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Sammanfattning 
Det här examensarbetet grundar sig i området datateknik och är utfört på Linköpings 

Universitet. Examensarbetet kretsar kring det matematiska pusselspelet Entanglement som är 

baserat på Christer Fuglesangs barnböcker om rymden. Spelet är fortfarande i 

utvecklingsstadiet. Tanken är att Entanglement skall vara en gratis applikation.  Därmed var 

behovet av att implementera någon typ av funktion som leder till avkastning. Under 

examensarbetets gång har en fallstudie och en kravframtagning utförts där andra redan 

befintliga avkastningsfunktioner har granskas i applikationer samt krav har tagits fram. Detta 

gav upphov till den virtuella butik som Entanglement nu använder sig av. Spelet är baserat på 

böckernas design och därav kommer även butiken använda sig utav material taget från 

böckerna. Då spelet är skrivit med hjälp av ramverket Phaser kommer även skapandet av 

butiken ske med hjälp av Phaser. Resultatet från examensarbetet kommer att vara en fungerande 

virtuell butik med design från Christer Fuglesangs böcker. Även så kommer användartester att 

utföras för att ligga till grund i bedömningen om butiken presterar utefter kundens önskemål 

och krav och för att se om spelet uppnår användbarhet.  
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1. Inledning 
I introduktionsstycket nedan presenteras en övergripande inledande text för att snabbt skapa 

en överblick över examensarbetets syfte och mål. I stycket presenteras en kort inledning till 

varför examensarbetet uppkom, syfte, problemformulering, frågeställning och avgränsningar. 

Inledningen avslutas sedan med en övergripande rapportstruktur.  

1.1 Bakgrund till examensarbetet 

Detta examensarbete grundar sig i att implementera en virtuell butik där virtuella varor kan 

köpas av användaren. Syftet med dessa varor är att hjälpa användaren på traven och  resultera i 

ett mer följsamt spelande. Utmaningen i detta examensarbete är att i ett redan befintligt spel 

och ramverk upprätta en butik där användaren kan välja att betala för tillbehör.   

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur implementationen av en butik i en spelapplikation 

påverkar upplevelsen för användaren, genom undersökning av spelapplikationer som redan 

finns på marknaden och deras metoder som hjälpt dem att lyckas.  

1.3 Frågeställning 

Frågeställningen baseras på problemformuleringen och lyder då följande: 

 Hur kan en användbar butik i en befintlig applikation designas? 

Med användbarhet menas att skapa en butik som är så pass lätthanterlig att olika 

åldersgrupper kan använda den, förstå den och lätt navigera i den. Samt ska gränssnittet vara 

välstrukturerat och iögonfallande för betraktaren.  

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till följande: 

 Projektet är avgränsat till implementeringen av en butik i spelet Entanglement.  

 Test av implementeringen är avgränsad till en användbarhetsutvärdering bestående av 

en PSSUQ enkät, därav kommer inte andra användbarhetsutvärderingar att tas upp.  

 Endast fungerade i Google Play. 

 Köp av valutan i butiken är avgränsad till riktiga pengar.  



2 

1.5 Rapportstruktur 

Denna rapport inleds med en sammanfattning följt av en inledning där bland annat syftet och 

bakgrund till examensarbetet klargörs. Efter det kommer en förstudie som fokuserar på den 

redan befintliga koden samt spelets funktion. Teorikapitlet består av grundläggande kunskap 

samt inblick i andra befintliga lösningar på marknaden. Efter det presenteras metoden och det 

tillvägagångsätt som har använts för att uppnå resultatet. Slutligen kommer diskussionen där 

det reflekteras över arbetet och det resultat som har presenterats.  

 
Figur 1 - Rapportstruktur 
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2. Bakgrund 
I förstudien förklaras hur ramverket Phaser.io har används under utvecklingen av spelet. Det 

tas även upp grundläggande om spelets funktion och syfte samt utformning. Förstudien avslutas 

med en förklaring av utvecklarmiljön Intel XDK samt Google Play Developer Console och dess 

funktionalitet.  

2.1 Entanglement 

Spelet Entanglement är ett matematiskt pusselspel som är baserad på böckerna av Christer 

Fuglesang. Till skillnad från böckerna syftar spelet mer till att agera som ett läromedel för barn. 

Spelet tar bland annat upp olika delar inom matematiken så som de olika räknesätten och 

problemlösning.  

 

2.1.1 Spelmekanik 

Målet i Entanglement går ut på att hitta lika siffor. Spelupplägget består av ett antal brickor som 

kan vändas på. Alla brickor har en siffra och tillhör ett par. Paret kan adderas till att bli en 

summa. Om en av brickorna trycks på kommer den vända sig om och visa vilken siffra det är 

och en annan bricka kommer vändas men inte visa dess siffra. Dessa är då ett par. Om dessa 

skulle summeras så får man fram summan, vilket kan användas för att hitta lika nummer.  

2.1.2 Kod 

Figur 2, som visas nedan, visar generellt kopplingen mellan applikationen och Google Play. 

För att till exempel genomföra ett köp av en virtuell vara anropas funktionen buy i Index.html 

som anropar funktionen buy i filen InAppBilling.js som i sin tur skapar bryggan mellan 

applikationen och Google Play. Funktioner i Index.html tar emot responsen från Google Play 

som parameter och reagerar beroende på den. 

 

Figur 2 - Kodstruktur 
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2.1.3 Design 

Spelet ska grunda sig och ha samma design som böckerna. I och med det så har designen i 

examensarbetets butik och hela spelet grundats i bilder från boken. Dessa bilder kan vara 

redigerade för att passa in spelets design och struktur.  

2.2 Phaser.io 

Phaser är ett open source (öppen källkod) ramverk för utveckling av webbaserade applikationer. 

För att använda sig utav Phaser hämtas filen från internet. Phaser har fördelar med att vara ett 

välkänt och välanvänt ramverk vilket gör det enkelt att finna lösningar och exempel på internet.  

Några av de vanligaste funktioner som används i Phaser presenteras nedan: 

 Preload - anropas alltid först och kan användas för att bland annat ladda in bilder, till 

exempel bakgrunden till spelet.  

 Create – create anropas vanligtvis efter preload och kan användas till att skapa alla 

funktioner och använda sig utav bilderna som laddats in. 

 Update - anropas flera gånger i sekunden, vilket kan användas för övergångar eller 

annan grafik. 

 

Exempel på kod: 

 
Figur 2 -Den första raden är den som skapar Phaser till liv genom att skapa en instans av ett Phaser.Game objekt. 

 

En stor fördel med ramverket är att det finns många befintliga funktioner att anropa. Ett 

exempel på det är en rullgardin med menyknappar eller funktionen collide som hindrar objekt 

så som bilder från att överlappa (Phaser, 2015).  
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2.3 Intel XDK 

Intel XDK är en integrerad utvecklingsmiljö som kan användas för att skapa applikationer som 

kan köras på mobiltelefoner och surfplattor. En fördel med denna utvecklingsmiljö är att det 

kan skrivas med kodspråk som JavaScript och  HTML. Tack vara Intel XDK som 

utvecklingmiljö anpassar den själv koden utefter olika platformer. Detta görs genom att all kod 

laddas upp på en gemensam server och sedan anpassas koden utefter användarens plattform. 

Detta underlättar då koden inte längre behöver anpassas utefter utbudet på plattformer.  

För att använda Intel XDK för att lägga till IAB(In app billing, betalning i applikationen) måste 

ett plugin läggas till från third-party (Innebär att en självständig utvecklare har tagit fram 

funktionen men Intel XDK har gjort det möjligt att implementera det i utvecklingsmiljön). 

Android In-App Billing tillåter försäljning av virtuella varor i en applikation genom att skapa 

en brygga till Google Play som hanterar köpen (Intel, 2014). 

 

Intel XDK har även en emulator där kan kod exekveras för att simulera resultatet utan att behöva 

ladda upp filerna till Google Play Developer Console. Detta är tidssparande och en stor fördel 

vid testande av mindre ändringar.  

 

 
Figur 3 - Emulator 

2.4 Google Play Developer Console 
För att kunna distribuera applikationer som skapats publikt kan man använda sig av Google 

Play eller the App Store, men testning av spelshopen kommer endast att ske på Google Play. 

Detta på grund av att Google Play är generösare med reglerna. I Google Play kan man ladda 

upp sin applikation där man kan välja sina testare genom email som sedan kan testköra 

applikationen och återkomma men reflektion, synpunkter samt betygsättning. Tack vare denna 

möjlighet får applikationsutvecklaren värdefull respons som resulterar i högre kvalité på 

produkten. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras grundläggande teori till examensarbetet samt presenteras de olika 

strategier utvecklare använder för att tjäna på sina applikationer. Teori om användbarhet 

kommer även att dras upp. 

 

3.1 Vinststrategier för mobila applikationer 

Den mobila användningen av applikationer har ökat enormt och blivit en stor del av människors 

underhållning, detta har skett i takt med att smartmobiler har blivit allt populärare. Därmed har 

industrin för att utveckla mobila applikationer ökat och marknaden är större än nånsin. Genom 

att använda sig av olika typer av försäljningsstrategier får producenten möjlighet att införskaffa 

sig en inkomst och därav kan driva ett vinstgående företag. Detta ger i sin tur möjligheter till 

jobb samt vidareutveckling och framtagning av nya och bättre applikationer. Principen kan 

jämföras med företag som har sin försäljning av fysiska spel i butik, skillnaden är att 

försäljningsmetoderna kan ändras och specificeras utefter spelet och produktägarens önskemål. 

Nedan förklaras typiska vinststrategier för mobila applikationer: 

 (Hang, Y. & Chang, L., 2014).  

1) Betalning för nedladdning: Genom denna modell köper användaren en permanent rätt till 

applikationen och har tillgång till alla extra fördelaktiga tillbehör som ingår i applikationen. 

Applikationer som har den här modellen är vanligtvis av bättre kvalitet och har ett starkt 

företagsmärke, vilket den förlitar sig på för att locka till sig kunder. 

2) Betalning för innehåll: Applikationer kan ha fördelaktiga tillbehör eller nivåer som 

användaren inte kan komma åt förrän de har betalat en avgift. Modellen fungerar väl för företag 

som inte är så kända och därmed ger användare ett smakprov av applikationen. 

3) Reklambaserad: Den här varianten tillåter användaren att ladda hem applikationen gratis, 

dock kommer den att innehålla reklam. Dessa kan bland annat visas på sidan under tiden 

applikationen är igång eller komma fram när applikationen laddar. 

4) Value-added service mode: Detta är den mest använda vinstmetoden som innebär att 

användaren kan ladda hem applikationen gratis och spela den men för att få en ”bättre” 

spelupplevelse så måste användaren betala. Med denna metod kan utvecklare tjäna mer än 

tidigare nämnda metoder då spelaren köper kontinuerligt för en mindre summa. 

Freemium innebär en blandning mellan premium och free, förklarats tydligare i stycket 

nedanför. Av de ovan nämnda skulle metod 2, 3 och 4  ses som freemium-metoder.  

(Hang, Y. & Chang, L., 2014). 
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3.2 Freemium 

År 2006 skapades en affärsmodell för applikationer enligt definitionen: 

” Give your service away for free, possibly ad supported but maybe not, 

acquire a lot of customers very efficiently through word of mouth, 

referral networks, organic search marketing, etc, then offer premium 

priced value added services or an enhanced version of your service to 

your customer base.” 

Genom en blandning av orden free och premium fick affärsmodellen namnet freemium. Citatet 

ovan kommer från AVC:s hemsida och syftar på att freemium är ett nytt koncept för att bemöta 

och attrahera kunden. Genom att ge en del av sin tjänst till kunden och locka den går det att 

jämföras med smakprov i matbutikerna vilket lockar kunden till att köpa mer av en önskad vara. 

Då freemium syftar på att ge en del av kakan som provsmak till kunden men ta betalt för den 

mer attraktiva och åtråvärda delen vilket skapar ett nytt försäljningskoncept (AVC, 2006). 

Freemium har tagit emot en del kritik just för att det är en ny strategi inom spel trots att det 

finns populära spel som League of Legends och World of Tanks som har implementerat 

strategin och anses vara välgjorda. Freemium-modellen fungerar inte för alla spel men precis 

som med spel som använder premium så kommer det spel som är bäst och anpassar sig till 

modellen utförligast att locka mest användare och därmed vara störst på marknaden. 

Applikationer som använder sig utav premium får också mycket kritik om de är för dyra och 

många utvecklare känner att de hellre tar emot en lite summa från många än en stor summa från 

få när den säljs på marknaden, vilket kan tyckas vara etiskt bättre då människor som inte har en 

stor budget för applikationer kan få köra feeemium-spelen och betala så mycket som de känner. 

Dock uppstår problemet att utvecklarna drar nytta från missbruk om användarna köper för 

mycket och därför borde de designas på ett mer ansvarsfull sätt. En metod är att göra det mer 

tydligt vad användaren betalar för (Alha, K. et al., 2014). 

 

3.3 Virtuella varor 

Själva idéen går att jämföra med arkadspel som fanns i spelhallar, om du ville spela så var du 

tvungen att betala och om du skulle förlora fanns det en möjlighet att betala för att få ett nytt 

liv. I det fallet är den virtuella varan var i så fall ett nytt liv. Numera är det vanligaste sättet 

free-to-play(F2P), vilket innebär att det är gratis att spela men köp kan förekomma i spelet. 

Syftet är att utvecklarna vill att användare ska fastna sedan ta betalt, ett sätt är med virtuella 

varor (Kokkonen, T., 2014). 

Försäljning av virtuella varor har blivit en allt mer populär och vinstdrivande metod för 

applikationer, speciellt massively multiplayer online games (MMOs) och sociala nätverk. I 

praktiken så utgör så kallade virtuella varor olika produkter inne i applikationen som kan köpas 

för riktiga pengar. Dessa ting, beroende på spel, kan vara allt från vapen som ska förbättra 

spelarens karaktär, kläder för att ändra utseende på karaktären eller andra uppgraderingar för 

att klara sig längre i spelet. Det kan även vara en virtuell valuta som köps för riktiga pengar för 

att kunna köpa andra virtuella varor i spelet (Hamari, J. & Lehdonvirta, V., 2010).  
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3.4 Användbarhet 

Idéen bakom användbarhet är att förbättra ett system så att den passar de användare bättre och 

att de får ut så mycket som möjligt av, i detta fall, spelet. Vilket kan uppnås genom att fokusera 

på användarens krav (Usability Partners, 2016).  Användbarheten av ett system är definierat av 

ISO 9241-11 som: “Extent to which a product can be used by specified users to achieve 

specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use” (ISO, 

1998).  

 

Användbarhet kan vara extremt viktigt för att hitta fel eller problem med ett visst system som 

en användare stöter på, det vill säga om en användare använder ett system och tycker att det är 

svårt att navigera i det kan man åtgärda det och därmed har användbarheten förbättrats. 

Eftersom det leder till att användarens belåtenhet och produktivitet ökar och företaget som äger 

systemet får ökat förtroende och lojalitet från kunden, vilket i sin tur bidrar till besparingar och 

lönsamhet, vilket kan bland annat uppstå genom support då ett system som är mindre 

användbart ökar kraven på support. Därmed är det smart företagsmässigt att förbättra ett 

systems användbarhet, då kunder som är belåtna med och förstår produkten vanligtvis fortsätter 

att använda den, vilket gör den mer konkurrenskraftig på marknaden (Marcus, A. 2005 & 

Usability Partners, 2016). Det finns inga direkta regler för användbarhet då alla system har olika 

funktioner och syfte och därför finns många andra definitioner som passar för specifika system. 

Pinelle et al. definierar användarbarhet som ”the degree to which a player is able to learn, 

control and understand a game”, vilket är mer inriktat till spel. Kriterier för användbarhet inom 

spel kan vara olika beroende på vilket typ av spel men det finns ett fåtal riktlinjer som 

fördelaktigt kan följas. Spelet bör förse användaren med konsekventa gensvar från handlingar 

med ett förutsägbart resultat, då det annars kan ge upphov till frustration. Förse användaren 

med en visuell representation av spelet som är lämplig och som underlättar för användaren att 

förstå vilket läge spelet är i och hur användaren ska navigera i det läget. Användaren bör även 

få nog med information för att kunna förstå vad spelet går ut på då vissa spel kan ha ökande 

svårighetsgrad, vilket kan göras genom handledningar och instruktioner. Spelet bör även förse 

användare med spelets status såsom uppdrag och karaktärens liv, vilket är väsentligt för att 

användaren ska kunna ta beslut när den spelar (Pinelle, D., Wong, N. & Stach, T., 2008). 

 

3.5.1 PSSUQ 

PSSUQ, Post Study System Usablity Questionnaire, är en användbarhetsutvärdering från 80-

talet som användes av IBM för att redogöra användarens upplevelse vid användning av 

produkten. Formuläret grundas i 12 frågor som berör produktens användbarhet samt hur snabbt  

och effektivt användaren kan hantera produkten, hur enkel och bekväm produkten upplevs för 

användaren. Varje fråga kan sedan besvaras i 1,2,3,4,5,6 och 7 där ett står för instämmer inte 

och 7 för instämmer fullständigt. Syftet med enkäten är att belysa de delar av en produkt vars 

utformning kan uppfattas svåråtkomligt eller rent av besvärlig för användaren. PSSUQ är ett 

snabbt enkelt och effektivt test att genomföra, för att på kort tid få tillgång till information av 

ett system i detta fall rörande användarbarheten (Lewis, J., 2002).  



10 

 

Figur 4 - Exempel på PSSUQ frågeformulär 
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4. Metod 
Metoden i detta examensarbete kommer att delas in i tre huvudsteg. Det första steget är en 

förstudie som innefattar en kravframtagning genom att genomföra en konkurrensanalys samt 

ta till hänsyn önskemål från spelets ägare. Det nästkommande steget är att genomföra en 

implementering av butiken och sista steget är att verifiera spelbutiken med hjälp av en 

användbarhetsutvärdering.  

 

4.1 Förstudie 

Förstudien kommer att hantera en fallstudie av konkurrenter samt de önskemål som har 

specificerat från ägaren av spelet. Resultatet från förstudien kommer sedan ligga till grund för 

implementationen av butiken och hur gränssnittet kommer att vara utformat.  

 

4.1.1 Fallstudie av konkurrenter  
Innan implementationen av butiken i Entanglement valdes metoden att använda fallstudier för 

att mäta hur olika butiker fungerar i olika spel, det vill säga i olika fall. Fallstudier är en 

utforskande forskningsmetod där syftet är att kunna jämföra olika fall eller i detta fall befintliga 

spel mot varandra, men skulle även kunna vara en bara ett specifikt fall. Fallstudier berör 

vanligtvis områden inom psykologi, sociologi och politik med målet att öka kunskapen kring 

individer, grupper och organisationer. Därmed går det att jämföra områden i 

mjukvaruutveckling med områden där fallstudier är normala. Mjukvaruutveckling används av 

individer, grupper och organisationer och sociala och politiska frågor är viktiga för 

utvecklingen, vilket gör mjukvaruutveckling ett tvärvetenskapligt område som involverar 

områden där fallstudier normalt genomförs. Därmed kan många frågor inom 

mjukvaruutveckling besvaras med hjälp av fallstudier. Dessutom är fallstudier väldigt flexibla 

och kan ändras utefter behov (Runeson, P. & Höst, M., 2009). 

 

Målet med fallstudien är att mäta hur butiker fungerar i olika spel och hitta olika intressanta 

punkter som de innehåller och har gemensamt men också att hitta olikheter, för att hitta strategin 

som fungerar för spelet. Fallstudier använder 5 steg: 

1. Fallstudien planeras 

2. Förberedelse inför datainsamling 

3. Datainsamling 

4. Analys av data 

5. Rapportering 

 

I första steget ska fallstudien planeras; vad är syftet, vad ska hittas och var det ska hittas. Ett 

antal spel som använder sig av freemium-modellen ska användas i fallstudien. Vilka spel och 

antalet ska väljas genom diskussion med ägare till Entanglement. De olika punkter som finnes 

vara intressanta väljs även genom diskussion, från kravspecifikation och om det hittas under 

fallstudiens gång. Det andra steget förklarar hur insamlingen ska gå till och använder de målen 

och objektiven från steg ett: För att utvärdera de fyra spelen valdes det att studera och läsa om 

dem, införskaffa sig relevant information om vilken spelmetodik och försäljningstekniken de 

har och varför de är så framgångsrika. Denna information införskaffas framförallt från sociala 

medier, recensioner och rapporter där spelen omnämns. Efter att denna information och en 
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uppfattning har skapats kommer spelen att testas. Varje spel kommer att testas enskilt under en 

period. Tiden varje spel testas utav mig kommer att variera men resultatet utav det är att 

tillräckligt med information ska vara insamlad för att kunna genomföra en konkurrensanalys. 

Nämnvärt är att test av butikerna har genomförts för att få en uppfattning om navigering och 

gränssnittets utformning. Varje spel kommer att utvärderas där en beskrivande text finns med 

relevanta källor och även så kommer en sammanfattning att presenteras i en tabell, där samtliga 

spel redovisas.  

 

Steg fyra i fallstudien är en analys och i denna metod väljs det att göra en konkurrensanalys 

som kommer att genomföras genom att analysera den data som uppkommer genom fallstudien 

på spelen. De spel som har blivit utvalda har varit spel av liknande karaktär med tillhörande 

spelbutik och använder sig utav liknande försäljningsmetod som är önskat i Entanglement, 

alltså köp inuti spelet. Den analys som kommer att genomföras i detta examensarbete bygger 

på att hämta och samla information och data genom att studera och spela de utvalda spelen 

(Konkurrensanalys, 2016). En konkurrensanalys kan vara väldigt bred och kan ge en känsla av 

produktens natur och hitta bästa praxis eller vara snäv och identifiera en särskild lösning som 

en konkurrent använt sig av. Baskonceptet av en konkurrensanalys är att ställa upp 

konkurrenterna bredvid varandra och lyfta fram likheter och skillnader på valda punkter. Fyra 

steg kan användas vid genomförandet av en konkurrensanalys vilket börjar med att identifiera 

och förklara syftet med analysen. En konkurrensanalys består grundläggande av två parametrar; 

ett antal konkurrenter och ett antal punkter som ska användas vid jämförelsen. Det svåra är att 

välja konkurrenter och punkter, vilket ska strukturera ett konkurrensramverk. Andra steget är 

att ställa upp ett ramverk som består av de två dimensionerna som väljs i föregående steg och 

struktureras med en tabell. Det tredje steget är att samla och presentera data där ramverken fylls 

med relevant data som samlats från analysen för att hitta likheter och skillnader mellan 

konkurrenterna. Detta kan göras med Ja/Nej-svar vilket underlättar för jämförelser men genom 

att missa hårfina skillnader kan det påverka resultatet negativt. Det slutgiltiga steget är att 

dokumentera slutsatser genom att tolka data från tabellen och användas av intressenter för att 

dra slutsatser som sedan riktar projektets design. För att konkreta slutsatser enkelt ska kunna 

dras bör den data som samlades referera till tydliga designproblem och vara en snäv analys. Om 

det ska vara en bredare analys bör den tillhandahålla ett antal betydelser för designen (Arvola, 

M., Lundberg, J. & Holmlid, S., 2010) . 

 

4.1.2 Kravframtagning  

Kravframtagning handlar om att lära sig och förstå användarens och projektets potentiella 

ägares/sponsorers behov, applikationens domän och analysering av intressenter. Det finns ingen 

enhetlig definition av kravframtagning men det finns många olika sorters tekniker och metoder. 

Kravframtagning involverar aktiviteter som är kommunikativa, såsom frågeformulär, intervjuer 

och prototyping (Zowghi, D. & Coulin, C., 2005). Kravframtagningen som används i detta 

arbete är en typ av prototyping. Genom att blanda informationen från kravspecifikationen som 

ägaren har till applikationen med analysen från fallstudierna för att skapa en prototyp av 

butiken. Då detta är en form av rapportering till intressenter blir detta en del av 5:e steget i 
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fallstudien. Viktiga punkter från Pinelle m.fl. kommer också tas hänsyn till. Eftersom arbetet 

kretsar kring design och funktionalitet av en butik så passar följande krav: 

 

1. Den bör ge konsekvent respons från användarens handlingar 

2. Den bör vara en visuell representation som inte är skymd eller blockerad 

3. Den bör uppdatera status 

4. Den bör ha ett förutsägbart beteende 

(Pinelle, D., Wong, N. & Stach, T., 2008) 

 

 

4.2 Implementation 
Utvecklingsmetoden som kommer att användas i examensarbetet är Scrum utvecklingsmetod. 

Scrum är en agile utvecklings metod och med det menas det att metoden ständigt jobbar i korta 

frekvenser med frekvent återkoppling. Viderautveckling kan sedan ske genom återkoppling 

från ägaren genom diskussion av prototypen. Scrum är fördelaktigt i detta examensarbete då 

möjligheten till att implementera förändringar utefter projektets gång är lättare. (Gaming, 

2016). Som nämnt innan ska implementationen även ta hänsyn till Pinelles m.fl. viktiga 

punkter. 

 

4.3 Användbarhetsutvärdering 

En utvärdering ska genomföras för att testa den implementerade butiken och dess användbarhet. 

Enkäten baseras på den grundenkät som hör till PSSUQ, se teorikapitlet. PSSUQ:en valdes efter 

tips från ägarna till spelet, då det är ett enkelt och snabbt sätt att hitta fel i ett system för att 

kunna återkoppla och sedan ändra efter behov (Lewis, J., 2002). I detta fall ska det användas 

för att testa användbarheten av affären i spelet och se om användbarhet nås. Skillnaden är att 

frågorna har anpassats utefter detta examensarbete, se bilaga 1. Utvärderingen ska endast 

fokusera på hur pass nöjd användaren är efter att ha orienterat sig och utfört köp i butiken i 

spelet. Resultatet från enkäten kan sedan ligga till grund för en vidareutveckling av 

användbarheten i butiken utefter kundens önskemål och krav.  Utvärderingen kommer att 

genomföras av åtta personer med varierande ålder som finns tillgängliga vid 

utvärderingstillfället. Varje person kommer i lugn och ro att själv få orientera sig i spelet samt 

hitta spelbutiken och genomföra köp. När testpersonen känner sig nöjd så ska de 12 frågor i 

enkäten besvaras med ett till sju eller ett ”vet ej”. Samtliga testpersoner kommer även att få 

uppge kön och ålder, detta för senare analys av data. Data kommer att föras in i Excel och 

medelvärdet på varje fråga kommer att granskas. Även så kommer medelvärdet utefter vad 

varje väljare hade granskas mot deras ålder för att se om det finns skillnader i hur butikens 

användbarhet uppfattas mot ålder.   
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5. Resultat 
Nedan presenteras resultatet i form av resultat från fallstudien och kravframtagning. Sedan 

presenteras resultatet av butiken genom visuella representationer samt resultatet från 

användbarhetsutvärderingen.  

 

5.1 Resultat av fallstudien 

Genom diskussion av hur fallstudien skulle gå till samt vilka intressanta punkter som fanns 

kunde fallstudiens mål sättas upp och utvärderingar baserade på dessa mål utföras. Sedan 

kunde en analys ske av informationen från utvärderingarna i form av en konkurrensanalys. 

 

5.1.1 Mål 

Ur diskussionen med ägarna valdes fyra spel som är baserade på freemium-modellen och som 

ansågs vara relevanta och tillräckliga för fallstudien och skapandet av butiken i spelet 

Entanglement: 

 Clash of Clanes 

 Candy Crush 

 Crossy Road 

 Smash Hit 

 

Intressanta punkter som berör spelets butik: 

 Genre: vilken typ av spel. 

 Virtuell valuta: Har de produkter/valuta i spelet. 

 Begränsning: Om spelet begränsar användaren. 

 Boosters: Hjälpmedel i spelet.  

 Premium version: Förbättrad version som kräver betalning. 

 

  



16 

5.1.2 Utvärderingarna 
 

Fall 1: Candy Crush 
King är ett spelutvecklarföretag som har släppt många mobila spel och har verkligen lyckats 

med dessa. 2012 släpptes Candy Crush som snabbt blev deras populäraste spel. Candy Crush 

är ett pusselspel som går ut på att kombinera godis för att få poäng och komma vidare till nästa 

nivå. Spelet har över 580 nivåer (maj 2014) som är uppdelade i flertalet avsnitt med stigande 

svårighetsgrad. För att komma vidare måste användaren nå ett visst antal poäng och ibland 

måste den även klara ett annat uppdrag, vilket gör det ännu mer komplex. Användaren har från 

början 5 liv och för att kunna spela en nivå måste ett utav dessa konsumeras. På varje nivå har 

användaren även ett visst antal drag för att göra det svårare. Om dragen tar slut men inte har 

uppnått målet kan användaren köpa fler drag eller ge upp. Skulle det vara så att användaren ger 

upp, tappar denna ett liv. Om användaren blir av med alla liven, finns tre alternativ till 

förfogande; att vänta 30 minuter för att ett nytt liv skapas, be om hjälp från vänner på sociala 

medier eller betala i spelets butik för att slippa vänta. Så fort användaren är klar med avsnitt så 

måste den antingen betala för att få spela nästa eller be om hjälp från tre vänner för att komma 

till nästa. Att be sina vänner om hjälp är en viral mekanism, vilket ser till att användare fortsätter 

att spela eftersom de går in på /startar spelet för att hjälpa sina vänner och därmed spelar oftare 

(Volter, M. & Hernández, M.G., 2014). 

 

 

Figur 5 - Candy Crush, spel och butik  
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Fall 2: Clash of Clans 
Strategispelet Clash of Clans släpptes 2012 (2013 Android) av finska spelutvecklarna 

Supercell. Spelet går ut på att användaren får kontrollera en egen stad där de ska bygga en armé 

med olika funktionaliteter och förmågor. Från början är staden liten och kan bara skapa en liten 

armé men genom att bygga olika byggnader och samla in resurser så kommer användaren stad 

att växa i storlek och därmed kan armén växa i storlek och styrka. Byggnader kan skapas genom 

att konsumera en mängd Guld eller Elixir och att ockupera en Byggare(arbetare) för en viss tid, 

beroende på vilken typ av byggnad. Spelets objektiv är upp till användaren som kan antingen 

spela uppdrag som finns i spelet med ökande svårighetsgrad eller ge sig på utmaningen att möta 

andra spelares städer och föröka krossa deras stad. Vinnaren får Trophies(Troféer) och 

förloraren blir av med dem. Användarna blir tilldelade en liga/ranking beroende på deras 

Trophies. Utvecklarnas strategi ligger i att det tar tid att bygga byggnader och skapa arméer. 

Användaren kan köpa en in-game valuta (valuta som endast finns i spelet) som går att 

konsumera för att slippa väntetiden. Priset för att slippa vänta ökar ju längre väntetiden är, men 

användare kan bli besegrad av frestelsen av att köpa. När användaren först börjar spela Clash 

of Clans får användaren en viss mängd av valutan och blir introducerad av hur den kan 

användas, vilket lär och uppmuntrar användaren att använda den. För att underbygga detta är 

dessutom tiderna att vänta och priserna för att skippa väldigt låga i början, vilket gör det lätt för 

användaren att utnyttja den valutan som finns över från provspelsdelen och därmed vänjer 

användaren vid valutan ännu mer. Till slut får användaren slut på aktiviteter att göra då den 

behöver vänta, så antingen får användaren betala med valutan eller stänga av spelet och 

återkomma senare. Detta kan dock vara svårt för den som är tävlingsinriktad då ens 

konkurrenter bygger bättre arméer och därmed får mer Trophies (Kokkonen, T., 2014). 

 

Figur 6 - Clash of Clans spel och butik 
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Fall 3: Crossy Road 
2014 släppte spelutvecklarföretaget Hipster Whale spelet Crossy Road som var ett experiment 

för att se hur de kunde göra free-to-play annorlunda och det var en omedelbar succé. Spelet 

går ut på att klicka sig fram i en värld utan att bli påkörd av bland annat korsande bilar och tåg 

eller undvika vatten. I spelet kan användaren låsa upp en mängd olika karaktärer som den kan 

spela, vilket ändrar spelet beroende på vilken karaktär som spelas. För att göra detta kan 

användaren antingen betala med samlade mynt, vilket går att göra i spelet eller genom att 

kolla på reklamer eller betala med riktiga pengar (Polygon, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 7 - Crossy Road spel och 

butik 
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Fall 4: Smash-Hit 
Smash-Hit är ett runner-spel som släpptes 2014, där användare genom förstapersonsperspektiv, 

får åka genom en lång tunnel som innehåller olika glashinder som går att förstöra genom att 

kasta kulor på dem. Om användaren skulle åka in i ett objekt mister denna 10 kulor. Om 

användaren träffar ett visst objekt med en kula får den tre mer kulor att kasta. Spelet tar slut när 

kulorna tar slut, så ju bättre spelaren är på att träffa ju fler kulor kommer den att ha för att klara 

sig längre i spelet. När kulorna tar slut så får användaren erbjudande om att börja om på nivån 

den misslyckades på, vilket bara går att göra om användaren har betalat för premium-varianten 

annars får den börja om från första nivån. Det finns även en del bonus material för den som 

betalar för premium-varianten (Toucharcade, 2014).  

 

Figur 7 - Smash-Hit spel och butik 
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5.1.3 Konkurrensanalys 
För att införskaffa sig en ökad förståelse till varför de fyra ovan nämnda spelen har en sådan 

lyckad spelstrategi, strategin som får användaren att fortsätta att spela samt att spendera pengar 

i spelet, utfördes en analys. Denna analys består av en tabell där resultatet presenteras nedan. 

Detta resultat låg sedan till grund för att designa butiken i examensarbetet. De dimensionerna 

som valdes för konkurrensramverket är de fyra spelen och de punkter som användes i 

fallstudien. Data från utvärderingarna användes för att fylla tabellen. Punkterna svaras med 

Ja/Nej-svar med eventuell förklaring. Konkurrensanalysen kunde sedan användas i 

kravframtagningen. 

 

Tabell 1 - Analys av befintliga spel 

Spel Genre Virtuell valuta Begränsning Booster Premium 

version 

Candy 

Crush 

Pussel Ja, för att slippa 

tid, köpa boosters 

eller låsa upp 

avsnitt. 

Ja, användaren 

begränsas med 

hjälp av ett tidlås 

om den har 

förlorat alla liv. 

Ja, för att 

lättare ta 

sig igenom 

nivåer 

Nej 

Clash of 

Clans 

Strategi Ja, för att slippa 

tid 

Ja, användaren 

begränsas av ett 

tidlås för att 

kunna bygga 

byggnader/arméer. 

Ja Nej 

Crossy 

Roads 

Tap Runner Ja, för att köpa 

karaktärer, vilket 

kan ändra 

svårighetsgraden.  

Nej Nej Nej 

Smash 

Hit 

First-

Person 

Runner 

Nej Ja, användaren 

begränsas till att 

spela från början 

om den förlorar. 

Nej Ja, för att slippa 

börja från början 

varje gång 

kulorna tar slut. 

Och för att få 

massa annan 

bonus material. 
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5.2 Resultat av kravframtagningen 
Önskemål från produktutvecklarna av produkten, det vill säga kravspecifikationen är följande: 

 Användaren ska ha fem liv, dessa liv kommer användaren att förlora om användaren 

inte klarar att utföra uppgifterna på befintlig nivå. Ett liv per försök. 

 Användaren kommer få en valmöjlighet att antingen vänta på nya liv, eller att köpa extra 

liv i spelbutiken. 

 Entanglement ska inte använda sig utav boosters. 

 Ändring av svårighetsgrad genom köp ska vara möjligt, med detta menas det att 

användaren senare ska kunna köpa olika svårighetsgrader i spelet. 

 En virtuell valuta ska finnas. 

 Butikens gränssnitt ska vara i samspel med spelets redan befintliga gränssnitt. 

 Butiken ska vara flexibla för framtida ändringar, samt koden ska vara välstrukturerad.  

De strategier som har tagits upp i fallstudien har fungerat för dess spelmekanik och genre 

(Reuters, 2013)  men det betyder inte att de skulle funka för Entanglement eller tvärtom. Med 

hjälp av analysen har ägarna och jag kommit fram till hur vår strategi ska funka. Då spelet inte 

är klart ska strategin även passa det färdiga spelet. Idéen är en blandning strategier från Candy 

Crush och Crossy Road. 

Eftersom Entanglement är ett pusselspel så passar Candy Crush:s strategi väl. Användaren ska 

börja med fem liv. Dessa liv kan användaren förlora om den inte skulle klarar ett visst uppdrag 

på en nivå. Detta kommer att hindra användare från att bara ”gissa” i spelet och försöka lösa 

problemen istället. Om den skulle förlora ett liv ska en timer startas för att få ett nytt liv. Om 

liven skulle ta slut kan användaren vänta tills timern når 0, ett liv kommer tillbaka, eller använda 

den virtuella valuta som finns tillgänglig i spelets butik. Användaren köper dessa med riktiga 

pengar(SEK).  

Entanglement ska inte använda sig utav boosters, virtuella varor som kan hjälpa användaren, 

då dessa kan ha en negativ påverkan på användarens upplevelse (Soroush, M., Hancock, M., & 

Bonns, V. K. 2014). 

I Crossy Road:s strategi kan man välja karaktär och utefter karaktären kan svårighetsgraden 

ändras. Då Entanglement är ett pusselspel och inte direkt har karaktärer som spelas är det inte 

en fullständig lösning, däremot är det önskvärt att användaren ska kunna variera svårhetsgraden 

för att ständig känna på utmaning i spelet. Detta ska i efterhand kunna implementeras i spelet 

och ska även kunna köpas med den virtuella valutan. 

Ett krav är att affären ska passa in i spelet, det vill säga att bilder ska användas från boken och 

designen ska baseras på dessa.  
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5.3 Resultat av implementationen 
Butiken består av design och bilder från boken. Användaren kan välja att köpa ett antal 

snurrbollar vilket motsvarar den virtuella valutan. Jag valde att ha bränsle som ska agera som 

liv istället för liv för att det fanns inget i boken som passade. För nio snurrbollar får man fem 

bränslen, detta gör att användaren får en snurrboll över som inte kommer att kunna förbrukas 

förrän användaren köper återigen nya snurrbollar. För att köpa fem bränsle måste all bränsle 

vara förbrukad. Detta följer enligt Candy Crush affärsmodell.  

 

I bilden till höger nedanför så har en snurrboll lagts till samt en bränslemätare, markerat med 

en röd ring i bilden. Se figur 10.  

 

 
Figur 8 - Till vänster syns spelets framsida, till höger ses valutan och bränslet vilket hör till detta examensarbete.  

Här nedanför visas själva butiken, den är uppbyggd på bilder som är uppdelad utefter ram, 

bakgrundsbild, snurrbollarna och knapparna. Den vita ytan i bilden till vänster är designad med 

grafik. I bilden till höger visas läget där användaren kan köpa bränsle. Här finns en till 

bränslemätare och är likaså designad utefter bilder från boken. Den röda pilen rör sig med hjälp 

av att ändra vinkeln beroende på antal bränsle som finns kvar. Se figur 11. 

 
Figur 9 - Till vänster ses butiken designad utefter bokens bilder, till vänster syns bränslemätaren med reglerbar mätare (röd 

nål). 
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Nedanför visas hur läget ser ut om användaren har förbrukat allt sitt bränsle och behöver fylla 

på för att fortsätta att spela. Påfyllning kan ske genom betalning av den virtuella valutan med 

nio snurrbollar eller genom att vänta den avsedda tiden. Se figur 12. 

 

 
Figur 10 - Bilden till vänster visar vad som kommer upp när allt bränsle är förbrukat, då finns möjlighet att köpa mer 

bränsle för den virtuella valutan. Till höger ses resultatet efter att nio snurrbollar har förbrukats och gett fem liv. 

 

5.4 Resultat av användbarhetsutvärderingen 

I första kolumnen numreras frågorna vilket i enkäten var tolv styckena. I första raden numreras 

person ett till person åtta. ”vet ej” svar och markerats med ett X och förstärkts med grön färg. 

Medelvärden från varje fråga ses i den blåa kolumnen. Ett medelvärde från samtliga frågor ses 

i den gula kolumnen. Ett önskat medelvärde på frågorna var över fem vilket markeras i den 

gröna kolumnen, se tabell 2. 

 
Tabell 2 - Data resultat från PSSUQ enkäten. 
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I diagrammet nedanför syns en plot då medelvärdet för varje fråga är den blå linjen, den orangea 

är medelvärdet av samtliga frågor och den gråa är det önskade värdet frågorna skulle ha uppnått 

för ett godkänt resultat. Det önskade värdet är endast en uppskattning om ett rymligt värde för 

ett godtyckligt bra resultat. Se figur 13. 

 

 

 
Figur 11 - Resultat frågorna. 

I histogrammet nedanför presenteras ett medelvärde från varje fråga, se figur 14. 

 
Figur 12 - Histogram över medelvärdet från samtliga frågor. 

Ett intresse fanns även i att jämföra ålder mot medelvärde på givna svar i enkäten. Resultat av 

detta presenteras nedan i tabell 3. 
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Tabell 3 - Ålder och medelvärde från PSSUQ enkäten. 

 
 

 

 

I diagrammet nedanför (figur 15) visas åldern på deltagaren på axeln till vänster och på axeln 

till höger visas ett medelvärde på svaret. Utifrån detta diagram kan vi utläsa att det finns en 

betydlig skillnad i vad deltagaren har gett för värden på frågorna jämfört med vilken ålder 

deltagaren hade.   

 

 

 
Figur 13 - Ålder och deltagaren medelvärde i enkäten. 
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6. Diskussion 
Spelutvecklare har skapat olika strategier som får användare att hämta hem och installera 

applikationer som sedan kan leda till avkastning. Detta arbete har blivit en egen strategi som 

passar spelet Entanglement. I detta kapitel diskuteras det kring metoden som användes och 

även resultatet som metoden gav. 

 

6.1 Diskussion av resultat 

Nedan kommer en diskussion att föras kring det resultat jag har fått fram i mitt examensarbete. 

Jag kommer att ta upp mitt visuella resultat samt koden och resultatet från enkäten.  

 

6.1.1 Kod 

När mitt examensarbete utfördes så befann sig spelet i en utvecklingsfas vilket innebär att kod, 

innehåll, strukturer med mera kan komma att ändras. För att min spelbutik ska vara fungerade 

även efter dessa ändringar fokuserade jag på att hålla den så generell som möjligt. Detta tycker 

jag att jag har lyckats med då jag använder en tydlig struktur som är lätt att sätta sig in i för 

nästkommande samt så har jag  använt mig av funktioner som enkelt går att anropa för att skapa 

butiken. Även för att det ska vara så enkelt som möjligt att utföra förändringar i spelet har jag 

lagt in användbara bilder som jag har redigerat. Detta är för att nästkommande även ska kunna 

ta del av bilderna vid behov. En negativ faktor på detta är att filstorleken ökar, förhoppningsvis 

kommer detta att senare vägas upp i enkelheten för nästa användare av bilderna, annars går det 

att radera när Entanglement når sin slutfas.   ………… 

………………………..  
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6.1.2 Visuellt resultat och resultat från användbarhetsutvärderingen 

Tack vare att jag har kunnat få med så mycket bilder från böckerna gör att jag är väldigt nöjd 

med butiken. Detta gör att spelet och butiken kopplas samman på ett vackert visuellt sätt för 

användaren. Användbarheten i butiken kan jag anse vara bristande men detta beror mycket på 

att spelet är under utveckling och det saknas informationsgivande delar så som handledningar 

för kunden. Tidigare nämnt i teorin om användbarhet ska kunden vara definierad och detta fallet 

så är det personer av alla varierande åldrar, kön, nationalitet med mera (Pinelle, D., Wong, N. 

& Stach, T., 2008). Butiken tycker jag bemöter bredden av kunden och har en stilfull 

utformning vilket också visas i resultatet av enkäten. Spelet i sig är baserat på en barnbok och 

därav bemöter en yngre generation men applikationen och butiken är brukbar för alla. Värt att 

nämna är att den innehar köp med verklig valuta (SEK) vilket borde brukas av en myndig. 

Däremot så saknas givande information och vägledning i hur butiken ska brukas för kunden, 

detta kan vara bra att ta med sig till framtida vidareutveckling. I teorin skrevs det om att 

användaren bör få nog med information, vilket kan göras genom handledningar och 

instruktioner (Pinelle, D., Wong, N. & Stach, T., 2008). Detta är då en aspekt som resultatet 

inte täcker då det finns varken handledningar eller instruktioner för butiken. Detta fanns inte 

med i metod eftersom de behövs för hela spelet och inte bara butiken och är därmed ett projekt 

i sig. Butiken ger dock konsekventa responser från användarens handlingar och har ett 

förutsägbart beteende, den är en visuell representation som skymmer allt annat vilket är bra för 

att visa användaren att den är i butiken och är därmed tydlig, vilket borde vara ett krav (Alha, 

K. et al., 2014). Detta visar även vilken status spelet är i då det står ”köp snurrbollar”. Spelet 

uppdateras om ett köp är genomfört och visar tydligt användaren. Då detta spel kommer vara 

gratis med möjlighet till att köpa en virtuell valuta som går att använda till liv och i framtiden 

kanske även köpa högre svårighetsgrader så anser jag att det är ett spel som följer freemium-

modellen. I teorin definieras freemium som bland annat en produkt som ger användaren ett 

provsmak och i denna variant finns det liv- och tidsbegränsning, vilket ger användaren ett 

provsmak (AVC, 2006). Användaren kan även bestämma hur mycket pengar den vill lägga på 

spelet, däremot finns det som sagt inte så tydliga hänvisningar till vad användaren får och hur 

den ska göra. Denna metod bör implementeras i framtida versionen av spelet. Det vi framförallt 

kan se från enkäten är att samtliga bitar som detta examensarbete har arbetat med fick goda 

resultat (över medel i detta fall). Frågorna fem och sex ligger på riktigt låga värden och det 

beror framför allt på att spelet saknar en instruerande handledning som förklarar för användaren 

hur spelet i sig ska användas. Även så svarade användarna lågt på frågan om det var svårt att 

åtgärda misstag, idag saknar saknar applikationen möjlighet att åtgärda köp som har skett i 

misstag, därav låga värden. Enkäten visar på att användbarheten behöver förbättras och 

anpassas utefter den bredd av kunskaper alla kunder innehar innan kunden använder sig utav 

spelet, som jag redan har påvisat kan detta göras genom att tillföra mer information på ett lätt, 

tydligt och vägledande sätt för kunden. Frågan för framtida arbeten är om detta ska 

implementeras i spelbutiken genom att inför en åtgärda fel funktion samt en handledning som 

instruerar användaren.  

  



29 

6.2 Diskussion av metod 

Nedan kommer en diskussion att föras kring den metod jag använde i mitt examensarbete. 

 

6.2.1 Fallstudien och kravframtagning 

Användandet av fallstudier kombinerat med kravframtagning var ett bra sätt för att få fram ett 

resultat, ett problem är dock att fallstudien blir väldigt influerat av min egen uppfattning men 

det kan ses som både negativt och positivt. En objektiv fallstudie kunde kanske hitta saker som 

jag inte tänker på medan jag som ska implementera butiken tänker på annat. En annan aspekt 

är kommunikationsfel som kan ha uppstått genom kravframtagningen, det vill säga om det blivit 

missförstånd om hur resultatet ska bli från diskussioner (Zowghi, D. & Coulin, C., 2005). 

 

6.2.2 Konkurrensanalys 

De fyra spelen jag valde till analysen var fyra helt olika spel som hade fyra relativt skilda 

lösningar på en avkastningsmetod i applikationen. Bara fyra spel ger självklart inte alla 

infallsvinklar och förslag på en avkastningslösning. I detta examensarbete där spelet 

Entanglement fall inom samma genre som Candy Crush var det ett självklart val att jämföra 

och analysera. Däremot de tre andra valda spelen hade sina egna lösningar och har därmed 

bidragit till resultatet. Crossy roads lösning med att betala för en ökad svårighetsgrad är en 

intressant lösning, som sedan kan införas i Entanglement när en högre svårighetsgrad 

implementeras i spelet. Det vill säga att användaren kan betala för en ökad svårighetsgrad i 

spelet. De två sista spelen i analysen bidrog inte särskilt mycket till resultatet av spelbutiken 

däremot gav de intressanta infallsvinklar att diskutera. En av dessa infallsvinklar är fenomenet 

pay-to-win vilket innebär att användaren kan skapa sig en stark fördel i spelet genom att betala 

mer. Detta vill vi undvika i spelet Entanglement då vi anser att det förstör det själva syftet med 

problemlösningen i spelet.   

 

6.2.3 Användbarhetsutvärdering 

Enkäten baseras på en grundenkät som är utformad för att täcka en hel virtuell produkt så som 

ett program, funktion eller ett helt spel. Att anpassa den endast utefter den virtuella butiken så 

att användaren endast fokuserade på utformningen och användbarheten tillhörande butiken var 

klurigt. Frågorna behövde omformuleras och även försöka riktas annorlunda så att varje fråga 

gav ny användbar information i utvärderingen. Jag anser ändå att jag har lyckats rikta om och 

få varje fråga så pass användbar att resultatet är fullständigt, självklart finns det en mänsklig 

faktor i det hela som kan påverka hur användaren svarar på frågorna. Ändå är det bedömningen 

användaren gör som ska väga mest i slutändan oavsett hur omgivningen kan påverka resultatet. 

PSSUQ:en är fantastisk på att hitta var det finns fel men har ibland svårt att specifikt påvisa vad 

som är fel, sedan är inte PSSUQ:en gjord för butiker i spel heller. Detta nämndes i teorikapitlet, 

att PSSUQ belyser delar av en produkt som användaren har problem med (Lewis, J., 2002). En 

annan metod som kunde kombinerats med eller bytt ut enkätutvärderingen är intervjuer av 

användarna efter de testade spelen. Detta kunde lett till en djupare undersökning och mer 

information om de aktuella problemen som de stötte på. Det största problemet med studien 

enligt mig var att det var svårt att veta om användarna som testade kritiserade butiken eller 

spelet i sin helhet. 
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6.2.4 Replikerbarhet 

Studien går att upprepa genom att följa fallstudien och enkätutvärderingen. Då det är en 

fallstudie är det självklart beroende på vilka fall som väljs och kan därmed ha olika utfall. 

 

6.2.5 Reliabilitet 

Om studien skulle upprepas och följt metodbeskrivningen som använts i detta arbete bör  

liknande resultat uppnås. Avvikelser skulle kunna ske av svaren från PSSUQ-enkäten då 

sessionerna där enkäterna gjorde inte skulle vara detsamma. Resultatet från utvärderingen  

skulle även variera då det påverkas av den personliga uppfattningen. Resultatet av butiken 

skulle även kunna vara olika men med mediokra felmarginaler. 

 

6.2.6 Validitet 

I studien gjordes en enkätutvärdering för att mäta användbarheten av butiken i spelet, det är 

däremot svårt att säga om den uppmätte användbarhet utan istället hur nöjda användarna va 

med den.  

 

6.2.7 Källkritik 

Referenserna som används i metoden och i teorin är vetenskapliga studier som finns på Google 

Scholar. Definitioner och citat är välanvända i flertalet studier. De källor som användes för 

utvärderingen av spelet kan anses vara tvivelaktiga men de kunde användas i utvärdering då de 

kombinerades med testning av spelen för att verifiera deras innehåll.  

 

 

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 
Då spelet Entanglement riktar sig till vem som helst oavsett åldersgrupp finns en intressant 

diskussion att föra kring att barn kanske inte är kapabla att hantera pengar. Det jag tycker vore 

intressant till senare vidareutveckling av spelbutiken är att kolla på någon typ av ”barnlås”. 

Detta för att försäkra sig om att applikationen inte tillåter barn att handla fritt utan förståelse.  
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7. Slutsats 
I detta kapitel kommer jag reflektera över syftet och min frågeställning samt hur detta skulle 

kunna användas i framtiden. 

 

Syftet med detta examensarbete var att implementera en spelbutik i en påbörjad spelapplikation 

med grafiska objekt från böckerna för att det ska passa det befintliga spelet samt hur användare 

uppfattar butiken. Spelbutiken kan med hjälp av användarnas respons från utvärderingen 

vidareutvecklas för att bli ännu bättre för användare. Då detta arbete fungerade väl för att skapa 

och designa en fungerande butik samt att utvärderingarna kunde påpeka flertalet fel som fanns 

skulle det kunna appliceras på alla mobila spelapplikationer för implementering och utvärdering 

av en butik i ett spel. 

 

Framtida projekt eller studier skulle kunna angripa resultaten från utvärderingen där åldern 

jämfördes med poängen som deltagarna gav. Varför är det svårare för äldre att förstå butiken? 

Vad är det som är svårare? Detta är så klart ett väldigt brett område men det skulle kunna leda 

till en mer specificerad implementation för att förbättra användbarheten för olika åldersgrupper. 
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