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Abstrakt 

Kandidatarbetes innehåll undersöker och diskuterar frågeställningen “Hur skapar man ett mobilt 

spel som kan sätta en spelare i situation där han/hon har svårt att sluta spela samt känna behov av 

att spela ofta? “Med hjälp av undersökningar och experiment gjorda av forskare som Scott 

Rigby, John Hopson, samt kända företag som Popcap och The Entertainment Software 

Association (ESA), har vi skapat ett spel som har implementationer från dessas teorier kring hur 

man får en spelare att fastna för ett mobilt spel.  

 

Nyckelord: mobilspel, Populärt, Frekvent spelande, Speldesign, Spelutveckling, Pussel 

 

This Bachelor thesis studies and discusses the question "How do you create a mobile game that 

can put a player in the situation where he / she finds it difficult to stop playing and feel the need 

to play often?” With the help of surveys and experiments conducted by researchers Scott Rigby, 

John Hopson, well-known companies as Popcat and The Entertainment Software Association 

(ESA), we have created a game that has implementations from these theories on how to get a 

player to cling on to a mobile game.  

 

Keyword: Mobile gaming, Popular, Frequent gaming, Game development, Game design, Puzzle 
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Inledning 

Enligt artikeln The Entertainment Software Association (ESA) (2012) hade 6 miljarder 

människor en mobiltelefon 2011 jämfört med 2002 då 1 miljard människor hade en mobiltelefon. 

Detta visar på hur snabbt marknaden växer idag. I artikeln står det att Entertainment Software 

Association’s 2012 Essential Facts about the Computer and Video Game Industry har tagit fram 

statistik som säger att 33 procent som har en smartphone spelar på den. 46 procent av USA:s 

tonåringar spelar spel på en telefon eller handhållen enhet. I artikeln nämns det också att enligt 

PricewaterhouseCoopers, kommer värdet på den trådlösa spelmarknaden vara ca 12,7 miljarder 

år 2015. 

 

Med detta sagt så undrar vi vad det är som gör mobilspel så populära idag och vad får folk att 

sitta och spela dem i flera timmar? Vilka olika aspekter påverkar valet av ett spel och vilka 

aspekter i spelet påverkar vad som gör det populärt?  

 

Alla de tekniska delarna i spelet påverkar valet. Designen på hur spelet är uppbyggd påverkar, 

det grafiska utseendet påverkar, styrkmekaniken påverkar osv. Vad är skillnaden mellan 3d och 

2d mobilspel, och är skillnaden stor mellan att styra ett mobilspel med spakar eller med 

telefonen? 

 

Vem spelar vad, och är det någon skillnad på spelvanor mellan män och kvinnor? De psykiska 

aspekterna hos spelaren är också väldigt viktiga i ämnet då de bestämmer hur man reagerar på ett 

spel. 
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Problemområde 

Under detta kapitel kommer vi att lägga fram bakgrunden till vårt problemområde där vi ger en 

kort beskrivning av området samt vilka problem vi har valt att fokusera på inom det.  

Bakgrund 

1997 släppte Nokia mobiltelefonen Nokia 6110. Ett spel som kallades för Snake följde med som 

standard i telefonen, vilket var det första spelet på en mobiltelefon. Spelet slog igenom väldigt 

stort och enligt The Entertainment Software Association (ESA) (2012) har ca 350 miljoner 

mobiltelefoner fram till idag erbjudits Snake som standard i telefonerna. I och med att Snake 

blev en sådan succé, såg mobil- och spelföretagen de potentiella möjligheterna i att använda 

telefonen till att spela på också. Efter det har tekniken utvecklats drastiskt fram till de 

smartphones vi har idag. 

 

Idag finns det ett antal spel på den mobila marknaden, som spelas mer än andra. Många av dessa 

spel kan underhålla både korta och långa stunder. De går snabbt att ta upp och spela på den korta 

bussresan men fungerar även att spela flera timmar hemma i soffan. I och med att spelen är 

underhållande hur länge som helst så kan man hamna i en situation, där man inte kan sluta spela 

och känner behov av att spela ofta. Vad som är intressant inom detta område är att undersöka vad 

som gör att vissa spel spelas mer än andra. Vad har de spelen som de andra inte har och varför 

fastnar spelaren för just dessa?  

 

Om man ska tänka över varför man fortsätter spela ett spel kan man komma fram till “för att det 

är kul”. Men ordet kul är för abstrakt för att kunna jobba efter. Det man behöver komma fram till 

är vad det är som gör det kul. 

  

I Rigby (2011) nämns det ett exempel hur det kan vara kul att sitta vid en middagsbjudning, men 

efter fem timmar är det inte kul längre. Spel kan man å andra sidan tycka är kul i fem timmar och 

mer. Man prioriterar även toalettbehov och hunger lägre än att spela. Vad är det för 

tillfredsställelse spel ger som en god middag eller ett toalettbesök inte kan ge? Hur går man till 

väga för att skapa ett sådant spel som uppnår en sådan tillfredsställelse?  
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Frågeställning 

Hur skapar man ett mobilt spel som kan sätta en spelare i en situation där han/hon har svårt att 

sluta spela samt känna behov av att spela ofta? 

Syfte 

Syftet med detta kandidatarbete är att skapa förståelse för vilka metoder och aspekter en 

spelutvecklare kan behöva för att skapa ett mobilt spel, där spelaren känner sig uppmanad att 

spela ofta och frekvent. 

Tidigare forskning 

I följande forskningsdel kommer vi ta upp vilka delar i ett spel, som litteraturen påvisar gör det 

till ett populärt spel. Vi kommer även skriva om hur de psykologiska aspekterna spelar roll, när 

det handlar om att vara fast vid något. 

Vad gör ett mobilspel bra? 

Det är svårt att säga vad som är bra, då det är individuellt. Däremot om man tittar på de spel som 

är populära idag, de spel som är hyllade av kritikerna och som säljer bäst på marknaden finns det 

vissa likheter mellan dem. 

Speldesignens betydelse 

I Gilbert et al. (2001) låter de ett antal testpersoner spela ett spel med en joystick och samma spel 

med en mobil. Med mobilen styrde man genom att använda mobilens ”tilt” funktion, att luta 

mobilen åt en riktning. Vad de jämförde var vilken styrmekanik som lockade spelaren mest att 

fortsätta spela spelet. Resultatet var att “tilt” styrmekaniken upplevdes som roande, och var 

betydligt mer lockande än att styra med joysticken. Vad som är intressant för oss är att 

personerna hävdade att de inte hade fortsatt spela spelet om det spelades med en joystick. 

Spelgrafikens betydelse 

Många artiklar som diskuterar vad som gör ett spel bra utesluter grafikdelen, precis som om den 

inte är viktig. Detta kanske ska tas i åtanke också. 



7 
 

Efter att ha läst många listor och artiklar om mobil grafik som t.ex. Chris (2012) är det 3d 

grafiken som det nämns mest. Det verkar som ingen bryr sig om “Angry Birds” grafiken och att 

3d grafiken är framtiden. 

 

Om man tittar på de spelen som är populärast idag på iOS App Store och Google Play är de 

flesta spelen enkla, simpla spel med antingen 2d eller 3d grafik. 

 

I Mauro (2011) påpekas det att det visuella i spel idag är det mest omdiskuterade ämnet för att 

kunna få fram en så bra användarupplevelse som möjligt. Problematiken bottnar i att om den 

visuella designen är dålig så uppmärksammas detta av spelarna genom negativ kritik. Om den 

visuella designen åt andra sidan är bra så för man väldigt lite positiv feedback; en dålig visuell 

design uppmärksammas mer än en som är mer högkvalitativ. 

 

I Red Key Blue Key (2011) skriver författaren att många populära spel idag som Angry birds och 

Cut the rope är väldigt söta i sin visuella utformning. Dessa spel uttrycker mycket och når ut till 

personer av båda könen och alla åldrar. I några sammanhang kan till och med vissa bli kopplade 

till karaktärerna på ett känslomässigt sätt, vilket troligen ökar mängden, som spelar spelet. I och 

med att skärmen är så liten som den är behöver man överdriva lite, när det kommer till grafiken, 

för att kunna nå ut med sitt budskap. Detta appliceras då enbart på de spel som använder denna 

sortens grafik och inte de som använder sig av realistisk 3d grafik. Sen måste man räkna med att 

telefonerna inte har all kraft i världen, vilket kan resultera i att om man inte har rätt resurser kan 

3d grafiken ser dålig ut. 

Vem spelar vad? 

För att kunna förstå hur man gör ett spel så lockande som möjligt, måste vi ta reda på vilka spel 

som lockar folk mest. ESA (Entertainment Association Software) har gjort ett flertal studier 

angående detta. I deras undersökning Essential facts about the computer (2012) visas det att av 

spelande online spel är 42 procent pusselspel medan 25 procent är aktion-, roll- samt sportspel. 

Dessa siffror chockade faktiskt oss då vi trodde det sistnämnda skulle överstiga pusselspel 

betydligt. Men det visar på att det finns en dold marknad för pusselspel, som vi inte tänkt på. 

Efter att även ha sett statistik som visar att 47 procent av spel som spelas på mobila plattformar 
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är pusselspel, gentemot aktion-, roll- samt sportspel som tar upp 12 procent av spelandet, kan vi 

förstå att pusselspel är betydligt mer lockande än förväntat. 

 

Ännu en sak att tänka på när det gäller val till sitt spel är att Android utgör 68,3 procent av 

mobila marknaden enligt en undersökning av IDC(dec, 2012). Det visar även på att Windows 

Mobile är på väg uppåt på marknaden, dock beräknas Android fortfarande vara dominerande. 

Speltopp 

Om man tittar på vilka spel som är populärast idag och de som har högst betyg finns det två 

sorters spel.  I Gamerankings (2013) lista över spel med bäst betyg och de just nu populäraste 

spelen finns det en blandning av både 3d spel och spel med den söta Angry Birds grafiken. Detta 

visar på att de bästa och populäraste spelen idag består av en blandning av 3d och 2d spel. 

Spelar män mer än kvinnor? 

När de kommer till motivation att spela spel bland kvinnor och män, skiljer det sig. Enligt Yee 

(2007) berättar han i sin undersökning att män motiveras och presterar bättre i att uppnå 

“achievements” gentemot vad kvinnor gör. Däremot motiverades kvinnor genom socialisering i 

spel. Män har också socialisering som hög motivation men är ute efter en annan typ av relation 

än vad kvinnor har. Detta styrks av Rigby (2011), där han berättar hur spel kan bli 

beroendeframkallande om spelet ger en socialt bekräftande upplevelse. 

 

Enligt Rigby (2001) har ett spel stor möjlighet att bli beroendeframkallande om det har förmågan 

att få spelaren att känna sig kompetent, självständig och socialt bekräftad. Det är inte alla spel 

som har stöd för att kunna socialisera med andra spelare och Yees (2007) undersökning syftar på 

MMORPG(Massive Multiplayer Online Rollplaying Games) spel. Men spelare kan fortfarande 

känna sig benägna att fortsätta spela om dessa känner upplevelsen av att vara kompetenta samt 

självständiga. 

Skillnaden mellan hur många spelare som är män gentemot kvinnor har visat sig inte vara stor. 

Man skulle kunna tänka sig att spelande sker betydligt mer av män. Men enligt The 

Entertainment Software Association (ESA) (2012) visar det att hela 47 procent av dagens spelare 

är kvinnor. 
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Varför spelar vi? 

En metod för att förstå motivation till varför vi spelar spel, kan vara att jämföra att spela spel 

med att se på film. Rigby (2001) berättar i sin bok att spel kan som film berätta en berättelse, 

men även låta åskådaren påverka den. Spelaren kan vara hjälten eller skurken och förverkliga 

fantasier han/hon inte kan utföra i verkligheten. När man tittar på film är man bara med för 

åkturen, när man spelar spel är det du som är författaren. Ett exempel på detta är om du skulle 

somna till filmen Sagan om ringen kommer ringen ändå att förstöras. Det hade den säkerligen 

inte gjort om du somnat till spelet. 

Eftersom det i spel handlar om vad spelaren gör och inte som i film vad hjälten gör, bidrar spel 

till vårt behov av autonomi.    

 

Ribgy (2001) nämner också att våldsamma spel lockar mindre än icke våldsamma spel. De 

undersökte detta genom att göra två versioner av samma spel, ett med våld och ett utan. Detta är 

mycket intressant då många bäst säljande spel har mycket våld i sig. Men studierna visar att det 

inte är våldet som lockat utan andra komponenter. 

Pens-modellen 

Idag kan man säga att det finns två sorter av nya svårigheter att låsa upp i ett spel. Antingen är 

det ett spel som man spelar igenom flera gånger för att låsa upp svårare svårighetsgrader vilket 

ger en ny utmaning eller är det spel där man istället låser upp svårare banor/vågor/hinder. 

 

I Rigby och Ryan (2007), beskrivs ordet autonomi med att när man har valet att påverka och 

skapa det man upplever så är chansen större att man blir motiverad och engagerad att fortsätta. 

Vidare berättas det också att om man blir tvingad till ett visst val får det en motsatta effekt. När 

man inte får välja blir man alltså omotiverad. 

 

Frihet i spel är något som motiverar och är troligen orsaken till varför frihets, öppen värld och 

icke tidsbegränsade spel är så eftertraktade och populära idag. 

 

Relation till andra spelare har en stor påverkan idag, speciellt den senaste tiden då multiplayer 

spelen verkligen har slagit igenom. Släktskapet till andra spelare är väldigt stort i MMO:s och 
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vissa FPS spel. Känslan av att dela sin upplevelse tillsammans med någon annan genom att 

antingen hjälpa till eller vara emot spelare är väldigt eftertraktad idag. 

 

PENS modellen (The player experience of need satisfaction) visar hur en spelare tolkar de olika 

delar som modellen består av: Kompetens(svårigheten och utmaningen med spelet), autonomi, 

(upplevelsen av viljan eller val i ett beslut och handlingar) och släktskap(relation till andra 

spelare).  Med denna modell kan man dra slutsatser om hur spelarna relaterar 

underhållningsnivån i ett spel till PENS-delarna.  

 

Efter att ha utvärderat PENS modell nämner Rigby och Ryan (2007) att när det gäller belöningar 

i spel finns det en stor tillfredsställelse att ha dessa i ett spel. Vidare påvisar Rigby & Ryan 

(2007) att något som man ska tänka på vid utvecklandet av belöningar i spel är att spelet 

framhävs bäst om spelaren upplever det genom de tre delarna i PENS modell: “competence, 

autonomy and relatedness.” (Rigby & Ryan, 2007, s. 7) Ett exempel på detta är när man får nya 

byggdelar till sin farkost i spelet “Bad Piggies” som är en belöning för att ha klarat av en 

utmaning i spelet. Denna belöning ger en större möjlighet för att utforska spelet samt gör 

utmaningen lite enklare, det vill säga högre autonomi. 

Belöning i spel 

I Hopson (2001) nämns det hur alla spel är koncentrerade runt spelaren, att mjukvaror och 

hårdvaror kan ändras men det psykologiska för spelaren är fortfarande detsamma. 

 

Detta innebär att trots denna artikel är skriven för mer än tio år sedan när konsolerna var mindre 

avancerade än idag, kan vi fortfarande använda lärdomarna om det psykologiska för spelaren. 

 

En viktig sak Hopson (2001) tog upp var belöning efter ett visst antal gjorda saker eller efter ett 

visst antal intervaller. Om man stegvis ökar intervallet eller antalet saker som behöver göras för 

att nå belöningen kan tillslut spelaren bestämma sig för att det inte är värt besväret och sluta 

spela. 

 

Det berättas även att vid belöning efter intervall brukar vanligtvis spelaren ta en paus efter 

avklarat intervall. Om vi ska dra denna slutsats till vår frågeställning kan det diskuteras ifall detta 
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inte är en bra metod för att få spelaren att fortsätta spela. När slutet av intervallet närmar sig kan 

spelaren lockas att spela lite till för att uppnå belöningen. Efter spelaren uppnått belöningen tar 

denne spelaren då enligt artikeln oftast paus från att spela spelet. 

 

I undersökningen kollade de även hur en spelare reagerade gentemot belöning som blir 

tillgängligt efter att ett mer slumpmässigt krav uppfyllts. Ett exempel artikeln hade var att 

spelaren slumpmässigt blev tilldelad en "power-up" efter en obestämd tid. Detta bidrog att 

spelaren återkom för att kolla om belöningen blivit tillgänglig och efterhand som mer tid gått 

blev besöken mer och mer frekventa. En undersökning visar att vi är väldigt duktiga på att 

avgöra vilka konsekvenser vi själva dragit över oss och vilka som vi blir tilldelade. Om vi skulle 

vilja ha en "power up" som blir tillgängligt efter ett intervall så vet vi att det blir inte tillgängligt 

snabbare för att vi letar efter det. Därför att det viktigt om man vill att spelaren ska fortsätta spela 

och att spelaren inte landar i en situation där den rullar tummarna för att vänta på en belöning, 

utan att det finns mer att göra parallellt. 

 

Anledningen till varför detta är intressant för oss är för att som artikeln hänvisar till, bidrar 

belöningar till att spelaren fortsätter spela spelet. Enligt ett experiment där en schimpans fick en 

belöning genom att dra i en spak visar det att minskad belöning är omotiverade. Efter att 

schimpansen drog i spaken första gången fick den en bit sallad. Schimpansen uppskattade detta 

och drog i spaken igen, men då fick den en vindruva. Vindruvan uppskattades ännu mer av 

schimpansen än vad salladsbiten gjorde. När schimpansen drog i spaken nästa gång fick den en 

bit sallad igen, fast denna gång slängde schimpansen tillbaka salladsbiten på experimenteraren 

och blev aggressiv. Trots att det var en bit sallad som den tidigare hade uppskattat blev 

schimpansen besviken efter att ha fått en vindruva som uppskattades mer. När vi läste om 

schimpansen i detta experiment kunde vi känna igen oss själva och kunde faktiskt förstå hur 

detta stämde. 

 

Det nämndes om ett liknande experiment där en råtta var tvungen att dra i en spak var 30:e 

sekund för att undvika att få en elektrisk stöt. Detta kan hänvisas till att man kan få en spelare att 

kontinuerligt spela ett spel om man gör så att den förlorar på att inte göra det. 
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Zeigarnik effekten 

Zeigarnik effekten visar på att man kommer ihåg saker man påbörjat betydligt mer än de saker 

man avslutat. 

 

I Madigan (2010) har vi läst ett intressant stycke där de berättar om ett experiment som testar 

motivation. Experimentet gick ut på att en biltvättfirma delade ut en typ av stämpelkort till 

hälften av kunderna och en annan typ till resten. På ena stämpelkortet behövde man 8st stämplar 

för att få en gratis tvätt och på det andra behövde man 10st stämplar, dock fick man två stämplar 

direkt för att komma igång. Det fascinerande här är att oavsett vilket kort kunden fick behövde 

den komma tillbaks åtta gånger för att få en tvätt gratis, men kunden var mest motiverad att 

komma tillbaka om de hade kortet med de två första stämplarna redan avklarade. Detta är ett 

tydligt exempel på hur zeigarnik effekten kommer till användning som en 

motivationsförstärkare. 

 

Vad som är relevant här för oss är hur man kan ta ett moment för att få en belöning och 

formulera om det för att motivera spelaren mer, trots att momentet egentligen är detsamma. 

 

För att ge spelaren en så hög motivation som möjligt att fortsätta spela visar zeigarnik effekten 

att målen/uppgifterna i spelet alltid ska påbörjas. Ett exempel av zeigarnik effekten i spel kan 

vara att när en spelare går upp en level, istället för att få en spelare att känna att den precis gått 

upp en level så får man spelaren att känna att den är på väg till nästa level. Detta kan göras 

genom att när spelaren går upp en level får spelaren en xp boost och känner att den har påbörjat 

att nå nästa nivå. 

 

Dock menar Hopson att motivationen att fortsätta spela blir ännu högre ju närmre du kommer att 

uppnå det. Om en spelare precis gått upp en level och kan ana att det kommer ta ett tag tills nästa 

level kan spelaren lockas till att ta en paus från spelandet. Detta skulle kunna förhindras genom 

att hela tiden ha saker som inom kort belönas om spelaren fortsätter spela lite till. Det skulle 

kunna vara sidouppdrag som utförs parallellt med huvudmålet. 
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Tillvägagångssätt 

Vår forskning handlar om hur man skapar ett attraherande spel, vad det finns i spel som får oss 

att fortsätta spela och om hur man kan återskapa detta till egen implementation i spel. För att 

kunna prova teorierna från vår forskning har vi utvecklat ett spel. Vi har fått göra val som 

utvecklingsmiljö, design, visuella aspekter och känslan vi velat skapa med spelet. Vi har i vår 

produktionsdel använd oss av diverse verktyg för att kunna skapa ett spel, Unity 3d, Autodesk 

Maya och photoshop är några av dem. 

Val av mjukvara 

Vi har utifrån vår forskning bestämt oss för att producera ett 3d spel till mobilen. Vi hade tänkt 

implementera så mycket som vi hinner av allt vi lärt oss från vår forskning, hur man gör ett spel 

där spelaren väljer att frekvent fortsätta spela. 

 

I Unity kan man utveckla till både Android och IOS. Man kan inte utveckla till Windows Mobile 

i denna mjukvara och som IDC(dec, 2012) berättar i sin undersökning, stiger spelmarknaden för 

Windows Mobile. Dock var vi tvungna att göra ett beslut om vilken plattform vi ville utveckla 

spelet till. Eftersom Android i dåvarande dagsläget fortfarande dominerade den mobila 

spelmarknaden kunde vi utan bekymmer välja Android som vår plattform då Unity hade stöd för 

detta. IOS är också en stor plattform på den mobila marknaden dock kostar det att utveckla till 

IOS.  

 

I vår forskning har vi kommit fram till en del teorier om hur man får en spelare att frekvent 

fortsätta spela ett mobil spel. Därför är det väsentligt för oss att välja en utvecklingsmiljö där vi 

kan komma igång med produktionen snabbt för att hinna implementera så många av dessa teorier 

som möjligt. 
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Speldesign 

Spelet vi har tänkt producera är ett 3d pussel spel till Android enheter. Undersökningen Essential 

facts about the computer (2012) visade att pusselspel utgör hela 47 % på den mobila marknaden. 

Därför valde vi att producera ett spel av genren pussel. 

 

Spelet går ut på att få en kula från start till mål genom att luta mobilen som får världen att snurra 

vilket i sin tur får kulan att rulla i respektive riktning. Det finns andra metoder för att styra spel 

på mobiler som t.ex. virtuella joysticks. Dock har Gilbert et al. (2001) kommit fram till i sin 

forskning att styrmekaniken där man lutar mobilen var betydligt mer attraherande för spelare. 

Tempot på spelet är hyfsat långsamt, för att fånga essensen av ett riktigt pusselspel. 

 

Vi har genom Madigan (2010) fått kunskaper om att alltid ha påbörjade mål för att motivera 

spelaren att fortsätta spela. Därför valde vi att implementera delmål som baseras kring att: 

● slutföra en uppgift relaterad till en prestation 

● samla en mängd av mynt 

● låsa upp olika föremål, nivåer och skinn 

● slå en bana på en viss tid 

 

Utveckling 

Att få upp ett fungerande startprojekt för Android i Unity kan vara krångligt. Man måste ladda 

ner och installera Android SDK, som är från JAVA. Det finns instruktioner att följa för hur man 

kopplar detta till Unity, men om det inte fungerar kan man hamna i en situation där man känner 

sig helt vilse. 

Hur styr man spelet? 

Det första vi ville implementera var styrmekaniken eftersom hela spelet bygger på den. Unity har 

ett inbyggt stöd för att kolla mobilens lutning, vid namn acceleratorn. När mobilen ligger helt 

plant visar acceleratorn en lutning på noll. Detta innebar att om vi rullar kulan baserat på 

lutningen måste man hålla mobilenheten i plant läge för att kulan inte ska rulla. Vi vill dock att 
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spelaren ska ha så lite begränsningar som möjligt och känna att den kan spela spelet när som och 

i vilken position den vill, som stående, sittande och liggande. Denna frihet skapade vi genom att 

bygga in en kalibreringsmetod. Kalibreringen låter spelaren välja vilket läge på lutningen av 

mobilen som ska vara nollpositionen, det vill säga när det inte ska vara någon lutning i spelet. 

 

Det finns två olika metoder angående hur styrsystemet kan fungera. De ser identiska ut från 

utsidan men olika ur ett programmeringsperspektiv. Antingen kan man göra det på ett sätt där 

gravitationen alltid pekar nedåt och för att få kulan att röra sig måste underlaget luta. 

Styrmekaniken i spelet är inte menad att förflytta kulan mer än den är menad åt att rotera 

bandelarna. Genom att bandelarna roteras skapas det en lutning för kulans underlag vilket 

frambringar en förflyttning på kulan. 

 

Den andra metoden att programmera styrsystemet är att istället rotera gravitationen istället för att 

rotera bandelarna. Detta innebär att inga bandelar behöver roteras, dock måste kameran roteras 

efter gravitationen. 

 

Vi har implementerat båda metoderna och jämfört dem mot varandra. När bandelarna roterades 

runt kulan bidrog det till att världen förflyttades nedåt med kulan. Detta är ett problem då vi 

skulle vilja ha terräng under vår spelplan och att förflytta terräng är för krävande, vilket gör 

denna metod icke lämplig. Vi har därför valt att använda oss av metoden där vi roterar 

gravitationen. 

 

Vårt val av styrsystem bidrar till att vårt skript som får kameran att följa efter kulan måste 

modifieras. Vi använder oss av Unitys inbygga skript för detta, men kameran vinklar inte sig från 

början med kulan. Vi kunde inte sätta kameran på att följa kulan eftersom kulan rullar och byter 

rotation konstant. Konsekvenserna av det hade varit att även kameran hade roterat runt med 

kulan. Vi fick sätta ett tomt objekt som alltid har samma position som kulan utan att rotera och 

låta kameran följa det. 

 

Det är viktigt att spelaren ser sina framsteg och detta brukar vanligtvis visas genom ett 

GUI(Graphical User Interface). I vårt GUI hade vi tänkt rita ut den aktuella tiden, antal mynt 

upplockade på banan, totala mängden mynt på banan, erfarenhetspoäng samt aktuell nivå. 
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Visa aktuell information till spelaren 

Vi har inte lyckats hitta någon konkret forskning på hur prestandan påverkas av att använda 

Unitys inbygga GUI på mobila enheter. Dock finns det många åsikter kring detta på Unitys egna 

forum, unityAnswers (2011). Användarna på unityAnswers (2011) menar att GUI metoden inte 

är optimal för mobila enheter och bör undvikas. Därför valde vi att endast rita ut det vi absolut 

måste genom Unitys GUI metod, nämligen tid, mynt, färdighetspoäng och nivå. Pausmenyn 

visas endast när du pausar spelet och därför är det inte någon stor betydelse ifall vi förlorar 

prestanda genom att rita ut menyn genom Unitys GUI metod. 

Programmeringsmetod 

Vi valde att programmera objektorienterande. Istället för att ha all kod i huvudskriptet som 

metoder, skapade vi ett skript som innehöll respektive metod. För att förtydliga, huvudskriptet 

vet inget om kalibreringen utan kallar på en metod från kalibreringsskriptet som startar och 

sköter allt om det.. Skriptet som avslutar spelet är uppdelat på samma sätt. Det kan hända att man 

förlorar prestanda genom att programmera på detta sätt, men vi har försökt hålla det till den grad 

som det är möjligt att optimera, samtidigt som vi har velat behålla vår objektorienterade struktur. 

 

Att alltid kunna se spelkulan 

För att kunna spela spelet upptäckte vi att det var väsentligt att alltid kunna se kulan, eftersom 

spelet är ett pussel- och precisionsspel. Lösningen på detta var att göra föremålen mellan 

kameran och kulan halvt transparenta. Det var föremålets shader som bestämde ifall det gick att 

göra det transparent, det hade inte Unitys inbygga toon-shading shader. Vi var tvungna att lägga 

till en alpha färgkanal till shadern för att det skulle fungera. 

 

Vi kunde göra föremålen transparenta när de blockerade synfältet för kulan. För att återställa 

dem till icke-transparenta igen lagrades alla föremål som blivit transparenta i en lista, och när 

inget föremål skymde synfältet längre återställdes alla föremål i denna lista. Metoden bidrog till 

att mindre jämförelser behövde göras än om vi skulle kontrollerat hela tiden ifall varje enskilt 

föremål skymde kulan. De transparenta föremålen lagrades i en lista av typen List<> och inte i 

Unitys egna inbygga ArrayList<>. Vårt val styrks av Thraen(2007), han har jämfört 
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prestandaskillnaden mellan olika typer av listor, resultatet var att List<> är betydligt snabbare än 

ArrayList<>. 

 

Vi har vattenblock i spelet som gick smidigt att implementera eftersom vår metod för att göra 

föremålen transparenta gav stöd för ändamål som detta. Vi gjorde vattnenblocken halvt 

transparenta och sänkte kulans hastighet när den vidrörde dem för att skapa en realistisk känsla 

av vatten. Som vi tidigare nämnt var det väsentligt att kunna se kulan hela tiden under spelets 

gång, därför var det även fördelaktigt att göra vattnet transparent, vilket gjorde att kulan syntes 

inne i vattenblocken. 

Belöningssystem 

Som vi nämnde tidigare har vi genom Madigan (2010) kommit fram till att ha många delmål som 

alla är påbörjade är en bra metod för att motivera en spelare att fortsätta spela spelet. För att 

implementera detta system var vi tvungna att kunna lagra data från spelet. Detta löstes lätt genom 

att utnyttja Unitys egna lagringssystem för speldata, PlayerPrefs heter klassen. PlayerPrefs 

klassen lagrar data genom att skriva ut datan till en fil. Vi valde dock att skapa vår egen klass för 

lagring där vi utnyttjade PlayerPrefs klassens metoder för att lagra, men i vår klass satte vi 

namnen på variablerna vi lagrar. På detta sätt kunde vi i vår klass bestämma hur vi skrev ut data 

till filen, vi kunde till exempel säga att värdet för hur många banor som var upplåsta ska skrivas 

ut med symbolen “£”. Detta kallas att kryptera och minska risken för fusk och hackning. 

Grafik 

Enligt forskning från What Makes a Successful Casual Game (2011), Mauro (2011) visas det att 

det grafiska utseendet på ett mobilspel har påverkan om spelet är populärt eller inte. Vi forskade 

kring vilka spel som var populära på marknaden och tittade på vilken grafik de spelen hade. 

Spelen i listan som var populära bestod både av 2d spel och 3d spel. De 2d spel som var populära 

hade ett lekfullt grafiskt utseende. De 3d spel som var populära hade en väldigt snygg teknisk 3d 

grafik. Baserat på denna forskning kom vi fram till att vårt spel skulle vara i 3d med en väldigt 

lekfull grafik.  
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I och med det kom vi in på en teknisk term kallat toon-shading. Toon-shading är ett filter som 

man implementerar på alla texturer i Unity som gör att texturerna ser mer lekfulla och tecknade 

ut.  

 

Vi ser att den grafiska designen på dagens populära mobilspel använder sig av antingen ett 

tecknat- eller 3D grafiskt utseende. 

Program 

Programmen som användes för att skapa spelets alla grafiska delar var Autodesk Maya och 

Photoshop. 

 

Autodesk Maya användes för att skapa alla modeller och kulor i 3d och för att implementera alla 

texturer på dem. I processen av att skapa modellerna ingick själva skapandet men också 

optimering av storlek på modellerna för att fungera bäst med spelet. Storleken på modellerna var 

viktig då det påverkade prestandan på spelet. 

 

Figur 1. Visar Autodesk Maya 
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Photoshop användes för att skapa och optimera alla texturer. Många texturer kom ifrån ett online 

grattis bibliotek CGTextures som sen blev ändrade i Photoshop för att fungera bäst med 

modellerna i spelet.  

 

Figur 2. Visar Adobe Photoshop 

Processen såg ut så att modeller skapades i maya sedan söktes det på nätet efter en passande 

textur. Texturen öppnades i Photoshop där den storleksanpassades och ändrades i allt från form 

till färg. Texturen togs sedan in i Maya och applicerades på modellen som sedan blev exporterad 

ut för att kunna importeras i Unity.  

Normal maps 

Idag är det vanligt att man använder sig av normal maps när man skapar 3d spel. Normal maps är 

en textur som gör att ett objekt har mer djup i sig. Det skapar illusionen av att där är höjdskillnad 

på ett platt objekt. Tanken var att vi skulle använda oss av detta. 

Bandelar 

Banorna i spelet byggdes upp av olika delar som satt ihop för att skapa en bana för spelaren att ta 

sig igenom. För att på enklast sätt kunna bygga upp spelets banor, skapade vi en original bandel 
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som alla andra delar utgick ifrån. För att kunna bygga banor med stora utvecklingsmöjligheter så 

krävdes det många olika delar som har olika egenskaper och det var vad vi fokuserade på att 

göra.  

 

Figur 3. Bandelar som sitter ihop 
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Resultat och diskussion 

I produktionsdelen har vi producerat ett spel. Vi har valt att göra spelet i 3d till Android enheter. 

Spelet går ut på att få en kula att rulla från punkt a till punkt b, genom att vinkla mobilen skapas 

en lutning som får kulan att förflytta sig i motsvarande riktning. 

Spelet har vi utvecklat utifrån teorierna från vår forskning, till att vara väldigt lekfullt med glad 

stämning med diverse spännande lockande delmoment som achievements, belöningar och olika 

spelkulor att låsa upp. 

Testning och felsökning 

Det som har varit jobbigast med att felsöka och prova spelet är att vi var för det mesta tvungna 

att föra över spelet till en mobil och köra spelet på den. Unity har stöd för att kunna kompilera 

spelet och föra över det direkt till en mobil enhet genom en USB-kabel, dock fick vi inte detta att 

fungera. Vi var istället tvungna att använda oss av Dropbox som är en fildelningstjänst där man 

kan dela filer mellan datorer och mobiler. Efter att ha varit vana vid att i tidigare projekt kunnat 

köra spelen sekunder efter att ha kompilerat det, var det väldigt frustrerande att ladda upp filen 

på Dropbox och sedan ladda ner filen från mobilen vilket tog minuter. Detta bidrog till att vi inte 

testade ändringar förrän vi samlat ihop en del, för att sedan gå igenom överföringsprocessen och 

ta noteringar på ändringarna.  

 

Vi hade en annan lösning på att pröva och felsöka vårt spel där vi kunde enkelt starta spelet 

sekunder efter vi kompilerat det. Unity kan inte bara föra över spelet direkt via en USB-kabel, 

utan kan även kompilera och köra ett spel direkt till en virtuell Android miljö. Det finns ett gratis 

program att ladda ner som heter Bluestack, som simulerar en Android enhet på datorn. Efter att 

ha installerat det kände Unity automatiskt av att detta var en källa till att kompilera till och vi 

kunde därför testa vårt spel mycket snabbare genom Bluestack. Problemet här var att vi inte 

kunde utnyttja styrmekaniken genom Bluestack eftersom programmet inte registrerade ifall vi 

vinklade datorskärmen, för vår datorskärm har inte en accelerator. Men det var en utmärkt och 

lämplig metod för att kolla värden eller annan funktionalitet som svepningar och nedtryckningar 

på skärmen genom att simulera ett finger med muspekaren. 
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När man ska felsöka ett program är det väsentligt att kunna följa vad som sker i koden och hur 

variablerna ändras. Unity har en inbyggd funktion för att skriva ut valda meddelande till en logg 

vilket gör att man kan följa koden. Man kan även pausa programmet och kolla dess aktuella 

status samt värden, detta kallas för single-step felsökning. Dock fungerar detta inte vid 

utvecklande till mobil. För att få loggen att funka till mobilen är man tvungen att gå genom en 

del avancerade steg. Vi ansåg oss inte behöva detta då vi kom på en annan lösning. Istället för att 

pilla med att få Unitys loggsystem för mobilen att funka gjorde vi vårt eget, som i princip går ut 

på att vi kan manipulera och sätta värden på en text som alltid syns på skärmen. På det sättet 

kunde vi skriva ut väsentlig information och variabler och följa spelets flöde. Detta har hjälpt oss 

stort när vi felsökt samt provat diverse mekaniker.  

Förhöjd Prestanda 

Det visade sig att vi förlorade lite i prestanda av sättet vi programmerade. I Unity kan man 

placera flera komponenter på ett objekt. Dessa komponenter går att komma åt genom att kalla på 

en metod GetComponent som går igenom objektets alla komponenter och kollar efter 

komponenten man söker. Detta kan bli resurskrävande när man har många komponenter och 

flera objekt söks genom varje frame. Detta löste vi genom att vi fördefinierade alla komponenter 

som variabler. Genom den metoden kom vi åt komponenterna utan att vi behövde söka efter 

dem, vilket resulterade i att spelet flöt på bättre.  

 

Figur 4. Kod på komponenter som deklareras som variabler i början av programmet. 
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Ballzy 

Här går vi igenom de olika delarna i själva spelet som vi har döpt till Ballzy. 

 

Figur 5. Bild från spelet Ballzy 

Unity 

Vi tycker att vi gjorde ett smart val när vi valde Unity som vår utvecklingsmiljö. Eftersom vi kan 

av erfarenheter bedöma att vi inte hade hunnit lika långt om vi hade behövt lära oss en ny 

utvecklingsmiljö eller jobba med ett annat program som inte är lika lättlärt som Unity. Mycket av 

grund-funktionaliteten i vårt spel som gravitation, importerandet av modeller, kollision, samt 

fullt 3d stöd fanns inbyggt i Unity. Detta bidrog till att vi hann implementera mycket av vår 

forskning till spelet. Trots att vi inte hann implementera allt fullt ut, hade vi med högst 

sannolikhet inte hunnit längre i projektet om vi utvecklat i annan utvecklingsmiljö. 

 

Vi valde att programmera objektorienterat, trots att detta skulle kunna göra små skillnader i 

prestandan ansåg vi det väsentligt för att ha god struktur på vår kod och lättare kunna felsöka. Fel 

i koden har varit väldigt förekommande och oftast har det bara varit slarvfel, vilka har kunnat bli 

funna snabbt tack vare vår objektorienterade struktur.  
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Bytet mellan banor 

När en spelare klarar en bana startas nästa bana automatiskt. Detta framgår i What Makes a 

Successful Casual Game. (2011) som en mycket strategisk metod att använda sig av för att få 

spelaren att fortsätta spela.  

 

Figur 6. Bild från spelet Ballzy 

Innan en bana startar, har vi gjort en kalibreringsprocess. Det innebär att en tid kommer upp på 

skärmen och tickar ner till noll, lutningen som mobilen har då blir ursprungsläget för lutningen i 

spelet. Vi har fått kommentarer från vår handledare att detta kan vara störande, att spelaren 

skulle vilja börja nästa bana direkt utan att kalibrera. Han föreslog att spelet skulle kalibrera när 

spelet startades istället för varje bana, sen att spelaren skulle kunna välja att kalibera om via en 

meny vid behov. Vi tog åt oss av kritiken och prövade denna metod. Läget vi höll mobilen i när 

vi klarade en bana, var inte alltid det läge vi ville ha som den ursprungliga lutningen till nästa 

bana. Därför kändes det väsentligt att ge spelaren en kort tid på sig att förbereda, dock inte för 

lång tid då det kan innebära att spelaren hinner överväga och bekräfta att avsluta spelet. Vi kom 

på en lösning som vi inte hann implementera. Att spelaren själv kan ställa in hur många sekunder 

den vill ska ticka ner vid början av varje bana. Vill spelaren, som vår handledare att banan ska 

startas direkt sätter han/hon tiden till noll. 
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Design 

Vinkla mobilen gentemot virtuella joysticks 

Gilbert et al. (2001) visade på att det var fördelaktigt att välja acceleratorn som styrmekanik. Vi 

prövade med virtuella joysticks och instämde med forskningen. Det var inte bara roligare 

eftersom det kändes nytt och spännande, utan det var även störande att skymma den redan lilla 

skärmen med tummarna. Däremot hade vi vunnit mycket tid på att välja virtuella joysticks 

eftersom dessa hade kunnat brukas i Bluestack och då hade vi inte behövt göra den långsamma 

överföringsprocessen till mobilen för att kolla små ändringar på hur snabbt man vinklar världen. 

 

Vi har experimenterat med att få rätt tempo på spelet. Att hitta den perfekta kombinationen 

mellan hastigheten på hur snabbt man vinklar banan och på hur snabbt kulan förflyttar sig, har 

visat sig vara frustrerande. Troligen har vi inte hittat den perfekta kombinationen ännu, för det är 

en hårfin skillnad mellan dessa värden. Antingen har kulan rullat för snabbt och gjort spelet för 

svårt, eller har världen vinklat sig för snabbt och gjort spelet för lätt och samtidigt fått det att se 

ut som kulan rullar jättelångsamt. Vi kom inte fram till i vår forskning huruvida ett svårt spel gav 

mer motivation att fortsätta spela än ett lätt. Därför har det varit svårt att avgöra värdena på de 

olika hastigheterna. Vi har valt att gå efter vad vi tyckt lockat oss mest att spela spelet och 

sannolikheten är att andra personer delar detta tycke. 

Menyn 

I What Makes a Successful Casual Game. (2011) berättar de om hur 3d grafiken är mer lockande 

än 2D. I dagens mobilspel, 3D som 2D, är det vanligt med en 2d meny. Vi ville hålla oss till 3D 

aspekten och bestämde oss för att även göra menyn i det.  

 

Vi tycker att menyn blev riktigt bra och innovativt. Den håller temat till spelet och fungerar som 

en 2d meny fast med 3D känslan. Skärmens kamera börjar med att titta mot blocken där man 

väljer banor, detta för att snabbt kunna starta och spela en bana och för att det ska gå snabbt att 

börja spela spelet. Spelaren kan även svepa fingret på skärmen åt höger eller vänster och kamera 

roteras då åt motsvarande riktning. Att kunna rotera kameran runt i en 3D miljö ger den känsla vi 

var ute efter. Här finns stöd för att placera ut fler banor runt kameran för spelaren att välja. Vi 

har placerat alternativmenyn bakom kamerans uppsyn vid start eftersom vi inte hunnit göra fler 

världar till spelet som annars hade tagit ytan runt kameran. I alternativmenyn kan spelaren välja 
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vilken kula han/hon vill spela med, men det är även här man skulle kunna ställa in andra 

alternativ för spelet. 

 

 

Figur 7. Menyn i spelet Ballzy 

 

Sidouppdrag 

När det kommit till implementationer har vi varit tvungna att prioritera. Riktlinjerna för hur vi 

prioriterat har varit ifall en komponent tagit längre tid att implementera än vad en eller flera 

andra lika viktig komponenter tagit har den blivit lågprioriterad. 

 

Vi visste redan från början att vi inte skulle hinna implementera fullt ut alla metoder vi ville 

prova. Däremot ville vi ha alla dessa metoder med i spelet och valde därför att implementera 

dem, dock i vetskap att de kanske inte skulle vara helt klara. Det kändes viktigare för oss att ha 

alla våra metoder vi läst om i forskningen implementerade än att ha betydligt färre av dem fast 

fullgjorda. Givetvis gällde endast detta tankesätt då vi kunde implementera metoderna till 

fungerande prövningar. Det är bara att de inte är fullt perfekta och klara, men de finns där och 

fungerar till vårt syfte. 
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Achievements 

Vi har lyckats implementera achievements i vårt spel. Det finns redan några inne i spelet och det 

finns stöd för oss att skapa fler eller definiera de befintliga. Det vi inte hunnit göra är att rita ut 

och visa våra achievements grafiskt för spelaren.  

Erfarenhetspoäng 

I princip samlar spelaren erfarenhetspoäng för att gå upp i level. Detta system har vi hunnit 

implementera helt. Vi kan när vi bygger banor ställa in hur mycket erfarenhetspoäng spelaren 

ska få av poänggivande prestationer. Saker spelaren kan göra för att få erfarenhetspoäng är 

genom att: 

● Plocka upp mynt 

● Klara en bana 

● Klara en achievement 

När spelaren uppnått hundra poäng går denne upp en level. Vi har gjort så att spelaren alltid kan 

se sin aktuella level samt en uppskattning till hur långt den har kvar att uppnå nästa genom att 

grafiskt visa detta i form av ett GUI. Som Madigan (2010) kom fram till är det 

motivationshöjande för spelaren att alltid ha påbörjat att nå nästa level. När spelaren gått upp en 

level får den en liten mängd erfarenhetspoäng för att ha påbörjat att nå nästa level.  

Tid 

Vi har lyckats implementera tiden på ett sätt att den alltid visas genom GUI och lagras för varje 

bana. Dock fattas det en jämförelsekoll ifall man har slagit sin tidigare tid. Vi hittade inte en 

lösning för hur vi skulle visa spelaren dennes tidigare tid för varje bana. Vi hade tankar om att 

det skulle framgå tydligt i menyn innan man väljer bana, men tidsbrist har gjort att detta har fått 

låg prioritet då andra implementationer ansetts mer gynnsamt utifrån tidsbristen. 

Mynt 

Precis som tid är denna belöningsmekanik inte helt färdig implementerad. Vi kan när vi bygger 

banor placera ut mynt och banan kan därefter själv veta hur många mynt den har för spelaren att 

plocka upp. Vad vi inte hunnit bli klara med i denna mekanik är att spelaren inte ska kunna 

plocka upp samma mynt igen när denne spelar om banan. Detta gör att spelaren kan spela om en 

bana om och om igen och plocka upp samma mynt flera gånger. Egentligen vill vi att spelaren 

bara ska kunna plocka upp ett mynt en gång. Banan ska hålla reda på vilka av dess mynt spelaren 
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har plockat upp och avaktivera belöningsmekaniken för dem. Myntets mekanik är därför inte helt 

färdigt men v i anser inte att detta är en drastisk förlust för närvarande. Spelaren kan spela om 

banor om och om igen för att samla på sig erfarenhetspoäng av mynten.  Men detta är även ett 

beteende vi velat skapa med spelet, för när spelaren spelar om banorna, innebär det att de 

fortsätter spela spelet. 

 

Figur 8. Bild på ett mynt i spelet Ballzy 

Olika kulor 

Vi har implementerat olika kulor i spelet som spelaren låser upp i form utav en belöning. Hur 

man låser upp vardera kula är olika för att vi ska kunna testa de olika belöningsmetoderna. En 

kula låses upp genom att ha klarat ett visst antal banor, medan en annan låses upp genom att ha 

nått en viss level.  

 

Belöning är väldigt viktigt i spel för att motivera en spelare att fortsätta spela, detta nämner både 

Hopson (2001) och Rigby och Ryan (2007) i deras forskning. Därför har vi gjort att varje kula är 

unik och har en unik förmåga. För att pröva detta system har vi implementerat en hoppförmåga 

för två kulor. Det bästa med detta är att varje kula kan ha sin egen unika förmåga, men vi hade 

dessvärre inte tid att designa fler förmågor utan det var mest relevant att pröva om detta system 

fungerade, vilket det gjorde. 
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Figur 9. Träkulan i spelet Ballzy 

I spelet är där många olika kulor som har olika egenskaper. Kulorna har olika egenskaper som 

påverkar spelets utkomst. I spelet finns det 3 olika kulor: 

 

● En träkula 

● En stenkula  

● En lätt kula 

 

Träkulan är den kulan som man börjar med och det är den kulan som alla andra kulor utgår ifrån 

egenskapsmässigt. Den har en normal vikt medan stenkulan är tyngre än träkulan och den lätta 

kulan har en lägre vikt än träkulan.   

 

Figur 10. De olika kulorna i spelet Ballzy 

Storlek på modeller 

Vi stötte på ett rätt stort problem i Unity under processens gång som vi inte visste vad det 

berodde på. Kulan rullade inte riktigt som vi ville. Det kändes som om att den inte påverkades 

rätt av gravitationen och våra inställningar. Vi hade inte en aning om vad det kunde bero på men 

vi började testa oss fram också hittade lösningen på det. I Unity var våra modeller jättestora och 
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det påverkade gravitation i spelet. Vi fick helt enkelt skala ner modellerna och det löst 

problemet. Senare fick vi skala upp modellerna lite till på grund av att de var för små.  

Bandelar 

Delarna som banorna består av är uppdelade i fyrkantiga plattor som enkelt går att sätta ihop. 

Texturerna är gjorda på ett sätt att det går och sätta delarna efter varandra utan att texturerna ser 

ojämna ut. Där finns många delar som inte är fyrkantiga plattor men alla delar har texturer som 

är anpassade att fungera med varandra. Alla delar är storleksanpassade efter en original fyrkantig 

del för att enkelt kunna bygga ihop banorna i Unity. Den fyrkantiga originaldelen är i sin tur 

anpassat efter storleken på kulan för att balansera spelet så bra som möjligt. De bandelar som 

finns i spelet är: 

 

● Fyrkant, krossad fyrkant, ramp 

● Hål, krossat hål, halvt hål 

● 90 graders sväng, 90 graders krossad sväng, 90 graders halvt krossad sväng 

● Korkskruv, loop 

● stock 

● löv 

● vattenblock 

● Pyramid 

● Böjar 

 

Figur 11. Bandelar som bygger upp en bana. 
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Vi implementerade en så kallad krossad version av alla delar för att utöka bandesignen lite. I och 

med det dubblades nästan antalet delar, speciellt alla svängar. Med implementation av krossade 

delar så tillkom det 4 stycken nya svängar bara för att alla svängar skulle passa med varandra och 

alla andra delar i alla vinklar.  

Teman 

I spelet bestämde vi oss för att använda olika grafiska teman. Vi fokuserade på ett tema under 

produktionen. I och med att vi är ute efter en lekfull och tecknat grafik utseende bestämde vi oss 

för att gör ett djungeltema. Vi kände att ett djungeltema passade perfekt gentemot vår forskning. 

Vi ville skapa en levande värld. Spelet består av olika bandelar som sitter ihop vilket skapar en 

bana från punkt a till punkt b. Med endast dessa delar kändes spelet väldigt kallt och i och med 

att vi ville skapa en levande miljö behövdes något mer. Vi implementerade massor med palmer, 

tropiska växter, träd, pelare för att fånga den djungelmiljön vi var ute efter.  

 

Figur 12. Bild från spelet Ballzy. 

Toon shading 

Vi använde oss av toon-shading filtret och det löste vårt problem kring grafikforskningen. 

Grafiken i spelet ser mer tecknad och livlig ut och det var precis det vi var ute efter. Tekniskt sett 

gör toon-shading texturerna lite ljusare och skapar en lite tjockare, tydlig linje längs med 

kanterna på alla objekt. Detta skapar illusionen av ett mer tecknat grafiskt utseende. 
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Figur 13. Vänster bild på stock med toon-shading. Högra bild utan toon-shadning 

Normal maps 

I tillvägagångssättet nämnde vi att normal maps är något vi tänkte använda oss av då det hjälper 

till att skapa ett snyggt 3D spel. Dock, i och med att vi använde oss av toon-shading var det svårt 

programmeringsmässigt att implementera normal maps på filtret eftersom toon shadern inte ger 

stöd för normal maps. Längre fram i projektet kom vi fram till att vi inte hade kunnat använda 

normal maps för det krävdes för mycket av telefonen prestandamässigt, samt att det inte 

fungerade tillsammans med transparensen på modellerna. 

Vad är viktigast? 

Då vi som författare befinner oss i en krets av människor där spelandet är vanligt, kan vi utröna 

att speldesignen är det som spelar störst roll i att skapa ett drivande spel. När det kommer till den 

grafiska designen så spelar det ingen roll hur snygg den än är om spelkonceptet inte är lockande.  

 

Vi har emellertid inte funnit någon forskning som tydligt visat vilken aspekt som är viktigast då 

de inte gjort någon jämförelse mellan de olika aspekterna.  
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Slutsats 
Vi ville svara på frågan: ”Hur man skapar man ett mobilt spel som kan sätta en spelare i en 

situation där han/hon har svårt att sluta spela samt känna behov av att spela ofta?”. Genom vår 

forskning och produktion har vi kommit fram till att det finns många faktorer som spelar in när 

man vill producera ett spel. 

 

 Designen på spelet ska göra att spelet är enkelt att ta upp och spela och kan avslutas när som 

helst. Däremot när spelaren avklarat en bana ska den uppmuntras att fortsätta till nästa. Spelet 

ska vara designat på ett sådant sätt att spelaren anser det vara lättare att fortsätta spela än att 

avsluta. En stark motivation för spelaren att fortsätta är sidouppdrag, prestationer att uppnå och 

dessa sidouppdrag ska alltid vara påbörjade. Detta är det viktigaste, för om designen på spelet 

inte gillas så kommer ingen vilja fortsätta spela spelet. 

 

Grafiken på spelet påverkar om spelet ser attraktivt ut eller inte. Om grafiken passar in med 

designen är chansen större att fler människor gillar det. Vi ser att den grafiska designen på 

dagens populära mobilspel använder sig av antingen ett tecknat- eller 3D grafiskt utseende. I och 

med detta valde vi att konstruera ett spel med båda grafiska utseendena. 

 

För att kunna få en spelare att fortsätta spela ett spel behöver man gå in på de psykologiska 

aspekterna. Två viktiga aspekter som vi fastnade för var att vi människor känner oss benägna att 

avsluta saker vi påbörjat och det är motiverande att alltid ha ett påbörjat mål. Dessa två viktiga 

aspekter styrker varandra för att motivera en spelare till att fortsätta spela. Det ska också 

pointeras att de psykologiska aspekterna är starkt knutna till delar av speldesignen.  

 

Sammanfattningsvis framhäver detta dokument att speldesignen bör spela huvudrollen i 

framtagandet av ett populärt mobilspel.   
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Ordlista 

Achievements – Sidouppdrag, underliggande uppdrag. 

 

Autonomi - Självständighet/självstyrelse - upplevelsen av viljan eller val i ett beslut och 

handlingar. 

 

FPS - First person shooter 

 

Frame - Bilden som visas på skärmen, vanligtvis sker 30 stycken av dessa på en sekund. 

 

GUI - Graphical User Interface, ett lager som alltid syns på skärmen av information till spelaren. 

 

Klass - Ett avsnitt programkod som samlar en mängd relaterade attribut och funktioner 

 

Maya - Utvecklingsverktyg för modellering. 

 

MMO - Massive multiplayer online 

 

MMORPG - Massive multiplayer online role playing game 

 

Objektorientering - Ett sätt att beskriva för en dator hur data ska struktureras och hur metoder 

ska skapas och användas,  att man grupperar saker som hör ihop 

 

PENS - The player experience of need satisfaction   

 

Photoshop - Program för att skapa och redigera bilder. 

 

Power-up – En sak som gör din karaktär kraftfullare. 

 

Shader - En shader är ett litet program som körs för varje vertex eller fragment (pixel). 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Programkod
http://sv.wikipedia.org/wiki/Attribut_(programmering)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Funktion_(programmering)
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Skript - Text som innehåller instruktioner eller kommandon till program. 

 

Toon-shadning - Ett filter som gör att grafiken ser mer tecknad ut. 

 

Unity - Utvecklingsverktyg för spel. 

 

XP – Experience points, erfarenhetspoäng 
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