
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-G-1-4/011-SE

Spelifiering i nya webben
Joacim  Gunnarsson

2014-05-22



LiU-ITN-TEK-G-1-4/011-SE

Spelifiering i nya webben
Examensarbete utfört i Medieteknik

vid Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet

Joacim  Gunnarsson

Handledare Jan Petersson
Examinator Sasan Gooran

Norrköping 2014-05-22



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Joacim  Gunnarsson



ITN 

Civilingenjör i Medieteknik 
ISRN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spelifiering i nya webben 
 
 
 
 
 

Joacim Gunnarsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ii  
 

 
 
Upphovsrätt 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 
25 år från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära 
omständigheter uppstår. 
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva 
ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid 
en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art. 
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna 
sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i 
sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller 
konstnärliga anseende eller egenart. 
För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 
hemsida http://www.ep.liu.se/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Joacim Gunnarsson 



iii  
 

Sammanfattning 

Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete som är utfört på 
institutionen för teknik- och naturvetenskap vid Linköpings universitet inom 
civilingenjörsutbildningen medieteknik i Norrköping. Rapporten är på 
teknisk kandidatnivå. 

Examensarbetet utfördes på det uppmärksammade spelföretaget Proactive 
Gaming i Norrköping där uppdraget var att skapa ett webbaserat spel med 
modern teknik till papperstillverkaren Holmen. Holmen ville använda sig av 
spelet i marknadsföringssyfte för deras nya papper Holmen View. 

Rapporten tar upp hur det webbaserade spelet utformas rent tekniskt med 
HTML5, Canvas-element och KineticJS. Inspiration till spellogiken 
hämtades från X-COM: Enemy Unkown, Civilization-serien, Tiny Towers 
och Game Dev Story. Spelet är ett realtidsstrategispel inom spelifiering och 
handlar om att användaren är chef över ett tidningsförlag och ska försöka 
tjäna pengar genom att sälja sin tidning till så många läsare som möjligt 
genom en balans mellan att investera i journalister, forskning och de 
anställdas gladhet. 

Under utvecklingen av spelet så användes utvecklingsmetodiker som 
vattenfallsmetoden och agila metodiker. Ett mindre användbarhetstest 
gjordes för att försäkra sig om produktens kvalité.  

Slutprodukten blev ett roligt spel som Holmen kan visa upp på mässor för att 
skapa intresse för företaget och pappersindustrin.  
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Förord 

Det ligger en hel del arbete i att skapa en examensrapport och jag skulle 
därför vilja tacka följande personer som har varit delaktiga i skapandet av 
rapporten på ett eller annat sätt. 

Först och främst vill jag tacka min handledare Jan Petersson på Linköpings 
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1. INLEDNING 
Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete som är utfört på 
institutionen för teknik- och naturvetenskap vid Linköpings universitet 
inom civilingenjörsutbildningen medieteknik i Norrköping. Rapporten är 
på teknisk kandidatnivå. 

1.1 BAKGRUND 

Anrika Holmen med en 400-årig historia är en skogsindustrikoncern som 
tillverkar bland annat tryckpapper, kartong och trävaror samt bedriver 
verksamhet inom skogsbruk och energi.  För dem är det viktigt att synas 
mot potentiella kunder. Inom pappersindustrin råder det stor konkurrens 
och med en global marknad är det svårt att slå igenom utan rätt teknik och 
marknadsföring. Inom papper finns det flera variabler som bestämmer om 
papperet är bra, till exempel egenskaperna inom glans, vikt och 
transparenthet. Rätt tekniker och metoder ger dig de kvalitéer du vill ha på 
ditt papper, men hur slår man igenom på en global marknad med så många 
aktörer som tävlar mot varandra om kunder?  

Med Holmens nya lansering Holmen VIEW ville koncentrera, förutom sitt 
nya papper, även skapa något unikt i marknadsförningssyfte. Holmen 
VIEW är Holmens nya papperstyp och med hjälp av ny teknologi är 
papperstypen lättare än konkurrenternas samtidigt som samma kvalité och 
glans behålls. Det möjliggör tryckning av flera tidningar för samma vikt, 
vilket minskar både transportkostnader och pris. 

Holmen tog kontakt med det nyligen uppmärksammande spelföretaget 
Proactive Gaming. Då vice direktörerna på de respektive bolagen tidigare 
hade en god relation.  Proactive Gaming är ett prisbelönat teknologiföretag 
inom spelindustrin med fokus på 3D-poker, webbpoker, lotteri och 
bingospel. De har sitt huvudkontor i Norrköping men har även 
representativa kontor i Stockholm, London och Milano.  

Diskussioner parterna emellan ledde till att Proactive Gaming skulle göra 
ett pilotprojekt där fokus låg på att framhäva produkten på ett modernt och 
innovativt sätt med den senaste webbtekniken. Inom vilka ramar 
produkten skulle framställas förklaras i kapitel 2 Förstudie.  
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1. 2 SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att producera en teknisk webblösning för att 
marknadsföra och framhäva Holmens nya papper VIEW. Med modern 
webbteknik ska det skapa en "snackis" inom branschen och vara en 
milstolpe för Holmen att locka nya kunder till deras produkter. 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Examensarbetets avgränsningar från både Holmen och Proactive Gamings 
sida var få. Det låg inom ramarna för examensarbetet att analysera och 
utvärdera på vilket sätt den nya tekniken skulle användas för att på bästa 
sätt kunna framhäva Holmens nya produkt. En mer detaljerat avgränsning 
beskrivs i kaplitet Förstudie kap. 2.  

Mina egna avgränsningar inför examensarbetet var den begränsade 
tidsramen av tio veckor och de kunskaper jag hade inom 
webbprogrammering, design, och speldesign. Inom webbprogrammering 
hade jag god kunskap om grunderna så som HTML, CSS och Javascript 
(se 2.2.3). Däremot så hade jag ingen större erfarenhet av 
javascriptbibliotek förutom jQuery (se 2.2.5). Med design menas både 
grafiska element och grafisk layout. Denna kunskap hade jag 
nybörjarkunskaper i. Med speldesign menas hur spelet är format, själva 
spellogiken. Även detta hade jag endast nybörjarkunskap i.    
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2. FÖRSTUDIE 
Examensarbetets förstudie är ett inledande moment där syftet är att 
analysera vilka tekniker som skall användas och hur utvecklingen skall gå 
till från idé till slutprodukt.  

2.1 PRODUKTEN 

Inom ramarna för examensarbetet inkluderades det en analyseringsfas för 
att fastställa vilken typ av produkt som var bäst lämpat för att 
marknadsföra Holmens nya papperstyp. Tidigt stod det klart att det fanns 
två olika vägar att gå. Ett webbspel eller en interaktiv webbfilm. 

Jag och min handledare på Proactive Gamingdiskuterade de olika 
alternativen och fastställde vilka tekniker de skulle röra sig om och hur det 
såg ut med erfarenheter sen tidigare och vad Proactive Gaming skulle 
kunna bidra med i form av tekniskt stöd. Alternativet som vi kom överens 
om var att utveckla en spelifiering (Huotari, K., & Hamari, J, 2012), som 
innebär att man tar något från en icke spelorienterad värld, i det här fallet 
pappersindustrin, och med hjälp av spelmekanismer och logik gör om det 
till ett spel. Detta alternativ valdes då det förmodligen skulle bli mer av en 
”snackis”, samt att det var ett bra sätt att visa upp produkten på mässor 
runt om i världen, men även för säljare på plats hos kunden för att lätta på 
stämningen.  

2.2 KRAVSPECIFIKATION 

Examensarbetets kravspecifikation beskriver kunden och beställarens krav 
på produkten. Eftersom det inte var några definierade krav från början så 
krävdes det att en enklare kravspecifikation skulle tas fram för att lättare 
rama in för vilka miljöer spelet skulle kunna köras i. 

Eftersom spelet är ett webbaserat spel som spelas i användarens 
webbläsare, med den nya tekniken HTML5 och speciellt Canvas-
elementet (se 2.3), var det ett krav att användaren använder en modern 
version av webbläsare för att det ska stödjas, samt att Javascript är 
aktiverat. 

Inom ramarna för examensarbetet stod det även klart att ett 
användargränssnitt behövdes, samt den grafik som skulle användas i 
spelets värld. 
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2.3 TEKNIK 

I inledningen av examensarbetet gjordes en studie för att fastställa vilka 
tekniker som skulle användas genom projektet. Det som låg till grunden 
för vilken teknik som användes är den information som specificerades i 
kravspecifikationen. 

2.2.1 HTML5 

HTML (HyperText Markup Language) är grunden för märkspråk för att 
skapa innehåll för webbplatser. HTML formas med HTML-element som 
innehåller taggar som öppnas och stängs, till exempel <a> och </a>. En 
del element tillåter även attribut att finnas inom element för att definiera 
mer information om vad element har för egenskaper och hur det skall 
tolkas, till  exempel <span style=”color:red”>. En sida skapas med hjälp av 
dessa element och en del kallas även för block där det definieras hur själva 
layouten på sidan skall representeras. Medan HTML mest representerar en 
layout på sidan så är det CSS (Cascading Style Sheets) som definierar hur 
den här layouten ska visas, till exempel storlekar på texter och vilken 
bakgrundsfärg som ska finnas. 

2.2.2 CANVAS 

Canvas-elementet är en del av nya HTML5 och tillåter klienten att 
dynamiskt rita rastergrafik på en hemsida vanligtvis med hjälp av 
Javascript (Javier, 2011 och Daniel 2011). Elementet är som en tavla för 
placering av grafik, i och du måste använda någon form av skriptspråk för 
att tilldela canvasen grafik. Canvas introducerades så tidigt som 2004 som 
en komponent till Apples egna WebKit för Mac OS X och användes i en 
del insticksmoduler samt i Apples webbläsare Safari. Vid 2006 hade både 
Gecko och Operas webbläsare inkluderat Canvas-elementet och omkring 
den här tiden gavs det som förslag till att standardiseras för nästa 
generations webbteknik. (Hixie, 2004 och Opera changelog) 

Tillskillnad från Canvas-elementet så fanns det tidigare en teknik kallad 
SVG (Scalable Vector Graphics) vilket tillåter dig rita grafik med hjälp av 
vektorgrafik. Vektorgrafiken är representerad av punkter och matematiska 
formler och ses oftast sparad i XML-dokument.  

Fördelen med att använda Canvas mot SVG-tekniken är en hög prestanda 
av att rita upp 2D-miljöer och det är gjort för att generera rastergrafik som 
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passar perfekt till spel för webben.  Fördelar med SVG är bland annat att 
det är skalvänligt samt att det enkelt går att integrera med objekt, för 
tillexempel visa extra information om grafer eller dylikt. Enligt 
kravspecifikationen så var det ingenting som var önskad från kunden att 
ha det skalbart över olika plattformar eller att integrera med objekt så som 
gubbar på spelplanen.  

2.2.3 JAVASCRIPT 

Javascript från 1995 (Netscape and Sun announce Javascript, 1995) är ett 
prototypbaserat programmeringsspråk som var tänkt från början att vara 
ett serverskript men som senare släpptes till webbläsare för att möjliggöra 
att klientskript kunde integrera med användaren, kontrollera webbläsaren, 
kommunicera med serversidan samt att förändra utseendet på 
webbplatsen. Det blev först standardiserad1998 och den nuvarande 
versionen som körs på webbläsarna är den tredje. Den senaste tiden har 
Javascript blivit populärt för att utveckla applikationer och spel i.  

Javascript Prototypes är en teknik som användes för att förbättra 
prestanda. Det tillåter objekt att dela på medlemsfunktioner istället för att 
varje objekt ska ha enskilda funktioner kopplade till objektet. (Leigh, 2012 
och Yehuda, 2011) 
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2.2.4 KINETICJS 

KineticJS är ett Javascript-ramverk som hjälper till med 
högprestandaanimationer i canvasmiljöer. Ramverket har stöd för 
lagerhantering genom att lägga flera canvas-element ovanpå varandra, se 
figur 1. Genom att ha olika figurer och texturer på elementen kan man 
enklare hantera en tredimensionell värld. 

 

Figur 1: Bilden illustrerar hur kineticjs lägger flera lager ovanpå varandra. 

2.2.5 JQUERY 

jQuery är ett Javascript-bibliotek som är utvecklat för att förenkla 
klientbaserat skriptande. jQuery erbjuder en rad hjälpfunktioner, främst för 
att hantera DOM-manipulering och användarens interaktion med 
hemsidan, till exempel när den trycker på en knapp. 

DOM eller Document Object Model är ett plattforms- och språkneutralt 
interface som tillåter utvecklare att dynamiskt uppdatera innehåll på 
hemsidor (W3C: What is the Document Object Model?)  
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2.3 INSPIRATION 

Inför utveckling av examensarbetets spellogik och spelsystem så 
utforskades och analyserades andra framgångsrika spel för att hitta 
inspiration. I det här stycket tas några av dem upp och det diskuteras 
varför just dessa är intressanta. 

Först ut är det klassiska strategispelet Sid Meier’s Civilization 5 (Sid 
Meier’s Civilization 5 officiella hemsida), som ingår i Civilization-serien. 
Det är ett turbaserat strategispel där du spelar ledaren av en nygrundad 
civilisation 4000 f.kr och spelet slutar ungefär 2050 år e.kr eller innan 
beroende på om du eller någon av de andra civilisationerna har vunnit 
spelet, antigen genom diplomatiska, militaristiska eller kulturella vinster.  

 Pengar: Tillåter dig att köpa nya byggnader eller trupper, samt är 
ett bra verktyg inom handel mellan nationer. 

 Forskning: Låser upp nya teknologier som hjälper din civilisation 
blomstra på ett eller annat sätt. Forskningspoängen fås genom att 
bygga forskningsbyggnader som bibliotek eller skolor samt att 
samarbeta med andra nationer. 

 Kultur : Kulturens inverkan i spelet har varierat från version till 
version av spelet men i version 5 är det ett bonusträd som du kan 
låsa upp olika ideologer med som din nation tar nytta av olika 
beroende på hur din speltaktik är. 

 Gladhet: Variabeln representerar hur lycklig befolkningen i din 
nation är. Om befolkningen börjar bli missnöjda så kommer det att 
påverka nationens produktion och även militärens förmåga att slåss 
på slagfälten. Gladheten hålls uppe med att bygga enorma 
monument och importera råvaror som päls och pärlor. 

Det som gör spelet intressant är alla dess spelvariabler och hur de påverkar 
varandra i spelet. Pengar, forskning, kultur och gladhet är 
nyckelvariablerna i spelet.  
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Nästa spel är X-COM: Enemy Unknown som är en omarbetning på 
originalet från 1994 (Strategycore). X-COM har utvecklats av samma 
spelstudio som gör Civilization. Spelet handlar om att rädda jorden från en 
attack av utomjordingar, där du spelar rollen som kommendör över en 
special insatt styrka för att eliminera hoten. Spelet har två spellägen. Det 
ena läget är när du i turbaserad miljö försöker att eliminera rymdvarelser i 
städer och på åkrar. Det andra läget som är mer intressant för denna 
rapport är den strategiska vyn där spelaren är på huvudkontoret där det 
finns en del strategiska val att göra. Det som var mest intressant att titta på 
just för utvecklingen av examensarbetets spellogik var hur byggnader 
hanteras i spelet, se figur 2.  

 

Figur 2: Bild från X-COM: Enemy Unknown 

 

I spelet så finns det fyra nivåer (uppifrån till ner) med sex stycken platser 
där man kan bygga sina faciliteter. För varje nivå man kommer till ju 
dyrare blir det att bygga och hela tiden måste man ha ström för att kunna 
driva sin anläggning. Ett annat intressant koncept är att om byggnader av 
samma typ byggs invid varandra så får man extra poäng utav 
byggnaderna. 

Hur X-COM: Enemy Unkown spellogik fungerade kring faciliteter var ett 
inspirerande koncept att ha i åtanke när mitt spel skulle utvecklas.  
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Med två komplexa spel som dessa som inspirationskälla var det viktigt att 
även se hur mobilspel fungerar. De spel som valdes var Tiny Tower (se 
figur 3) och Game Dev Story (se figur 4). Spellogiken är simplare och mer 
rakt på sak och mer hjälp finns för att komma igång med spelet med olika 
hjälpfunktioner som coachade en från start. Grafiken är enklare än spelen 
från datorn och knapparna är placerade med mer luft emellan. 

 

 Figur 4: Bild från Game Dev Story 

 

  

Figur 3: Bild från Tiny Tower 
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3. UTVECKLING 
Utveckling är avsnittet som behandlar hur utvecklingsprocessen av spelet 
gick till väga. Det beskriver detaljerat hur spelet är uppbyggt och dess 
olika spelmoment. 

3.1 UTVECKLINGSMETOD 

Utvecklingsmetoden har baserats på vattenfallsmodellen med inslag av 
agilmetodik under den grafiska design- och spelsystemsutvecklingen. 
Vattenfallsmodellen är en populär utvecklingsprocess där utvecklarna 
jobbar stegvis i ett flöde i nedgående led för att nå målet. Agila metodiken 
bygger på en iterativ process där utvecklarna ständigt går igenom samma 
utvecklingscykel tills målet är nått (Pfleeger och Atlee 2009). I figur 5 
illustreras hur fördelningen av de olika processerna i examensarbetet blev. 

 
Figur 5: Bilden illustrerar utvecklingsflöde under examensarbetet, där varje box representerar en 
vecka. 
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3.2 UTVECKLINGSMILJÖ 

Utvecklingsmiljön beskriver i vilka verktyg och miljöer som grafiska 
prototyper, grafiska element och mjukvara utvecklats i samt 
operativsystem. All grafik utvecklades i Adobe Illustrator CS6 med stöd 
från Adobe Photoshop CS6. Mjukvaruutveckling såsom kodande gjordes i 
texteditorn Sublime. Operativsystemet var Microsoft Windows 7. 

3.3 SPELET 

Spelet som utvecklades är ett realtidsbaserat strategispel där spelaren är 
chef för ett tidningsförlag. Det gäller att samla ihop så mycket pengar som 
möjligt, vilket genereras av hur mycket av din tidning säljer varje månad. 
Varje månad i spelet varar några sekunder och det gäller att göra snabba 
och korrekta beslut under den månaden. 

Hur bra din tidning säljer baseras på hur mycket journalister du anställt 
och hur duktiga journalisterna är. Nya journalister fås genom att bygga 
kontor till dem, där det finns tre olika nivåer beroende på hur skickliga de 
skall vara. Självklart är skickligare journalister dyrare att anställa, och 
deras löner betalas ut månadsvis. Det går även också bygga andra 
byggnader så som forskningsrum och gladhetsrum. 

Forskningsrummen i spelet genererar forskningspoäng och med de 
poängen kommer du att kunna låsa upp olika typer av ”bra-att-ha-saker” 
till ditt tidningsförlag så som en ny typ av energidryck som ökar dina 
journalisters produktivitet eller uppgraderingar på papperet som används. 
Det är här Holmen VIEWs egenskaper kommer in eftersom du kan låsa 
upp egenskaper hos just det papperet.  

Gladhetsrummen gör arbetarna glada genom att låta arbetarna vila ut 
ordentligt på rasten eller lunchen och det förhöjer stämningen på 
arbetsplatsen. Mer om det här i kapitel 3.7.2 

Det gäller att planera dina rum väl, för varje ny arbetare på ditt 
tidningsförlag så sjunker gladheten hos dina andra arbetare eftersom de 
börjar tycka det blir för trångt. När arbetarna är ledsna så kommer de inte 
att prestera bra och det är här gladhetsrummen kommer till användning. 
Alla fyra spelparametrar är viktiga för att uppnå mest pengar vid spelets 
slut efter 5 fiktiva år. Mer om spelparametrar i 3.7.1 Spelparametrar. 
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Spelets språk är engelska för att kunna få ett större internationellt 
genomslag. 

3.6 SPELSYSTEMET 

Spelsystemet förklarar hur spelets logik fungerar och hur spelparametrarna 
påverkar varandra. Från start var ett strategispel i fokus. Utmaningen låg i 
att skapa ett spelsystem som var roligt samtidigt som det lärde ut Holmen 
VIEWs positiva egenskaper till en målgrupp med begränsad teknisk 
erfarenhet och med en begränsad datorspelserfarenhet. Samtidigt önskade 
Holmen att spelet inte skulle vara allt för lätt, utan att det skulle vara en 
utmaning varje gång man spelade spelet. 

Vid starten av utvecklingen av spelsystemet fanns två vägval då det fanns 
två alternativ att välja hur spelets skulle formas och vem du som spelare 
skulle vara. Det ena alternativet var att spelaren spelade som Holmen. 
Uppgiften var att utveckla och exportera sina resurser av papper för att 
uppnå en Holmen View-status. Det andra alternativet och som senare blev 
det som valdes var att du spelar chef över ett tidningsförlag där du ska se 
till att ditt förlag blir det bästa genom att anställa journalister, forskare och 
nöjeshöjare. Samtidigt skall du välja rätt rum att bygga med dina 
insamlade pengar för att utöka dina resurser.   

3.7.1 SPELPARAMETRAR 

Pengar: Pengar är den viktigaste spelparametern av dem alla. Det är den 
som dina poäng i slutet av spelet baseras mest på. Pengar (+) får du genom 
att sälja många tidningar och med pengar (-) så kan du bygga rum som i 
sin tur kan generera en bättre tidning. 

Journalism: Det här är vägen till framgång. Det är journalism som gör din 
tidning läsvärd, det är summan av dina anställdas arbete på tidningen. 
Journalism (+) fås genom att bygga journalistrum som kontor. När du har 
tillräckligt med journalistpoäng så kan du förbättra en del i din tidning 
genom att köpa det med journalistpoäng (-) vilket genererar mer läsare. 

Forskning: Forskning är en viktig aspekt i spelet. Det är här du kan anlita 
forskareliten för att hjälpa ditt tidningsförlag.  Forskning (+) fås genom att 
bygga speciella forskningsrum som genererar en viss mängd forskning per 
tur. Med dessa poäng kan du sedan köpa (-) upp olika framsteg i 
forskningsträdet. 
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Gladhet: Se till att dina arbetare är nöjda och belåtna.  För varje ny 
anställd så sänks (-) den gemensamma gladheten och när den har sjunkit 
till en negativ nivå så kommer dina anställda prestera sämre. Gladhet höjs 
(+) antingen med nya gladhetsrum eller genom att låsa upp vissa framsteg 
i forskningsträdet. 

 

 

Figur 6: Grafisk representation av spelsystemet. 

 

Figuren ovan (figur 6) illustrerar hur spelparametrarna i spelet samspelar 
med varandra. Hexagonerna är startpunkten för våra valmöjligheter. En 
box med ett minus- eller plustecken utgör en ändring av kassan för den 
specifika typen av poäng. Pengar är gul, journalism är lila, forskning är blå 
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och gladhet är grön. Till exempel vid ett rumbygge kostar det pengar från 
startpunkten att nå cirkeln med valmöjligheter. Vi väljer att bygga ett rum 
som genererar journalism, vilket ger ett tillskott på journalistpoäng medan 
det sänker företagets gladhet. Det här ger oss möjligheten att låsa upp 
nivåer snabbare i journalistträdet för att tjäna mer pengar. Något som inte 
framgår i illustrationen är hur gladhet har en förödande effekt på företaget 
vid ett negativt värde. Detta gör att varje rum måste planeras noggrant. 

3.7.2 RUMMEN 

Rummen är själva hörnstenen i hela spelet. Utan rum, eller snarare utan 
anställda så genererar din tidning inga läsare.  

Det finns fyra kategorier av rum: 

 Kontor 

 Forskningsfaciliteter 

 Vilorum 

 Superfaciliteter 

Varje rum genererar en viss mängd poäng inom journalism, forskning och 
gladhet. För att bygga ett rum behöver du betala byggnadskostnaden av 
rummet och en månadskostnad i underhåll (se figur 7). 
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Figur 7: Slutskissen av byggmenyn som förklarar de olika rummen 

 

Från början är det endast det första rummet i de vanliga nivåerna (kontor, 
forskning och vilorum) som är tillgängliga. Det här är för att få en stegvis 
utvecklingsprocess, dylikt att du går upp en nivå och blir bättre (Ernest 
and Andrew, 2007). När spelaren har byggt rum på alla tillgängliga 
rumplatser för en våning i byggnaden, så dyker det upp en ny våning. Den 
nya våningen har fem platser för att bygga rum på, och tre nya rum blir 
tillgängliga att bygga utifrån de vanliga kategorierna. Vid fjärde och sista 
våningen så blir superfaciliteterna tillgängliga. 
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 Building 
Level 

Journalism 
Points 

Research 
Points 

Happiness 
Cost 

Maintence 
Cost 

Building 
Cost 

Offices       
Basic 
Office 

1 5 1 -2 10K 145K 

Modern 
Office 

2 15 0 -4 10K 290K 

Luxery 
Office 

3 30 0 -6 15K 508K 

Research 
Facilities 

            

Workshop 1 1 4 -2 10K 145K 
Laboratory 2 0 10 -4 10K 290K 
Automated 
Lab 

3 0 20 -6 15K 508K 

Break 
Rooms 

            

Coffie 
Room 

1 0 0 6 10K 145K 

Game 
Room 

2 0 0 12 10K 290K 

Fancy 
Restaurant 

3 0 0 20 15K 508K 

Super-
facilities 

            

Psionic 
Chamber 

4 40 4 4 20K 580K 

Think Tank 4 4 40 4 20K 580K 
Spa 
Paradise 

4 4 4 40 20K 580K 

 

Tabell 1: Lista på alla rum som kan byggas i spelet med dess bonusar och kostnader. Listan är hämtad 
direkt från spelet vilket är på engelska. 

 
Tabell 1 ovan illustrerar alla de rum som kan byggas i spelet. Varje rum 
har en kostnad och en bonuseffekt kopplad till sig. Rummen är uppdelade 
i fyra kategorier. Rummen i varje kategori förutom superfaciliteter låses 
upp för varje byggnivå spelaren har nått. Det vill säga att de första 
rummen i varje kategori är tillgängliga från start, vid våning två blir nästa 
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rum i ledet upplåst. När spelaren når byggnivå fyra så har spelaren låst upp 
alla rummen i de tre första kategorierna och då blir superfaciliteter 
tillgängliga. 

 

3.7.3 FORSKNINGSTRÄD 

Forskningsträdet tillåter dig att köpa upp bonusar med dina 
forskningspoäng. Det finns fyra bonusar som hjälper dig förbättra din 
tidning (De fyra översta i tabell 2) medan det finns tre andra bonusar som 
förbättra andra saker som till exempel sänker byggkostnaden. 

Namn Bonus 
High Bulk Paper 20% more revenue every month 

Efficent Paper 
Increase monthly revenue by 10K per initiated 
content category. 

Silky Paper +1 popularity in every content category. 
Environmentally Friendly Paper Prevent popularity from dropping below 2. 
Energy Boost 15% more writing talent every month. 
Satisfaction Boost 20% satisfaction 
Cheaper Construction 10% less cost for new facilities. 
 

Tabell 2: Tabellen visar en lista över de bonusar som går att låsa upp med forskningspoäng 

 
De tidningsrelaterade bonusarna är i själva verket egenskaper som 
Holmens papper har. Här kommer spelaren få möjligheten och valet att 
antingen satsa på ett bra papper eller förbättra andra delar av företaget som 
gladare arbetare eller billigare byggnader.  
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3.7.4 JOURNALISTTRÄD 

Journalistträdet (se figur 8) är grunden till en framgångsrik tidning. Det är 
här du som spelare kan förbättra olika egenskaper i din tidning, till 
exempel layout och grammatik. Olika läsare föredrar olika egenskaper i 
din tidning och det representeras av en popularitetssiffra. Ju högre 
popularitet en egenskap har desto fler läsare är det som tycker det är 
viktigt i en tidning. 

Låser du upp en egenskap som har hög popularitet kommer det att öka 
antalet läsare för din tidning mer än vad en annan egenskap med lägre 
popularitet skulle göra. Spelaren får tillgång till att låsa upp eller förbättra 
en ny egenskap när tillräckligt med journalistpoäng har nåtts. 

 

Figur 8: Slutskissen av journalistträdet 

 

Längre in i spelet kommer dina lojala läsare skicka in ett brev till dig med 
synpunkter om vad de tycker du skall förbättra (se figur 9). Genom att 
lyssna på dina lojala läsare och uppgradera de egenskaper de önskar så 
kommer det att resultera i bonusar. Väljer du att inte följa dina lojala 
läsares önskemål så kommer de att lämna dig. Här kommer du till ett 
vägval där du får väga fördelarna med att behålla dina befintliga läsare 
mot att satsa på popularitet kring andra egenskaper i din tidning.  
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Varje år slumpas en ny popularitet för varje egenskap i din tidning ut, 
vilket gör att du antigen kan satsa på en egenskap och bli en riktig 
uppstickare vilket gör att du genererar mer pengar eller så kan du tjäna lite 
mindre men också vara säker att du kommer att få in intäkter i framtiden 
också genom att bygga en stabil tidning. 

 

Figur 9: En läsare har skickat in ett brev till tidningen 

Återigen är det här ett sätt att inte presentera alla funktionaliteter på en 
gång utan stegvis presentera dem för spelaren för att göra spelet mer 
användarvänligt (Mike, 2010).  
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3.5 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

Från början hade jag en idé om hur saker och ting skulle fungera och se ut. 
Huvudvyn av spelet var tänkt så att man skulle se de saker man hade byggt 
och se sina arbetare jobba integrerat med varandra för att skapa en levande 
känsla.  

Spelets layout består av tre stora delar (se figur 10).  

Huvudmenyn: Är placerad i toppen av spelet och sträcker sig över hela 
spelplanen med information om tillgångar och resurser samt knappar för 
att komma in i olika spelmenyer.  

Spelvärlden: Det är här du ser dina arbetare och rum. Här kan du beskåda 
dina arbetare och följa med dem på deras jobb och se när de tar en kopp 
kaffe eller sitter vid datorn och skriver tidningen. Det här gör spelet med 
levande och du får en relation till dina anställda. 

Dialogruta: Dialogrutan dyker upp antigen när du trycker på en meny-
knapp eller när någonting har hänt i spelet och behöver din 
uppmärksamhet för att gå vidare. Dialogrutan placeras ovanför spelplanen. 

 

Figur 10: Bilden illustrerar hur spelet är uppbyggt i olika lager. Spelplanen är byggd med en Canvas, 
medan resten är HTML 
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Spelet innehåller en del olika resurser som du har tillgång till och för att 
göra spelet mer användarvänligt är de färgkodade. Det innebär att varje 
spelparameter har en unik färg; 

 Pengar är gul. 

 Journalism är lila. 

 Forskning är blå. 

 Gladhet är grön. 

 Tiden är turkos.  

 
Här finns det även möjlighet att visa en djupare förståelse för varje enskild 
spelparameter genom att presentera information när spelaren håller 
muspekaren över den. En kortfattad dialogruta dyker upp (se figur 11) 
vilket förklarar i korthet vad det är bra för och vad det innebär för dig. 

 

Figur 11: Bilden illustrerar en hjälpande text som dyker fram när spelaren för musen över elementet 
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Varje gång spelet startas så möts spelaren av en introduktion till de olika 
spelparametrarna samt en presentation av sin roll som spelare, se figur 12. 
Det här sätter stämningen för spelet och förklarar för en ny användare vad 
de olika resurserna är och vad de är till för. 

 

Figur 12: Spelguiden introducerar spelaren till de olika spelparametrarna 
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3.4 GRAFISK DESIGN 

Grafiska designen i examensarbetet beskriver alla grafiska element och 
layout som finns i slutprodukten. Flera träffar med kunden gjordes för att 
kvalitetssäkra att dess grafiska design och känsla och för att se till så att 
spelsystemet fungerade enligt deras önskemål. Träffarna skedde hos 
Holmen där jag och min handledare från Proactive Gaming presenterade 
utvecklingen och våra tankar. Sedan fick Holmen ge synpunkter och styra 
oss i rätt riktning för att de skulle bli nöjda med produkten. 

3.4.1 FÖRSTA TRÄFFEN 

Inför första träffen så hade en stilren prototyp skapats med inspiration från 
Tiny Tower (se figur 13). En generell bild visades upp över hur 
spelvärlden skulle se ut med ett hus sett från sidan, där våningar sedan 
skulle dyka upp vartefter man spelar spelet. En huvudmeny skulle finnas 
längst upp till höger och tillgångar längst upp till vänster. Tryckte man på 
en meny-knapp så skulle den nya dialogen dyka upp framför spelet, se 
figur 13. 

 

Figur 12: Bilden illustrerar en av de första skisserna på byggmenyn i spelet 

 

Holmen tyckte generellt att det var en bra idé. Upplägget kändes seriöst 
och det var lätt att navigera sig fram. Det var två saker som de tyckte 
behövde finjusteras, och det var spelsystemet och spelgrafiken. 
Spelsystemet kändes något komplicerat att förstå och det fanns en oklar 
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koppling till hur Holmens papper kom in i bilden. Spelgrafiken 
uppfattades som något tråkigt och behövde livas upp. 

3.4.2 ANDRA TRÄFFEN 

Inför den andra träffen så hade en ny grafisk prototyp tagits fram. Vi 
behöll de komponenter som vi hade fått positiv feedback på, alltså själva 
layouten av spelet. Det som hade ändrats var hur de grafiska elementen 
såg ut. Inför skapandet av den nya profilen så togs inspiration från ett 
framgångsrikt spel som har en lekfull känsla, nämligen Angry Birds av 
Rovio, se figur 14. 

 

Figur 13: Skiss på grafiska element med inspiration från Angry Birds 

 

Holmen erkände då att de skulle vilja ha något mindre lekfullt och som 
mer representerade deras grafiska profil. En koppling mellan hur spelet 
såg ut och hur Holmens grafiska profil fanns inte. De bad oss att 
undersöka färger och former som nämndes i den grafiska profilen för att 
återkomma med ett förslag om hur den grafiska designen för spelet skulle 
se ut. 

  



31 
 

3.4.3 TREDJE TRÄFFEN 

Inför den tredje träffen hade vi studerat både Holmens grafiska profil och 
hur deras hemsida har tolkat den grafiska profilen. Det var även här som 
beslutet togs att Proactive Gamings egna designer skulle hjälpa till med 
tolkningen och utformningen av den nya prototypen. En ny prototyp 
skapades med nya färger och nya grafiska element, men precis som innan 
behöll vi den fungerande layouten. Holmen blev nöjd med den här 
prototypen, som illustreras nedan i figur 15 

 

Figur 14: Skissen på spelet inför träff tre som blev den slutgiltiga versionen. 

 

3.8 ITERATIONER FÖR SPELSYSTEMET 

Det är inte bara det grafiska gränssnittet som genomgått ett antal 
iterationer för att bli bättre. Även stora delar av spelsystemet har haft olika 
versioner under utvecklingen. 
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3.8.1 FORSKNINGSTRÄDET 

Forskningsträdet, eller snarare bonusträdet som det kallades i början, 
bestod av två olika bonusträd, se figur 16. Det ena var riktat till att 
förbättra journalisterna och det andra till  att förbättra läsarna på olika vis. 
Bonusarna var satta i relation till varandra och gjorde att du behövde låsa 
upp en viss bonus eller i vissa fall flera bonusar för att just låsa upp den 
bonus du ville åt.  

 

Figur 56: Den första illustrationen av forskningsträdet 

 

Tanken med det här var att man inte skulle kunna låsa upp den generellt 
bästa bonusen från början. I nästa version (se figur 17) så hade de två 
träden sammanfogats till ett större träd. 

 

Figur17: Skiss av forskningsträdet med relationer mellan bonusarna 
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3.8.2  JOURNALISTTRÄDET 

Journalistträdet hade en annan struktur i dess början (se figur 18 och figur 
19). Då var idén att du valde mellan fyra olika delar som din tidning 
bestod av, till exempel teknologi, nyheter, mode eller bilar. De här 
avsnitten kunde sedan förbättras i tre nivåer. Populariteten varierande från 
år till år, men du kunde göra reklam för just din tidning och öka 
populariteten. 

 

 
Figur 18: Bilden illustrerar en tidig version av journalistträdet 

 

 
Figur19: Bilden illustrerar en annan version av journalistträdet 
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Det fanns även tankar på att dra in tryck- och transportkostnader in i 
spelet, och med olika bonusar och faciliteter förbättra dem (se figur 20). 

 

 
Figur 20: Skiss på hur ett flöde för en tidning kunde ha sett ut, och presentera på ett annat sätt för att 
få med kostnaden för transport. 

 

Den slutgiltiga versionen av journalistträdet finns illustrerat i figur 8 på 
sida 24.   
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3.10 ANVÄNDARBARHETSTEST 

Ett mindre användarbarhetstest (Jesmond and James 2012) gjordes i slutet 
av projektet för att testa om en användare förstod hur man spelar spelet. 

Förberedelserna var minimala förutom att boka ett möte med vår 
kontaktperson på Holmen. Eftersom det inte fanns någon tid att genomföra 
någon större användbarhetstest så var det bättre att utföra ett litet test än 
inget alls. Därför träffades jag och min kontaktperson på Holmen, där hon 
fick spela igenom spelet utan några instruktioner innan medan jag tyst 
iakttog henne och gjorde anteckningar under vägen. Testet varade cirka 20 
minuter och det gav mycket feedback på hur hon upplevde gränssnittet 
och vad hon inte riktigt förstod. Utmaningen var att under testets gång inte 
påverka henne på något vis, därför tog vi alla frågor i slutet. Med facit i 
handen tog jag feedbacken tillbaka till ritbordet och gjorde mindre 
justeringar till användargränssnittet.  
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4. RESULTAT & DISKUSSION 

4.1 REFLEKTION 

Utvärdering är den del av rapporten som återblickar tillbaka och beskriver 
vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. 

4.2 PROJEKTET 

Projektets problemlösning handlade om att utvärdera och analysera ett 
uppdrag hos en kund och under en tidsperiod på tio veckor skulle jag 
komma fram till en fungerande produkt. Under den korta tidsperioden så 
lades det ner cirka två veckor på att analysera teknik och spellogik. I 
efterhand hade denna period kunnat fördubblas för att ge en större 
förståelse för vad det var som skulle göras då spelifiering var något nytt 
för alla parter. 

Det blev mer komplicerat när det inte fanns några färdiga riktlinjer att 
följa under examensarbetet, utan avgränsningar och kravspecifikation var 
någonting som skulle framställas i examensarbetet med konsultation av 
Proactive Gaming och Holmen. 

Under min period på Proactive Gaming fick jag daglig feedback på idéer 
och tekniker av min handledare på plats vilket var bra. En bit in i projektet 
fick jag även hjälp med spelkaraktärer och spelkänsla av deras grafiska 
formgivare. 

Mot projektets slut var det en stressig period och utvecklingsmetodiken 
skiftade över till en vattenfallsliknande metod. Så kallade "Quick wins" 
prioriterades där enkla tekniska lösningar fick gå före mer komplexa för 
att effektivisera den återstående tiden av projektet. 

I efterhand skulle mer tid ha lags på analysering, utvärdering, 
användbarhetstester, spellogiktester och planering. Men med den korta 
tidsramen så blev det ändå väldigt bra. 

Slutprodukten blev ett lyckat resultat med ett roligt spel för Holmen att 
visa upp på mässor och på andra företagsevenemang för att locka intresse 
för dem och företaget Holmen. 
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4.3 TEKNIK 

I efterhand skulle tekniken som använts delvis kunnat vara enklare. Spelet 
har en 2D spelyta med objekt som rör sig linjärt längst spelplanen, med 
bilder som byts ut för att skapa en animation med hjälp av KineticJS i flera 
Canvas-element. Ett alternativ till det här skulle varit att använda sig av 
ren HTML och Javascript och flytta dem X och Y längst ett Div-element. 

Versionshantering av spelet var någonting som aldrig blev av under 
utvecklingen.  Det var någonting som skulle ha gjorts från början men 
eftersom det aldrig fanns gott om tid över till någonting så kom det i 
skymundan. Med versionshantering så skulle vi haft bättre kontroll över 
koden och om någonting skulle skapat ett fel eller en bugg hade det bara 
varit att gå tillbaks till versionen innan. Dock led projektet aldrig riktigt av 
den här typen av problem. De sista veckorna i utvecklingen började vi 
backa upp versioner lokalt på datorn i olika mappar döpta med dagens 
datum. 

4.3 VIDAREUTVECKLING 

Vid en vidareutveckling av spelet skulle det behöva läggas tid på att rensa 
buggar i spelet, det vill säga genomföra tester och hårdköra spelsystemet 
och kvalitetssäkra så att det fungerar bra i alla moderna webbläsare. En 
annan aspekt skulle vara att få det att fungera på små skärmar och 
surfplattor. 

Även en större genomgång av balansering av spelet, där olika spelmoment 
sammanspelar med varandra skulle göra spelet bättre. Detta skulle kunna 
leda till ett roligare och mer beroendeframkallande spel. 

Det skulle även vara möjligt att skapa en topp tio lista där spelare skulle 
kunna tävla mot varandra. Det skulle leda till ett mer tävlingsinriktat spel 
och skulle även kunna vara roligare.  
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