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Sammanfattning  
 
Med bakgrund i det ständigt föränderliga digitala landskapet undersöker studien hur spel och             
dess komponenter kan personaliseras till spelaren. Genom forskningsstrategin Design and          
Creation skapades ett spel vars komponenter personaliseras med data från spelarens           
Facebook-flöde. Spelet designades utifrån ett ramverk för spelar-centrerad speldesign av          
Earnest Adams och de olika personaliserade komponenterna designades utifrån design- och           
analys-ramverket MDA(Mechanics, Dynamics and Aesthetics) av Hunicke, Leblanc &         
Zubeck. Spelet evaluerades genom en fokusgrupp där deltagarna testade spelet och           
diskuterade det. Den insamlade empirin analyserades utifrån ramverket MDA(Mechanics,         
Dynamics and Aesthetics) för att relatera en viss upplevelse i spelet till en viss personaliserad               
komponent. Resultatet visar att en korrekt designad och implementerad personalisering kan           
bidra till en bättre spelupplevelse. Utvärderingen indikerar även att en illa designad            
komponent kan inverka negativt på upplevelsen. 
 
Nyckelord: Personalisering, Design and Creation, MDA, Speldesign, Facebook 
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Abstract  
 
Based on the ever-changing digital landscape, the study investigates how a game and its              
components can be personalized to the player. The study explored this through the Design and               
Creation research strategy by the creation of a game which components are personalized with              
data from the player's Facebook feed. The game was designed based on the player-centric              
game design framework by Earnest Adams and the various personalized components were            
designed based on the MDA(Mechanics, Dynamics and Aesthetics) design and analysis           
framework by Hunicke, Leblanc & Zubeck . The game was evaluated using a focus group               
where the participants tested the game and discussed it. The collected data was analyzed              
based on the MDA(Mechanics, Dynamics and Aesthetics) framework to relate a certain            
experience in the game to a certain personalized component. The result shows that properly              
designed and implemented personalization can contribute to a better gaming experience. The            
evaluation also indicates that a poorly designed component can adversely affect the            
experience. 
 
Keywords: Personalization,, Design and Creation, MDA, Game Design, Facebook 
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Begreppslista 
 
API (Application Programming Interface) - “Gränssnitt som gör det möjligt att i program och              
insticksmoduler utnyttja funktioner för vissa tjänster som finns tillgängliga i ett annat program             
eller i en funktionssamling” (Svanberg, 2017) 
 
SDK (Software Development Kit) - “En samling de av mjukvaruverktyg, kodbibliotek,           
dokumentation etc, nödvändiga för att utveckla en specifik typ av mjukvara.” (Daintith &             
Wright, 2008) 
 
Personalisering - Handlingen att skräddarsy olika komponenter i ett spel för att passa             
spelaren eller dennes preferenser. 
 
NPC (Non-player character) - En karaktär i spelvärlden som inte styrs av en spelare. Ett               
exempel på detta är en karaktär som ger uppdrag till spelaren. 
 
Unity - En spelmotor för snabb och effektiv utveckling av spel. Unity hanterar rendering av               
grafik, fysik, hantering av scripts, animationer, kollisioner och liknande (Unity Technologies,           
2017b).  
 
Mechanics - De komponenter som ett spel är uppbyggt av. På nivån av data representation               
(Hunicke, Leblanc & Zubeck, 2004). 
 
Dynamics - det betende som uppstår vid körtid, av spelets Mechanics som reagerar på              
spelarens input och varandras output (Hunicke, Leblanc & Zubeck, 2004). 
 
Aesthetics - de önskvärda känslorna som spelaren upplever när hon interagerar med            
spelet(Hunicke, Leblanc & Zubeck, 2004). 
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1 Inledning  
 
I kapitlet presenteras bakgrunden för studien och dess område. Studiens syfte samt de frågor              
den ämnar besvara diskuteras därefter för att sedan redogöra för de avgränsningar som gjorts.              
Avslutningsvis redogörs studiens disposition. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Dator- och tv-spel finns nu på fler plattformar än någonsin förut. Spel existerar inte längre               
endast för dedikerade spelkonsoler utan även för surfplattor, mobiltelefoner och liknande.           
Med internet och teknikens utveckling har allt fler fått tillgång till olika spelupplevelser. Spel              
har även fått utrymme på plattformar som inte är fysiska, såsom webbplatser och sociala              
medier. Med dessa nya plattformar kommer även ett behov av att göra nya, innovativa spel.               
Att skapa nya spelupplevelser, med hjälp av de möjligheter som tekniken för med sig. 
 
Spel på sociala medier använder i stor utsträckning data från sina användare (Willson &              
Leaver, 2015). Zynga, ett av de största företagen som gör spel på Facebook, analyserar              
användares beetendemönster i spelet för att göra förändringar i senare spel eller uppdatera             
sina befintliga produkter (Gobry, 2011). I många av spelen kan man skicka saker genom              
spelet till andra användare, såsom inbjudningar att spela, spelobjekt till den andra            
användarens spel eller liknande. Även spelföretag som inte använder sociala medier som en             
plattform för deras spel använder data från sociala medier för att förbättra eller öka              
lönsamheten för deras produkter. Bland annat Activision analyserar sociala medier för att            
undersöka hur sina kunder uppfattar dess spel och för att komma fram till ny kunskap om hur                 
företagets spel kan förbättras (Stone, 2015).  
 
Enorma mängder data grävs ut och analyseras av olika företag och institutioner för att utvinna               
användarmönster, profiler och liknande (Willson & Leaver, 2015). Denna data används sedan            
för att kunna informera marknadsföringsstrategier och förbättra företagets produkter och          
lönsamhet (Willson & Leaver, 2015). Data från sociala medier har alltså en stor mängd              
tillämpningsområden inom många olika sektorer.  
 
Det saknas dock helt exempel på användning av den publika informationen från sociala             
medier för att skapa mer personaliserade spel. Kan data från sociala medier användas för att               
skapa nya innovativa spel? Kan man engagera sin användare genom att använda sig utav              
information från deras profiler, inlägg och vänner? Detta är vad studien ämnar att undersöka. 
 
 
1.2 Syfte och forskningsfrågor  
 
Vi har som ovan nämnt inte lyckats hitta något exempel, varken inom forskning eller              
arbetslivet, där data från sociala medier används för att skapa en personaliserad            
spelupplevelse. Med personaliserad spelupplevelse menas här att utvinna data från spelarens           
sociala medier för att använda denna direkt i spelet för att personalisera utvalda komponenter.              
Då detta aldrig förut undersökts saknas forskning gällande vilken data på sociala medier som              
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kan tänkas användas i spel och hur den ska användas. Det saknas även forskning på hur                
användning av spelarens data från sociala medier påverkar spelupplevelsen.  
 
Det finns outforskad potential och möjligheter inom personalisering av spel med data från             
sociala medier. Dels gällande om det ens är möjligt att utvinna data från sociala medier för att                 
personalisera spel. Därefter vilken data som kan utvinnas och användas. Sist men inte minst              
hur denna användning påverkar användarens upplevelse. Vi avser att utforska dessa           
möjligheter med den här studien. 
 
Vi ämnar undersöka hur data från Facebook kan användas för att skapa personalisering i spel.               
I detta ingår att undersöka vilken typ av data som finns att tillgå samt hur den kan användas                  
och integreras i spel. Studien syftar även till att skapa en spel-prototyp och undersöka hur               
spelarens spelupplevelse påverkas genom att i fokusgrupp testspela och utvärdera de           
reaktioner och svar som ges. 
 
Syftet är att utforska den potential och de möjligheter som finns med att personalisera spel för                
att påverka spelupplevelsen, med fokus på att personalisera med data från användarens sociala             
media. Tidigare forskning som undersökts har inte utforskat detta, och vi har inte hittat något               
spel som använt sig av data från sociala medier över huvud taget. Vi anser att detta är en stor                   
möjlighet för spel att utforska helt nya upplevelser som tidigare inte varit möjliga då sociala               
medie-plattformar såsom Facebook och liknande inte existerat. 
 
De frågor detta arbete ska besvara är således: 
 

● Vilken typ av data kan utvinnas ur Facebook? 
● Är det möjligt att införliva denna data i spel för att personalisera spelet? 
● Kan personaliseringen med data tagen från Facebook påverka spelupplevelsen? 

 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Studien avgränsas gällande utvecklingsmetoder, teknisk plattform, val av sociala medier samt           
typ av påverkan. 
 
På grund av studiens ramar begränsas de sociala medier som används för personaliseringen             
till att endast bestå av Facebook. Just Facebook används då det är det mest använda sociala                
mediet i Sverige (Andersson, 2016). Vi är dock medvetna om möjligheter att inhämta             
liknande information från andra sociala medier. 
 
Studien ämnar inte att jämföra de olika plattformarna spel kan konsumeras på. Den syftar              
endast till att utveckla prototypen för Facebook Web Gameroom, inte till spelkonsoler,            
native-miljöer eller mobila plattformar.  
 
Studien kommer inte testa, utvärdera, eller jämföra olika metoder för att utveckla spel då detta               
inte är dess syfte. 
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Gällande påverkan syftar studien till att undersöka hur personaliseringen av spel bidrar till             
spelupplevelsen. Vi syftar inte till att ge en holistisk bild av hur personer påverkas av spel                
eller personalisering av spel. Frågor angående personlig integritet eller liknande kommer inte            
att undersökas, förutom i de fall de direkt påverkar spelupplevelsen. Arbetet ämnar inte dra              
några generaliserbara slutsatser som kan passa alla typer av spel och upplevelser. Arbetet är              
ämnat att vara ett proof of concept för en typ av spel som har stor potential. 
 
 
1.4 Disposition 
 
I kapitel två presenteras tidigare forskning inom ämnet för att ge studien dess kontext samt               
introducera ämnet för läsaren. I det tredje kapitlet beskrivs den teori studien bygger på samt               
den teori som används som analysunderlag. I fjärde kapitlet förklaras den metod studien             
utförts genom, hur data har samlats in samt hur data behandlats och analyserats. I det femte                
kapitlet beskrivs i detalj hur studien utförs. Detta inkluderar design, utveckling samt            
evaluering av den prototyp som utvecklas. I det sjätte och sista kapitlet diskuteras resultatet              
från föregående kapitlet. Forskningsfrågorna besvaras och de begränsningar studien lidit av           
tas upp. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
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2 Tidigare forskning 
 
 
2.1 Video Game Personalization via Social Media Participation 
 
Konert, Göbel och Steinmetz (2014) beskriver i artikeln Video Game Personalization via            
Social Media Participation hur sociala medier kan användas för att påverka kommande            
händelser i spel. Författarna har till undersökningen utvecklat ett spel samt en programvara             
som dynamiskt genererar webbsidor med omröstningar gällande vad som ska ske senare i             
spelet (Konert, Göbel & Steinmetz, 2014). En länk till omröstningarna publiceras på spelarens             
sociala medier där dennes vänner kan delta och rösta och på så vis personalisera spelet               
(Konert, Göbel & Steinmetz, 2014). Artefakterna utvärderades med enkäter och analys fann            
att personaliseringen gav flera fördelar (Konert, Göbel & Steinmetz, 2014). 
 
I studien använder författarna endast sociala medier som en plattform för att sprida             
omröstningarna. Ny data genereras på en helt egen sida även om länkarna till dessa sprids via                
de sociala medierna. Datan som använt här kommer från personer på social medier som ger en                
röst på ändringar åt den som spelar. Inget av spelarens information från deras Facebook konto               
används, studien gör ett försök att personalisera med hjälp av Facebook men inte med              
Facebook användarens data. Detta är dock den studie som kommit närmast att faktiskt försöka              
personalisera genom sociala medier. I kontrast till detta använder denna studie endast befintlig             
data som ursprungligen publicerats på sociala medier för att genomföra personalisering, vilket            
göra att artikelns studie skiljer sig från denna studie. 
 
 
2.2 Video game personalisation techniques: A comprehensive survey 
 
Karpinskyj, Zambetta och Cavedon definierar i litteraturgenomgången Video game         
personalisation techniques: A comprehensive survey personalisering följande: “the automatic         
customisation of content and services based on a prediction of what the user wants.” (2014, s.                
211). Författarna undersöker i artikeln hur spel personaliseras idag samt presenterar forskning            
kring ämnet. De definierar fem kategorier inom vilka spelare skiljer sig från varandra och ger               
exempel på vad som kan personaliseras inom varje kategori. Dessa sammanfattas i tabell 1.              
(Karpinskyj, Zambetta & Cavedon, 2014) 
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Kategori Sätt att personalisera 

Preferences Role-playing game maps 

 Difficulty, weapon control, and objectives 

 Platforming levels 

Personality No current games applications 

Experience Camera position 

 Plot/story points 

 Platforming levels 

 Action game levels 

Performance Platforming levels 

 Enemy type and count 

 Platforming levels and dungeon structure 

 Battle missions 

In-game behaviour Quest structure 

 Weapon behaviour 

 
Tabell 1. De fem kategorierna till vänster samt förslag på vad som kan personaliseras utifrån kategorin till 

höger. (Karpinskyj, Zambetta & Cavedon, 2014, s212) 
 
Därefter beskriver författarna på djupet hur varje kategori kan nyttjas för personalisering samt             
ger exempel på spel där detta gjorts och hänför förslagen från tabellen ovan till ett spel eller                 
en viss spelmekanik (Karpinskyj, Zambetta & Cavedon, 2014). Författarna presenterar för           
varje kategori även relevant forskning för ämnet. Avslutningsvis presenteras fyra identifierade           
grundkrav för att lyckas med personalisering. Det första av dessa att välja meningsfulla             
karaktäristika att basera personaliseringen på. Det andra kravet är att på ett tillförlitligt sätt              
läsa in vald karaktäristika. Det tredje av dem är att införliva inläsningsmetoden i ett system               
för att personalisera spelet. Och slutligen, att säkerställa att personaliseringen resulterade i sitt             
mål. Karpinskyj, Zambetta och Cavedon (2014) argumenterar även för att det finns flera             
positiva effekter till att korrelera data i spelet till data hämtad utanför spelet, speciellt gällande               
kategorierna Personality och Experience. 
 
Då denna uppsats behandlar personalisering av narrativ med hjälp av extern data, vilket kan              
hänföras till författarnas kategori Experience, kan studien ses som vidare forskning inom            
området. Ytterligare argumenterar författarna för att data hämtad från andra källor än spelet             
kan ha flera positiva effekter då de används för personalisering. Detta är mycket intressant då               
det är vad denna studie syftar att undersöka. 
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2.3 Personalised Gaming 
 
Bakkes, Tan och Pisan (2012) definierar ett personaliserat spel som: “A personalised game is              
a game that utilises player models for the purpose of tailoring the game experience to the                
individual.” (s. 1). För att möjliggöra personalisering av spel krävs det först att man skapar en                
modell av spelaren (Bakkes, Tan & Pisan, 2012). Modellen beskriver spelaren och det             
beteende spelaren visar på. Utefter modellen tas beslut gällande vad som kan personaliseras             
och hur det ska göras för att ge en så tillfredsställande spelupplevelse som möjligt (Bakkes,               
Tan & Pisan, 2012). En personalisering kan göras av flera skäl. Några exempel är för att                
förhöja spelupplevelsen, för att anpassa svårighetsgraden eller för påverka spelarens spelstil           
och dess ageranden. Bakkes, Tan och Pisan (2012) argumenterar gällande att det finns fyra              
genomförbara tillvägagångssätt för att modellera spelaren i moderna spel. Dessa är: 
 
(1) Modellera ageranden där syftet är att förutspå spelarens direkta reaktion i olika situationer              
för att bättre kunna bemöta dessa.  
(2) Modellera taktiker där flera ageranden utförda i följd modelleras. Detta under en kortare              
period eller inom en lokaliserad del av spelet.  
(3) Modellera strategier där flera taktiker modelleras samman över en längre period. 
(4) Profilera spelaren innebär att tillämpa etablerade psykologiska modeller på den kunskap            
som inhämtas om spelaren med målet att förstå de bakomliggande motiven för handlingarna.  
 
Bakkes, Tan och Pisan föreslår (2012) föreslår en taxonomi bestående av åtta komponenter             
genom vilka spel kan personaliseras. När personaliseringen genomförs nyttjas den skapade           
modeller för att avgöra vilken komponent som ska ändras samt på vilket sätt. De åtta               
föreslagna komponenterna är: 
 

1. Space adaptation 
2. Mission / task adaptation 
3. Character adaptation 
4. Game mechanics adaptation 
5. Narrative adaptation 
6. Music / Sound adaptation 
7. Player matching (i multiplayer) 
8. Difficulty scaling 

 
Prototypens personalisering i denna studie baseras i första hand på punkt nummer fem i              
ovanstående taxonomi - anpassning av narrativ. Narrativet kan anpassas genom att förändra            
såväl grafiska representationer i spelvärlden som ljud och text (Bakkes, Tan & Pisan, 2012).              
Detta för att i realtid skapa en dynamisk och interaktiv upplevelse som skiljer sig åt från                
spelomgång till spelomgång samt från person till person (Bakkes, Tan & Pisan, 2012). En              
svårighet vid personalisering av narrativ är att erbjuda en betydande anpassning utan att             
förlora sammanhang och kvalitét i narrativet (Bakkes, Tan & Pisan, 2012). Skillnaden mellan             
det ovan beskrivna tillvägagångssättet och det i detta arbete är att spelaren inte modelleras              
efter något av beskrivna sätten. Istället hämtas i studien en färdig modell av spelaren baserat               
på data den själv genererat. 
 

 
11  



 

2.4 Etik om forskning på Facebook 
 
Michael Zimmer publicerade 2010 artikeln “But the data is already public”: on the ethics of               
research in Facebook. Artikeln behandlar etik vid forskning via Facebook och grundar sig i              
ett forskningsprojekt från 2008 (Zimmer, 2010). Forskarna från projektet publicerade ett           
dataset bestående av kompletta Facebook-sidor av ca 1700 studenter vid ett amerikanskt            
universitet som inhämtats utan studenternas uttalade godkännande (Zimmer, 2010). Trots att           
försök hade gjorts för att anonymisera all data spårades det snabbt upp att universitet i fråga                
var Harvard College (Zimmer, 2010). Zimmer (2010) argumenterar om vilka åtgärder som            
behövs tas för att säkerställa att ens forskning är etisk, även då den data man baserar den på är                   
helt publik. Som slutsats fastslås det att anonymitet, personlig integritet och explicit            
godkännande är än mer viktigt när data hämtas via sociala nätverk (Zimmer, 2010).  
 
Till skillnad från studien ovan där data-set publicerades kommer ingen spelares data            
publiceras i denna studie. Dessutom efterfrågas explicit tillgång till den data som används,             
vilket går i linje med det Zimmer menar på ska göras för att forskningen ska uppfylla etiska                 
krav. Ytterligare syftar artikeln på studier gällande forskning där stora dataset hämtas för att              
utvinna mönster, denna studie använder snarare data från Facebook som ett verktyg för att              
erbjuda spelaren en bättre upplevelse.  
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3 Teori  
 
3.1 Adams ramverk för speldesign 
 
I sin bok Fundamentals of game design (2014) presenterar Earnest Adams ett            
tillvägagångssätt för speldesign kallat player-centric game design. Adams (2014) definierar          
detta tillvägagångsätt som en filosofi där speldesigner föreställer sig en representativ spelare            
för spelet som ska skapas. Därefter åtager sig designer att fullfölja vad Adams kallar: The duty                
to entertain och The duty to empathize (Adams 2014). 
 
 
3.1.1 Duty to entertain (by use of facebook data) 
 
Enligt Adams (2014) är ett kommersiellt spels primära funktion att underhålla spelaren, och             
alla andra motivationer är sekundära. För spel som inte är menade att vara kommersiella, som               
det spel denna uppsats skall skapa, kan entertain anpassas till något som bättre passar det               
syfte spelet ämnar uppfylla (Adams 2014). 
 
Studiens artefakt ska inte användas i ett kommersiellt syfte utan som ett evaluerings verktyg              
för att se på de eventuella upplevelser som kan skapas av data från Facebook. Därför blir Duty                 
to entertain anpassat till det mer passande Duty to entertain by use of facebook data. 
 
 
3.1.2 Duty to empathize 
 
Detta kräver enligt Adams (2014) att designern ser på spelet från en representativ spelares              
perspektiv. För de beslut om design som tas i skapandet av ett spel måste designern ha i                 
åtanke hur beslutet kommer att påverka spelupplevelsen (Adams, 2014). Den representativa           
spelaren är en hypotetisk spelare från den demografi spelet är riktat åt. Designern måste tänka               
på hur alla spelets komponenter kommer att påverka denna representativa spelare (Adams,            
2014). Adams (2014) påpekar att detta är en av de aspekter som skiljer spel från andra medier,                 
eftersom spelaren är en aktiv del av spelet som deltar med både tanke och handling. 
 
Den representativa spelare studien utgår från är baserad på de testare som kommer att vara               
med i fokusgruppen. Denna representativa spelare är då en person som har ett Facebook konto               
med foton och vänner, samt inlägg på sin vägg. Spelaren kommer även veta att dess               
upplevelser om spelet kommer att analyseras, samt att de kommer delta i en diskussion med               
andra spelare om spelet . Detaljer om den representativa spelaren framförs i Awareness i              
Empirin. 
 
 
3.1.3 Stages of the design process 
 
Eftersom det finns så många olika spel menar Adams (2014) att det inte finns någon enkel                
steg-för-steg process för att skapa ett komplett designdokument. Om ett spel inte är väldigt              
litet finns inte möjligheten att först skapa hela designen och sen påbörja utvecklingen (Adams              
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2014). Spel tillverkades på detta sätt under 1980-talet men spelindustrin har sedan dess, med              
resten av IT sektorn, gått vidare och anammat iterativa processer(Adams 2014). Adams            
(2014) menar dock att alla delar av designen inte är iterativa, vissa beslut tas i början av                 
projektet och ändras inte under utvecklingens gång. 
 
Här nedan följer en beskrivning av de tre delarna av den designprocess Adams presenterar i               
Fundamentals of Game Design, samt hur den kommer att användas i Design and Creations              
fem olika steg för den här studien. 
 
 
Concept stage 
I Concept steget av designprocessen tas beslut som inte kommer ändras under hela projektets              
gång (Adams 2014). Beslut som tas i concept stage är så fundamentala att ändra på dem                
senare i projektet skulle innebära att stora delar av arbetet kastas bort (Adams 2014). 
 
Enligt Adams (2014) börjar all speldesign med ett game concept vilket innehåller en generell              
ide om hur spelet ska underhålla samt vilken spelupplevelse det ska ge. Även hur man ska nå                 
denna spelupplevelse och om ens tilltänkta spel kommer att passa in i en redan etablerad               
genre bör man även specificera varför man valt just denna genre och hur spelet kommer skilja                
sig från andra spel i samma genre (Adams 2014). 
 
Spelupplevelsen som bestämts i ens game concept stödjer valet av publik spelet vänder sig till               
(Adams 2014). Valet av publik har stor betydelse för alla efterkommande designval då             
designern, som tidigare nämnt, utgår från hur den representativa spelaren kommer att uppleva             
alla komponenter i spelet (Adams 2014).  
 
I de fall spelet inte är abstrakt kommer spelaren innefatta en roll i spelets värld. Vilken roll                 
spelaren kommer att ha är ett fundamentalt val i designen, vilket påverkar hur den              
representativa spelaren kommer att uppfatta många av de andra komponenterna i spelet.            
(Adams 2014) 
 
Concept Stage kommer i metoden för Design and Creation att infall i fasen Suggestion, efter               
att problemformuleringen skapats i fasen Awareness. Dessa grundläggande beslut kommer          
som ovan nämnt endas ske i första iterationen av Suggestion-fasen. 
 
 
Elaboration stage 
I den designprocess Adams (2014) lägger fram är Elaboration Stage där man tar mer              
specifika och konkreta beslut om designen för projektet. Dessa beslut utgår från de             
fundamentala designbesluten i Concept Stage. Det första som behöver beslutas om är vad             
spelaren i huvudsak ska göra i spelet. Därefter kan de viktigaste komponenterna, samt hur              
spelaren interagerar med dessa, definieras (Adams 2014). 
 
I Elaboration Stage ska även spelvärlden och spelarens avatar definieras och designas.            
Spelvärldens olika kvaliteter bör definieras med syfte att stödja och gagna spelets gameplay,             
men dessa kan underhålla även på egen hand (Adams 2014). För design av avataren menar               
Adams att om man valt något annat perspektiv än första person perspektivet kommer spelaren              
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spendera mycket tid med att titta på avataren, därför bör den vara intressant att titta på                
(Adams 2014). 
 
När de komponenter och handlingar som spelaren kommer utföra i spelet är satta kan man               
börja designa utmaningar och implementera handlingar (Adams 2014). Om spelet innehåller           
ett narrativ ska det definieras hur narrativet passar in i spelets design vilket ofta görs i nära                 
samband med level design (Adams 2014). 
 
Adams (2014) beskriver level design som den process där man konstruerar de upplevelse             
spelet ska erbjuda spelaren genom användning av de komponenter som designats. De olika             
komponenterna behöver inte vara färdigdesignade innan level design kan påbörjas, men dess            
syfte bör vara definierat. Design och implementation av den första leveln är en viktig              
milstolpe, eftersom designen då kan börjas testas (Adams 2014) 
 
Under Elaboration Stage tas många olika designbeslut men dessa är jämfört med de som togs               
i Concept Stage inte låsta (Adams 2014). Detta steg återkommer i alla iterationer av              
Suggestion-faser och det bör nämnas igen att alla beslut tagna i både Concept Stage och               
Elaboration Stage görs med den representativa spelarens perspektiv i åtanke. 
 
Tuning stage 
Tuning Stage inleds då alla de fundamentala besluten från Concept Stage samt de konkreta              
besluten och funktionerna från Elaboration Stage låses som en färdig design. Här tas inga              
nya beslut om spelets design, utan endast små justeringar av de redan introducerade             
komponenterna och funktionerna sker (Adams 2014). 
 
I Design and Creations femstegsprocess infaller Tuning stage i den sista iterationen av             
development, då man inte längre går tillbaka till Awareness- eller Suggestion-faser utan            
fullgör designen för Evaluerings-steget. 
 
Adams Player-Centric Approach och Design process är i första hand riktad mot kommersiell             
spelutveckling. Men då den fokuserar på att ta designbeslut utifrån en representativ spelares             
perspektiv, samt att den kan ändra fokus beroende på spelets syfte anses den vara ett               
stödjande verktyg för att ta beslut om IT-artefakten som kommer öka chansen för en mer               
informativ evaluering.   
 
 
3.1.4 Game Design Documents 
 
Olika projekt har olika krav på graden av formalitet, men enligt Adams (2014) behöver man               
troligtvis nedskriven dokumentation över vad man tänkt göra. Många beslut om design tas vid              
möten eller informella sammankomster. Ifall en dokumentation inte skapas kan olika           
uppfattningar råda över vad som behöver implementeras. Adams (2014) menar att dessa            
missförstånd kan undvikas med tillräcklig dokumentation. 
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High Concept Document 
Ett high concept dokument är inte menat att användas som en specifikation för att utveckla               
spelet (Adams 2014). Dess funktion är snarare att få ner nyckelidérna med spelet och vara               
något som kan läsas och förstås på några få minuter (Adams 2014). För kommersiella spel är                
ett high concept dokument i första hand menat att användas som ett säljverktyg, en pitch för                
att få folk intresserade av spelet (Adams 2014). Det är dock enligt Adams (2014) fortfarande               
värdefullt att skapa ett high concept dokument för egen del, då det dokumenterar framtida idér               
man vill arbeta med. 
 
Game Treatment Document 
Ett Game treatment dokument presenterar spelet mer utförligt än ett High Concept dokument             
(Adams 2014). Det är fortfarande beskrivande i breda drag, och används i kommersiella             
projekt främst som ett säljverktyg (Adams 2014). Ett game treatment dokument kan också             
etablera en klar vision för hela ens utvecklingsteam enligt Adams (2014). 
 
För detta arbete kommer ett dokument skapas som är en sammanslagning av Game Treatment              
och High concept. Detta för att dokumentera de fundamentala designbeslut som tas i Concept              
Stage. Detta dokument kommer att kallas High Concept, då det på grund av spelets              
begränsade storlek inte kommer bli stort nog för att kunna kallas ett Game Treatment              
dokument, trots att det innefattar en del av vad ett Game Treatment dokument omfattar. 
 
 
Game Script Document 
Adams (2014) påpekar att man inom spelindustrin förr skapade ett stort dokument som             
kallades ”Game Script”. Förutom High Concept dokumentet och Game Treatment          
dokumentet används Game Script dokumentet för all annan dokumentation av designbeslut           
(Adams 2014). Då spel blivit allt större har det blivit nödvändigt att bryta upp detta dokument                
i flera andra, såsom World design, Character design, Story and Level design och User              
Interface design, Adams (2014) menar att detta har gjorts för att göra dokumentationen mer              
hanterlig. Nu innefattar ett Game Script regler och core mechanics för spelet (Adams 2014).              
Dokumentet är grunden för den tekniska designdokumentation som ska användas för           
implementationen av spelet (Adams 2014). 
 
Då denna uppsats ämnar skapa en artefakt med endast två utvecklare och har ett litet omfång                
och utvecklingstid, så kommer ett Game Script dokument skapas för att innehålla de             
designbeslut som tas under Elaboration Stage. Detta dokument kommer att omfatta de            
dokument som vanligtvis är brutna från Game Script dokumentet, men kommer inte att             
innehålla den omfattande beskrivning av regler och mekanik som traditionellt finns i ett Game              
Script dokument. Detta på grund av att projektets syfte inte överensstämmer med ett             
kommersiellt projekts behov. Med dessa ändringar i åtanke kommer detta dokument kallas för             
Design Document (se bilaga 2). 
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3.2 LeBlancs ramverk för spelupplevelser 
 
MDA (en förkortning av Mechanics, Dynamics och Aesthetics), är ett ramverk utvecklat av             
Robin Hunicke, Mark LeBlanc och Robert Zubek, ämnat att ge ökad förståelse för spel.              
Ramverket är gjort för att användas som hjälpmedel och stöd vid design, analys och studier av                
spel. Spel skapas av designers och konsumeras av spelare. MDA formaliserar konsumtionen            
av spel genom att bryta ner den i tre distinkta delar (Hunicke, Leblanc & Zubeck, 2004). 
 
Dessa delar är Rules, System och Fun. MDA översätter sedan dessa till deras design              
motsvarigheter, Mechanics, Dynamics och Aesthetics. Med Mechanics menas de komponenter          
som spelet består av, på en data- och algoritm-nivå. Dynamics beskriver vad som händer när               
spelaren kör spelet, dess input och spelets output över tid. Aesthetics är den känsla som               
spelaren får när de interagerar med spelsystemet. Från en designers perspektiv skapar            
komponenterna i spelet ett visst beetende vilket leder till att spelaren får en viss upplevelse.               
Från spelarens perspektiv sätter deras upplevelse tonen för hur spelet är, vilket kommer från              
observerbara dynamics, och tillslut spelets komponenter som ger upphov till dynamiken med            
spelaren (Hunicke, Leblanc & Zubeck, 2004). 
 

 
Figur 1. Visar speldesigern och spelarens olika synsätt på systemet. (Hunicke, LeBlanc & Zubeck, 2014) 

 
MDA menar alltså att de upplevelser, Aesthetics, som uppstår i ett spel händer från en               
Dynamic, som kommer från de Mechanics som finns i spelet. För att kunna ha en mer                
användbar diskussion om spel, så har MDA delat in de olika positiva upplevelserna man kan               
ha från ett spel i en taxonomi i åtta delar. Se dessa åtta upplevelser nedan samt hur de kan                   
uppnås. 
 
1. Sensation, spelets utseende, ljud, estetik och liknande. 
2. Fantasy, inlevelse i den fantasi spelet presenterar. 
3. Narrative, dramatiken och narrativet i spelet. 
4. Challenge, övervinnande av utmaningar. 
5. Fellowship, interaktion med andra spelare. 
6. Discovery, upptäckten av det oväntade och nya. 
7. Expression, kunna uttrycka sig genom spelet. 
8. Submission, som enkelt tidsfördriv. (Hunicke, Leblanc & Zubeck, 2004). 
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3.3 Val av teori 
 
Earnest Adams bok Fundementals of Game design (Adams 2014) är en kursbok inom             
Uppsala universitets kurser för speldesign. Adams (2014) framlagda ramverk har en           
akademisk tyngd bakom sig som andra teorier och ramverk för design av spel saknar. Dess               
fokus att designa för en representativ spelare gör den även mer anpassningsbar för att designa               
ett spel menat för studie istället för ett kommersiellt eller artistiskt ändamål. Designbeslut kan              
grundas på att spelets syfte är att bli evaluerat av en fokusgrupp som ska se på                
personaliseringen av spelet. 
 
MDA valdes då ramverket använts i kurser vid Uppsala universitet för speldesign. Ramverket             
är menat som ett verktyg för att kunna översätta olika upplevelser till olika kategorier, samt               
att kunna kunna gå igenom den Dynamic som som skapat dessa för att tillslut se vilka                
komponenter som faktiskt leder till en viss upplevelse (Hunicke, Leblanc & Zubeck, 2004). 
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4 Metod  
 
4.1 Forskningsansats 
 
Forskning inom paradigmet interpretivism försöker att undersöka och förklara hur samtliga           
delar i ett socialt kontext beror på vartannat. Detta innebär att det varken går att bevisa eller                 
motbevisa en hypotes då faktorerna kring denna anses vara ständigt förändrande. Oates (2006)             
menar att det interpretativa paradigmet utgår från fem olika egenskaper och synsätt utöver att              
kvalitativ data ofta används då det är underliggande meningar och betydelser som undersöks.  
  
Det första av synsätten är att det anses finnas flera subjektiva verkligheter (Oates, 2006). Med               
detta menas att det inte finns en ultimat sanning. För det andra utgår interpretivism från att                
uppfattade verkligheter och världsbilder endast kan förmedlas via sociala strukturer som           
exempelvis språk och bild (Oates, 2006). Då exempelvis ord kan betyda olika saker i olika               
sammanhang förändras innebörder över tid och mellan olika sociala kontext (Oates, 2006).            
För det tredje utgår paradigmet från att forskaren inte kan vara helt objektiv (Oates, 2006).               
Forskarens åsikter och värderingar anses därför färga forskningsarbetet. För det fjärde siktar            
interpretativ forskning på att undersökningar ska göras i sitt naturliga sociala kontext (Oates,             
2006). Det anses att det i ett laboratorium inte korrekt går att undersöka ett fenomen som                
endast existerar i en annan miljö (Oates, 2006). Avslutningsvis anses det inom det             
interpretativa paradigmet inte finnas endast en möjlig tolkning av ett resultat (Oates, 2006).             
Snarare kan resultatet av en undersökning tolkas på flera olika sätt.  
 
Det interpretativa paradigmets synsätt passar då studien syftar att kvalitativt undersöka bland            
annat åsikter och känslor gällande hur personalisering av spel bidrar till spelupplevelsen.            
Detta innebär att studiens resultat kommer att bero på flera sociala aspekter. Dels kommer              
olika resultat att kunna nås beroende på vilka deltagare fokusgrupperna utgörs av. Dels             
kommer olika resultat nås beroende på vilka frågor vi som moderator för fokusgruppen väljer              
att ställa och hur de framförs och tolkas. Resultatet kan variera beroende på om deltagarna är                
exempelvis trötta, stressade eller hungriga. Det resultat vi kommer fram till kommer även att              
bero på hur de forskningsfrågor vi önskar svara på är formulerade och på det valda               
tillvägagångssättet. 
 
 
4.2 Design and Creation 
 
Studien bygger på forskningsstrategin Design and Creation. Studien ämnar undersöka de           
typer av data som kan inhämtas från Facebook för syftet att användas i spel, samt hur                
Facebook data kommer påverka spelupplevelsen. Det är vad som understött valet av Design             
and Creation då forskningsstrategin fokuserar på utvecklingen och evalueringen av nya IT            
produkter, även kallade IT-artefakter (Oates, 2006). 
 
IT-artefakten som skapas genom detta arbete är av typen Instantiation. Instantiation är ett             
system som demonstrerar att konstruktioner, modeller, metoder, idéer, genres eller teorier kan            
bli implementerade i ett datorbaserat system (Oates, 2006). För att svara på            
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forskningsfrågorna krävs ett system som demonstrerar hur denna data används. Detta system            
måste sedan evalueras för att slutsatser ska kunna dras.  
 
Metoden Design and Creation innefattar de fem faserna Awareness, Suggestion,          
Development, Evaluation samt Conclusion. Awareness är erkännandet och definitionen av          
problemet IT-artefakten ämnar att lösa (Oates, 2006). Suggestion är steget efter där man             
föreslår hur problemet ska lösas (Oates, 2006). Development är implementationen av den            
framtagna designidéen (Oates, 2006). Därefter följer Evaluation då den framtagna          
IT-artefakten utvärderas. Sist genomförs fasen Conclusion då slutsater dras kring          
IT-artefakten och om den löst problemet från Awareness-fasen. 
 
 
4.2.1 Awareness 
 
Awareness uppkommer av tidigare forskning om personalisering av spel för att förändra olika             
mekaniker för att anpassa sig till spelaren. Utifrån detta formuleras det problem prototypen             
ska lösa. Att undersöka Facebooks API och Unity för att se vilken data som kan användas                
från spelarens Facebook konto är en del av Awareness. Upptäckter i de senare stegen i               
processen kommer användas i nästkommande iterationer av Awareness steget. 
 
 
4.2.2 Suggestion 
 
Suggestion utgår från den definition av problemet som uppstått i Awareness. Ramverket            
MDA används här för att kunna utforma en design som visar hur ett samband mellan den data                 
som tagits från Facebook skapar en viss upplevelse. MDA ger på detta sätt en grund både för                 
designen av en viss spelupplevelse genom Facebook data, samt informerar vid evalueringen            
hur spelarens upplevelse är kopplad till spelets olika delar. 
 
 
4.2.3 Development 
 
Utveckling av spelet i steget Development kommer ske i spelmotorn Unity. Facebooks API är              
fullt fungerande i Unity, detta samt dess popularitet på marknaden har gett den en stor               
användarbas med mycket dokumentation om dess funktioner och användningsområden som          
kan underlätta vid utvecklingen. Unity ger även möjlighet att publicera spelet på Facebook             
vilket gör att miljön för testning av spelet kommer vara liknande av det för ett kommersiellt                
spel. 
 
 
4.2.4 Evaluation 
 
Det näst sista steget, Evaluation, sker när IT-artefakten har nått ett testbart stadium (Oates,              
2006). Studien ämnar att undersöka hur Facebook-data kan användas för att påverka            
spelupplevelsen samt bevisa möjligheten av detta. En sådan sorts evaluering är vad Oates             
kaller en "proof of concept"-evaluering (Oates, 2006). Evaluering av artefakten avgränsas till            
att se om personalisering genom data från Facebook påverkar spelupplevelsen samt de            
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oväntade effekter som kan ha uppstått på grund av detta. Evaluering av IT-artefaktens andra              
egenskaper är inte relevanta för studiens syfte och kommer inte att tillföra till slutsatser som               
kan dras av evalueringen. 
 
 
4.2.5 Conclusion 
 
Det sista steget i Design and Creation är Conclusion, här dras slutsatser om de evalueringar               
som gjorts på IT-artefakten och hur designen av artefakten har lett till detta (Oates, 2006).               
Studien ämnar endast till att undersöka om data taget från Facebook kan påverka             
spelupplevelsen, vilket även avgränsar analysen till att i första hand se om detta har skett och                
på vilket sätt. Således kommer inte slutsatser dras om generella teorier angående            
personalisering, utan en reflektion av fokusgruppens upplevelser kommer göras.  
 
 
4.3 Tillvägagångssätt 
 
Här beskrivs den forskningsprocess studien baseras på. Först behandlas de metoder för            
datainsamling som används. Därefter beskrivs hur analys av data går till. Efter detta förklaras              
hur urvalet ska göras. Slutligen diskuteras reliabilitet och validitet. 
 
 
4.3.1 Datainsamlingsmetoder 
 
Data insamlas dels via dokument som skapas i samband med studien. Dessa beskriver till stor               
del arbetet kring design och utveckling. Data insamlas även via en fokusgrupp vars syfte är att                
utvärdera studien. 
 
 
Dokument 
Under studiens gång skapas en samling dokument. Då dokumenten skapas som ett led i              
forskningen räknas dessa till kategorin researcher-generated documents (Oates, 2006). Dels          
skapas dessa för att underlätta studiens gång och dels för att dokumentera och skapa              
spårbarhet i vad som gjorts (Oates, 2006). Exempel på dokument som räknas till             
researcher-generated documents är designdokument, loggböcker och flödesscheman (Oates,        
2006).  
 
Under detta arbete nyttjas researcher-generated documents genom att upprätthålla en loggbok           
över vad som gjorts när. För att möjliggöra detta kommer varje rad i loggboken hänföras till                
ett datum och en kategori, ha en beskrivning samt visa det resultat som kom av arbetet. Se                 
figur 2 för ett exempel ur loggboken.  
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Figur 2. Exempel ur loggbok 

 
Utöver loggboken genereras även designdokument, beskrivna i kapitel tre, samt i viss            
omfattning flödes- och klassdiagram. 
  
 
Fokusgrupp 
För den empiriska datainsamlingen för evaluering används en fokusgrupp i vilken prototypen            
diskuteras. Att använda en fokusgrupp passar i detta fall utmärkt då undersökningen ska             
undersöka hur deltagarna känner sig vilket kräver utvecklade svar, något som är svårt att få               
utan att använda sig av någon form av intervjuer (Esaiasson et al., 2012). I en fokusgrupp                
diskuteras oftast ett mindre antal teman på djupen och är därför mycket användbara för att               
generera idéer och ta reda på hur deltagarna tycker om ett ämne (Esaiasson et al., 2012).  
 
En fokusgrupp är en semistrukturerad form av gruppintervju som oftast består av fyra till sex               
deltagare (Esaiasson et al., 2012). Deltagarna uppmuntras att interagera med varandra och            
sinsemellan diskutera ett givet tema. Fokusgrupper uppmuntrar även naturligt samtliga          
deltagare att aktivt delta och gruppmedlemmarna kan trigga varandra till att utveckla sina             
argument på ett sätt de inte skulle ha gjort i en intervju  (Kitzinger 1995).  
 
På grund av detta passar valet av fokusgrupp väl för studien i fråga, både på grund av att det                   
är en tidseffektiv datainsamlingsmetod samt att den sorts data en fokusgrupp genererar passar             
studiens mål. 
 
Allt som sägs under fokusgruppen dokumenteras genom ljudupptagning med hjälp av dator            
eller telefon. En av författarna ska agera moderator och se till att diskussionen inte avviker               
från temat samt se till att inte en eller ett fåtal deltagare överröstar de övriga. Den andra                 
kommer att skriva stödanteckningar för att senare ha en bättre förutsättning att tolka det som               
sagts. 
 
Fokusgruppen inleds med att deltagarna som stimulimaterial får testspela prototypen.          
Deltagarna får då något väldigt konkret att diskutera och basera sina åsikter på. Prototypen              
visas dels för att sätta temat och dels för att deltagarna ska ha ramar att diskutera utifrån. Efter                  
att stimulimaterialet visas inleds diskussionen. Under diskussionens gång skall frågor som           
krävs för att undersöka studiens ämne ställas. 
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4.3.2 Dataanalys 
 
Empirin från fokusgruppen analyseras med en kvalitativ tematiserande analysmetod. Med          
kvalitativ metod menas att genom noggrann analys av ett material, dess beståndsdelar och det              
sammanhang det hämtats ur avgöra vad som är viktigt (Esaiasson et al., 2012). Att kvalitativt               
analysera empirin från fokusgrupperna är motiverat då deltagarnas svar kan behöva tolkas            
(Esaiasson et al., 2012).  
 
Fokusgrupperna dokumenteras med hjälp av ljudupptagningar och stödanteckningar.        
Ljudupptagningarna analyseras och tematiseras därefter abduktivt, dels undersöks teman         
induktivt och dels deduktivt utifrån MDAs tidigare beskrivna taxonomi. Som hjälp används            
de stödanteckningar som togs vid fokusgruppen för att korrekt tolka det som sagts. Genom              
detta bör vi få fram vad deltagarna anser att personaliseringen bidrar till, vad de tycker kan                
göras bättre samt vad som är bra och dåligt med personaliseringen. Utöver detta bör analysen               
även få fram vilka komponenter av personaliseringen som lett till vilken typ av kul. 
 
Då vi är ute efter att dels få relevanta förbättringsförslag men också få reda på hur prototypen                 
uppfattas och vad deltagarna anser att personaliseringen bidrar till är en kvalitativ analys är              
det enda riktiga. Om det endast var av intresse att undersöka ett antal föreslagna designer och                
hur starkt människor reagerade på dessa skulle enkäter och en kvantitativ metod fylla syftet              
väl, så är dock nu inte fallet. 
 
 
4.3.3 Urval 
 
För att ha möjlighet att gå på djupet med hur varje deltagare tycker samt för att garantera att                  
ingen riskerar känna sig utanför ska fokusgruppen bestå av fyra deltagare. Gruppen ska vara              
heterogen för att säkerställa att deltagarna har olika synsätt och åsikter. Deltagarna bör därför              
vara olika gamla, komma från olika bakgrunder och vara av olika kön. Då fokusgruppen              
utannonseras och hålls i Ekonomikum är urvalet redan kraftigt begränsat. På grund av detta              
ska fokusgruppen även bestå av medlemmar från olika utbildningar. Allt detta för att öka              
chanserna att fokusgrupper ger en så bred data som möjligt. 
 
 
4.3.4 Reliabilitet & validitet 
 
Vi har valt att inte transkribera ljudupptagningarna innan de analyseras. Detta på grund av de               
tidsramar studien begränsas av. Att inte transkribera kan dock medföra att studiens reliabilitet             
och därigenom dess validitet kan ifrågasättas (Oates, 2006). Med reliabilitet menas att ett             
liknande resultat fås om forskningen återupprepas av en annan forskare (Oates, 2006). För att              
motverka ska analysen av inspelningarna tydligt dokumenteras med vilka meningar som           
tolkats hur samt på vilken grund tolkningen gjorts. Efter analys av ljudupptagningarna            
genomförts ska vi återkoppla resultatet till deltagarna för att försäkra oss om att vi tolkat allt                
rätt. Detta bör öka reliabiliteten då studiens trovärdighet höjs. Med trovärdighet menas i             
sammanhanget att undersökningen, dess frågor, syfte och tolkning av data har definierats och             
beskrivits på ett sådant sätt att resultatet av undersökningen är trovärdigt (Oates, 2006).  
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5 Empiri  
 
 
5.1 Awareness 
 
Studien inleddes med att utforska den data Facebook tillhandahåller och skapa en förståelse             
för hur den hämtas och till vad den kan användas. Russell (2013) beskriver i Mining the                
Social Web: Data Mining from Facebook, Twitter, and LinkedIn, Google+, Github and more             
Facebooks datastruktur som en enorm graf beståender av noder och hörn. Detta innebär att all               
data hänger ihop via relationer. Varje nod, exempelvis en person, har ett id och ett namn. Till                 
varje person hör en mängd noder, exempelvis för personens foton och inlägg (Russell, 2013).              
Till personens inlägg hör ytterligare noder, exempelvis för dess kommentarer och likes            
(Russell, 2013). Det går således att på ett enkelt sätt traversera data och hämta ut den data som                  
önskas. Russell (2013) beskriver hur nästintill vilken information som helst enkelt kan hämtas             
via API:et Open Social Graph. Detta är dock inte längre fallet. Facebook har sedan bokens               
publikation år 2013 ändrat hur API:et fungerar och kraftigt begränsat hur öppet det är samt               
vilken information som kan begäras ut (Hoffman, 2014). Exempelvis är vänlistor inte längre             
tillgängliga. (Hoffman, 2014).  
 
För att få en klarare blick i vilken data som går att hämta och vad som inte går användes                   
Facebooks verktyg Graph API Explorer, se figur 3. I verktyget undersöktes de tillgängliga             
noderna och den data som kan hämtas via dessa. Där fastställdes att nästintill all data på                
spelarens egna Facebook-vägg går att hämta. Exempel på detta är egna inlägg och bilder,              
bilder spelaren är taggad i samt alla kommentarer och likes på dessa. 
 

 
Figur 3. Facebooks Graph API Explorer.  (Facebook, 2017) 

 
Därefter undersöktes Unity vilket är den spelmotor ska utvecklas i. Unity används av flera              
skäl. Dels är Unity gratis att använda för mindre projekt och dels har den en stor användarbas                 
(Geig, 2013). Utöver detta finns det direkt byggsupport för att publicera spelet till Facebook              
samt en färdig integration med Facebooks SDK (Software Development Kit) vilket gör det             
lättare att snabbt komma igång och utveckla mot Facebooks API (Unity Technologies,            
2017a). Unity baseras på C# och Javascript för skriptning och de två språken kan blandas fritt                
under utvecklingen (Unity Technologies, 2017a). Detta passar oss väl då detta är språk vi              
sedan tidigare har erfarenhet att utveckla i. 
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Den representativa spelaren som designen kommer att utgå ifrån är baserad på det urval av               
personer som kommer att vara en del av fokusgruppen. Personen är en student eller har varit                
en student vid Ekonomikum på Uppsala Universitet, mellan 20 och 30 år gammal. Spelaren              
har en aktiv Facebook sida, även ett tekniskt kunnande angående Facebook och IT som är               
över medel för personer i sin ålder. Vi har utgått från att den representativa spelaren vill                
kunna ge tydlig och klar feedback om sin upplevelse i och med testningen av spelet under                
fokusgruppen. Den representativa spelaren kommer inte tilldelas ett kön, då fokusgruppen           
medlemmar kommer vara av olika kön. 
 
 
5.2 Suggestion 
 
Fasen Suggestion, även kallad design, inleddes med att skapa ett High Concept Design             
Dokument. Dokumentets syfte är inte att vara en uttömmande beskrivning av spelet, utan             
snarare att så enkelt som möjligt definiera de idéer som finns och de mål som ska uppnås med                  
spelet (Adams 2014). I detta dokument definieras bland annat vilken grafisk stil spelet ska              
byggas i, vilken känsla spelet ska förmedla samt övriga generella tankar och idéer. En kort               
sammanfattning av spelet definierades som: 
 

Ett äventyrsspel med top down perspektiv (Secret of Mana, Pokemon), där man spelar sig själv. 
Man spelar igenom en kort historia vars olika moment är personaliserade av data från ens 
Facebook profil. Genom historien så spelar man små minispel (quiz, memory etc) som 
använder sig av personaliserad data från din Facebook profil. (Se bilaga 1) 

 
Den grafiska stilen har inspirerats av spel såsom Secrets of Mana, Pokemon och Zelda: A               
Link to the Past. Detta för att det är en grafisk stil som den representativa spelaren bör känna                  
igen. Målet är att grafiken inte ska vara nytt och distraherande för spelaren, då deras               
upplevelser från personalisering står i fokus. För att inte spendera onödig tid på att skapa               
grafik används ett öppet och fritt grafikpaket. I den valda grafikstilen finns en mängd              
högkvalitativa grafikpaket som fritt får användas vilket är ytterligare ett motiv för valet. Tack              
vare detta kan studien fokusera på huvudfrågan istället för att dedikera mycket tid till grafisk               
design. Den grafiska stilen skall även vara genomgående i hela spelet. Detta ska erhållas              
genom att “pixelera” samtliga bilder från Facebook så att de ska passa in bättre. Pixeleringen               
av bilderna bör även ge en mer abstrakt känsla av igenkänning, vilket då skulle kunna leda till                 
en Sensation upplevelse enligt MDA. Detta är då det som inte kommer ändras genom spelets               
utveckling, den fas som Adams kallar Concept Stage. 
 
Efter grafikstil valts skapades ett generellt designdokument med mer utförliga beskrivningar           
av vad spelet ska gå ut på och de händelser som ska ske.Projektet går då över till Elaboration                  
Stage. Till detta dokument skapades även ett flödesschema, se figur 4. 
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Figur 4. flödesschema över spelets fortskridande. 

Öppningsscenens syfte är att motivera spelaren att utforska spelmiljön och driva spelet framåt.             
Detta uppnås genom att spelaren får ett meddelande att en av dess vänner från Facebook,               
person A, har blivit kidnappad av en annan av spelarens vänner, person B. Spelaren får i                
uppdrag att rädda person A. Öppningsscenen ska utspela sig i spelarens hus, detta för att               
spelaren ska ha en begränsad yta att röra sig på och inte kunna vandra iväg åt fel håll direkt.                   
Se figur 5. 
 

  
Figur 5. Den första designen av spelarens hus. 

 
I Konfliktscenen ges information om hur spelaren löser problemet från öppningsscenen.           
Handlingen når här sitt klimax då spelaren måste vinna en omgång Memory för att rädda               
person A.  
 
I scenen Memory Minigame spelas Memoryspelet. Bilderna på spelkorten är hämtade från            
spelarens fotoalbum på Facebook. Efter att spelaren vunnit omgången memory skickas denna            
vidare till nästa scen. 
 
I scenen Resolution löses konflikten och spelaren har vunnit spelen. Detta sker genom en              
dialog med Person A där denna tackar spelaren för att ha blivit räddad. 
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Ovanstående tre scener ska ta plats i samma grafiska scen. Denna är designad som en öppen                
utomhusmiljö där spelaren kan gå omkring och tala med olika NPCer. NPCerna ska alla              
erbjuda någon form av personaliserad dialog eller minispel baserad på data från spelarens             
Facebook. Se figur 6 för en mockup av utomhusmiljön. 
 

 
Figur 6. En första design av utomhusmiljön där merparten av spelet utspelar sig. 

 
För att lyckas med personaliseringen identifieras den data som måste hämtas från Facebook.             
Dels måste spelarens namn och profilbild hämtas för att visas i dialoger och användas för               
personalisering av narrativ. För att person A och person B ska ha en igenkänningsfaktor måste               
dessa personer hämtas från Facebook. För att man ska känna en personlig koppling till, och               
vilja rädda, person A bör denna vara någon man känner igen. Person A’s namn och profilbild                
ska därför hämtas från någon som gillat ett inlägg från spelaren. Person B ska hämtas från en                 
bild där både spelaren och person B är taggad. Detta bör drastiskt öka chanserna att de                
spelaren och person B är närstående vilket bör skapa en humoristisk twist. Utöver detta ska               
även eventuella relationer på Facebook hämtas för att användas i narrativ. Exempel på detta är               
att visa spelarens partner i en fotoram i spelarens hus. 
 
Att upptäcka personer i spelet som spelaren känner på Facebook, borde kunna ge en              
Discovery Aesthetic enligt MDA. Eftersom artefakten ämnar att underhålla genom Facebook           
data, så är alla inblandade karaktärer i narrativet tagna från spelarens Facebook. 
 
Utöver memory-spelet ska spelet mellan öppningsscenen och Resolution-scenen innehålla         
dialoger med NPCer och minispel som inte driver storyn framåt. Några idéer för minispel är               
definierade i bilaga 3 där ett urval av dessa i mån av tid implementeras. Exempel på minispel i                  
dialogform är ett enkelt quiz där en NPC presenterar texten från en kommentar eller ett inlägg                
från spelarens Facebook-vägg. Spelarens uppgift är att gissa vem som är författaren till             
inlägget. Ett annat liknande minispel i dialogform är att spelaren ska gissa hur många inlägg               
de gjorde under en viss tidsperiod, exempelvis under förra året. 
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Genom att göra detta så finns det även Facebook data som inte är kopplat till narrativet i                 
spelet. Då kan man se om det uppstår en annan upplevelse från Facebook data i minispelen                
jämfört med narrativet. Ensamma skulle minispelen enligt MDA ge en upplevelse av typen             
Challenge. Om det då blir en annan upplevelse på dessa minispel,så kan en härledning till               
personalisering göras. Efter att dessa beslut om design tagits och dokumenterats så inleddes             
implementationsfasen. 
 
 
5.3 Development 
 
Development-fasen, även kallad utvecklingsfasen, inleddes med att översätta de konceptuella          
scen-designerna till faktiska implementationer. Under implementationen uppenbarades och        
genomfördes flera förbättringar till designen. Dels ändrades husets design för att ta bort             
onödiga ytor samt för att förenkla spelarens rörelser. Detta åstadkoms genom att ta bort              
vardagsrummet samt ta bort samtliga horisontella innerväggar. Se figur 7 för den slutgiltiga             
designen. 
 

 
Figur 7. Uppdaterad och implementerad design av scenen i spelarens hus 

 
 
Även designen för utomhusområdet (figur 8) ändrades av flera anledningar. Dels var målet att              
få miljön att verka mer levande genom att införa mer träd och variation i omgivningen. Dels                
utökades miljön runt byn för att förhindra scenen att förmedla en instängd känsla. Ytterligare              
ett skäl till utökningen var för att tillåta möjligheten att utöka spelet om designen skulle               
ändras. 
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Figur 8. Slutgiltiga designen för utomhusområdet. 

 
 
Därefter implementerades grundläggande funktionalitet, det vill säga spelets core mechanics. 
Detta inkluderar rörelsemönster och animationer för spelarens karaktär, funktionalitet för att 
interagera med objekt och andra karaktärer i spelvärlden samt ett system för att hantera 
uppdrag och dialoger. Efter detta implementerades  memoryspelet. 
 
Det tänkta narrativet där en av spelarens vänner från Facebook kidnappas uteslöts här från 
spelets design. Då vi som designer har, Duty to entertain by use of Facebook data, så ansåg vi 
att narrativet i sig skulle vara en stor del av upplevelsen som spelaren har. Då kan vi möjligen 
inte härleda upplevelserna  just till de komponenter som blivit personaliserade, i jämförelse 
med de komponenter som tillför drama och som är oberoende av personaliseringen.  Hade 
målet med artefakten endast varit att underhålla skulle narrativet få vara kvar. Men då den kan 
leda till oklarheter i evalueringen så bestämdes det att denna del inte skulle vara med. 
 
Även samtliga minispel där val skulle göras i en dialog uteslöts. Istället för Quiz och liknande 
gissningslekar designades istället ett koncept för en Facebookstalker. Stalkern är en NPC med 
vilken spelaren kan inleda en dialog. Stalkern läser då upp fem kommentarer eller inlägg 
spelaren skrivit och avslutar med en slumpvis utvald egen kommentar på dessa.  
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string[] creepyComments = new[] 
{ 

"Haha, you have such goofy friends.", 
"Some things on your wall creep me out.", 
"I have read every comment and post on your wall. Hundreds of 
times!", 
"Why are we not friends yet?", 
"Should I send you another friend invite?", 
"I made my Facebook account just to read your stuff.", 
"I have your profile picture as my wallpaper.", 
"Sometimes I just sit here and wait for you to post stuff.", 
"Where do you live? Because I'm thinking of moving there too." 

}; 
Programkod 1. Stalkerns möjliga kommentarer i slutet på dialogen. 

 
Ytterligare ett tillägg som gjordes, då denna var en enkel och snabbt implementerad funktion, 
var att lägga till ett nytt uppdrag. Uppdraget går ut på att en NPC har förlorat sitt fotoalbum. 
Spelaren får i uppgift att finna albumet och returnera det till ägaren. När spelaren finner, och 
interagerar med, fotoalbumet öppnas det till helskärm. Spelaren får då se och klicka sig 
igenom två uppslag i fotoalbumet innehållandes totalt åtta bilder från spelarens Facebook.  
 
För att motivera spelaren att leta efter och spela memoryspelet utformades ett quest vilket 
inleds då spelaren startar en dialog med den NPC som står vid utomhusområdets mitt. 
Spelaren ombeds då att spela memory med en namngiven NPC med påståendet att denna 
känner sig ensam. Se figur 9. 
 

 
Figur 9. Spelaren får i uppdrag att spela memory. 

 
Efter att all grundfunktionalitet kommit på plats och testats med statisk standard-data var 
nästa steg var att skapa funktionalitet för att personalisera spelet. Detta utfördes genom att 
implementera en klass vars ansvar var att hantera all kommunikation med Facebooks API. 
Fyra kritiska anrop (se Programkod 2) för att personalisera en spelomgång utformades och 
testades. Dessa hämtar de senaste 25 inläggen på spelarens vägg, de 25 senaste foton spelaren 
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är kopplad till samt spelarens namn och bild. För inläggen hämtas dessutom likes och 
kommentarer kopplade till inlägget.  
 
 
 
 
Anropen följer en enkel struktur där första parametern anger mot vilken nod förfrågan sker 
följt av vilka fält och data som begärs. I det första exemplet nedan begärs spelarens namn 
genom att gå mot noden /me, vilket är den inloggade personen, samt fältet name. Den andra 
parametern anger vilken Httpmetod som används. Då data hämtas används som Httpmetod 
GET. Sist anges vilken callback-metod, även kallad delegat, resultatet från anropet ska 
hanteras med (se Programkod 2). 
 

 
 
// Hämtar spelarens namn 
FB.API("/me?fields=name", HttpMethod.GET, SetPlayerFBName); 

// Hämtar spelarens profilbild. 
FB.API("/me/picture?type=square&width=24&height=24", HttpMethod.GET, 
SetPlayerFBPic); 

// Hämtar spelarens wall (posts) ink kommentarer och likes.  
FB.API("/me?fields=feed{message,type,name,from,comments{message,from,l
ikes},likes}", HttpMethod.GET, SetWallData); 

// Hämtar spelarens foton, ink taggade personer  
FB.API("/me?fields=photos{id,name,tags,picture.width(64).height(64)}, 
HttpMethod.GET, SetPhotoData); 

Programkod 2. De anrop som nyttjas för att hämta data från Facebook. 
 
Svaret från Facebook kommer i form av en JSON-sträng. För att hantera informationen 
utformades klasser motsvarande den data som hämtas. I callback-metoden för varje anrop 
deserialiseras svaret till objekt för att enklare kunna användas för personalisering. De klasser 
som används är Post, Comment, Friend, Tag, Photo och Like. Se figur 10. 
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Figur 10. Klassdiagram över de klasser som används för att hantera Facebook data. 

 
Dessa objekt används därefter för att personalisera spelet genom att namnge karaktärer efter 
vänner samt i dialoger visa dennes profilbild. De traditionella spelkorten i memoryspelet och 
bilderna i fotoalbumet byts ut mot spelarens bilder. Uppdrag och narrativ personaliseras med 
hjälp av de namn som hämtas. Dialog för Facebook Stalkern konstrueras därefter utifrån 
objekten för inlägg och kommentarer. Sist hämtas via ett nytt anrop spelarens relationsstatus 
samt den eventuella partnerns bild för att fylla en fotoram i användarens hus. Efter  detta så 
går utvecklingen av spelet från Elaboration Stage, över till Tuning Stage. Där koden testas 
och förfinas innan den ska diskuteras av fokusgruppen. 
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Figur 11. Bild på Facebook Stalkern 

 

 
Figur 12. Personaliserat foto i spelarens hus. 
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5.4 Evaluation 
 
För att utvärdera prototypen genomfördes en fokusgrupp bestående av fyra deltagare. Denna            
inleddes genom att deltagarna fick testa prototypen i cirka tio minuter. Därefter diskuterades             
prototypen och personalisering på djupet. Så fort diskussionen klingade av ställdes en fråga             
för att starta upp den igen, se bilaga 4 för de frågor som ställdes. Nedan följer resultatet av                  
fokusgruppen. 
 
Deltagarna ombads inledningsvis var och en beskriva hur de upplevt spelet och exemplifiera             
med exempel. Dessa handlade främst om spelets omfattning, dess tempo och minispelen och             
de personaliserade exemplen. Dels ansåg flera deltagare att spelets omfattning var för litet, se              
citat 1 och 2 nedan. Ett förbättringsförslag gällande hur NPCerna namngivits uttrycktes i citat              
3. Gällande spelets grafiska komponenter och dess utseenden benämndes dessa som           
nostalgiska, se citat 4. Samtliga deltagare i gruppen uttryckte en önskan att gillade sidor,              
exempelvis filmer eller artister, skulle ha använts i personalisering, se citat 5 nedan. 
 

1. “Man hade kanske velat ha mer grejer kanske. Jag vet inte, kanske ett större uppdrag               
som tar jättelång tid. För nu har man gjort att på fem minuter.”. 

 
2. “Hade varit kul med mer småspel.” 

 
3. “Sen hade det varit kul om det var mer ens närmsta vänner för nu kom det någon jag                  

inte pratat med på typ fem år.” 
 

4. “Lite Nostalgi, alltså jag tänker på gränssnittet det ser ut som 90-tal.” 
 

5. Deltagare 1: “Jag hade velat sett billboards på typ reklam på saker du likat.”              
Deltagare 2: “Jaa! Det hade varit kul!” 
Deltagare 3: “Alla grupperna man likat för flera år sen.” 
Deltagare 4: “Jaaaa!” 

 
Av de personaliserade komponenterna hade deltagarna mest att säga om “Facebook Stalkern”.            
Under spelets gång gick samtliga medlemmar av fokusgruppen tillbaka till denna för att             
uttrycka nya idéer och tankar. Samtliga uttryck gällande Facebook-stalkern uttryckte känslor           
såsom kul, nostalgi eller överraskning. Några exempel på dessa är:  
 
6. “Jag tycker att stalkergubben var rolig.” 
 
7. “Det var vissa saker jag inte ens visste stod på min wall.” 
 
8. “Jag tycker det är kul att fundera på vem som sagt det här. Vem skrev det här? Eller så  
      kommer man ihåg vem som skrev inlägget så blir det lite nostalgiskt.” 
 
9. “Jag tycker det är kul både på vad han själv säger och fundera på vem som sagt det där.” 
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10. “Det var lite kul att se vad han skulle säga sen. Men allt är ju inte superlogiskt som han  
        säger (deltagaren läser ett utdrag) men sen är det han säger efter kul också.” 
 
“Facebook stalkern” var den NPC som fick mest uppmärksamhet, de andra nämndes endast             
snabbt. Jämfört med Facebook stalkern som tar olika inlägg, har de andra NPCerna namn och               
bild från en bekant från Facebook. Där bilder användes var det istället främst Memoryspelet              
som skapade diskussion. Memoryspelet uttrycktes som en positiv upplevelse att få se sina             
egna bilder, se citat 11. Att spelet har anpassats för spelaren och ändrar sig efter vilka bilder                 
de har på sitt Facebook konto uttrycktes som något positivt, se citat 12. 
 
 11. “Memoryt var också kul att se sina bilder.” 
 
12. “Roligt. Jag tycker det är skitkul. Det blir väldigt liksom personligt och sen är det lite skoj 
       att se sina bilder och hur man själv ser ut när det kommer upp ett memory och bara ‘Det 
      där har jag tagit’.” 
 
Deltagarna gjorde även observationen att utan personaliseringen så skulle spelet inte varit            
intressant eller engagerande att spela. De kopplar den positiva upplevelse de har när de spelar               
till att spelet använder deras Facebookdata. Dels så ansågs det att spelet skulle förlora det som                
fick det att stå ut, se citat 13. Även att spelet inte skulle kunna ge en positiv upplevelse, utan                   
endast ge en negativ, se citat 14.  
 
13.“Det blev roligare än om det inte varit kopplat, det hade varit som vilket spel som helst  
       då.” 
 
14.“Rent krasst, utan personalisering hade det här varit astrist.”  
 
Därefter diskuterade deltagarna i vilka fall det inte är okej att använda data från Facebook.               
Deltagarna ansåg att det finns vissa områden och typer av data som aldrig får användas. Bland                
dessa inkluderas högst privat data såsom chattmeddelanden, se citat 15 och 16. Även att              
använda platsinformation ansåg en deltagare vara läskigt samtidigt som en annan deltagare            
ansåg att det kan vara kul att använda taggade platser, se citat 17 och 18. I vissa fall ansågs                   
förändring av data, exempelvis bildmanipulation, något som gör att användningen av data inte             
är okej. Se citat 19 för exempel på detta.  
 
15. “Ja alltså när det är foton och sånt som är på väggen är det okej, men om det hade varit                     
meddelanden hade jag inte tyckt det var okej.” 
 
16. “Privata meddelanden hade aldrig varit okej, även om det endast är för mig det visades.” 
 
17. “Platsinfo hade jag tyckt varit läskigt.” 
 
18. “Använda taggade platser vore kul, för dom har man ändå godkänt.” 
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19. “Det känns ganska bra att det är omanipulerad data också. Man hade kanske inte mått så                 
jättebra om en bild hade manipulerats till att göras om till något annat. Att den är pixlig gör                  
ingenting men hade den photoshoppats hade man tänkt att det hade kunnat göras värre. Man               
vill inte gärna inse att nån kan nå ens bilder och något skumt med dom liksom.” 
 
Avslutningsvis diskuterades även när deltagarna inte ansåg det acceptabelt att använda data            
från Facebook. Flera av deltagarna uttryckte att det beror på var spelet finns, se citat 20. Flera                 
av deltagarna anser att det är viktigt att bli informerad om att ens data kommer att användas                 
innan det sker samt att det är en tydligt process där man godkänner detta, se citat 21 och 22.                   
De tycker att det är okej att använda den data som är publik och ändå syns för alla som                   
besöker ens sida, se exempel 15 och 23. En deltagare sammanfattar sina åsikter att en               
personalisering med hjälp av Facebook-data är okej så länge det inte inkräktar, se citat 24.  
 
20. “Eftersom att det är på Facebook känns det ganska lugnt. Hade jag vart inte inloggad på                 
Facebook eller att dom ändå hade hittat mina Facebookgrejer då hade det varit creepy. Om               
man varit inne på en random-sida men nu är det ändå på Facebook så.” 
 
21. “Ja det beror på alltså. Alla skulle kanske inte tycka det var okej. Bara man får veta det                   
innan och det är tydligt att de använder ens Facebook-data. För annars skulle det inte vara                
kul om man bara ‘vänta, de har ju använt min Facebook-data’.. Det är inte ens lagligt tror                 
jag.” 
 
22. “Det har behövt vara supertydligt för vad som händer för att det skulle vara okej. På                 
Facebook blir det tydligt eftersom att det är en tydligt process.” 
 
23. “Det är okej att ta sånt som redan syns, det är ju publik data liksom.” 
 
24. “Det ska vara personligt men inte privat.” 
 
 
5.5 Reflektion 
 
Här presenteras den analys och reflektion som gjorts på insamlad data från föregående kapitel.              
Som teoretisk bas för analysen används ramverket MDA. 
 
 
5.5.1 Facebook Stalkern 
Den mest diskuterade delen av spelet var Facebook Stalkern. Ser man på citaten angående              
detta, citat 7 till 10, så beskriver deltagarna det som en positiv spelupplevelse att de får se sina                  
inlägg presenterade genom spelet. Deltagarna anser det vara positivt att inte direkt känna igen              
inlägget, stalkerns egna dialog tas också upp som positiv, se citat 9. 
 
Deltagarnas interaktion med Facebook stalkern kan delas in i tre olika upplevelser: 

1. Att se vilka inlägg som kommer presenteras, se citat 10. 
2. Att försöka känna igen, och komma ihåg inlägget från ens Facebook vägg, se citat 8. 
3. Att se Facebook Stalkerns avslutningsdialog, se citat 9. 
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I MDA är Discovery den Aesthetic som klassificerar upptäckten av det nya och oväntade eller               
oupptäckta. De tre upplevelserna ovan är alla av typen Discovery, dock skiljer sig upplevelse              
två något från de andra. 
 
Den första upplevelsen angår att se vilka av ens inlägg som kommer att användas. Upptäckten               
av dessa, och den oväntade faktorn i att se dem gör detta till Discovery. Tredje upplevelsen är                 
liknande, då den visar upp ett nytt och oväntat meddelande varje gång man går igenom               
dialogen. Det är i båda fallen det oväntade och förväntningen i vad som kommer att               
presenteras som gör upplevelsen positiv. Upptäckten av gamla inlägg som man inte minns             
skulle vara Discovery, men att försöka minnas och placera dem är inte det. Spelarna har               
implicit fått en utmaning av spelet som de försöker övervinna. Upplevelse två är då en typ av                 
Challenge, vilket är nöjet att överkomma en utmaning. Men även delvis Discovery, eftersom             
de upptäcker inlägg som de inte visste fanns på deras Facebook. 
 
Upplevelserna kommer från den Dynamic som börjar när spelaren ger input att starta dialogen              
med Facebook Stalkern. Den input spelaren ger är endast att fortskrida dialogen då den väl               
startas, samt att avsuta den. Den output som sker är presentationen av olika inlägg, samt att                
det i slutet på dialogen visas ett av de icke personaliserade strängarna. Deltagarna återvände              
upprepade gånger till Facebook Stalkern för att genomföra denna Dynamic flera gånger. 
 
Den Dynamic som uppstår ovan kommer från Mechanics i spelet, det vill säga de              
komponenter som används i Facebook Stalkern. Den komponent som tar emot all input från              
spelaren är dialogscriptet. Det låter spelaren interagera med Facebook stalkern för att starta             
dialogboxen där alla meddelanden presenteras. Det är även denna komponent som uppdaterar            
dialogboxen med nya meddelande genom spelarens input, samt stänger av dialogboxen. 
Facebook Stalkern har egna meddelanden i en array (se programkod 1), med ett menat              
humoristiskt inslag. Dialogen med Facebook Stalkern avslutas med ett av dessa meddelanden            
som genom ett script väljs slumpmässigt. Inläggen från spelarens Facebookvägg inhämtas i            
början av spelet, därefter har Facebook Stalkern ett script som presenterar fem slumpmässigt             
valda inlägg genom dialogboxen. 
 
Dialogscriptet möjliggör alla de ovan nämnda upplevelserna med Facebook Stalkern. Den           
Discovery Aesthetic som uppstår när spelarna upptäcker ett nytt inlägg som presenteras            
kommer från denna komponent samt den som väljer det slumpmässiga inlägget från spelarens             
facebookvägg. Det är även dessa två komponenter som får spelaren att fundera över var              
inlägget kommer ifrån, att upptäcka något de inte visste fanns på deras vägg. Även Facebook               
Stalkerns egna meddelande används tillsammans med dialogscriptet för att skapa en           
Discovery Aesthetic. 
 
De två första upplevelserna i listan ovan uppstår genom personaliseringen med data från             
Facebook. Upplevelserna med Facebook stalkern skilde sig från de andra NPCerna som fanns             
i spelet. Deltagarna i fokusgruppen spenderade lite tid på dem, och diskussionen fokuserades             
på Facebook Stalkern.  
 
Alla NPCer har ett dialogscript så som Facebook Stalkern. Istället för att ta meddelande från               
Facebook så blir de tilldelade ett namn och profilbild från en person som spelaren har haft                
kontakt med genom sin vägg. Dessa tilldelas endast en gång, och ändras inte i under spelets                
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gång i jämförelse med Facebook Stalkerns dialog. Denna komponent, samt de script som             
tilldelar spelaren uppdrag i spelet, är Mechanics som Facebook Stalkern saknar. Dessa            
komponenter har dock inte lett till en anmärkningsvärd upplevelse för deltagarna. 
 
De andra NPCerna i spelet visar en bild och namn från en profil. Namnet visas över NPCn för                  
spelaren redan innan de startat en dialog med NPCn. Bilden som visas är då förväntad, och                
det kan vara en anledning till att det inte leder till en Discovery Aesthetic. Facebook stalkerns                
egna meddelanden leder även den till en Discovery Aesthetic, men denna har deltagarna tagit              
upp enskilt från upplevelsen som kommer av att se inlägg från deras vägg, se citat 9.  
 
Inläggen ger inte mer information än vad som stod i inlägget. Information om vem som skrivit                
det och när finns inte med. Därför uppkommer upplevelsen av typen Challenge, då spelaren              
försöker utröna vem som skrivit meddelandet. Denna upplevelse uppkommer inte av de andra             
NPCerna, då namn och profilbild tydligt visas för spelaren. Detta ger även en upplevelse av               
Discovery, då spelaren upptäcker saker om sin Facebooksida som den inte varit medveten om. 
 
De olika Aesthetics som kommer från Facebook Stalkern verkar ha förmedlas bättre av att              
delar av informationen från Facebook dolts för spelaren, samt att det är slumpmässigt vilken              
information som visas upp och inte. 
 
 
5.5.2 Memory 
 
Memoryspelet använder bilder från spelarens Facebook, deltagarna ser på Memoryspelet som           
en positiv upplevelse, se citat 11 och 12. Deras upplevelser med Memoryspelet förklaras med              
att det var roligt att se sina egna bilder.  
 
Upplevelserna från Memoryspelet kan delas in på detta sätt: 

1. Att se sina bilder från sin Facebooksida, se citat 11. 
2. Att se saker man själv varit med att skapat, se citat 12. 

 
Att upptäcka att bilderna i Memoryspelet kommer ifrån ens egen Facebooksida är Discovery.             
Som ovan förklarat med Facebook Stalkern är upptäckten av nya oväntade saker denna typ av               
Aesthetic. Som vid Facebook Stalkern är de bilder som visas slumpmässigt utvalda varje gång              
spelet körs. Endast bilden visas också upp, ingen information visas gällande när den är tagen               
eller av vem, eller vilka som kommenterat eller är taggade i bilden. 
 
En av deltagarna beskrev upplevelsen som positiv då de såg att spelet anpassats efter dem då                
bilder de själva tagit kommit med i spelet, se citat 12. Känslan som kommer av att upptäcka                 
saker om sig själv genom uttryck klassificerar MDA som Expression. Men här har spelet              
ändrat sig, gjort ett eget uttryck, om än bara genom att ändra på bilderna i ett Memoryspel.                 
Upplevelsen med Memoryspelet är av typen Discovery, men personaliseringen har även gjort            
att den delvis är av typen  Expression. 
 
Den Dynamic som leder Memoryspelets Aesthetic börjar när spelaren startar Memoryspelet           
genom dialogen med Memory NPCn. Inputen som spelaren ger är att klicka på de kort som                
visas på skärmen. Memoryspelets output är då att vända på dessa och visa den bild som ligger                 
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under. Spelet fortskrider som ett Memoryspel, där två kort vänds åt gången och vänds tillbaka               
om de inte är identiska. När alla kort är uppvända avslutas Memoryspelet och huvudspelet              
fortsätter. 
 
De Mechanics som ger upphov till denna Dynamic är scripten som utför Memoryspelet, de              
bilder som hämtas från spelarens Facebook och scriptet som tilldelar bilderna till            
Memoryspelets kort.  
 
Om man jämför Memory med fotoalbumet som bara visar bilder på spelaren, där spelaren              
endast kan bläddra till en annan sida av fotoalbumet.Detta togs inte upp som något              
utmärkande av deltagarna. Där Memoryspelet gömmer korten och visar dem endast när            
spelaren klickar på dem, visar fotoalbumet åtta bilder samtidigt. Memoryspelet ger då en             
starkare känsla av Discovery då spelaren själv trycker på korten som sedan visar bilden. Ett               
Memoryspel som egen Mechanic ger en känsla av Challenge, där spelaren utmanas att             
komma ihåg vart de olika korten ligger. Men i detta fall har Memory gett upphov till                
Discovery istället, genom användandet av personalisering. 
 
Utmaningen från Memory kan vara för enkel för att deltagarna ska ha fått någon upplevelse               
av att lösa den, istället kan den ha förmedlat Discovery från att se sina bilder.               
Personaliseringen gav här även en känsla av att något unikt med spelaren visats. Genom att               
visa bilder som spelaren hade tagit fick en av deltagarna en känsla av Expression. Vid               
fotoalbumet så visades endast bilder som spelaren hade blivit taggad i, där de själva var med                
på bild. Det kan ha varit så att ingen Expression-upplevelse uppkom där eftersom de endast               
var med på bild, och inte nödvändigtvis tagit bilden själva. 
 
Förutom Facebook Stalkern gav inte NPCerna någon speciell upplevelse enligt deltagarna, en            
kort anmärkning av att de visste vems profil som hade använts var allt som sades. De uppdrag                 
spelarna fick gav inte heller någon anmärkningsvärd upplevelse. 
 
Deltagarna har även observerat de komponenter som finns i spelet, och drar slutsatsen att om               
inte de komponenter som gett personalisering funnits med så skulle de inte haft en positiv               
upplevelse, se citat 13 och 14. Analysen av deltagarnas upplevelser med MDA styrker detta,              
då personaliseringen genom deras Facebook-data format komponenter som gett positiva          
upplevelser. 
 
 
5.5.3 Discovery genom personalisering 
 
De upplevelserna spelarna haft har till största del varit av typen Discovery. Av analysen ovan               
sluter framgår att den kommit till genom personaliseringen med spelarens data från Facebook.             
Discovery Aestheticen verkar ha förmedlats av att användas tillsammans med komponenter           
som gömmer delar av informationen som hämtats från Facebook. När spelarna får fundera             
över saker om sin data, samt upptäcker saker om sin Facebooksida genom spelet har              
upplevelsen av Discovery varit mer anmärkningsvärd. Även där spelaren tar del av att visa              
upp informationen bitvis, såsom i Memoryspelet, ger det Discovery. I detta spel har då              
upplevelsen av Discovery skett när spelaren aktivt tagit del att visa upp dess sin från               
Facebook, samt fått fundera över dess ursprung. De upplevelser som tagits upp här i              
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reflektionen har inte varit alla de möjliga olika upplevelser som Fokusgruppen kan ha haft              
under testningen av spelet. Men de som tagits upp är de som kommit fram under diskussion,                
samt att de kan kopplas till den data vi tagit från Facebook. Exempelvis skulle nostalgi               
känslan som nämnts angående gränssnittet i citat fyra kunna ses som delvis Sensation, men då               
denna inte är kopplad till Facebook datan är den inte intressant för uppsatsens syfte. 
 
5.5.4 Etik och upplevelsen 
 
Spelet hostades och testades på Facebooks hemsida. Detta gjorde enligt deltagarna att det var              
okej att deras data användes i personaliseringen av spelet, se citat 20. Tydligheten i att visa på                 
att användaren godkänner att denna data används var viktig, se citat 22. Enligt citat 21 skulle                
upplevelsen av att se sin information förstöras om spelaren inte var medveten att             
informationen skulle användas innan spelet började. Hade spelet inte körts på Facebooks            
hemsida skulle det möjligtvis inte ge en positiv upplevelse av att spela spelet, se citat 21. 
 
Personalisering skulle kunna ge en negativ upplevelse om privata saker visades enligt            
deltagarna, se citat 16. Det spel deltagarna testade använde endast data som är publik på deras                
sida. Privat information såsom meddelanden och liknande har inte använts. Deltagarna menar            
att om privat information använts skulle upplevelsen inte vara positiv, se citat 15. Data som               
blivit tillåten att visas publikt på Facebookväggen är enligt deltagarna godkänd att använda, se              
citat 23. 
 
Den positiva upplevelse som uppkommit från personaliseringen skulle då inte varit möjlig om             
spelaren känt att spelet använt sig av privat data. Om spelet inte spelats på Facebooks sida, så                 
finns det även en möjlighet att positiva upplevelser från personalisering inte skulle skett, då              
deltagarna även där påpekar att det kan leda till en negativ upplevelse trots att datan är publik. 
En möjlig god regel för personalisering för framtida projekt kan vara citat 24,“Det ska vara               
personligt men inte privat.” 
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6 Diskussion och slutsats 
 
6.1 Diskussion 
 
Facebook lagrar en enorm mängd data för sina användare. Detta inkluderar allt ifrån inlägg till               
bilder till platsinformation och taggningar av platser och personer. Det mesta av detta kan,              
med rätt behörighet, begäras ut av vilken Facebook-applikation som helst.  
 
Att i ett spel begära ut denna data och integrera den i applikationen, är högst möjligt.                
Prototypen från studien fungerar som ett så kallat proof of concept av just detta. Spelarens               
inlägg, bilder och data relaterad till dessa hämtades och användes där för att personalisera              
olika komponenter i spelet. 
 
Studien fann att personalisering har en stor potential att både förhöja och sänka             
spelupplevelsen. En implementation av personalisering som anses påträngande eller illa          
designad löper en risk att uppfattas som negativ. I kontrast kan en väl utformad              
personalisering bidra till en roligare och förhöjd spelupplevelse. 
 
Den tidigare presenterade forskningen inom personalisering av spel belyser samtliga vikten av            
att skapa en korrekt modell av spelaren. Detta anses vara ett grundkrav för personalisering. I               
detta arbete har en modell av spelaren direkt hämtats från ett massivt dataset genererat av               
spelaren och dennes vänner på Facebook. Detta är en helt ny och tidigare outforskad metod               
för att modellera spelaren som visat stor potential. 
 
 
6.2 Fortsatt forskning 
 
För att vidare utforska området föreslås att skapa en fullskalig och öppen middleware för att               
snabbt kunna implementera personaliserade komponenter oberoende av plattform och genre.          
Detta skulle bevisa möjligheten för, och öppna upp, en helt ny kategori av spel, tjänster och                
affärsmodeller. Ytterligare skulle middlewaren kunna användas till att personalisera alla typer           
av komponenter, inte endast i spel. Exempelvis för att personalisera även hemsidor,            
applikationer och övriga flöden såsom nyhetsflöden eller spellistor för musik automatiskt.           
Detta skulle vara innebära en innovation inom teknik för personalisering och skapandet av en              
helt ny marknad.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. High Concept - Your Facebook Quest 
 
Inspiration - Secrets of Mana, Pokemon, Zelda - A Link to the Past. 
 
Genre - Roleplaying/Adventure game 
Ett default spel, och ett som är personaliserad med användarens facebook data.  
 
Vilken känsla? 
Humor 
 
Vad är roligt? 
Upptäckt, narrativ,(minispel som utmaningar. Quiz, turn based, dialoger, Memory), klassiska 
funktioner med en ny twist. Igenkänningsfaktorn. 
 
Vad ska spelaren göra? 
Gå igenom narrativet, göra val. Spela minispel. 
 
Vilka delar ska bytas ut? 
Karaktärer = Vänner 
Dialog = Vänners inlägg / byta ut text mot data från facebook 
Quizes = Frågor om ens vänner/ens profil osv // Om detta kan gå (utifrån posts de gjort på 
din wall?) 
 
Speltid 
Spelets bör kunna klaras på max 10 minuter för någon som kör första gången. 
 
Beskrivning 
Ett äventyrsspel med top down perspektiv (Secret of Mana, Pokemon), där man spelar sig              
själv. Man spelar igenom en kort historia vars olika moment är personaliserade av data från               
ens Facebook profil. Genom historien så spelar man små minispel (quiz, memory etc) som              
använder sig av personaliserad data från din Facebook profil. 
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Bilaga 2. Design Document - Prototyp 1.0 
 
Mål med facebook data: 
Ta in användarens namn och profilbild för användning i dialoger. 
Memory med bilder från ens profil(bilder man är taggad i) 
Ta in en persons namn och profilbild som gillat en av dina posts(Person A) 
Ta in bilder på familj och significant_other för visning i värld och använding i narrativ. 
Ta in personen som du är taggad med på en bild(Person B) 
 

7.0.1 Opening scene: 
Syfte:  
Ge motivation att spela igenom spelet och utforska omgivningen. 
 
(Story: 
Spelaren vaknar och får ett meddelande att Person A blivit kidnappad och de måste till 
Person B för att rädda dem. Person A sägs vara den som gillat någon av dina posts) 
 
Innehåll:  
Objekt som visar att det är ett sovrum samt en utgång till ett större vardagsrum som leder ut 
till “världen”. 
 
Handlingar: 
Spelaren kan röra sig genom rummen och gå ut ur huset. 

 

7.0.2 Conflict scene: 
Syfte: 
Information ges om hur spelets når sin upplösning. Handlingen når sin klimax. Memory spelet 
startas. 
 
(Story: 
Det visar sig att Person B har fångat Person A. Person B utmanar spelaren att klara ett 
memory minispel för att rädda Person A.) 
 
Innehåll: 
Scenen utspelar sig utanför huset som spelaren började i. Person Bs avatar är där. En dialog 
spelas.  
 
Handlingar: 
Spelaren kan titta runt i världen runt deras hus, samt starta en dialog med PersonB.  
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7.0.3 Memory scene 
Syfte: 
Minispel där spelaren får spela memory med bilder tagna från deras facebook. 
 
Handlingar: 
Spela memory.  
 

7.0.4 Resolution scene 
Syfte: 
Visa spelaren upplösningen på konflikten och att visa att de klarat spelet. 
 
Handlingar: 
Klicka sig igenom dialogen? 
 
Innehåll: 
Person A’s avatar dyker upp och tackar spelaren för att de blivit räddade. Samma plats som 
tidigare. 
 
(Story:  
Slut. Person A är fri från Person B.) 
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Bilaga 3. Idéer minispel 
 
Memory - Spela memory där samtliga bilder är tagna från din facebook-sida. 
 
“Vem postade detta”-quiz med inlägg från din wall. 
 
Gissa på hur många posts man gjorde förra året. (Man får förslag att välja mellan) 
 
Kortspel där korten genereras från dina foton / foton postade på din wall. 
 
Känner du igen dina vänners profilbilder? Visa en bild pixelerad (chunky) till 8-bitars grafik 
och föreslå personer. Låt spelaren välja mellan alternativen. 
 
Vem likar “dig” oftast? Summera likes från varje person som likat dina x senaste inlägg och 
presentera alternativ. Alternativt vem av person X och person Y har 
postat/kommenterat/likat/taggats oftast på din wall. 
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Bilaga 4. Diskussionsunderlag Fokusgrupp 

Hur upplever du spelet? (Gör varvet runt och alla får svara) 

Hur känns det att er Facebook data används för detta? 

Tror ni att spelet varit bättre eller sämre om din data inte hade använts? 

Vad ser ni att det finns för nackdelar (negativt) med att använda data från Facebook i spel? 

Och vad tror ni att det finns för fördelar (positivt)? 

Vad hade ni velat se mer av i spelet? Fler roligare och kreativare sätt att använda FB-datan? 

Hur tror ni att detta går att vidareutveckla? 

Vilka spel som ni spelat tidigare tror ni skulle få en annan spelupplevelse av att använda data 
från facebook? - På vilket sätt? 

Hur ser ni att detta påverkar den personliga integriteten? (om det inte nämnts) 
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