation. Det ska dock inte vara någon skräckmusik så disharmoni 
har undvikits. Istället är det ljud och samplingar som på ett ”ensligt” sätt 
skapar stämningen för banan.  
 
Ljudeffekterna har framförallt två syften. Dels är det för att öka realismen, 
men främst är det för att ge spelaren återkoppling för olika händelser. När 
till exempel en lampa tänds eller spelaren gör ett val med musen ska detta 
inte bara ge en visuell återkoppling utan också en auditiv återkoppling. 
Detta är något som registreras undermedvetet och dessa ljud är därför 
klassiska ”knäpp” och ”klick” vilka är vanligt förekommande i spel och 
andra applikationer med olika menysystem. Det finns också ljud som 
återkopplar på ett specifikt sätt och hjälper spelare att förstå vad som 
händer. Ett exempel på detta är dörrarna som öppnas och stängs när man 
klickar på dessa och tar sig vidare till nästa rum. I detta fall är det ingen 
animation som visar att man öppnar dörren men ljudet gör ändå att 
spelaren förstår vad som händer. Ett annat exempel på specifika 
ljudeffekter är exempelvis i ”Livets balans”. När kulan åker ner i ett hål 
spelas ett ljud upp där man hör att kulan åker tillbaka längs botten på 
lådan. Detta gör att det känns naturligt för spelaren att vänta en stund 
medan kulan återförs till startpositionen. 
 
I Director har man en ganska bra kontroll över hur ljud hanteras. Man kan 
spela ljud och ljudeffekter i olika kanaler och kontrollera volymen på 
dessa, ungefär som hos en vanlig mixer. Däremot kan man inte spela två 
ljud samtidigt i samma kanal. Detta gör att musiken ligger i två olika spår 
och ljudeffekterna i ett antal olika spår. Musiken ”fadas” in och ut vid start 
av en nivå och loopas sedan hela tiden då spelaren är kvar på samma bana. 
Ljudeffekter kan triggas med i princip alla sorters actions så 
programmering för musiken var väldigt enkel så länge man håller reda på 
vilka kanaler som används eller kan tänkas användas för tillfället. Inga 
speciella effekter läggs på i realtid, utan alla rumseffekter, eko och 
liknande saker är förrenderat och ligger i ljudfilen. Formaten som stöds av 
Director är wav och mp3. Vi har använt mp3-filer för att spara plats.  
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4.9 INTRO 

Ett spel är inte ett riktigt spel utan ett intro. Ett intro kan ge användaren en 
presentation av många saker. Det kan till exempel visa en handling, 
information eller en idé och behöver inte vara omfattande på något sätt. 
Eftersom spelet skulle ses som en reklamprodukt för Boda Borg Skellefteå 
ville vi framhäva det karakteristiska för just dem, nämligen platsen för 
Borgen. Mitt inne i Vitberget, 2 km norr om centrala Skellefteå ligger 
äventyrshuset. Tidigare har platsen varit en stridsledningscentral och är 
därför fylld av framsprängda gångar och rum. För att ta sig till receptionen 
måste man gå genom en lång tunnel inne i berget som kröker sig åt 
vänster. Därför tänkte vi att en film med en inflygning från ingången till 
tunneln och genom tunneln skulle vara ett passande intro. 
 
Modellen är byggd i 3ds Max och ska efterlikna vägen till Boda Borgs 
lokaler. Figur 25 visar modell och verklighet.  
 
   
 

Figur 25. Jämförelse av entrén i introt och Boda Borg i Skellefteå 
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5 KAPITEL 5 – RESULTAT 

 
Arbetet har för vår egen del varit givande och intressant. Den största 
behållningen är att vi lärt oss strukturen vid ett lite större projekt, där vi 
jobbat med både framtagning av idéer, implementering och 
dokumentation. Det centrala i arbetet har varit dels att konstruera ett 
underlag för framtagning av rum och dels att producera ett reklamspel 
med de framtagna rummen som utgångspunkt. Detta har resulterat i ett 
sammanfattat underlag och en visuell presentation i form av spelet. Vi 
tycker själva att målen som sattes har uppfyllts. Varför så och vad Boda 
Borg anser om resultatet kan du läsa om i detta kapitel. Vi har också 
sammanställt våra egna reflektioner samt diskuterar vad som kan göras i 
framtiden. 
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5.1 UTVÄRDERING AV UNDERLAGET 

Vi anser själva att underlaget ger ett relativt enkelt och bra perspektiv för 
den ansvarige rumsdesignern på varje Boda Borg-anläggning. För oss var 
det en bra och enkel checklista att följa då vi tog fram designen på 
rummen. Boda Borg ansåg själva att underlaget skulle komma till stor 
nytta för ”brainstorming” av nya rum. 
 

5.2 UTVÄRDERING AV SPELET 

När det gäller programvara har Director och 3ds Max varit en bra 
kombination. Den största begränsningen har varit shockwave-exportern i 
3ds Max. Rätt tidigt i arbetet märkte vi att exportern inte hade något stöd 
för avancerade texturer. Då samtliga rum var tänkta att modelleras i 3ds 
fick vi helt enkelt endast exportera de delar av rummet som skulle 
användas interaktivt i själva spelet.  
 
Designen och spelupplägget tycker vi själva blev bra. Har man aldrig varit 
på Boda Borg förut och spelar spelet så kommer man att känna igen sig 
vid ett senare besök. Det finns självklart saker att förbättra, men spelet 
håller i alla fall en någorlunda jämn nivå när det gäller utseende och 
design på olika rum. Helheten blev klart godkänd anser vi själva. 
Programmeringen har fungerat bra, men det finns förmodligen många sätt 
att optimera flera av rummen i spelet. Vissa rum kräver mer processorkraft 
än andra, vilket kan märkas om man spelar på en äldre dator. Detta liksom 
designen är förstås i slutändan en fråga om tid och prioritering. Nedan kan 
du läsa vad Boda Borg anser om spelet och dess utformning. 
 
”Vi testade på flera datorer och märkte att det skilde sig åt ganska mycket 
mellan dessa. Det gick alldeles för segt och blev ganska tråkigt på en seg 
dator men blev genast roligare på en snabbare dator. Vi tycker att Rubiks 
rör var en jättekul idé med bra svårighetsgrad. Pusslet som visade vilken 
väg vi skulle gå i Pans labyrint var också bra, särskilt därför att nyanserna 
på brickorna visade lite vart de skulle ligga. Livets balans var lite segt på 
första datorn, och bollen rullade knappt framåt, men blev bättre och klart 
roligare på en snabbare dator.” 
 
”Templets gåta och Spader dam var utmärkta som första rum på de olika 
banorna. Tigerns gap var bra och lätt att förstå. Däremot var det lite svårt 
att förstå vad som skulle göras på Andernas utmaning. Grafiken var 
väldigt bra på hela spelet, och spelet såg överlag väldigt proffsigt ut. 
Övergripande så tycker vi att det är ett kul spel, snyggt utformat men ändå 
lite klurigt, precis som våra egna banor!” 
 
Spelet finns i dagsläget, april 2007, att spela på Boda Borgs hemsida. 
http://www.bodaborg.nu/spel 
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5.3 FRAMTIDA UTVECKLING 

Fortsatt arbete skulle kunna vara att implementera en ”high score”-lista för 
ett eller flera rum och möjligtvis för en hel bana. Med en sådan funktion 
skulle tävlingar kunna utlysas. Till exempel skulle målet kunna vara att 
avsluta ett rum eller bana på bästa möjliga tid. En sådan tävling skulle 
locka fler förstagångsbesökare. Även gamla besökare skulle med större 
sannolikhet återvända till hemsidan för chansen att vinna till exempel 
entrébiljetter. 
 
Vi skulle också kunna utveckla ett mer seriöst intro, och självklart variera 
och lägga till fler rum. Musiken skulle också kunna utvecklas så att två 
versioner, en vanlig variant och en stressvariant, spelas samtidigt. När man 
början på en bana hörs endast den vanliga bakgrundsmusiken, men när 
tiden tar slut växlar musiken till andra kanalen och stressfaktorn ökar. Att 
spela två spår samtidigt gör att timingen alltid är korrekt oavsett vilken tid 
stresspåret startar. 
 
Går man ännu djupare kan man tänka sig att spelet också skulle kunna 
användas som underlag för att undersöka vilka rum som är populära, och 
därmed också avgöra vilka som är värda att satsa på i verkligheten. Man 
kan till exempel utvärdera uppgiften bland användare i olika åldrar för att 
få respons på vad som är bra och dåligt, och vad som eventuellt måste 
ändras på. Detta kräver dock ytterligare specialanpassning och ett ganska 
stort insamlingsarbete, och är därför något vi lämnar åt framtiden. 
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6.3 ORDLISTA 

 
 
3ds Max 
3d Studio Max är ett 3-dimensionellt vektorbaserat animationsprogram 
utvecklat av företaget Autodesk. Programmet är skapat ur föregångaren 3d 
Studio för DOS. Den senaste versionen av 3d Studio Max är version 9. 3ds 
Max är ett av de mest använda 3d-animationsprogrammen idag, bland 
annat för att det funnits så länge till PC, framförallt till Windows-
plattformen, samt för dess kraftfulla användarmöjligheter och plugin-
arkitektur. Det finns stora mängder plugins skapade till 3ds Max. Mer 
information finns på 
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=5659302 
 
Actionscripts 
ActionScript är ett slags skriptspråk specifikt för Flash. ActionScript kan 
man med fördel använda när man gör animationer, filmer och andra 
interaktiva tillämpningar för att styra vad som skall hända. Mer 
information finns på http://www.actionscript.org/ 
 
API  
API eller Application Programming Interface är definitioner av sätt som 
programvara kan kommunicera med. Ofta används API:er som ett lager 
eller gränssnitt mellan högnivå och lågnivå inom programmering. Själva 
API:et är abstrakt och fungerar som en regelbok. Mer information finns på  
http://sv.wikipedia.org/wiki/API 
 
ChromeLIB  
ChromeLIB är ett Xtra till Director för Shockwave 3d. Mer information 
finns på http://www.chromelib.com/ 
 
 
Director  
Director är ett verktyg för att skapa innehåll för CD-ROM-skivor, DVD-
skivor, offentliga informationsterminaler och Internet. Mer information 
finns på http://www.apple.com/se/macosx/applications/director/ 

 
DirectX  
DirectX är ett API för spelprogrammering skapat av Microsoft. Nuvarande 
version är DirectX 9c, även om komponenter som DirectSound och 
DirectInput inte utvecklats mer utan ligger kvar på version 8. I "DirectX 
10" kommer enbart Direct3d att uppdateras till någon större grad. DirectX 
10 är direkt sammankopplat med Windows Vista, alltså är det inte troligt 
att den släpps till tidigare Windows-versioner. Mer information på  
http://www.microsoft.com/windows/directx/default.mspx 
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Flash 
Adobe Flash (tidigare Macromedia Flash) är ett datorprogram som 
används för att skapa tvådimensionella animationer, spel och så kallade 
Rich Internet Applications (RIA) för webben. För att visa Flash-grafik i en 
webbläsare krävs insticksprogrammet Adobe Flash Player. Mer 
information finns på http://www.adobe.com/se/ 
 
Fps 
Fps är en term som inom spelvärlden som i detta fall refererar till First-
person shooter, en definition av en viss typ av spel och en synvinkel i spel. 
I andra sammanhang kan det också betyda Frames per second. 

 
Havok Xtra  
En fysikmotor som kan implementeras i Director. Mer information finns 
på http://director-online.com/havok/ 
 
Java 
Java, eller JAVA, är ett objektorienterat programspråk som konstruerades 
av bland andra James Gosling på Sun Microsystems 1991-1995. Mer 
information finns på http://www.java.com/sv/ 

 
Java3D 
Java3D är ett API för att framställa avancerad 3d-grafik som är helt 
javabaserad. Mer information finns på https://java3d.dev.java.net/ 
 
LightWave 
LightWave 3d är ett datorprogram för 3d-modellering, rendering och 
animering. Programmet har blivit populärt bland professionella användare 
inom film, tv och datorspel för dess kraftfulla verktyg men även hos 
hobbyister för sitt användarvänliga gränssnitt och lägre prislapp än 
konkurrenterna. Mer information finns på 
http://www.newtek.com/lightwave/ 

 
Lingo 
Lingo är ett programmeringsspråk i Director. Mer information finns på 
http://www.adobe.com/support/director/lingo.html 

 
Mappning 
Logiska kopplingar mellan element i en mängd och element i en annan 
mängd. 
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OpenGL 
OpenGL (Open Graphics Library) är en specifikation som definierar ett 
plattformsoberoende API för att skriva applikationer med datorgrafik i två 
eller tre dimensioner. Gränssnittet består av över 250 olika funktionsanrop 
som kan användas för att rita komplexa tredimensionella scener från enkla 
primitiver. Det används inom datorspelsbranchen, där det konkurrerar med 
Direct3D (som dock endast finns tillgängligt för Microsoft Windows). 
OpenGL används ofta inom industriella tillämpningar såsom CAD, 
virtuell verklighet samt vetenskaplig och informationsteknisk 
visualisering. Mer information på http://www.opengl.org/ 
 
Scengrafsbaserat 
En scengraf organiserar grafiska element hierarkiskt baserat på en samling 
noder i t. ex. en trädstruktur. Mer information finns på  
http://en.wikipedia.org/wiki/Scene_graph 
 
Shockwave 
Shockwave, ett verktyg utarbetat av företaget Macromedia som möjliggör 
interaktivitet i webmiljöer. Med hjälp av Shockwave kan den som skapar 
webbsidan integrera rörliga bilder, ljud, reaktioner på musrörelser m m. 
Mer information finns på  
http://sdc.shockwave.com/cfusion/knowledgebase/index.cfm?id=tn_15508 

 
Shockwave 3d Exporter 
Shockwave 3d exporter är ett plugin till 3ds Max som tillåter användaren 
att spara ner arbeten som W3D-filer för användning i Shockwave 3D. Mer 
information finns på   
http://www.adobe.com/support/director/work_3d/models_use_in_sw/mod
els_use_in_sw09.html  
 
Swift 3d 
Swift 3d är ett program som skapar 3d-grafik och animeringar för 
användning i Flash. Mer information finns på  
http://www.erain.com/products/swift3d/ 

 
Vektorrendering  
Mer information finns på http://www.erain.com/company/technology/ 

 
Xtras 
Xtras kan man säga är plugins till Director. Mer information finns på 
http://www.adobe.com/support/director/xtras.html 
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BILAGA 1 – PROGRAMMERING: UTFÖRANDE OCH PROBLEM 

 
Programmeringen var en stor del av arbetet men hade inget med 
rapportens egentliga syfte att göra. För vår egen skull valde vi ändå att 
beskriva utförandet av viss programmering i rummen. Vi försöker förklara 
den strukturella uppbyggnaden av koden och principen bakom utförandet. 
Exakta syntaxer finns dock inte med, eftersom denna bilaga i så fall skulle 
bli väldigt lång. Har du frågor eller vill ha tillgång till exakt programkod 
går det bra att kontakta oss via e-mail. Förutom ovanstående tas också en 
del programmeringsproblem upp som vi haft under arbetets gång. 
 

         SPADER DAM 
Efter att ha klargjort designen på rummet blev detta ett av de lättaste 
rummen logiskt sett att programmera. Det behövs i princip bara enklare if-
satser för vilka kort man kan välja. Vi utformade det så att rätt 
kortkombination skapar en unik sifferkombination. En del planering 
krävdes dock för att detta skulle fungera. Om talföljden ska vara 2 4 8 16 
och dessa till exempel representeras av  2  4  8 13 + 3 har man valt rätt 
kombination. 
 
Genom att begränsa de valmöjligheter man har kan man enkelt få 
användaren att välja bland kort som tillsammans skapar unika 
kortkombinationer genom att addera kortens summa. Ett exempel på det 
följer nedan. Först får man korten 2 och 4 givet. Sedan kan man i nästa 
steg välja mellan 8 och 12. I återstående steg kan man välja mellan 7 och 
13 samt 3 eller 1/14. Har man valt rätt kort får man slutsumman 2 + 4 + 8 
+ 13 + 3 = 30. Alla andra totalsummer räknas som fel svar. Det gäller 
dock att välja alternativen med detta i åtanke så att fel alternativ inte ska 
kunna ge samma totalsumma som rätt alternativ.  
 
Fördelen med detta är att det är väldigt lätt att programmera. Man behöver 
endast ha en variabel som håller reda på totalsumman. Nackdelen med 
detta är att man får totalt sett färre antal kombinationer och spelkort man 
kan använda. Men i vårt fall var det ändå mer än tillräckligt och vi la ingen 
extra energi på att göra ett mer flexibelt system. Förutom detta gjordes 
också en del spärrfunktioner för att förhindra användaren att klicka på 
flera kort samtidigt eller välja kort i fel ordning. 
 

RUBIKS RÖR 
Det man först och främst behöver programmera är att slumpa fram ett mål 
och tända detta så spelaren vet vart kulan ska hamna. Målet utgörs av en 
platta och är ett eget objekt i w3d-filen. Efter att positionen har slumpats 
fram sparas detta i en variabel. Från början är kulan i scenen satt att inte 
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påverkas av gravitation och andra parametrar i rummet. Kulan är också 
satt att vara osynlig. Spelaren får sedan med musen välja en startpunkt. 
Startpunkterna är precis som målen egna objekt i w3d-filen och går därför 
att anropa direkt från Director. Man kan namnge enskilda objekt i 3ds och 
dessa namn följer sedan med vid exporten till w3d. Nedan följer ett enkelt 
exempel på hur man anropar ett objekt och ändrar en färg. 
 
   planebgcolor = rgb(110,105,90) 
   member("w3d").model("namn").shader.diffuse = planebgcolor 
 
Detta utförs i samband med någon action. En action kan till exempel vara 
att användaren för musen över en viss position på skärmen. Med denna 
princip är det också enkelt att kontrollera ljuset och lampor i ett rum som 
innehåller w3d-objekt. På liknande sätt kan man även sätta ett objekts 
position och andra elementära egenskaper. Man får dock uppmärksamma 
att det inte går att ändra färg om objektet har en textur. Inte ens om 
”texturen” bara är en färg från färgpaletten i 3ds. Objektet måste vara helt 
neutralt och detta orsakade en hel del problem för oss innan vi kom på hur 
det fungerade. 
 
För att återgå till rummet. Spelaren kan bara välja mellan startpunkter som 
är precis ovanför de olika rören. Kulans startposition sätts sedan till den 
valda startpunkten och objektet blir samtidigt rörligt och synligt. Då kulan 
blir rörlig faller den automatiskt ner i röret. Detta sker genom att vi 
använder en fysikmotor kallad HavokXtra. (Hur man definierar objekt i en 
w3d-fil som kan tolkas av HavokXtra kan du läsa om senare i detta 
kapitel.) Eftersom alla rör i ställningen är korrekt hoplänkade sköter sig 
resten av rummet automatiskt. Det enda man behöver göra sedan är att 
hålla reda på kulans position. Positionen kontrolleras vid varje frame 
spelets uppdateras.  
 
Då kulan hamnar vid rätt mål får spelaren en poäng. Detta upprepas sedan 
två gånger till och om spelaren klarar att lista ut rätt väg varje gång öppnas 
dörren till nästa rum. Eftersom Shockwave automatiskt droppar frames om 
spelet går långsamt kan det hända att kulans position ibland missar målet. 
Därför har målen en rejäl marginal i z-led. Vissa spärrfunktioner är också 
satta så att spelaren inte ska kunna markera en startposition när kulan är i 
rörelse och så vidare. 
 

DE VISES VÄG 
Förutom diverse spärrfunktioner använder detta rum sig i huvudsak av två 
script. Det första scriptet ser till så att bitarna kan förflyttas fritt på 
spelplanen. Restriktionerna ligger i att den måste hålla sig innanför 
bildskärmen i spelets bakgrund. Vid kommandot mouseUp jämförs sedan 
positionen för den valda pusselbiten med den korrekta positionen för 
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biten. Den korrekta positionen är fördefinierad. Om pusselbiten ligger 
inom ett visst intervall placeras den på korrekt plats och flaggas som "rätt" 
i en lista. Listan kontrolleras vid varje mouseUp och när alla bitar är på 
plats stannar tiden och man kan välja att gå in till nästa rum. 
 
När man först plockar bitarna ligger de i ett antal olika högar. Ordningen 
är slumpad och de bitar som får högst värde på z-koordinaten ligger överst 
i högen. Eftersom man ser rummet rakt framifrån och bitarna inte skalas 
märker man inte att två bitar som ligger bredvid varandra egentligen har 
en höjdskillnad. Man märker det dock om man med musen för en pusselbit 
förbi en annan pusselbit och den andra pusselbiten hamnar framför. Detta 
blir ett problem eftersom vissa pusselbitar då kan försvinna bakom andra 
bitar. Därför gjorde vi också ett script som ser till så att den bit man för 
tillfället drar i alltid hamnar längst fram. Skulle man inte göra detta skulle 
man helt enkelt tappa bort biten som bilden nedan till vänster visar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANS LABYRINT 
Själva labyrinten modellerades i 3ds Max för att sedan exporteras som en 
Shockwave 3d sprite till Director. Det fanns två alternativ att välja mellan 
när det gäller kollisionshantering för spelaren och väggar. Antingen 
försöker man utnyttja Havok Xtras inbyggda stöd vilket inte kräver någon 
extra kod eller så kan man använda sig av Directors egna 
kollisionshantering i Lingo. Att ställa upp fysiken med HavokXtra är 
relativt enkelt. Först importerar man ett Havok Media element och lägger 
till det som en cast member. Därefter lägger man till en Havok Physics 
(Inserted HKE) från Havokbiblioteket och drar denna till 3d spriten. Nu 
kan man ställa in vilka objekt som ska agera mot varandra. Det verkar 
enkelt men har också en stor begränsning. Problemet är att det inte går att 
påverka ett rörligt objekt när fysiken sätts igång. Därför var vi tvungna att 
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skapa en egen styrning i Lingo. Denna gick dock inte att kombinera med 
Havok, och det fanns bara Directors egna kollisionshantering kvar att 
använda sig av. Nedan följer ett exmpel på hur man kan göra för att 
manuellt kontrollera kollisionshantering. 
 
member("name_3dworld").model("name_model").addmodifier(#collision) 
member("name_3dworld").model("name_model").collision.enabled = true 
member("name_3dworld").model("name_model").collision.resolve = true 
member("name_3dworld").model("name_model").collision.mode = sphere 
 
Med denna kodserie deklarerar man att modellen ”name_model” i 3d 
spriten ”member("name_3dworld")” kan kollidera med andra objekt. 
Resolve innebär att objektet ska stanna vid en kollision. Inga andra objekt 
är dock deklarerade just nu men det är bara att göra på samma sätt som 
ovan. Det finns också ett kommando för att göra objektet osynligt. 
 
member("name_3dworld").model("name_model2").visibility = #none 
 
Om man nu flyttar det rörliga objekt (name_model) mot den osynliga 
modellen ”name_model2” kommer det att uppstå en kollision. Varje 
objekt man vill att ”name_model” ska kollidera med måste deklareras. 
Rummet är uppbyggt av en massa väggar vilka alla ska kollidera med det 
rörliga objektet.  
 
Det största problemet nu är att få en så bra kollision som möjligt mellan 
dessa objekt. Detta beror i första hand på i vilken form ”name_model” har. 
I Director finns tre stycken olika alternativ och dessa är #mesh, #box och 
#sphere. #mesh använder noggrann beräkning av objektet men är därför 
mycket mer datorkrävande och ett alternativ vi snabbt uteslöt. För väggar 
som är rektangulära eller kvadratiska är det naturligt att välja #box, och 
#sphere väljs förstås för sfäriska objekt. För att förtydliga detta med 
kollisionshanteringen har den röda boxen i figuren nedan valts med 
#sphere som collision mode. Boxen kommer alltså att kollidera så fort 
sfären runt boxen kolliderar med en annan form. 
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Det har dock varit lättare sagt än gjort att få kollisionen att fungera bra 
mellan objekten. Vi hade problem med följande; Det rörliga objektet 
fastnar i väggen. Det rörliga objektet har på vissa ställen åkt igenom de 
fasta objekten, det vill säga kollisionen fungerar på hela objektet förutom 
på vissa delar där man åker igenom samt att kollisionen också sker för 
tidigt ibland. Det rörliga objektet kolliderar för långt ifrån det fasta 
objektet. Slutligen var det också ett problem att vid rotation av det rörliga 
objektet åker kameran igenom det fasta objektet. 
 
Ovanstående problem uppstår då man både hade väggar och det rörliga 
objektet som #box. Det rörliga objektet var då också en kub. 
Kombinationen med väggar som #box och det rörliga objektet som 
#sphere gav också ett liknande resultat med många buggar.  
 
Mellan endast sfäriska objekt uppstod dock inga av de ovanstående 
problemen, men att använda #sphere som collision mode på väggarna 
funkar inte eftersom kollisionsytan blir oacceptabelt stor. För att komma 
runt detta problem är det tvunget att fylla väggarna med små sfäriska 
objekt i höjd med det rörliga objektet. Till en början fylldes varje vägg 
med fyra stycken sfärer för att få bra täckning av hela väggen. Detta ledde 
dock till att polygonantalet sköt i höjden. Därför har antalet sfärer i 
väggarna minskat från fyra till tre stycken och antalet polygoner per sfär 
har dragits ner avsevärt, så att de snarare har blivit diamantformade. I och 
med detta är inte kollisionen mot väggarna perfekta men ändå helt 
acceptabla. Det känns absolut som väggarna ger en plan kollision i nästan 
alla situationer. En omständlig lösning, men den enda vi lyckades 
åstadkomma under projektet. I slutändan är det ju ändå resultatet det enda 
som räknas. 
 

TEMPLETS GÅTA 
För att kontrollera vilka bokstäver som trycktes ner användes i början en 
metod med olika nästlade if-satser. Det gick ut på att kontrollera om en 
viss w3d-modell hade tryckts ner. Om till exempel ordet var ”MAJS”, 
kontrollerades det först om bokstaven användaren tryckte ner var ett M. 
Ifall detta stämde hamnade man i nästa if-sats som skulle kontrollera om 
användaren tryckte ner bokstaven A. Om användaren tryckte ner en annan 
bokstav hamnade man utanför if-satsen och man fick börja om från början. 
Detta sätt fungerade visserligen men det fanns många nackdelar med 
tillvägagångssättet. Om man ville ha ett längre eller kortare ord var man 
tvungen att lägga till och ta bort if-satser vilket inte var så praktiskt. 
Dessutom skulle man få fel ifall man skrev ”MAJS” som ”JSAM”. Ser 
man till spelets upplägg måste detta vara godkänt och ursprungskoden 
behövde definitivt åtgärdas.  
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Istället för nästlade if-satser ändrade vi koden så den kontrollerade vilka 
bokstäver som har tryckts ner. Om ordet är på fem bokstäver och fem 
bokstäver trycks ner sker en kontroll på vilka dessa bokstäver är. Ifall 
dessa bokstäver bildar rätt ord kommer man vidare till nästa rum. Ifall det 
är fel ord får man trycka ner en gång till och allt nollställs. Detta var både 
en enklare och bättre lösning på problemet. Förutom funktionen att 
spelaren skriver rätt ord behövdes också en massa återkoppling 
programmeras. Spelaren ska se vilken plats som markeras och vilka plattor 
som är nedtryckta. För att kontrollera detta måste alla delar i plattorna vara 
separata objekt, och dessutom får man tänka på att det inte visuellt går att 
påverka objekt med texturer. Detta gjorde att utformningen på plattorna i 
3ds behövde planeras noga. Dessutom lades det till kod för musik, som 
gjorde att en ledtråd i form av en musikslinga efter en viss tid aktiverades. 
 

LIVETS BALANS 
Detta är ett spel som detta passar Havoks fysikmotor perfekt. Till skillnad 
från labyrinten finns det inget behov att styra kulan, utan denna ska agera 
fritt med de fysiska krafter som rummet är satt till. Det enda som ska röra 
sig är själva brädet som användaren styr och kulan ska följa brädets 
rörelser med hjälp av gravitationen. Brädet är gjort i 3ds Max och har 
exporterats som en Shockwave 3d. Redan i 3ds Max måste man dock 
förbereda för Havoks fysikmotor. För varje objekt finns olika egenskaper 
man kan ställa in. I detta fall är det intressant att ge kulan en massa. 
Övriga objekt behöver ingen massa eftersom de ändå inte ska påverkas av 
någon gravitation. Detta är också parametrar som kan skrivas över i 
Director, vilket är att föredra då man testar spelet. 
 
För att Havok ska fungera i Director måste objekten i brädet deklareras 
som fasta eller rörliga objekt. Golv och väggar deklareras som fasta objekt 
medan kulan är ett rörligt. De fasta objekten kan deklareras direkt från 
Havokbiblioteket utan extra kodning. Däremot måste kulan deklareras för 
hand, dvs kodas enskilt i Lingo. Detta eftersom det blir lättare att få 
kontroll på positionen. Denna kod deklarerar kulan: 
 
namn =  hk.makeMovableRigidBody(namn_modell, massa, true, typ) 
 
Hk är variabeln för havoks fysikmotor. True är default och betyder att 
objektet ska vara konvex. Om typen är konvex kan man till exempel 
deklarera en sfär med #sphere vilket passar bra i detta fall. Nu när fysiken 
finns måste den anpassas till brädets rörelser. Även om det kan tyckas att 
brädet roterar så är det snarare kameran som förflyttar sig runt brädet. Idén 
är att gravitationen också ska få samma riktning som kameran. Tanken är 
att beräkna vinkeln mellan muspekarens position när den trycks ned och 
skillnaden i höjd- och sidled när man flyttar runt musen. Denna skillnad 
utgör en vinkel i x-led och y-led och en rotation skapas för dessa vinklar. 
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Än så länge har bara beräkningar tagits fram. Den visuella förändringen 
syns när kamerans position sätts till den position som rotationen har gett 
upphov till. Samma variabler som styr rotationen används till att beräkna 
den nya riktningen för gravitationen. På så sätt koordineras gravitationen 
efter kamerans rörelser. 
 
Kulans position fås genom name.position och uppdateras för varje frame. 
Genom enkla if-satser kan man kontrollera om kulan har åkt ner i rätt hål 
eller inte. Om de bestämda koordinaterna stämmer överens med kulans har 
man åkt ner i rätt hål och man fortsätter till nästa rum. Om de inte 
stämmer, och man har åkt ner i ett annat hål, får man börja om från början. 
Ljudeffekter för återkoppling har också programmerats. 
 

TIGERNS GAP 
Till att börja med finns det ett script som slumpar fram ordningen som 
djurlätena spelas upp i. Dessa lagras i en lista och programmet anropar 
sedan denna lista för att spela upp ljuden. När användaren sedan klickar på 
djuren sparas ordningen för detta undan i en annan lista och dessa jämförs 
sedan med varandra. Listorna jämförs först när man klickat på alla djur. 
Har spelaren fått alla rätt går spelet vidare, och lista nummer två skapas. 
Denna lista slumpas också fram och innehåller dessutom ett extra läte. När 
man gissat rätt på allting tre gånger i rad kan man gå vidare till nästa rum. 
 
När spelaren själv klickar med musen spelas musiken upp med hjälp av ett 
script. Det är också ett script som sköter markeringen, det vill säga 
färgningen av djuret. Dessa script exekveras direkt och man kan därför 
snabbt klicka på flera djur i följd om man skulle vilja det. När programmet 
däremot ska spela upp en lista gör det istället så att det hoppar till olika 
positioner i ”scoren” i Director. Varje position innehåller ett specifikt 
markerat djur och dess läte. Anledningen till att programmet inte anropar 
scripten är för att det skulle bli krångligt att kontrollera hastigheten. Skulle 
datorn bara anropa alla script i rad, skulle den anropa dessa på mindre än 
en tiondel, och resultatet skulle bli en väldig röra av ljud. Det är heller inte 
en bra lösning att lägga in automatiska pauser i scripten eftersom detta 
skulle göra att spelaren också tvingas vänta en bestämd tid. Därför valde 
vi att använda den dubbla lösningen som beskrivs ovan. Detta script 
kräver också en hel del flaggor och spärrfunktioner för att hålla reda på i 
vilken omgång spelaren är, och hur många rätt denna har fått hittills. 

 

ANDERNAS UTMANING 
Till att börja med krävdes det en klättervägg, och det fanns två alternativ 
för att skapa denna. Problemet i sig ligger inte på väggen utan på själva 
greppen. Antingen ritar man greppen i Photoshop eller direkt i Director, 
och använder vanliga behavior scripts för att växla mellan de olika 
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greppen. Nackdelarna är dock att varje grepp behöver varsitt cast member, 
och att detta tar onödigt med plats. Istället har greppen modellerats i 3ds 
Max som en w3d-fil med flera separata objekt. Det är nu också lättare att 
skapa objekt som verkligen har rätt perspektiv. Varje grepp har namngivits 
i 3ds med talet 1 till max antalet grepp. När sedan ett tal har slumpats fram 
ska greppet med samma namn tändas. Först måste dock originalfärgen 
sparas då greppet ska få tillbaka sin ursprungsfärg efter att den har blivit 
nertryckt. Originalfärgen måste också sättas i Director för att undvika att 
skapa opåverkbara ”texturer” i 3ds. 
 
För att kontrollera att rätt knapp har tryckts ner används ett kommando i 
Lingo vars funktion är att ta reda på vilken modell som finns under 
muspekaren just när knappen trycks ner. Om den slumpade modellen och 
modellen man trycker ner stämmer överens kommer en ny modell att 
slumpas och tändas upp. Dessutom finns en funktion som gör att tempot 
ökar. Tempot är i början väldigt lågt, men för varje rätt knapptryck ökar 
tempot med ett steg. Samtidigt har man en viss tid på sig att trycka ner 
knappen. Tiden är upplagd på det sättet att en timer går igång så fort 
tidslinjen i Director passerar 3d-spriten. I slutet av 3d-spriten stannar 
tidslinjen, och timern ökar tills rätt modell är nertryckt. För varje rätt 
knapptryck kommer tiden man har på sig för nästa knapptryck att minska. 
 

OPENGL OCH DIRECTX 
Efter att ha testat både renderingsmetoderna såg vi stora skillnader i hur de 
hanterar texturer. Den största skillnaden gäller hur de olika metoderna 
hanterar antialias (kantutjämning). Vi har använt oss av det behaviorscript 
som följer med Chrome Lib. Efter att ha testat en del kom vi fram till att 
OpenGL inte kan använda sig av antialias på texturer (men på objekt). I 
varje fall påverkas texturerna väldigt lite. Slår man på antialias och 
använder OpenGL märks detta framförallt på att ljuset i bilden ändras. 
Förmodligen är detta bara en bieffekt och Chrome Lib behaviorscripts 
verkar inte vara speciellt väl anpassade för OpenGL. 
 
DirectX har däremot en funktion som gör att den alltid automatiskt 
använder antialias på texturer, men det är däremot valbart för objekt i sig. 
Detta är oavsett om man också använder sig av antialias på hela scenen 
eller inte. Vissa andra små skillnader finns också.  
 
Resultatet för de olika renderingsmetoderna kan man se nedan: 
 
 
 
 
  
   OpenGL utan AA    OpenGL med AA    DirectX utan AA    DirectX med AA 
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Dessa renderingar har använt DirectX 8.0. DirectX 8.0 är den senaste 
DirectX som stöds av Shockwave Player. I Director finns endast 
alternativet DirectX 7.0 men detta ersätts automatiskt med 8.0 vid 
uppspelning om datorn har stöd för detta. 
 
Som vi ser ovan är DirectX den renderingsmetod som är att föredra. 
Texturen blir klart bättre och lättare att läsa. Använder vi OpenGL med 
antialias ser vi att bilden har en lite annorlunda kontrast och ljussättning. 
Som nämnts tidigare är nog detta mer en bieffekt även om det just i detta 
fall ser bättre ut jämfört med att inte köra med antialias. Det fanns ingen 
märkbar skillnad i renderingshastighet när vi använde antialias eller inte. 
Val av renderingsmetod var därför ganska självklar för detta rum. Vi valde 
därför att använda oss av alternativ "DirectX med AA" som har den bästa 
och minst kantiga bilden. Vi upptäckte dock senare att detta alternativ inte 
alltid var det självklara valet. 
 
Detta är ett exempel från Rubiks rör. Dessa texturer har en högre 
upplösning jämfört med texturerna i bokstavsrummet. Resultatet för de 
olika renderingsmetoderna kan man se nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Först och främst kan vi se att det är svårt att upptäcka någon skillnad alls 
om man kör OpenGL med eller utan antialias. Bieffekten att ljuset ändras 
är inte märkbar i denna scen. DirectX utan AA visar texturen på ett lite 
märkligt sätt. Den använder den automatiska inställningen man alltid får 
med DirectX, och smetar ut objektet onödigt hårt. Det gör det svårare att 
se vad texturen faktiskt föreställer. DirectX med AA ger en godkänd textur 
och ger även mjukare kanter på objekt som koner och rör. När vi jämförde 
renderingshastighet märkte vi dock en stor skillnad mellan att köra med 
eller utan antialias. 
 
Detta beror först och främst på att rummet innehåller många fler 
polygoner jämfört med till exempel Templets gåta. Som tidigare nämnts är 
detta ett nödvändigt ont för att konstruktionen ska fungera friktionsfritt. I 
detta fall har vi därför valt att använda oss av OpenGL utan antialias som 
renderingsmetod. Vi har även kollat på andra rum som innehåller w3d-
filer och valt vilken renderingsmetod som passar bäst i förhållande till 
utseende och prestanda. Användaren kan själv ändra renderingsmetod 

 OpenGL med AA DirectX utan AA DirectX med AA 
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under spelets gång med hjälp av inställningar i Shockwave Player. Den 
normala inställningen i Shockwave Player är dock "obey content settings". 
Detta betyder att den förangivna inställningen väljs om ingen annat anges. 
Läsaren kan själv testa olika renderingsmetoder på olika rum för att 
kontrollera resultatet. En annan intressant sak som noterades var att 
grafikkortet renderade olika beroende på om ”extended desktop” användes 
eller inte i Windows. Det verkar som ett utökat skrivbord automatiskt 
väljer att rendera med DirectX oberoende av inställning. Detta är dock 
något som helt kontrolleras av grafikkortet och dess prestanda. När ett 
utökat skrivbord inte användes anpassade grafikkortet sig till DirectX och 
OpenGL såsom det hade ställts in i Director. 
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BILAGA 2 - SHNEIDERMAN OCH PLAISANT’S ÅTTA REGLER 
 
1. Sträva efter konsekvens. Att underlätta navigeringen för användaren 
och tillföra logik i systemet genom att vara konsekvent i hur olika 
kommandon utförs. Färgval, layout, storlek, typsnitt och liknande ska 
användas konsekvent. Likadant gäller för terminologin i menyer, dialoger 
och hjälpmenyer. 
 
2. Användbarhet för alla, olika användare har olika behov. En nybörjare 
behöver till exempel ledning för att inte tappa bort sig, medan en expert 
vill ha åtkomst till genvägar för snabbare interaktion. 
 
3. Ge informativ feedback. Att få en återkoppling på de handlingar man 
precis har utfört. Responsen kan vara antingen visuell eller audiell. Det är 
viktigt att användaren inte tappar bort sig eller funderar över om han/hon 
verkligen har utfört en viss åtgärd. 
 
4. Dela in dialogen i tydliga sekvenser. En följd av handlingar ska 
organiseras i grupper med en start, mitt och slut. Detta ger användaren en 
känsla av att ha uträttat någonting, att ha gått från ett steg till nästa. 
 
5. Erbjuda enkel felhantering. Att så gott det går, försöka designa systemet 
att användaren inte kan göra allvarliga misstag. Om ett misstag ändå görs 
ska systemet detektera felet och handleda med enkla, konstruktiva och 
specifika instruktioner för att reparera felet. 
 
6. Tillåta användaren att ångra en handling. Helst ska en handling alltid gå 
att ångra då det får användaren att slippa oro ifall ett misstag utförs. Det 
låter också användaren att utforska val som inte är kända för denne.  
 
7. Användarkontroll. Användare ska känna att det är de som kontrollerar 
systemet och att systemet styrs av deras agerande. Ifall användaren inte 
riktigt vet vad som händer fås uppfattningen att det är systemet som styr 
istället. 
 
8. Minska belastningen på människans minne. Människans begränsning i 
hur information i korttidsminnet lagras ska tas med hänsyn. Därför ska 
bland annat gränssnittet hållas så enkelt som möjligt och att rörliga delar i 
gränssnittet minimeras. Tillräckligt med tid för inlärning av koder och 
kommandon ska också ges. 


