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Abstract 
 

In my thesis I have planned the structure of a game that I have developed together with 

two developers and an art director. The structure of the game is planned using class 

diagram. Class diagram is included in UML and can be used in many areas, one area is 

programming. Other fields where class diagram can be useful are enterprise information 

systems. The report shows the advantages and disadvantages of using class diagram when 

developing games. Examples are shown of how it can be used and how I have used it in 

my work. The outcome shows that using class diagram can facilitate the development of a 

game with a complicated structure. Another advantage is that it improves the 

communication between all participants in a project.  
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Abstract 

 

I mitt examensarbete har jag planerat strukturen för ett spel som jag har tagit fram 

tillsammans med två utvecklare och en art director. Spelets struktur planeras med 

klassdiagram. Klassdiagram ingår i UML och kan användas inom många områden, ett av 

områdena är programmering. Fler användningsområden är företags informationssystem. 

Syftet med rapporten är att visa på fördelar och nackdelar med att använda klassdiagram. 

Rapporten visar exempel på hur det kan användas och hur jag har använt mig av det i 

mitt arbete. Resultatet visar att klassdiagram kan underlätta programmeringen av ett spel 

med en komplicerad struktur. Andra fördelar är att det förbättrar kommunikationen 

mellan samtliga deltagare i ett projekt. 
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1	  Inledning	  
Det är inte bara inom programmering som det är bra att planera innan man sätter igång med ett arbete. 
Inom många områden planerar man genom att rita upp strukturen i diagram och med scheman. Inom 
projektledning till exempel använder man ofta aktivitetsdiagram, resurshistogram, GANT-schema och 
många andra för att planera ett projekt.1 Ett samlingsnamn för nio stycken diagram som ofta används 
inom programmering är UML, vilket betyder Unified Markup Language. Ett av dessa nio diagram, som 
finns i gruppen UML, är klassdiagram. Klassdiagram är ett diagram som visar på klasser, hur de är 
kopplade till varandra och på vilket sätt de samarbetar med varandra.2 
 
Klassdiagram är det diagram som jag har använt i mitt examensarbete i programmet IT, Medier och 
Design på Södertörns högskola. I den här rapporten kommer jag att redovisa mitt arbete där jag har 
använt klassdiagram för att planera en struktur för ett spel. I rapporten visar jag på fördelar och 
nackdelar med att använda klassdiagram vid planering av ett programmeringsprojekt. 

2	  Bakgrund	  
Spel har alltid varit något som jag tycker är intressant men jag har själv inte tidigare haft chansen att 
arbeta med det. Under examensarbetet fick jag chansen att lära mig spelprogrammering som jag tyckte 
var spännande att lära mig mer om. Spelapplikationer var relativt nytt för företaget där jag gjorde 
examensarbetet. De arbetar i första hand med digital kommunikation, alltså reklam via digitala kanaler, 
som applikationer, hemsidor, mailutskick etc. De tyckte också att spel var ett intressant område. 
 
Vi kom in på spelprogrammering därför att jag tidigare har skrivit en C-uppsats om gamification och 
gärna ville fortsätta på temat från C-uppsatsen. Uppsatsen skrev jag tillsammans med en Linn Gaulitz 
och heter Enter. Play. Stay.3 Gamification är ett begrepp där man använder spelmekanismer som 
exempelvis poäng, nivåer och pokaler, på andra tjänster. Exempel på gamifierade tjänster är Facebook, 
där antal vänner är en poäng, antal likes på en status blir som en form av poäng. Andra tjänster som är 
”gamifierade” är Nike+ som har gamifierat en löpningstjänst där användaren samlar poäng genom antal 
sprungna kilometer och där användaren sedan ”levlar” i olika nivåer. Gamification är ett effektivt sätt 
att motivera användare.  

3	  Syfte/mål	  
Syftet med rapporten är att visa på vilka fördelar och nackdelar det finns med att använda klassdiagram 
vid planering av struktur inför programmering av ett spel. Genom att arbeta med klassdiagram vid 
planering av ett spel skulle jag få erfarenhet som jag sedan skulle kunna använda för att visa på 
fördelarna och nackdelarna. 

4	  Frågeställning	  
Vilka fördelar och nackdelar finns det för en programmerare med att använda klassdiagram vid 
planering av ett projekt? 

5	  Avgränsningar	  
I rapporten ingår inte redovisning av programmeringen och inte heller den grafiska designen för spelet. 
Konceptet kommer heller inte att beskrivas i detalj. Endast klassdiagram kommer att beskrivas djupare i 
rapporten, alltså inte de andra åtta UML-diagram och som tas upp i teoriavsnittet.  

                                                
1 Hydén, Johan (2005) 
2 Booch, Grady, Rumbaugh, James & Jacobson, Ivar (1999), s. 96-98 
3 Gaulitz, L. & Jonsson, J. (2011) 
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6	  Teori	  
Objektorienterad programmering har funnits sedan 1960-talet. Det objektorienterade 
programmeringsspråket som har erkänts som det första är Simula.4 Objektorienterad programmering 
förkortas OOP och det betyder Object Oriented Programming.  
 
För att få nytta av alla fördelar som finns med OOP kan man behöva planera strukturen för att koden 
ska kunna användas effektivt. Hur strukturen ser ut för ett programmeringsprojekt är viktigt för 
slutprodukten. Målet är att kunna återanvända stora delar av koden och inte skriva samma kod flera 
gånger. Objektens egenskaper kan modifieras så att objektet kan användas på flera ställen. Det är viktigt 
att bestämma vilka delar som ska vara med och vilka delar som ska samarbeta med varandra. När man 
ser helheten blir det lättare att utföra en effektiv programmering. 

6.1	  OMG	  
OMG, Object Management Group är en grupp bestående av medlemmar som tar fram standarder för 
distribuerade objektorienterade system. Numera fokuserar de på modellering och modellbaserade 
standarder. Till modellering räknas program, system och företagsprocesser. OMG startades år 1989 av 8 
företag, bland annat American Airlines, Canon Inc., Data General, Hewlett-Packard, Philips Telecommunications 
N.V. och Sun Microsystems. 5 OMG är en organisation bestående av medlemmar från olika områden. 
Exempel på medlemsgrupper är styrelser, universitet, testmedlemmar och andra frivilliga medlemmar 
som bidrar med att sprida kunskap. De flesta medlemsgrupperna har rätt att rösta på olika förslag inom 
OMG. Testmedlemmar får exempelvis inte rösta.6 
 
Det uppstod ett behov när den objektorienterad programmering kom. Behovet var att kunna 
dokumentera strukturen av den objektorienterade koden. Flera författare inom grafiskt objektorienterat 
modelleringsspråk försökte tillsammans enas om en gemensam metod för att dokumentera strukturer. 
Det var inte så lätt, men när Jim Rumbaugh gick ihop med Grady Booch började arbetet ta fart. Booch 
arbetade redan då för Rational och Rumbaugh började några år senare. Rational är numera en del av 
IBM.7  
 
1995 publicerade Rumbaugh och Booch sin första beskrivning, version 0.8 av The Unified Method 
Documentation, på OOPSLA konferensen som är en akademisk konferens. OOPSLA betyder Object-
Oriented Programming, Systems, Languages and Applications.8 I samband med publiceringen anslöt sig även Ivan 
Jacobson till Booch och Rumbaugh. Ett år senare tog OMG en större roll i definieringen eftersom det 
fanns en rädsla för att Rational, som Booch, Rumbaugh och Jacobson numera arbetade för, skulle få 
den fulla kontrollen över standarden. Detta skulle kunna leda till att Rational skulle få en 
konkurrensfördel.9 År 1997 definierade OMG den första standarden och har sedan dess ständigt 
uppdaterat standarden även för UML. 

	  
 
 
 

                                                
4 Purdum, Jack J. (2008) s. 4 
5 Focus (2000), chap 1.2.1 
6 OMG. Member Search 
7 IBM tidigare Rational 
8 OOPSLA 2008 
9 Fowler 2004, s. 7 
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6.2	  UML	  
UML är ett modelleringsspråk och inte en metod vilket man kan tro. Det är ett modelleringsspråk där 
vokabulär och regler fokuserar på konceptuell och fysisk representation av ett system. Alltså vad syftet är 
och hur de olika delarna i ett system hänger samman. Det är även en förenad samling av Boochs, 
Rumbaughs och Jacobsons metoder. UML används för att visualisera, specificera, konstruera och/eller 
dokumentera.10 UML består utav saker, relationer och diagram. Saker är basen för en modell, 
relationer knyter ihop sakerna och diagram grupperar intressanta samlingar av saker.11 
 
Idag används UML inom många områden, där även programmering ingår. Syftet med modellen är att 
kommunicera med andra programmerare, kunder etc. Det är bra för samtliga deltagare att få en 
överblick över flödet i exempelvis ett spel och att man har tänkt igenom detaljer redan från start. Det 
kan annars vara svårt att få med alla delar och att dessutom göra ändringar senare och fortfarande 
upprätthålla en struktur som håller god kvalitét. Modellen gör det möjligt att testa om flödet kommer att 
fungera, enligt citatet nedan: 
 

 “Models are built to find out if something will work”12 

 

6.3	  Att	  använda	  UML	  
Det beror på olika faktorer om det lämpar sig att använda UML för just det projekt man arbetar med. 
En stark faktor är hur stort projektet är. Ju större och mer komplicerat ett projekt är desto mer kan man 
spara i tid om man gör en planering före arbetet. Användningsområden för UML är programintensiva 
system till exempel företags informationssystem. Fler exempel är bank- och finansiella tjänster, 
telekommunikationer, transport, försvaret, detaljhandeln och medicinsk elektronik. Man kan även 
använda UML inom andra områden, till exempel för att modellera arbetsflödet i ett rättsligt system eller 
för modellering av struktur och beteende inom sjukvården. 
  
Sammanfattningsvis består UML av saker, relationer och diagram. Det finns nio stycken diagram inom 
UML; klassdiagram, objektdiagram, användningsfallsdiagram, sekvensdiagram, samarbetsdiagram, 
tillståndsdiagram, aktivitetsdiagram, komponentdiagram och leveransdiagram.13  

6.4	  Beståndsdelarna	  i	  UML	  

Saker	  
Det finns fyra olika saker, strukturella, beteendemässiga, grupperingssaker och annoteringssaker. Saker i 
UML är de viktigaste byggnadsdelarna. En klass i ett klassdiagram är ett exempel på en strukturell sak. 
 
De första, strukturella sakerna (structural things), är substantiven i en UML-modell. De är oftast 
statiska delar av en modell och är även ofta konceptuella eller fysiska. Det finns totalt sju strukturella 
saker, dessa är: klasser, gränssnitt, samarbeten, användningsfall, aktiva klasser, komponenter och noder. 
Det finns även varianter av dessa saker, se Figur 1. Exempel inom klasser är aktörer, signaler och 
verktyg. Inom aktiva klasser finns processer och trådar. Inom komponenter finns varianter som 
applikationer, dokument, filer, bibliotek, sidor och tabeller.14 
 

                                                
10 Fowler (2004), s. 21 
11 Booch, Grady, Rumbaugh, James & Jacobson, Ivar (1999), s. 24 
12 Martin, Robert C. (2003), s. 9  
13 Booch, Grady, Rumbaugh, James & Jacobson, Ivar (1999), s. 31 
14 Ibid s. 27 
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Figur 1. Exempel på saker och varianter av olika saker 
 
 
Den andra sorten, beteendemässiga saker (behavioral things), är verben i en UML-modell. De är de 
dynamiska delarna av modellen och representerar beteende över tid och rum. Det finns huvudsakligen 
två typer av beteendemässiga saker, den ena är en interaktion och den andra en klass. Interaktion är 
meddelanden som skickas mellan objekt, inom ett sammanhang för att åstadkomma ett specifikt 
ändamål. En interaktion symboliseras av ett streck med en svart pil, ofta med dess verksamhet skrivet på 
strecket. Interaktionen innebär flera element, som meddelanden, sekvenser och länkar.15 För att se 
figurer, se under rubrik ”Relationer” nedan. Relationer är ett exempel på hur man kan symbolisera 
interaktioner inom UML. 
 
Den tredje sorten är grupperingssaker (grouping things), vilket är organiserade delar av UML. 
Modellen kan grupperas i paket (packages). De kan ses som en mapp där filer sorteras i. Man kan till 
exempel ha två filer med samma namn men endast om de inte placeras i samma mapp, utan om de i 
stället placeras i två olika mappar med olika namn. Mappen är ett paket. 
 
Den fjärde, annoteringssaker (annotational things), är förklarande saker. Det är anteckningar, 
förklaringar och illustrationer som används för att beskriva samlingar eller delar av systemets struktur. 
Exempelvis anteckning (note) är en annoteringssak som illustreras som en ruta med övre högra kanten 
nedvikt, se Figur 2. 
 
 

 
Figur 2. Exempel på annotering 
 

Relationer	  
En relation är en koppling mellan saker. En sak, exempelvis en klass, säger inte mycket ensam. Alla saker 
har relationer till varandra. Det finns fyra olika typer av relationer i UML, dessa är beroende, generalisering, 
association och genomförande. Dessa fyra är de grundläggande relationsbyggnadsdelarna av UML som 
används för att rita upp modeller. Av dem är det beroende, generalisering och association som används 
inom klassdiagram. Genom olika typer av streck och tecken symboliseras hur sakerna hör samman, 
alltså deras relationer. 

Beroenderelation	  
Beroenderelation är en semantisk relation mellan saker, sakerna hör samman. Om en förändring sker av 
en sak påverkar det semantiken för den andra saken eller för flera andra saker. Den sak som påverkas är 
den sak pilen pekar åt. Den sak det streckade strecket startar ifrån är den som påverkar. Ett exempel på 
beroenderelation; träd har en semantisk relation till en gren, i det här fallet är det trädet som påverkar 
grenen, se Figur 3. 
 
                                                
15 Booch, Grady, Rumbaugh, James & Jacobson, Ivar (1999), s. 28 
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Figur 3. Exempel på beroenderelation 
 
 

Generalisering	  
Generalisering visar en relation mellan specialiserade element och generaliserade element. 
Specialiserade element är så kallade child-objekt, och generaliserade element är så kallade parent-objekt. 
Child-objekt har samma struktur av attribut och operatörer som parent plus egna specialiseringar, child 
ärver av parent. Generalisering symboliseras med ett streck och en pil som pekar på parent-objektet, se 
Figur 4. Den klass som har en eller fler klasser som ärver av denne, kallas för roten eller basklass. 
 
 

 
Figur 4. Exempel på generalisering 
 
 

Association	  
Association är en strukturell relation som beskriver länkar, där en länk är kopplingen mellan objekten. 
Symboliseras med ett streck mellan klasserna. Förtydligande kan göras längs med strecket, se Figur 5. En 
association kan även ha andra detaljer så som antal och rollnamn.  
 
 

 
Figur 5. Exempel på association 
 
 
Aggregation är en typ av association, den representerar en strukturell relation mellan det hela och dess 
delar. En aggregation ärver inte, det är endast en del av helheten. Helheten har en diamant intill sig som 
inte är ifylld och delen har endast ett streck kopplat till sig, se Figur 6.  

  
Figur 6. Exempel på aggregation 
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Genomförande	  
Genomförande är en semantisk relation mellan klassificerare, där klassificerarna åtagit sig att leverera. 
Genomföranderelation används mellan gränssnittet och klasserna, eller till klassernas komponenter som 
kontrollerar interfacet. Symboliseras enligt Figur 7. 
 
 

 
Figur 7. Exempel på genomförande 
 
 

6.5	  Diagram	  
Sammanfattningsvis finns det nio olika diagram inom UML som kan användas för att visualisera, 
specificera, konstruera och eller dokumentera exempelvis ett program. De nio diagrammen är 
klassdiagram, objektdiagram, användningsfalls-diagram, sekvensdiagram, samarbetsdiagram, 
tillståndsdiagram, aktivitetsdiagram, komponentdiagram och leveransdiagram. Endast klassdiagram 
kommer beskrivas närmare eftersom det är det diagram jag har använt mig av i arbetet. 

Klassdiagram	  
Ett klassdiagram visar klasser, gränssnitt och samarbeten, och hur relationerna mellan dessa ser ut. 
Diagrammet visar det statiska tillståndet för ett system. Det används ofta inom objektorienterad 
programmering och är det vanligaste diagrammet för att modellera objektorienterade system. Både 
komponentdiagram och leveransdiagram liknar klassdiagrammet, men de skiljer sig i och med att de 
istället för klasser visualiserar komponenter och noder.16 
 
Ett klassdiagram symboliseras med en kvadrat. Kvadraten är indelad i tre delar. Översta delen är 
klassens namn, i den mellersta delen är klassens attribut och nederst är operatorerna. Se Figur 8.  
 
 

 
Figur 8. Exempel på en klass  
 
 
Namn är namnet på klassen och det måste vara unikt inom systemet. Namnet döps även, enligt 
standarden, med första bokstaven i versal.17 Klassen behöver inte ha attribut men kan även ha 
obegränsat antal. Attributen är klassens egenskaper och kan vara allt från text och nummer till objekt. 
Attributen döps med första bokstaven i gemen. Operatorerna är klassens beteende, de skickar 
meddelanden och kan även påverka utseendet. 
 
 

                                                
16 Booch, Grady, Rumbaugh, James & Jacobson, Ivar (1999), s. 96-98 
17 Ibid, s. 48-50 
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7	  Omvärldsanalys	  
Det är vanligt att UML används när man ska ta fram ett system. Nedan följer exempel där man har 
använt UML för att underlätta kommunikation, planering och spridning av kunskap.  

7.1	  Object-‐Oriented	  Development	  of	  a	  Smart	  Phone	  Application	  From	  an	  Existing	  Web	  
Service	  
Augusti 2011 gjorde Jon Borglund ett examensarbete om objektorienterad utveckling av smartphone-
applikationer. Han utgick ifrån en redan funderande tjänst som heter Lizzly. Tjänsten används främst av 
PR-byråer, kommunikationsbyråer och marknadsavdelningar. Det som tjänsten erbjuder dessa byråer är 
att kunna följa upp vad som händer i sociala medier. Ett behov som fanns var att kunna använda 
tjänsten genom en smartphone. Det problem som Borglund såg var att välja ut vilka funktionaliteter som 
skulle implementeras i applikationen och vilka man skulle avstå för att få en så bra användarupplevelse 
som möjligt genom en handhållen enhet.18  
 
Borglunds mål med sitt examensarbete var att beskriva en objektorienterad utveckling av en applikation 
för en smart telefon. Han använde sig utav klassdiagram och användningsfallsdiagram. Genom att rita 
upp applikationens klasser visar han datamodellen för applikationen. Han började med att göra en skiss 
med enbart klasserna. Efter det lade han till attribut, metoder och relationer mellan klasserna.  
 
Borglund reflekterar inte så mycket kring att använda klassdiagram för att planera strukturen men han 
avslutar rapporten med att skriva att han borde ha arbetat mer på designen för objekten. Hans skriver 
att klassdiagrammet var bra och användbart men att det inte utfördes fullständigt utan att han kunde ha 
arbetat mer på det. Klassdiagrammet gav honom en överblick, vilket var bra men att det enbart visade 
en del av helheten.19 

7.2	  Designing	  Interactivity	  in	  Computer	  Games:	  a	  UML	  Approach	  
I rapporten Designing Interactivity in Computer Games: a UML Approach, skriver författaren Ang 
Chee Siang om speldesign och vad man bör utgå ifrån. Ang Chee Siang skriver att speldesign borde 
fokusera på själva spelandet snarare än grafik, ljud etc. De flesta datorspel kan brytas ner i fem element; 
grafik, ljud, story, spelandet och gränssnittet. Spelandet i ett spel innebär själva interaktionen mellan 
spelaren och spelet. När man designar ett spel bör man fokusera på spelandet eftersom spelandet är det 
viktigaste för ett spel.  
 
I rapporten skriver Ang Chee Siang om hur man med hjälp av diagrammen användningsfallsdiagram 
och klassdiagram, som ingår i UML, kan designa interaktionen i ett datorspel. Det är viktigt att man har 
en metod för att planera och definiera spelandet. I takt med att spelindustrin ökar är det nödvändigt 
med en metod som de flesta kan enas om och använda. För det krävs ett standardiserat språk, som kan 
möjliggöra att samtliga kan kommunicera kring spelet. UML är ett sådant språk, som visualiserar design. 
Men i spelindustrin är det ännu många som inte använder sig av UML, trots att det används som 
standard inom många områden, det skriver Ang Chee Siang.20 Det är många som med olika förslag i 
tidigare studier försökt visa på metoder, men inget har riktigt blivit en väl använd metod. Med anledning 
av det har Ang Chee Siang studerat hur det fungerar att designa interaktionen i datorspel med hjälp av 
UML, med diagrammen användningsfallsdiagram och klassdiagram. Målet med Ang Chee Siangs 
rapport var att titta på baskomponenter för spel och rekommendera en metod för att designa 
interaktivitet i spel.  
 

                                                
18 Borglund (2011) 
19 Ibid. 
20 Chee Siang Ang (2004) 
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I studien skriver Ang Chee Siang att man beskriver spelets olika grundelement i text och sedan visar på 
hur dessa ser ut och hänger samman med hjälp av användningsdiagram och klassdiagram. Hur spelaren 
interagerar med spelet specificeras som spelbeteenden i ett användningsfallsdiagram. Alla objekt 
identifieras och beskrivs med dess egenskaper som användaren, samt andra objekt, kan interagera med. 
All denna information omvandlas sedan till ett klassdiagram.  
 
Genom att designa med en mer formell och standardiserad modell tillåter man alla i teamet att 
kommunicera effektivt och alla kan bidra. Det är därför som Ang Chee Siang anser att spel bör 
centreras kring spelandet. UML är ett standardiserat modelleringsspråk som har använts i över tjugo år. 
Många anser att det kan användas inom spelindustrin likväl som inom många andra områden. 
Dessutom kan ett klassdiagram ofta översättas direkt till objektorienterad programmering.21 

7.3	  Game	  architecture	  and	  design	  	  
Att utveckla kod som någon annan redan har utvecklat är onödigt. Då är det bättre att lära sig av andra 
och att använda redan framtagen kod. Det skriver Andrew Rollings och Dave Morris i Game 
architecture and design och det är något som de flesta förmodligen håller med om, men det är inte helt 
lätt att inte uppfinna hjulet på nytt. I rapporten använder de UML för att visa hur man kan göra för att 
lyckas med att lära sig av andras lärdomar.22 
 
Om en utvecklare ska ta fram ny kod, som företaget eller personen inte tidigare tagit fram, kan hon/han 
stjäla från någon annan, vilket inte är att rekommendera. Utvecklaren kan söka på nätet efter förslag på 
hur någon annan har löst problemet. Det är inte heller rätt att rekommendera eftersom man inte kan 
garantera giltigheten när man ska bygga en struktur, eftersom den måste anpassas till uppgiften. Behöver 
man däremot mindre lösningar, exempelvis som validering och olika uträkningar, kan man söka på 
internet efter förslag. Något man i stället kan använda sig av är designmönster, eller design patterns på 
engelska. Designmönster är utvecklares erfarenheter, i dess enklaste form, som är lätta att förstå och som 
lätt kan appliceras på andra projekt. 
 
Om man använder sig av ett designmönster som är likt det specifika problem man ska lösa kan det 
hjälpa en att förstå problemet på en högre nivå. Det kan även hjälpa en att förstå den påverkan det 
skulle kunna ha för projektets struktur, innan man börjar på den tekniska nivåns detaljer, alltså att börja 
med programmeringen. 
 
I rapporten visar författarna olika designmönster som är vanliga att man använder. För att visa vad 
designmönstren innebär och vilka relationer klasserna har till varandra så använder man UML och 
klassdiagram. De har valt UML eftersom det är viktigt att man pratar samma språk när man ska förklara 
något och eftersom UML är använt av många, inom många områden.23 

7.4	  Mapping	  UML	  Associations	  into	  Java	  Code	  
Gonzalo Génova, Carlos Ruiz del Castillo and Juan Llorens har skrivit rapporten Mapping UML 
Associations into Java Code. Rapporten handlar om UML och hur man med hjälp av ett verktyg kan 
rita upp de associationer som UML består av. De har tre mål med rapporten, för det första att ta fram 
ett kod-mönster som ska hjälpa programmerare att föra över UML associationer till ett objektorienterat 
programmeringsspråk. Det andra är att ta fram ett verktyg som ska kunna generera kod utifrån 
associationer som följer det kod-mönster som författarna till rapporten tagit fram. Det tredje är omvänd 
ingenjörskonst, reverse engineering, som innebär att analysera kod som implementerar associationerna 
mellan klasserna.  

                                                
21 Chee Siang Ang (2004) 
22 Rollings, Andrew & Morris, Dave (2003) 
23 Ibid. 
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De skriver att objektorienterad programmering saknar möjligheter att uttrycka associationer, att det är 
därför som UML behövs. UML kan gestalta klasser, attribut och metoder. Det är relationerna mellan 
klasserna, alltså associationerna, som är byggnadsdelarna i UML.24 

8	  Metod	  	  

8.1	  Arbetsplatsen	  
Examensarbetet gjorde jag på ett företag i Stockholm som heter Tewonder. Tewonder arbetar med 
digital kommunikation. De har ungefär 20 anställda och deras kunder är bland annat Tom Tits, NK, 
Casall och Vero Moda. Arbetet gjordes tillsammans med två utvecklare, en projektledare och en student 
som gjorde praktik som Art Director. Vi arbetade tillsammans fram konceptet för spelet. Vi började 
brett med många idéer och arbetade vidare tills vi hade en idé som alla gillade och som vi trodde skulle 
kunna leda fram till ett intressant spel.  

8.2	  Tidsplanering	  
Arbetet hade en tidsbegränsning på tio veckor. Under den tiden skulle en struktur för spelet planeras. Vi 
tyckte att det var viktigt att strukturen blev väl genomarbetad och passade syftet väl. Vi hade möten 
veckovis och gick igenom hur det hade gått. Under arbetets gång arbetade jag på lösningar som skulle 
stämma överens med verkligheten och passa in i strukturen. Jag hade hela tiden de andra utvecklarna att 
ställa frågor till när jag körde fast, behövde få tips eller få bekräftat att jag var på rätt väg. 
 
Tidsplan 
Idéfas (1 vecka) 

• ”Spåna” idéer till spelet 
• Vidareutveckla idé till färdigt koncept 

 
Planeringsfas (4 veckor) 

• Tidsplanering 
• Studera spelprogrammering 
• Studera klassdiagram 

 
Genomförandefas (4 veckor) 

• Rita klassdiagram över spelets kodstruktur 
• Testa kodstrukturen (programmera grundstommen) 

 
Avslutande fas (1 vecka) 

• Dokumentation 

8.4	  Det	  praktiska	  arbetet	  

Idéfas	  
Arbetet började med att ”spåna” idéer för ett spelkoncept som skulle attrahera många spelare och vara 
ett underhållande spel under en längre tid. Vi började med att skriva ner allt som gav oss inspiration till 
konceptet. Det kunde vara miljöer eller en funktionalitet som att swipe:a (användare drar med fingret 
över skärmen). Orden och funktionaliteterna satte vi sedan ihop för att hitta delar som skulle kunna bli 
till ett koncept. Efter drygt en vecka hade vi kommit fram till ett spel vi alla trodde på och gillade. 
Chefen på kontoret var den första utomstående vi vände oss till för ”feedback”. Vi fick hjälp med att 

                                                
24 Gonzalo Génova, Ruiz del Castillo and Llorens (2003) vol. 2, no. 5, s. 135-162 
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välja ut de idéer som skulle kunna vidareutvecklas till ett spelkoncept. Vi vidareutvecklade och sedan fick 
alla anställda på företaget rösta på det förslag de trodde mest på. Den idé som fick flest röster var ett 
koncept bestående av en blandning mellan bowling och mini-golf. Vi kallade spelet för Gowling. 

Planeringsfas	  
För att lära mig hur ett spel kan struktureras, hur klassdiagram kan används vid planering och för att 
förstå grunderna i spelprogrammering, ritade jag upp ett klassdiagram över ett befintligt spel, nämligen 
Ping Pong. Varför jag använde mig av spelet Ping Pong var för att det är ett relativt enkelt spel, 
strukturellt sett, som många människor känner till.  
 
Efter att klassdiagrammet var färdigt var det dags att påbörja inlärning av spelprogrammering och hur 
ett mer avancerat spels struktur kan se ut. Jag behövde även lära mig Cocos2D och Box2D. Cocos2D är 
ett ramverk för spelprogrammering och Box2D är ett ramverk för fysiksimulering. Jag använde Github 
för att dela koden med de andra utvecklarna och för att få tillgång till versionshantering, alltså historik 
när man sparat koden. Jag använde terminalen för att skriva scriptkommandon. Man kan antingen 
använda Githubs program eller terminalen som är ett Mac-program för scriptkommandon. Planen var 
att jag skulle dokumentera koden enligt Appledoc, som är ett ramverk för att generera dokumentation.25 
Man följer en viss struktur för kommentarer i koden, som sedan läses av och genereras till ett dokument. 

Genomförandefas	  
När konceptet var klart och jag hade lärt mig det jag behövde för vårt spel var det dags för mig att 
planera strukturen. Jag utgick ifrån det klassdiagram jag gjort under planerandefasen, det vill säga 
klassdiagrammet över strukturen för spelet Ping Pong. Jag testade mig fram och fick hjälp av utvecklarna 
på Tewonder att revidera och förbättra diagrammet. Det krävde några iterationer men sedan började 
jag förstå begreppen för klassdiagram och objektorienterad programmering.  
 
Jag funderade över vilka objekt som skulle finnas på banan, vilka vykontroller och vilka typer av 
hanteringar som fanns för ljud etc. Därefter ritade jag ut de klasser jag identifierat skulle behövas. Sedan 
lade jag till beteenden. Det mest använda beteendet i klassdiagrammet är associationsbeteenden, som 
länkar ihop de objekt som har kopplingar till varandra. Klasserna i diagrammet fyllde jag med attribut 
eller variabler som de även kallas. Jag lade även till operatorer som också kallas metoder. När jag hade 
ritat upp en grund för spelet visade jag diagrammet för utvecklarna på Tewonder och fick feedback. 
Efter det fortsatte jag utveckla diagrammet med ytterligare detaljer. Under arbetets gång hittade jag nya 
saker som jag hade missat och inte tänkt på i början.  
 
Under de två första veckorna bestod arbetet av att planera strukturen och att bestämma hur 
applikationen skulle fungera. Frågor som vi arbetade med var; från vilken iOS-version applikationen 
skulle fungera, om jag skulle använda ARC, Automatic Reference Counting, och om banorna skulle lagras i 
XML eller JSON etc. XML står för Extensible Markup Language och JSON står för JavaScript Object Notation. 
Både XML och JSON används för att lagra och utbyta data men används på olika sätt. Jag beslutade 
mig för att applikationen inte skulle ha en klass per bana utan att varje bana skulle lagras och sedan 
hämtas in till en och samma klass. Det valde jag eftersom det följer objektorienterad programmering och 
det skulle även gå snabbare att utveckla nya banor. Banorna skulle även kunna hämtas från en server 
istället för att själva applikationen uppdateras. Först valde jag att banorna skulle skapas och lagras i 
XML därför att det uppfyllde våra krav. Det visade sig att parsning av datan i en XML var mer 
komplicerat än att parsa från en JSON-fil, därför ändrade jag och valde att använda JSON som även 
det uppfyllde våra krav.  
 
Vidare bestämde jag mig för att använda Cocos2D, som är ett ramverk för spelprogrammering till 
många plattformar. Ramverket gör att man som utvecklare slipper utveckla många av delarna och i 
                                                
25 Gentle Bytes 
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stället kan återanvända klasser och objekt som andra har gjort. Spelprogrammering var nytt för mig och 
därför tog tid för mig att komma in i ramverket, trots att allt är bra och logiskt strukturerat. Jag hade inte 
spelat spel i någon större omfattning och hade alltså inte mer än grundläggande kunskaper om hur spel 
fungerar.  
 
Jag hade ju bestämt mig för att använda Cocos2D och ARC men upptäckte att den version (1.0.1) som 
använts under inlärning av spelet Ping Pong inte stödjer ARC. Däremot fanns en beta-version som 
skulle släppas som ny version. Jag valde att använda beta-versionen (2.0) men beta-versionen använder 
inte ARC utan behövde konverteras. Konverteringen av Cocos2D v2.0 till ARC gjorde jag med hjälp av 
instruktioner från Steffen Itterheims blogg.26  
 
Hela projektet skulle även dokumenteras med Appledoc som alltså är ett verktyg för att dokumentera 
struktur och metoder i en kod. Man följer regler för hur man kommenterar och sedan genereras ett 
dokument som byggs upp efter hur man har kommenterat i koden. Det var svårt att förstå hur jag skulle 
kommentera eftersom rekommendationen på hemsidan inte stämde överens med min handledares 
uppfattning. Efter en del diskussion kom vi fram till hur jag skulle använda Appledoc. 
 
En annan tjänst jag beslutat att använda var GitHub27. Det är en tjänst som ofta används av utvecklare, 
framförallt när det är fler som arbetar på samma projekt. Det är även vanligt att utvecklare, inom alla 
programmeringsspråk, lägger upp och delar med sig av sina lösningar till andra, samt att andra 
utvecklare får komma med förbättringar av koden. GitHub for Mac är ett program som används för att 
ladda upp projekt till GitHub men man kan även använda terminalen i Mac OS28, vilken jag föredrar 
eftersom man får en klarare bild över vad som sker och då får större kontroll. Vid uppladdning kan man 
använda olika ”branscher”, som fungerar som olika versioner av det uppladdade projektet. Det är 
smidigt om flera utvecklare arbetar på samma projekt men i olika delar av projektet.  
 
När planeringen för de olika delarna i spelet var klar började jag arbeta med programmeringen av 
spelet. Jag gjorde även en plan för i vilken ordning jag skulle utföra de olika delarna.  

Avslutande	  fas	  
I den här delen kommer jag att beskriva hur jag ritade upp klassdiagrammet. För att följa med i 
beskrivningen nedan se min skiss av klassdiagrammet i Bilaga A. Ett förtydligande av min skiss finns som 
Bilaga B. 
 
Jag ritade först upp menyn. MenuLayer är rotvy-kontrollern, alltså den första vyn som visas. Från 
menyn MenuLayer kan man starta ett nytt spel (GameWorldLayer), läsa spelets regler och om hur spelet 
spelas (InstructionLayer), ställa in inställningar för ljud m.m. (OptionLayer) eller se poängstatus för 
tidigare spelade omgångar (ScoreLayer). Vyerna ritade jag upp som klasser och kopplade ihop dem med 
sina respektive relationer. 
 
Om man påbörjat ett spel men inte spelat klart kan man göra paus i spelet och fortsätta senare genom 
att från menyn ta sig tillbaka till spelplanen. Hur flödet ser ut när spelaren väljer nytt spel eller att 
fortsätta på ett pausat spel är illustrerat med en klass som jag kallade för GameViewLayer, vilket är 
själva spelplanen. Klickar spelaren på Resume kommer hon/han tillbaka till GameViewLayer och kan 
fortsätta spelet. Om spelaren i stället startar ett nytt spel får hon/han först välja vilken värld man vill 
spela i och kommer då till GameWorldLayer som visar de olika världarna. Efter att spelaren har valt 
värld får hon/han välja vilken nivå som ska spelas, det visar LevelLayer-klassen. LevelLayer-klasser leder 
sedan till GameViewLayer som startar spelet med grundinställningarna för ett nytt spel. 

                                                
26 Steffen Itterheim (2012) 
27 GitHub 
28 Macrumors 
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Spelet gjordes alltså i Cocos2D. Spelet är uppbyggt med en scen och flera lager som byts ut beroende på 
vad som ska visas. På en och samma gång kan flera lager visas som placeras på varandra. Ett exempel på 
hur lager kan användas är att man har ett bakgrundslager med miljön för spelet. På bakgrundslagret kan 
ett andra lager placeras som skulle kunna bestå av vatten som rör sig som vågor. Det tredje lagret skulle 
kunna bestå av fiskar som ser ut att simma. Lagren kan göras interaktiva, alltså att spelaren kan 
interagera med dem. 
 
För att GameViewLayer inte ska bli en för stor klass används många objekt i stället. Det finns en paus-
knapp i GameViewLayer som leder till PauseDisplayLayer. PauseDisplayLayer är en klass och ett 
objekt. PauseDisplayLayer har en beroenderelation och ärver från överklassen PauseLayer. PauseLayer 
är en mer generell klass som består av en ruta med plats för information, en bild och plats för tre 
knappar. Det finns två klasser till som ärver från PauseLayer, de är CompletedDispayLayer och 
FailedDisplayLayer. De tre klasserna som ärver har specifika egenskaper för informationen, bilden samt 
vilka knappar som ska visas. De tre knapparna ska inte alltid visas och de har även olika placeringar 
beroende på vilket lager det är som används. Jag valde att i de tre klasserna som ärver av PauseLayer 
sätta om positionen för knapparna samt ha en boolean som sätts till ja eller nej om de olika knapparna 
ska visas eller inte. 
 
På varje bana finns en boll, en eller flera måltavlor eller objekt att träffa. På banan finns även en eller 
flera hinder och banans väggar. Det finns väggar som kan lossna om man träffar för hårt och väggar 
som är fasta och skyddar bollen från att åka ner i vattnet. Varje bana har även ett bakgrundslager och en 
poängtavla som visar hur många bollar som använts och hur många spelaren har kvar att använda. 
 
Utanför banan finns andra klasser som applikationen behöver åtkomst till på fler ställen. Det är ljud, 
poäng, koppling mellan JSON-datan och skapande av scener. Ljudet hanteras i SoundManager, det är 
en singleton och från den kan ljud laddas, startas, stoppas, volymen kan höjas och sänkas etc. Det behövs 
åtkomst till detta i hela applikationen eftersom ljud ska kunna spelas upp på flera ställen i applikationen 
och att volymen ska kunna ställas in i Inställningar. 
 
Poängen har jag valt att spara i en singleton eftersom det är den aktuella poängstatusen som jag vill 
komma åt på fler ställen. Poängen behöver applikationen ha åtkomst till på spelplanen; från menyn på 
poäng-lagret. Poängen behövs när spelet pausas och om spelaren vinner eller förlorar.  
 
SceneManger valde jag att skapa eftersom det i Cocos2D alltid finns en scen och inte flera scener. När 
en annan scen än den som är aktiv behövs, tar man bort den befintliga och skapar en ny. Eftersom jag 
ville ha full kontroll på scenerna tyckte jag att det passade bra med en singleton för att hantera detta. 
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9	  Sammanfattning	  
Rapporten redovisar mitt examensarbete som gick ut på att planera en kodstruktur för ett spel. Spelets 
koncept utvecklade jag tillsammans med några på företaget Tewonder, där jag även gjorde min praktik. 
Vi arbetade fram konceptet genom att börja brett och ta fram många små idéer som sedan utvecklades 
och förfinades. Vi gick igenom idéerna flera gånger tills vi hade ett koncept som var tillräckligt bra. Jag 
utgick ifrån konceptet när jag arbetade fram strukturen för spelet. Konceptet var den ”verklighet” som 
jag skulle rita upp i ett klassdiagram för att sedan kunna programmera spelet. Innan jag hade ritat upp 
diagrammet hade jag inte förstått objektorienterad programmering fullt ut. Jag ändrade många gånger i 
diagrammet innan jag var nöjd med resultatet. Diagrammet visade jag för några personer på företaget 
som gav mig bra feedback och ifrågasätta mina val.  
 
UML används inom många områden; banktjänster, transport, detaljhandeln etc. och används för att 
bland annat underlätta kommunikation, planera innan man lägger ner tid på att utveckla, sprida 
kunskap. Idag är det OMG som uppdaterar standarden för UML. UML består av nio diagram. 
Klassdiagram som jag tagit upp mest i den här rapporten, är ett av dem. I ett klassdiagram ritar man 
upp klasserna och anger dess attribut och operatorer. Man visar även hur klasserna hänger samman, 
deras relationer. 
 
I rapporten, under omvärldsanalys, skriver jag om fyra exempel på hur andra har använt UML och 
framförallt hur de använt klassdiagram. Ett exempel är Jon Borglund som har använt klassdiagram och 
användningsfallsdiagram inför programmering av tjänsten Lizzly för iPhone. Borglunds mål var att 
beskriva en objektorienterad utveckling av en applikation. Han skriver att han tyckte att det var 
användbart trots att han inte använde klassdiagram fullt ut. 
 
Ang Chee Siang säger att spelandet är interaktionen mellan spelaren och spelet. Ang Chee Siang anser 
därför att speldesign borde fokusera på spelandet. Med hjälp av UML kan man designa interaktionen i 
ett datorspel. Det krävs ett standardiserat språk för att kunna kommunicera kring spelet. Det är viktigt 
att man har en metod för att planera och definiera spelandet. Forskare har tidigare försökt visa på olika 
metoder som kan användas men inte lyckats. Ang Chee Siang har studerat en metod och författarens 
mål med rapporten är att visa på hur metoden kan användas tillsammans med användningsfallsdiagram 
och klassdiagram. Många anser att UML kan användas inom spel lika bra som inom andra områden, 
det är ett standardiserat språk som har använts i över tjugo år och det kan översättas direkt till 
objektorienterad programmering. 
 
Andrew Rollings och Dave Morris skriver om att lära sig av andra. Att inte göra samma misstag och att 
inte lösa problem som någon annan redan löst. De skriver om designmönster och hur det kan hjälpa till 
att sprida erfarenheter mellan utvecklare. För att visa vad designmönster innebär och vilka relationer 
klasser har till varandra kan man använda klassdiagram. De har valt UML eftersom många använder 
det och det är viktigt att man pratar samma språk när man ska förklara designmönster.  
 
Det fjärde exemplet som jag har tagit upp är Gonzalo Génova, Carlos Ruiz del Castillo and Juan 
Llorens som skriver om hur de använt UML för att underlätta för överföring av UML-associationer till 
objektorienterad programmering. De hade tre mål; att ta fram ett kodmönster som underlättar 
överföringen, att ta fram ett verktyg som kan generera kod utifrån associationer som följer det 
kodmönster de tagit fram och att underlätta vid reverse engineering. 
 
Den första tiden arbetade jag med att utveckla ett klassdiagram över den struktur spelet skulle ha. Jag 
utgick ifrån konceptet och tog del för del. Det var mycket att fundera över och jag insåg snabbt att det 
inte gick att påbörja programmering utan att ha en plan. Många beslut fattades under planeringen, till 
exempel att Cocos2D skulle användas, att projektet skulle dokumenteras med Appledoc osv. Många 
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andra beslut påverkade strukturen på projektet. Först gjorde jag en övergripande skiss med de klasser 
som skulle finnas med och tog beslut om hur jag skulle använda ”singletons” och vilka klasser som skulle 
ärva från andra klasser. En bit in i arbetet gjorde jag nya val, till exempel lade jag till en singelton som 
hanterade ljudet och en som hanterade poängstatus. Det resulterade i att jag fick ändra i 
klassdiagrammet i efterhand. 

10	  Resultat	  
Det faktum att jag planerade innan jag programmerade gjorde att jag kunde se helheten och ställa 
frågor om hur jag skulle lösa problem som uppkom. Jag motiverade mina beslut för utvecklarna på 
Tewonder. De ifrågasatte mina val och jag kunde göra eventuella ändringar diagrammet tills strukturen 
stämde med spelkonceptet. Med hjälp av klassdiagrammet kunde alla som var inblandade snabbt sätta 
sig in i strukturen och vara delaktiga i besluten som fattades. 
 
Det finns negativa aspekter med att använda UML vid planering av strukturer. En aspekt är att det tar 
tid att planera och skissa exempelvis ett klassdiagram. Man kommer inte igång lika snabbt med 
programmeringen och det kan upplevas som extraarbete när man lägger mycket tid på planering av 
arbetet.  

11	  Diskussion	  och	  reflektion	  
Att använda sig av UML vid planering inför programmering kan vara till nytta eftersom det ger en 
översikt över strukturen. Detta gör det enkelt för andra att sätt sig in i hur koden ser ut och hänger ihop. 
Genom att använda klassdiagram, och om man gör det innan man programmerar, tvingas man att 
tänka igenom strukturen innan man lagt ner timmar. Det är lättare att tänka om och göra ändringar i 
strukturen om det endast är skissat på papper och man inte har lagt ner timmar på att programmera 
snygg kod. Ibland, eller till och med ganska ofta, lägger man till en funktion i ett senare skede, när 
projektet ska vidareutvecklas. Det kan vara lättare att lägga till en ny funktionalitet i ett projekt om man 
kan se helheten. Man kan fatta bättre beslut och göra funktionen på ett smidigare sätt. Genom att rita 
upp strukturen och tänka igenom ordentligt innan man skriver kod kan andra snabbare sätta sig in i 
koden, man sparar tid och därför även pengar.  
 
Det kan som sagt upplevas att det tar längre tid att planera strukturen i ett klassdiagram än att göra en 
enklare planering. Men det lönar sig eftersom programmeringen går snabbare, kostar mindre och man 
slipper extraarbete om man planerar först. Ett bra sätt att planera strukturen är genom att använda sig 
av klassdiagram speciellt för en person som inte har erfarenhet av att arbeta med ett större projekt. 
 
På grund av tidsbrist hann jag inte testa den planerade strukturen genom att programmera spelet. Det 
hade varit intressant att se hur användbart det var vid programmeringen. Det var mycket som var nytt 
för mig och det var inte helt lätt att lära sig hur man använder klassdiagram men när jag väl förstått 
grunderna gav det mig förståelse över objektorienterad programmering. I efterhand har jag insett att jag 
borde ha avgränsat till att använda Cocos2D. Fysmotorn Box2D Appledoc borde inte varit med. Jag 
hann inte testa strukturen ordentligt kunde därför inte göra finjusteringar. Det var viktigt att jag gjorde 
en utförlig planering i början av projektet eftersom jag saknade erfarenhet av att arbeta med ett större 
projekt. 
 
 

11.1	  Förbättringar	  
Hur stor kunskap man har om programmering och hur stor vana man har av att rita upp ett 
klassdiagram påverkar vilka val man gör. Några förbättringar jag kommit på efter att jag gjort 
klassdiagrammet följer nedan.  
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Spelpoängen skulle kunna lagras i en JSON-fil i stället för att en singleton hanterar detta eller kanske 
ännu hellre genom Core Data, som är Apples databasliknande datalagring. Det skulle vara bra eftersom 
”singletons” bör undvikas då de skapar ett dåligt designmönster. Den aktuella poängen skulle kunna 
lagras i en variabel under spelets gång och när omgången avslutas eller pausas lagras poängen i en 
JSON-fil eller i Core Data. Anledningen till att jag från början valde att lagra poängen i en singelton var 
att poängen ständigt skulle uppdateras och att flera klasser skulle ha åtkomst till den aktuella poängen 
utan att behöva synkronisera med datalagringen. I det här fallet skulle synkroniseringen inte bidra till en 
försämring, det är något som man får väga från fall till fall.  
 
En sak som alltid är lite krångligt när man programmerar är att namnge klasser och objekt med namn 
som är logiska att förstå. Att namnge klasser och objekt med beskrivande benämningar på syftet de har 
för projektet så att alla förstår är väldigt svårt. Man kan behöva diskutera namn med andra för att se om 
andra förstår vad man menar annars kanske man måste byta namn senare i arbetet. Därför är det bra 
att vid planeringen bestämma namn på klasser och objekt så att samtliga som arbetar med projektet 
förstår innebörden och syftet. Det finns en del namn som jag i efterhand skulle vilja byta ut.  

12	  Slutsats	  
Min uppfattning är att det lönar sig att använda klassdiagram i början av ett programmeringsprojekt. 
Jag upplever det eftersom det finns en risk att man börjar programmera för tidigt, innan man riktigt vet 
hur och vad man ska uppnå. Det är lätt att missa delar som ska finnas med och det är lätt att göra sämre 
lösningar om man inte kan se helheten. Med hjälp av klassdiagram kan man fatta de rätta besluten och 
få ett bra slutresultat.  
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