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Abstrakt

Denna kandidatuppsats undersöker eventuella risker för person till person kommunikation 

som kan härstammar i användning av moderna tekniken och de sociala medierna. Syftet är att 

ta reda på vilka konsekvenser som förekommer när man överkonsumerar modern teknik och 

diverse sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, instagram och Myspace). Undersökningen 

kommer sedan ligga till grund för ett gestaltningsarbete där fokusen ligger på att söka en 

teknik som kan förbättra kommunikationen person till person genom att introducera personer 

inför ett problem som enbart kan lösas genom person till person kommunikation inom 

gruppen.

Nyckelord: Medieteknik, Kommunikation, Person till Person, Sociala Medier

Abstract

This bachelor thesis examines the potential risks of face to face communication that may 

occur during the use of modern technology and social media. The aim is to find out what kind 

of impact may occur when people over consume modern technology and various types of 

social media (e.g. Facebook, twitter, Instagram and Myspace). The study will then form a 

base for a digital game witch will focus on finding a way technology can improve 

communication face to face. The game will introduce the players to a problem that only can 

be solved by working and communicate with each other.

Keywords: Media Technology, Communication, Face to Face, Social Media
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1. Bakgrund
Bakgrund för detta kandidatarbete ligger till grund i observationer gjorda av oss skribenter

under de 3 åren vi gått på en medieteknisk utbildning vid Blekinge Tekniska Högskola, 

Campus Karlshamn.

1.1 Inledning

Vi har iakttagit att individerna i vår omgivning på Campus Karlshamn, hellre sitter med 

mobiltelefonerna och sms:ar/leker istället för att interagera och kommunicera med 

människorna närvarande på den fysiska platsen. Det noterades även att många verkar hålla

kvar vid sina gamla vänner från hemtrakten istället för att interagera och umgås med nya 

gemenskaper och via dess skaffa sig nya vänner. Då båda skribenter har suttit i samma båt 

känner vi igen dessa mönster som uppstår och har därför som ett test försökt ta ett steg bort 

från långdistans vännerna för att utvidga våra umgängeskretsar. Observationerna av elever 

och lärare har fått oss att börja undra om sociala medier kan agera bov i detta fall samt utgöra 

ett samhällsproblem då vi även uppmärksammat en tendens till ökad ensamhet hos de 

individer som iakttagit. Observationerna har även visat på att det är allt färre studenter 

tillbringar studietiden i skolans lokaler och istället sitter hemma och förlitar sig på internet 

och sociala medier för undervisning. 

Under detta kandidatarbete har vi därför försökt att skaffa oss en bättre uppfattning om person 

till person kommunikation och sociala medier. Undersökningen är intressant för andra då vi 

tycker att detta fenomen känns nertonat och undangömt inom samhället eller att man helt 

enkelt inte har uppmärksammat detta innan.

1.2 Frågeställning
Vilka risker kan de sociala medierna medför till sättet vi kommunicerar på, person till person? 

Hur kan vi som digitala medieutvecklare, utveckla en gestaltning där tekniken och 

kommunikationen samspelar på ett nytänkande sätt?
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1.3 Syfte

Syftet med detta kandidatarbete är att sammanställa observationer vi skribenter gjort av 

studenter under de tre åren vi gått utbildningen men även forska om vilka för- och nackdelar 

sociala medier kan medföra till det moderniserade samhället. Undersökningen kommer sedan 

att användas för att utveckla en gestaltning där vi använder tekniken som fokus för att stärka 

den mänskliga kommunikationen. Gestaltningen kommer att utgöras av en digital 

spelprototyp där kommunikation ligger till grund för att spelarna ska bilda sig nya vänskaper. 

1.4 Skrivprocess

Skrivprocessen vi har använt oss av under arbetet är att enskilt skriva stödmeningar och sedan 

tillsammans utforma en flytande och välbalanserad text. Vi har tillsammans diskuterat varje 

val av textrad och gemensamt korrekturläst samt redigerat, därefter renskrivit texten. Denna 

metod har gjort att vi båda varit lika delaktiga och engagerade i hela arbetsprocessen.

2 Tidigare och aktuell forskning
I detta avsnitt kommer vi att ta upp begrepp vi kommit i kontakt med under skrivprocessen 

som vi anser är viktiga att ta upp och förklara lite mera om. Vi kommer att prata om 

kommunikationens utveckling och sociala medier, men även ta upp både för- och nackdelar 

hos de sociala medier vi i dagens samhälle använder oss av.

2.1 Tidiga kommunikationstekniker

För att lättare förstår sociala mediers uppkomst har vi tittat närmare på hur kommunikationen 

har växt fram genom tiderna. I detta avsnitt kommer vi därför att sammanfatta detta kort för 

att ge läsaren en bättre förståelse om varför behovet av att kommunicera på längre avstånd har 

uppstått. 

En teori vi har är att de tidiga människorna på grund av “platsbrist” i tidiga samhällen och 

byar tog sina anhöriga och förflyttade sig till nya ställen och påbörjade skapandet av nya byar. 
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Dessa små samhällen/byar behövde hitta nya sätt att snabbt och enkelt kommunicera med 

varandra på och där tror vi att starten för långdistans kommunikation uppstod. 

Gascoigne, (2001), menar på det att kommunikation har varit viktig i människans utveckling 

redan från början så att samhället skulle kunna byggas upp. Med människans utveckling kom 

även önskan om att kunna kommunicera över en längre sträcka vilket ledde till att röst 

konversationer inte längre lyckades uppnå målet om att vara snabbt och smidigt. Människan 

blev nu tvungen att komma på nya, snabbare sätt att kommunicera över en längre distans.

Röksignaler är en av de tidigaste tekniker som utvecklades för att förmedla information 

snabbt och enkelt över långa sträckor, det började användas redan 900 f.Kr. av kineserna. 

Röksignaler är ett väldigt öppet, simpelt och begränsat kommunikationssystem vilket ledde 

till utvecklingen av det första brevsystemet. Gascoigne, (2001) skriver det att den persiska 

armén utvecklade ett system redan under ca 500-480 f.Kr. där de använde sig av att skicka 

meddelanden med häst där ryttaren red så fort som möjligt till en viss punkt där nästa ryttare 

och häst väntade för att bytas av. Detta brevsystem tillät meddelanden inom det militära och 

krigföring att ta sig genom imperiets enorma räckvidd på bara några dagar. Denna 

kommunikations konstruktion spred sig sedan till romarriket och ut till resten av världen.

Gascoigne, (2001) berättar om hur många ansåg att det “persiska” brevsystemet var snabbt 

och effektivt, dock fanns det de som ansåg att meddelandena kom fram allt för sakta där bland 

var Mongoliets Khan, Genghis Khan. Han såg potentialen i brevduvor och började effektivt 

använda sig av dessa fåglar för att snabbt kunna skicka meddelande om sin framfart på 

slagfältet hem till Mongoliet. Brevduvor har även används flitigt av romarna och grekerna 

samt i Frankrike under franska revolutionen men kommer ursprungligen från forntidens 

Egypten.

I slutet av 1800-talet uppfann människan en ny form av kommunikation, nämligen telefonen 

och radion. Första registrerade telefonsamtalet utfördes mellan Alexander Graham Bell och 

hans assistent Thomas Warson år 1876 

(http://www.americaslibrary.gov/jb/recon/jb_recon_telephone_1.html) vilket öppnade upp en 

helt ny värld för samhället och möjligheterna till att kunna kommunicera med varandra på 

längre avstånd. Första radiovågorna sändes bara några år senare, 1892 av vetenskapsmannen 
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och elektrikern Nikola Tesla (Wysock et al. 2001) där han demonstrerade den första tekniken 

som tillät trådlös kommunikation.

Enligt AFP & AA, (2009) hade Leonard Kleinrock aldrig kunnat föreställa sig det fenomen 

han den dagen för fyra decennier sedan, 1969, skapade med sitt forskarlag. De lyckade från en 

dator till en annan skicka det allra första digitalt sända meddelandet. Denna revolutionerande 

händelse ledde senare till det vi idag kallar för internet och är i dagens samhälle en dela av 

befolkningens vardag. Internet är det medium världen främsta använder sig av för att 

kommunicera med och har lett till det sociala samhället vi lever i idag. Internet öppnade upp 

för snabb långdistans kommunikation och du kunde prata med människor du aldrig träffat 

förr. År 1983, släpptes den första kommersiella mobiltelefonen. Allt detta har lagt grunden till 

de kommunikationstekniker dagens samhälle är uppbyggt på.

2.2 Sociala medier

Sociala medier betecknar kommunikation som görs online via webbplatser eller mobil 

applikationer, digitaliserat interagerande, materialdelning och gemenskap. Hemsidor och 

applikationer tillägnade forum, bloggar, sociala nätverk och wikis är alla olika typer av 

sociala medier (Rouse, M. 2015). Vi anser även att digitala spel som mmos och mmorpgs,

också är former av sociala medier. 

Sociala medier är dock inte enbart till för att föra person till person (hädanefter kallat för ptp) 

kommunikation utan det är även en plats för dig som privatperson där du kan följa dina 

vänner och bekanta, samt kändisar på deras individuella sidor. Du kan gilla deras status 

uppdateringar, kommentera samt föra en öppen konversation i kommentarsfältet. Företag kan 

utnyttja sociala medier så att de kan sprida sin reklam samt kunna nå ut till sina kunder lättare. 

Sociala medier som t.ex. Facebook och Twitter, är även ett “o filtrerat” nyhetsflöde där du 

som individ kan välja att se enbart det du själv är intresserad av. Detta är dock inte fokus med 

denna undersökning utan vi kommer att fokusera mer på ptp kommunikation.

Vi har noterat att sociala medier är synligt i större delar av samhället och har stor effekt på vår 

förmåga att interagera och kommunicera med varandra. Sociala medier har gjort det möjligt 

för människan att kommunicerar på nya, smarta och effektiva sätt. Keller, (2013) menar på 
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det att istället för ptp konversation som kan bli pinsam och obekväm, så har den digitaliserade 

konversationstekniken tillåtit samhället att välja en bekvämare metod att kommunicera med 

andra människor. Teknik som wifi, 3G/4G (trådlös nätverkskommunikation) kombinerat 

tillsammans med smartphones eller surfplattor har gjort det möjligt för varje enskild individ 

att ständigt kunna vara uppkopplad, samt tillgänglig via diverse sociala medier. 

För lite drygt 12 år sedan, 2004, lanserade Harvard studenten Mark Zuckerberg den webbplats 

vi idag kallar för Facebook. Då var det enbart en digital mötespunkt för Harvard 

universitetens studenter men idag har tjänsten användare över hela världen. I september 2006 

öppnades Facebook upp för allmänheten men det var dock inte förens i april 2007 som det 

stora genombrottet skedde med hjälp av den tragiska händelsen som kostade 32 personer livet, 

nämligen skolmassakern på Virginia Polytechnic Institute och State University. Bristen på 

information från nyheterna ledde till att människorna i USA vände sig till Facebook där 

skolans elever lade ut information om händelseförloppet. Facebooks användarantal eskalerade 

kvickt samma dag och hela USA visste nu om Facebook, (http://www.facebook-faq.se/).

Fig. 1 

Enligt Number of monthly active Facebook users worldwide as of 4th quarter 2015 (in 

millions) (2015) hade Facebook i december 2008 ca 100 miljoner användare, i dag, maj 2016 

har antalet ökat till över 1,591 miljoner. Bilden ovan (Fig 1) visar en graf på hur antalet stigit 
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genom åren och som det ser ut nu fortsätter antalet bara att öka. Facebook är det vanligaste 

och det mest använda sociala mediet i dagens samhälle, vi har dock andra stora medier som 

t.ex. Twitter, instagram, Tinder och reddit.

2.2.1 Negativ effekt av sociala mediers inflytande över dagens teknik

Enligt oss så är sociala medier designade för att expandera det moderna samhällets 

konversationstekniker till nya räckvidder, dock har det en del nackdelar som konsumenterna 

inte är medvetna om. Trotts att sociala medier är ett av de största fenomenen i världen just nu 

lider fler är någonsin av ensamhet runt om i samhället. Harris (2015), menar på det att sociala 

medier gör oss ensamma och att ensamhet kan komma att bli nästa stora hälsoproblem vi 

stöter på. 

Harris, (2015) skriver om att det moderna samhället väljer de sociala medierna framför de 

analoga ptp konversationerna. Det sociala försvinner och användningen av dagens teknik gör 

att dina fysiska vänner minskar medan dina digitala vänner blir allt fler, dock kan personen i 

fråga lättare utveckla en känsla av ensamhet då dess behov av social kontakt inte 

tillfredsställs. Maura Keller (2013), sätter ord på detta så här;

“... rather than face-to-face interaction, we’re tending to prefer mediated communication, … 

We’d rather e-mail than meet; we’d rather text than talk on the phone”.

Av egen användning av dagens teknik vet vi att den tillåter individen att “multitaska” (göra 

flera saker samtidigt, t.ex. nyttja sociala medier, prata i telefon samt titta på film) vilket flera 

forskare har konstaterat kan försämra koncentrationsförmågan och dra ner arbetsresultat. Jesse 

Schell (2008) skriver om att hjärnan hos de flesta enbart kan koncentrera sig på en sak i taget 

för att uppfatta någonting till sin fulla helhet. Exempel på detta är ett samtal via Skype, man 

har kontakt men ändå inte, man gör annat under tiden som man “pratar” men man fokuserar 

inte på samtalet utan på det andra man gör på datorn.

Keller, (2013) tar upp en annan negativ aspekt av sociala medier, nämligen den ständiga 

nätmobbningen. Till skillnad från mobbning på skolgården där den utsatta kan komma hem 

efter skolan till en säker och trygg miljö så är nätmobbning på de sociala medierna oavbruten 
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och svår att gömma sig från. Det är bevisat att kontinuerlig mobbning, några timmar om 

dagen, över en längre tid har negativ effekt på den utsatta individen. Det digitaliserade 

samhället och alla sociala medier tillåter mobbaren dock att mobba dem utsatta dygnet runt 

vilket därav påskyndar effekten. Den effekt som förr tog år, tar i dag kanske bara några 

månader. 

Vi har även uppmärksammat att många håller kvar vid sina gamla vänner när de flyttar till 

nya ställen. Detta kan göra att de håller sig borta från den nya gemenskapen och på så sätt 

minskar chanserna av att träffa nya vänner.

2.2.2 Positiv effekt av sociala medier

Genom observationerna har vi sett att sociala medier inte enbart har negativ inverkan på 

samhället, utan det finns även positiva aspekter. Det blir lättare för varje individ att vara social 

då t.ex. Myspace och Facebook öppnar upp en mötesplats med större lättillgängligt av 

likasinnade personer med liknande intressen. Detta gör det lätt för den ensamma och kanske 

utstötta individen att hitta nya “vänner” som kanske befinner sig i liknande situationer eller 

som har samma intresseområden som personen själv i fråga har. Sociala medier tillåter

individen att vara anonym och kan agera som en säker miljö, en sköld, för den osäkra, oroliga 

individen, vars tankar om att bli frånstött har en stor betydelse. I Handbook of Solitude (2013) 

beskriver man detta som sådant, 

Their fear of rejection causes them to refrain from initiating interaction with others, and so 

their isolation grows. If, however, the price of being rejected were to lessen, the lonely 

individual might be willing to assume the risks involved in taking part in an interaction. The 

protected online environment provides such an opportunity. Here, individuals may choose to 

remain unidentified and so any rejection is far less personal. Moreover, these feelings of 

security may be increased further by the fact that this anonymous interaction is taking place in 

a safe environment of the surfer’s choosing.
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3 Metod
I denna del presenteras de metoder vi använt oss av, samt så kommer det att föras en kortare 

diskussion om varje metodval. Valen av metoder är baserade på tidigare erfarenhet, situerad 

kunskap samt för att matcha undersökningens problemområde så bra som möjligt.

3.1 Forskningsrelaterade metoder
Vi har under hela kursens gång tagit del av handledning från både handledarna men även 

skolans bibliotekarie, Kent. Handledningen har hjälpt oss få en bättre övergripande bild om 

hur vi ligger till och att projektet följer den satta kursplanen. Under de handledarmöten vi haft 

har det även diskuterats kring val av undersökningsområde samt val av diverse 

gestaltningsmetoder. Vi anser att handledning är bra för att fokusen ska hållas på rätt plats så 

att den inte springer iväg till oönskade områden. Undersökningen får även en “reality check” 

att vi håller oss inom tidsplanen för att undvika onödig stress.

3.1.1 Forskningsletande

Det var ett självklart val av oss att använda skriftlig informations letande istället för intervjuer 

då tillgängligheten av kunniga personer inom valt forskningsområde är väldigt begränsat. Vi 

ansåg även att tiden att anordna intervjuer skulle riskera tidsbrist och onödig stress. Med 

skriftliga fakta är det lättare att hänvisa samt lättare att skilja på om den är vetenskapligt 

hållbar eller ej. 

Den främsta metod vi använt oss av för att hitta den skriftliga informationen och artiklar att 

utgå ifrån har gjorts via Google search samt databasen summon, men vi har även använt oss 

av fysiska böcker. Summon användes då det är en databas bestående av vetenskapliga texter 

och ger därför säkrare akademiskt korrekturlästa källor. Google search/schollar användes för 

den mer allmänna informationen som t.ex. kommunikationens historia samt information om 

diverse sociala medier som inte är direkt vetenskaplig information. Google har även använts 

för att hitta hjälpmedel som t.ex. tutorials, bilder och inspiration.
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3.2.3 Spelanalys - MDA

För att få bättre kvalitet på gestaltning valde vi att analyser spel utifrån metoden MDA

(Hunicke et al. 2001). MDA användes då vi sedan tidigare hade kunskap inom området, samt 

att denna metod lät oss gå igenom hur spelets mekanik, dynamik och estetik samarbetar med 

varandra för att skapa en behaglig spel upplevelse. 

MDA är en designmetod i spelutveckling där man utgår från spelets mekaniker som 

bestämmer hur spelets olika system ska fungera. Efter det kommer dynamiken som går 

djupare in och tittar på hur mekanikerna fungerar i praktiken av spelarens olika handlingar. 

Sist kommer estetiken som utgör den delen av diverse framkallade känslor som spelaren får 

av att interagera med spelets olika system.

Mekanik (Mechanics): Ett regelverk i spelet som utgör vad spelaren kan göra inom 

spelets gränser. Man kan säga att det är själva hjärtat i spelet. Mekaniker i spel är 

saker som spelaren gör t.ex. skjuter med ett vapen, hoppar över hinder etc. 

Dynamik (Dynamics): Beteendet som uppstår bland mekanikerna av interaktionen 

från spelarens handlingar i spelet. Dynamiken är obestämda handlingar som händer 

under spelets gång som t.ex. att du i ett bilspel kan åka utanför banan för att du kör 

dåligt. Det finns ingen regel som säger att du ska göra det men det finns möjlighet att 

göra det. 

Estetik (Aesthetics): Den känslomässiga upplevelsen som uppstår hos spelaren när 

hen interagerar med spelets dynamik. Estetik är effekten dynamiken har på spelaren, 

känslomässigt och dessa beskrivs av b.la. Challange, Fellowship och Discovery. Det 

finns allt som allt 8 olika estetiker inom spel.

1. Sensation: Game as sense-pleasure 2. Fantasy: Game as make-believe

3. Narrative: Game as drama 4. Challenge: Game as obstacle course

5. Fellowship: Game as social framework 6. Discovery: Game as uncharted territory

7. Expression: Game as self-discovery 8. Submission: Game as pastime
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Det är viktigt att titta på hur diverse spel arbetar med sambandet mellan MDA för att få en 

bättre uppfattning om hur diverse saker skulle kunna fungera i ett spel. Det är även ett sätt 

som tillåter oss att hitta inspiration för att utveckla vår gestaltning men även ett sätt att ta reda 

på vad vi inte bör använda. Spelen som vi kommer att analyserar utifrån MDA är framförallt 

pusselspel och labyrint spel då det kan förstärker vår kunskap inom den speltypen som vi 

kommer att gestalta.

När vi började analysera spel tittade vi först övergripligt på spelens mekaniker ifall de var 

intressanta samt om de skulle komplettera vår undersökning och gestaltning. Där efter tittade

vi på det som var grafiskt tilltalande för gestaltningen. Efter smått sållande och diskuterande 

valde vi ut att analysera spelen “Keep Talking” och “The Witness” djupare då dessa tilltalade 

oss mest inom det projektet behövde.

Vi valde att analysera spelet “Keep talking and nobody explodes” som är ett spel som går ut 

på att man ska desarmera en bomb. Det är två stycken som spelar, en som är inne i spelet och 

övervakar vilka tecken/symboler som finns på bomben medan den andra spelaren sitter med 

en manual. Spelaren med manualen får information från den andra spelaren så hen kan 

undersöka i manualen vad som behövs göras för att desarmera bomben i tid. 

Huvudmekaniken med spelet är att spelarna tillsammans ska kommunicera och lösa pusslet 

innan tiden går ut! Dålig kommunikation kan leda till att bomben sprängs och du måste börja 

om från början.

Bild 1
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Bomben är uppbyggd av olika pussel samt ledtrådar som alla pekar mot olika delar i 

manualen. Ger den ena spelaren den andra fel information så kan det leda till att man råkar 

spränga bomben. Som vi ser i bilden här ovan (Bild 1) där pilmarkören är, står det massa ord 

och bokstäver. Spelarna måste här kommunicera på riktigt hög nivå för att det ska bli rätt då u 

och you låter likadant, lika så your, ur och your are.

Ett annat spel som vi valde att gå djupare in på är spelet “The Witness” som är ett open world, 

singel player, pusselspel i en väldigt härlig lowpoly miljö. Spelet går ut på att du som spelare 

ska lösa pussel och problem vilka låser upp nya mekaniker inom pusslen.

Bild 2           Bild 3                     Bild 4                           Bild 5                          Bild 6

Som vi ser i bilderna ovan (Bild 2-6) så har vi valt ut några exempel på de vanligaste pusslen 

och mekanikerna i spelet. Det börjar väldigt simpelt, se Bild 2, där du bara ska dra ett rakt 

streck från stora punkten till den rundade änden, (alla pussel går ut på att dra ett streck från 

den stora pricken till den rundade änden). Svårighetsgraden på pusslen eskalerar i svårighet 

rätt kvickt och nya mekaniker som t.ex. svarta och vita prickar dyker upp. Dessa får inte vara 

inom samma “område/fält” (Bild 3). Nästa svårighetsgrad blir att prickarna får fler färger 

(Bild 5) och att symboler (se Bild 4 och 6) dyker upp vilka alla har olika betydelser som man 

under spelets gång själv får lista ut.

Estetiskt sätt har The Witness en väldigt speciell stil. Den är low poly, dock inte jätte low 

poly, samt att skaparen har använt sig av väldigt starka, klara och matta färger vilket ger 

spelet en lite magisk och väldigt fridfull känsla.
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Bild 7

Även omgivningen, byggnader och natur är del av pusslen i detta otroligt välplanerade spel. 

Som vi ser i bilden ovan (Bild 7) så bildar “kajen/bryggan” och utloppet ett rätt simpelt 

“pussel”, dock måste du stå på rätt ställe för att se det och kunna lösa det.

Utifrån de analyser som gjorts valde vi att implementera de mekaniker som båda tidigare 

nämna spel bygger på. Ett spel baserat på problem som spelaren löser med hjälp av pussel 

vilka genom hela spelets gång är liknande uppbyggda men blir gradvis svårare då fler 

mekaniker inom pusslen uppstår. Då vår undersökning fokuserar på kommunikation valde vi 

att även införa mekaniken från “Keep Talking” där det är två spelare var av den ena “spelar” 

spelet medan den andra sitter och läser i en manual för att tillsammans kunna lösa problemen 

de ställs inför. Denna mekanik tog vi dock och utvecklade vidare och drog det till att man 

istället är tre spelare där den ena ser världen, en går och den tredje läser en “karta”. Vi gjorde 

detta då det skulle gynna syftet, samt att konversation får en helt annan innebörd för 

gestaltningen.

Vi diskuterade även mekaniken där du har en timer som går (tidspress), men kom överens om 

att detta skulle förstöra lite så att spelarna kanske stressar igenom och missar syftet med att 

kommunicera på en djupare nivå. Däremot diskuterade vi istället på att sätta in att det skulle 
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komma upp en “score board” när spelet är avklarat där det står hur lång tid det tog för dem att 

ta sig igenom.

När det kom till grafiken tyckte vi att “The Witness” hade den varma och mysiga känslan som 

skulle passa och lyfta gestaltningen, men vi valde att gå på ännu lägre på lowpoly stuk då vi 

tyckte det skulle förstärka mysighetskänslan i spelet men även simpliciteten. Vi valde även att

använda oss av de starka, matta men ändå jordiska färgerna då dessa passade in i den 

harmoniska och avskalade gestaltning vi ville ha. “Keep talking” har även det rätt simpel 

grafik samt färgsättning. Dessa färger är dock mer neutrala och väldigt tråkigt gråa.

3.2 Gestaltningsmetoder

Denna del kommer att handla om de metoder och tekniker vi använt oss av för att utveckla vår 

gestaltning. Vi tar upp de stora metoderna och sedan presenterar vi de tekniker vi används oss 

av inom dessa metoder och diskuterar kring dess relevans inom projektet och gestaltningen.

Vi gick in i kursen med en vision av att producera en visuell spelliknande gestaltning där vi 

kunde visa upp vår situerade kunskap inom skapandet av digitala medier, främst spel. Efter 

val av undersökningsområde och grävande i diverse vetenskapliga texter beslutade vi oss om 

att enbart en visuell upplevelse inte skulle räcka till det vi ville testa, därav började vi nysta 

samt spåna på nya idéer och kom slutligen fram till att ett digitalt spel skulle komplettera 

undersökningen bäst.

Vi vill ha in någon typ av samarbetsövning för att ha som en konversationsstartare, därför 

valde vi efter många om och men att göra ett pusselspelsbaserat gestaltningsarbete. En 

samarbetsövning tror vi kan vara bra för att få igång en avslappnad och mindre påfrestande 

konversation samt att vi tror det skulle kunna leda till att den ensamma individen kan få ta en 

plats i gruppen. En samarbetsövning kan även öka förtroendet hos individerna i gruppen samt 

att man kan lära sig lyssna på vad alla i gruppen har att säga.

Efter mycket analyserande av olika typer av pusselspel kom vi till slut fram till att det var en 

labyrint vi skulle göra då detta tillförde mest till undersökningens och gestaltningens syfte. 
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Spelet utspelar sig i en labyrint där du som spelare är rullstolsbunden och ska hitta hem från 

parken. Till din hjälp har du en kartläsare (GPS) och en assistent som är blind.

Ett faktum som uppstod rätt tidigt in i diskussionen kring gestaltningen var att alla 

mekanikerna vi ville ha med blev mer komplicerade och inte riktigt hade fungerat i alla 

perspektiv, därför bestämdes det rätt tidigt att utveckling av ett digitalt spel i 3D miljö med 

first person (hädanefter betecknat som fpp) var rätt väg att gå för att gestaltningen skulle 

komplettera undersökningen mest. En beslutad faktor om att göra ett digitalt spel var b.la. för 

att kunna nå ut till så många som möjligt då ett analogt spel blir väldigt begränsande samt 

svårare att visa upp för en större publik. Med ett digitalt skapat spel har vi möjligheten att 

sprida gestaltningen online vilket ökar mottagargruppen och antalet människor som kan ta del 

av vår slutgiltiga gestaltning.

Vi diskuterade för- och nackdelar med de olika spel perspektiven som 2d, topdown, tpp och 

fpp. Beslutet hamnade till sist på att gå vidare med fpp då det gynnade gestaltningen mest. 

Alla de andra perspektiven innehåller en karaktärsmodell som vi kom överens om att den 

enbart distraherar spelaren samt att spelaren inte kan koppla sig själv lika tydligt till

karaktären i spelet. Vi diskuterade även om att man med topdown kommer att se antingen för 

mycket av labyrinten och på så sätt “kringgå” mekaniken där du ska kommunicera med 

kartläsaren. Ett annat scenario blev att du inte såg tillräckligt och kunde därför inte beskriva 

din omgivning för den som läser i manualen om hur du ska ta dig vidare.

Unreal Engine4 (hädanefter kallad UE4) kom vi fram som det bästa alternativet för att göra 

gestaltningen i då UE4 är en open source motor för spelutvecklare. En annan stor del varför 

valet av att använda UE4 berodde på den situerade kunskap vi besatt från tidigare projekt. När 

valet av vilken motor som skulle komplettera undersökningen samt gestaltningens behov bäst 

kom UE4 på första plats på grund av användarvänligheten och den stora community som är 

mycket hjälpsam. Det diskuterades även om en annan populär motor som heter Unity 3d.

Unity 3d hamnade inte på gruppens första plats då det inte skulle gynna gestaltningen på 

samma sätt som UE4, detta berodde på bristen av kunskap inom Unity 3d motorn skulle ställa 

till problem för gruppen. Vi pratade om att det hade kunnat vara bra att sätta in sig i en annan 

spelmotor för att utvidga våra kunskaper, dock kände vi att tiden skulle kunna bli ett hinder 
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samt att stress av att hinna klart hade blivit ett faktum, där av valde vi den lite enklare, men 

minst sagt lika effektiva motorn vi är vana att arbeta med.

Från början planerade vi att använda oss av Blender, ett open source 3D modellerings 

program, dock när tidsplaneringen var satt insåg vi att tiden inte skulle räcka till då ingen av 

oss hade tidigare kunskap inom programmet och valde därför Autodesk Maya istället. 

Autodesk Maya är ett 3D modelleringsprogram som vi båda har rikliga erfarenheter inom 

samt besitter den kunskapen av att producera produktionsmaterial snabbt och enkelt.

3.2.1 Gray-boxing som koncept

Vi diskuterade i gruppen om vilken metod vi skulle använda oss av för att testa om spel 

konceptet med fokus på kommunikation skulle fungera. Det tog inte lång tid innan vi kom att

tänka på gray-boxing då gray-boxing är en av dem vanligaste metoderna som spelutvecklare 

använder sig av för att tidigt i produktionen kunna testa om flödet fungerar samt att ta reda på 

om spelet har en fungerande design (Fahad, 2015, 6 maj).

Denna arbetsmetod består av att man använder sig av boxar och cylindrar för att bygga upp en 

primitiv design av den tänka banan/världen. Den har fått sitt namn av det att man endas 

använder sig av ett grått material, samt boxar i diverse former. Den används även för att se att 

proportionerna blir korrekta.

Tid är en viktig aspekt och för att inte slarva bort tid på något som eventuellt inte skulle 

fungera så använder man gray-boxing metoden, kort sagt byggs en demo av spelets värld upp 

av endast gråa boxar och enklare mekaniker att testa. 

3.3 Spel test
När vi planerade speltestet utgick vi från det test Jesse Schell (2008) kallar för Usability 

Testing. Detta test går ut på att titta hur mekanikerna samspelar med varandra, samt hur de 

fungerar tillsammans med interaktion från spelarna. Under speltestets gång ville vi övervaka

hur kommunikationen fungerade och hur stor betydelse det hade om någon av spelarna blev 

distraherade samt att vi ville analysera extra noga att konceptet och mekanikerna fungerade. 
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För att få ut den informationen vi sökte efter ställde vi oss frågorna nedan tagna ur Schells 

(2008) bok The Art of Game design: A Book of Lenses. Under testets gång antecknade vi 

smått på varje fråga enskilt, vilka vi sedan sammanställde i punkt 4.3.

Förstår sig spelaren på vad det är hen ska göra och hur spelet fungerar?

Upptäcker vi att spelarna känner sig uttråkade? När?

Upptäcker vi att spelarna under spelets gång verkar förvirrade? När?

Upptäcker vi att spelarna under spelets gång blir frustrerade? När?

Har spelarna någon speciell taktik de använder sig av för att lösa problemen de ställts 

inför?

Är svårighetsgraden lagom eller är den för lätt/svår?

Testet genomfördes genom att randomiserat fråga personer på skolan om de var intresserade 

av att testa vår produkt. Dessa bokade vi sedan in olika tider med där de själva fick bestämma 

vilken position de ville spela som. Under testernas gång, analyserade vi spelarna och hur de 

progressivt tog sig igenom spelet och kommenterade enbart deras framfart när vi bedömde att 

de inte skulle klara att ta sig vidare till nästa pussel.

4. Resultat och Diskussion
I denna del kommer vi att presentera de slutresultat vi kommit fram till samt diskutera kring 

de olika val vi ställts inför. Vi kommer även att diskutera om hur vi har tänk och fattat de 

beslut vi gjort.

4.1 Arbetsprocess och Diskussion kring val av 
undersökningsområde 

När vi gick in i denna undersökning hade vi en klar bild av vad projektets och undersökning 

skulle vara inriktad på, nämligen känslan av ensamhet. Ensamhet är en stark känsla som under 

uppsikt kan sluta väldigt dåligt för den utsatta individen. Vi båda skribenter har själva varit 

med om olika faser/typer av ensamhetskänslor någon gång under våra liv och tycker att det är 

ett “gömt” problem inom samhället. Baserat på tidigare erfarenheter, känslor och liknande 
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intresse av att lyfta fram detta problem för samhället, inledde vi vår undersökning med att 

börja diskutera kring gestaltning.

Idén utvecklades från att till en början undersöka om vilka typer av ensamhet det finns och 

hur vi själva skulle kunna skapa dessa med hjälp av grafik, till att tekniken och sociala medier 

skapar ensamhet runt om i världen. Efter diverse läsande och grävande i artiklar, samt 

rådfrågande av handledare kom vi slutligen fram till att det egentligen inte var ensamhet vi 

var ute efter utan snarare ptp kommunikation.

En förklaring till att det kan ha blivit denna stora övergång var att vi från början var insatta för 

mycket i att göra något grafiskt och hade mera fokus på det än på själva undersökningen i sig. 

Detta ledde till att undersökningen snabbt fallerade och att den inte skulle hålla måtten 

kursmålen eftersträvade. En annan bidragande faktor kan vara det att vi nästa gång istället 

snöade in oss för mycket på känslan av ensamhet, vilket gjorde att undersökningen blev mer 

eller mindre åt det psykologiska hållet och inte tillräckligt medieteknisk. Detta gjorde att vi än 

en gång var tvungna att öppna upp vyerna och tankesätten kring ämnet samt fokus vilket 

gjorde att vi valde ut ett ämne som inte var för stort och brett samt något vi båda brinner och 

känner intresse för. 

En fördel med att vi ändrade inriktning i under arbetets gång var att vi nu hade en bättre 

undersökning men ändå med ett mer begränsat fokus som vi båda ville undersöka djupare. 

Undersökningen blev även mer intressant för andra samt att den fick en viktigare innebörd. Vi 

stötte dock på en nackdel med att byta fokus under arbetes gång vilket ledde till att vi 

förlorade dyrbar tid samt att de källor och information som vi hittade från tidigare 

undersökningar senare inte vara lika relevanta vilket ledde till att informationen blev 

oanvändbara. 

Vi anser att vi trotts motgångar och “slösande” med tid ändå fick till en bättre undersökning 

som båda skribenter kan vara mer stolta över. Vi insåg även under tiden vi arbetade med det 

nya undersökningsområdet att ändringarna vi gjorde nu istället uppfyllde ett större och 

viktigare syfte vilket kan få det moderna samhället att öppna upp ögonen för det problem 

sociala medier och tekniken medför.
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4.2 Resultat och Diskussion kring gestaltning
Resultatet av gestaltningen blev en “stads-” miljö i Unreal Engine 4 som är ett planerat 

virrvarr av vägar och gångar där spelaren ska ta sig från mitten av kartan till det utsatta målet i 

nedre högra hörnet, (se Bild 8). I “staden” finns utsatta vägmärken som med hjälp av en 

manual/guidebok vägleder dig genom labyrintens alla hinder och förbi dess omvägar.

Bild 8

4.2.1 Story
Gestaltningen hade från början ingen story utan var enbart ett problem som skulle lösas med 

hjälp av samarbete och kommunikation. Detta ledde till att under speltestets gång, (se punk 

4.3) uttryckte spelarna ett missnöje om att det inte fanns någon djupare mening med spelet. Vi 

tog till oss av kritiken och diskuterade fram en kort story för att spelet skulle få en bättre 

helhet samt för att mekanikerna där spelarna har olika roller skulle förklaras och gå hand i 

hand. När vi utvecklade storyn utgick vi från de mekaniker vi tagit fram och diskuterade kring 

dessa om hur vi skulle kunna skapa relevanta karaktärer som passade in samt ett syfte med 

varför man gör det man gör, (tar sig från punkt A till punkt B).
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Historien vi kom fram till slutade med att spelarna är två funktionsnedsatta som hjälper 

varandra att ta sig runt i världen. Dessa träffades under ett evenemang för funktionsnedsatta 

och blev snabbt vänner då deras funktionshinder kompletterade varann. Spelare 1:s karaktär är 

förlamad, sitter i rullstol och kan enbart röra på huvudet. Spelare 2:s karaktär, har grov 

synnedsättning och förlitar sig på att spelare 1 leder henne rätt och agerar som hens ögon. 

Spelare 3 spelar en blandning mellan en AI och GPS, som de två funktionsnedsatta 

personerna har med sig vart de än går. Denna GPS AI är dock väldigt speciell och har 

förprogrammerade navigeringsinformation. Den går alltså inte via GPS koordinater, utan på 

vad spelare 1 ser. Spelare 1 förklara vad hen ser för spelare 3 som i sin tur måste söka i sin 

databas, (manual), för att hitta vart spelare 1 och 2 befinner sig så att hen senare kan vägleda 

dem vidare till nästa “pussel”.

4.2.2 Leveldesign

Nedan kommer vi att diskutera om hur vi kom fram till att banan ser ut som den gör idag. Vi 

kommer även att ta upp för och nackdelar med designen samt visa upp skisser från tidiga 

stadier.

            Bild 9            Bild 10

När valet var gjort av att det var en labyrint som vi skulle bygga upp påbörjades skissandet av 

en design. Då vi själva hade svårt att föreställa oss hur vi skulle kunna få till en bra layout 

använde vi oss istället av en labyrint generator online via mazegenerator.se 
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(http://www.mazegenerator.se/). Denna metod gjorde att vi snabbt och enkelt kunde få fram 

en grunddesign på hur labyrinten kunde vara uppbyggd samt att vi sparade in tid. Vi valde en 

rund form på layouten då vi tyckte att detta skulle gå mot normen samt att det skulle vara 

mera intressant att skapa.

Labyrinten maze generator genererade var dock inte perfekt och hade enbart en väg att gå. Vi 

var enade om att vår labyrint skulle ha flera möjliga vägar spelaren skulle ta samt att det 

skulle finnas genvägar man under spelets gång skulle kunna låsa upp genom att lösa olika 

pussel. Detta gjorde att vi satte oss ner och diskuterade om möjliga ändringar i labyrinten och 

kom fram med resultatet, se Bild 9, där den röda linjen är vägen spelaren är tänkt att ta, den 

blå är en omväg som öppnar sig när spelaren är på att specifikt ställe och de gröna streckade 

linjerna är genvägar.

För att bygga upp banan använde vi oss av grayboxing och märkte rätt snabbt att den runda 

formen gjorde det svårt att få byggnader och dylikt att passa ihop samt att labyrinten i sig blev 

på tok för lätt att ta sig igenom. Detta gjorde att vi satte oss ned på nytt och började göra om 

den runda formen till en kvadratisk sådan istället där vi kunde avancera nivån samt få en 

bättre passform på hus och byggnader banan skulle vara uppbyggd av. Resultatet av detta blev

se Bild 10, där de färgade linjerna har samma betydelse som i den tidigare bilden bara det att 

de vart lättare att tyda här. Vi valde även att lägga till fler omvägar samt ställen där du utan 

hjälp lätt skulle kunna gå vilse och till slut hamna tillbaka vid början.

Innan själva uppbyggandet av banan skulle börja på riktigt, då mått och dylikt skulle 

bestämmas började vi med att bestämma oss för att vi ville ha så realistiska mått på allt som 

möjligt. Detta ledde till att vi skaffade oss ett måttband och gick ut i staden Karlshamn och 

började ta mått på byggnader, vägar, trottoarer och annat vi tycktes kunna behövas i 

uppbyggnaden av den digitala stad vi planerade att göra. Efter mätning och en del 

diskuterande kring hur vi snabbt och enkelt skulle kunna bygga upp staden kom vi fram till att 

vi skulle bygga moduler som vi sedan bara kunde placera ut för att på så sätt, lätt och enkelt, 

få ihop en stad vi senare skulle kunna ändra lite småsaker i. Modulerna vi använde oss av är 

25 x 25 meter och håller upp till 8st olika typer av byggnader samt plats för att kunna lägga 

till träd, bänkar, bord och andra propps som skulle kunna behövas i en stadsmiljö. 
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Bild 8, visar upp en topdown bild över hur banan ser ut i nuläget samt att de tänkta vägarna är 

ut markerade. Som man ser på bilden så är enbart halva kartan fylld med hus och dylikt, detta 

beror på att tiden blev knapp samt att det skulle ta för lång tid att sätta ut hus och byggnader 

över hela spelplanen. Detta beror först och främst på att vi till en början inte insåg hur stor 

banan egentligen var samt att textdelen i projektet tog längre tid än planerat. Då vi insåg att vi 

inte skulle hinna placera ut alla byggnader i tid kontrollerade vi kartan lite snabbt och kom 

fram med en alternativ väg (röd väg, se Bild 8) spelaren skulle kunna ta då banan enbart 

behövde vara halvfärdig. Vi satta även ut ställen där vi lätt skulle kunna spärra av “staden” för 

att spelaren inte ska uppleva världen som halvfärdig.

4.3 Resultat av Spel test samt diskussion kring observerade 
av spelare
Under det mindre speltestet som utfördes tidigt i gestaltningens gång fick vi svar på diverse av 

de frågor vi ställt oss själva inför testet. Trotts att det enbart vara några få som testade fick vi 

ändå en rätt klart uppfattning av det vi ville ha svar på.

Det vi upptäckte relativ tidigt under spel testets gång var att en av mekanikerna inte riktigt 

fungerade som vi hade tänkt oss. Mekaniken där ena spelaren skulle styra karaktären samt 

kontrollera vart den spelare som ser, tittar, fungerade men ändå inte. Vi diskuterade för och 

nackdelar med om vi skulle ha kvar det eller om vi skulle byta så att den som ser även styr 

blicken. Fördelar med att spelare 1 (ögon) kan titta runt blir att spelare 2 (ben) får mindre att 

koncentrera sig på samt att det blir lättare för hen att styra runt karaktären i spelvärlden.

Nackdelarna med detta blir dock att spelare 1 och 2 inte behöver kommunicera lika mycket då

det finns färre hinder att diskutera och vägleda kring.

Detta går emot det vårt syfte med gestaltningen men, det tillför även en större balans mellan 

alla 3 spelare inom kommunikationen. Alla 3 spelare har med den nya styrmekaniken lika stor 

del i konversationen istället för att bara spelare 1 och 2 ska diskutera kring hur de tar sig runt. 

Det nya sättet kommer förhoppningsvis även lösa ett av de andra problemen vi stötte på, 

nämligen det att spelare 3 (kartläsaren) lätt kunde bli uttråkad då hen lätt hamnade utanför 

eftersom fokusen mestadels bestod av att spelare 1 och 2 skulle lyckas navigera sig fram samt 

titta runt.
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Vi upptäckte att spelare 1 och 2 snabbt kom på ett sätt för dem att navigera sig runt med 

lättare fraser samt att spelare 3 enbart fick vara med på ett hörn och säga höger eller vänster. 

Detta var dock en riktigt tidig prototyp där spelare 3:s mekaniker inte var helt 

färdigutvecklade och var enbart halvt nerklottrade på en papperslapp. Då spelare 3:s

mekaniker var ofullständiga blev denna oftast rastlös samt verkade smått uttråkad. Det gjorde 

även att spelet blev mycket svårare än det var tänkt att vara men när alla 3 spelarna började

kommunicera helt med varandra tog det inte lång tid innan de flesta klarade sig till hela vägen 

till mål.

De fördelar vi upptäckte med speltestet gjorde att vi tidigt i gestaltningen kunde ändra de 

mekaniker som inte fungerade och ersätta dem med mer utvecklade och funktionella sådana 

istället. Vi fick även bekräftat att idén fungerade i praktiken samt att spelarna tycket det var en 

roligt och intressant idé. En nackdel med speltester var att spelarna ställde frågor kring 

storyn/berättelsen i spelet. Då detta inte fanns blev spelarna lite besvikna och syftet till att 

man skulle göra det man gör i spelet försvann. Med detta i baktankarna satte vi oss ner och 

smått började utveckla en kort story som enbart ska finnas där men egentligen inte ha någon 

större betydelse.

Som en slutsats av speltestet fick vi en bättre inblick i hur gestaltningen skulle byggas upp för 

att förstärka det syftet vi satt upp, samt en djupare förståelse i hur huvudmekanikerna agerade 

vid interaktion med spelarna. Det hjälpte oss även att snabbt och smidigt gallra bort onödiga 

funktioner och delar samt att det ledde till att den berättelse lösa gestaltningen fick en “story”.

4.4 Medieteknisk Ensamhet
Resultatet av undersökningen har lett till begreppet vi valt att kalla för medieteknisk ensamhet 

(Härmed kallt för MTE). För att beskriva MTE kortfattat står det för den ensamhet som kan 

uppkomma när en individ nyttjar/använder sig av tekniken och sociala medier samt gamla 

vänner som en “sköld” från verkligheten, nya vänner och “mänsklig kontakt”.

För att dyka djupare ner i fenomenet tittar vi närmare på faktorer som påverkar uppkomsten 

av MTE, en av de stora faktorerna är sociala medier. Med det stora utbudet av sociala medier 

t.ex. Facebook, Twitter och Instagram, har det tillåtit den enskilda individen att enkelt hålla 
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sig uppdaterad på vad vänner och bekanta gör. Sociala medierna har öppnat upp ett nytt sätt 

att ta reda på information, istället för att gå ut och kommunicera ptp med vänner kan du nu 

välja vara uppkopplad på sociala medier där du kan följa vännerna för att slippa prata med 

dem. 

Att vara social som t.ex. med ett samtal ptp kan bli jobbigt, ta för lång tid samt att du inte kan 

“kontrolläsa” och redigera det du säger, därför använder man sig av det mer komfortabla 

sättet genom att skicka ett sms. Det är kort och konkret samt att det inte behöver sägas mer än 

vad som är nödvändigt, plus att du kan kontrolläsa och redigera det du vill förmedla. Hen har 

nu t.ex. det enkla valet att skriva genom sociala medier, (i detta fall Facebook), till någon av 

de ca 1 591 miljoner registrerade Facebook användarna, (Number of monthly active Facebook 

users worldwide as of 4th quarter 2015 (in millions), 2015) istället för att ringa upp någon i 

hens begränsade kontaktlista och ha en muntlig konversation. 

Sherry Turkle (2011) beskriver detta som moderna Guldlocks principen, ”...texting puts 

people not too close, not too far, but at just the right distance.”

En annan viktig faktor som spelar stor roll i fenomenets uppkomst är bekvämligheten som 

tekniken och sociala medier medför. Tekniken i dagens moderna samhälle är så pass

utvecklad att du kan ta med dig den överallt. Detta tillåter dig att ständigt vara uppkopplad 

och komma åt dina diverse sociala medier dygnet runt vart i världen du än befinner dig, så 

länge det finns tillgång till någon form av uppkoppling/täckning.

Som med allt negativt har även MTE en positiv sida. Om individen t.ex. är mobbad eller 

utstött i det sociala sammanhanget kan de sociala medierna och den moderna tekniken vara 

hens räddning. Med hjälp av sociala medier kan hen välja att vara anonym vilket kan leda till 

mindre press från samhällets ramverk av att vara på ett visst sätt.

Sociala medier tillåter individen (oftast) att vara den person hen vill och drömmer om att vara. 

Utan de begränsningar och med det skydd som sociala medier utgör kan hen som individ bli 

accepterad på ett annat sätt av samhället. Personen i fråga har även möjlighet att finna nya 

vänner som kanske befinner sig i liknande situationer eller har liknande intressen. Sociala 

medier låter även individen att bevara kontakter hen har med gamla vänner då den ena parten 
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kanske har flyttat iväg p.g.a. t.ex. jobb eller utbildning. Harris, (2015) säger det att nackdelen 

med detta dock är att individen i fråga, lätt kan fastna i det digitala och tappa koppling till 

omvärlden/verkligheten. Det kan även medföra att hen känner sig än mer ensam vilket kan 

leda till mental ohälsa samt depression. 

Rebecka Harris (2015) skriver även “... loneliness generates an inertia of its own, as lonely 

people tend to increase their own feeling of loneliness.” och med detta menar hon på att 

ensamheten skapar en ond cirkel och att personen i fråga “utvecklar” större grad av ensamhet 

genom att känna sig ensam. Om då hen inte får den kontakten och uppmärksamheten hen är 

ute efter för att få ensamheten att minska/försvinna, så kan den istället bara växa sig ännu 

större och får riktigt dålig påverkan på individen i fråga.

Turkle, S. (2011) och Harris, R. (2015) anser att tekniken och de sociala medierna har dåligt 

inflytande på samhället och “utsatta” individer. Turkle menar på det att det digitala håller på 

att ta över och att vi har förlorat konsten att föra en ptp konversation. Harris håller 

med Turkle, men lägger även till att vi blir socialt isolerade. Keller, M. (2013) däremot anser 

att det kan vara positivt och att vi faktiskt blir mer sociala av tekniken och sociala medier. 

Hon uttrycker det såhär, “...studies have shown that people actually are becoming more social 

and more interactive with others, but the style of that communication has changed so that 

we’re not meeting face-to-face as often as we used to.” Keller menar på det att vi blir mer 

sociala och interagerar med varandra men, vi ses inte lika ofta ptp som vi brukar.

Vi båda skribenter håller med Keller i detta fall, dock tycker vi även att det både Turkle och 

Harris skriver är relevant då båda skribenterna varit berörda av fenomenen. Vi har märkt att

från det att vi var små/yngre och fram tills idag att vi håller fast vid gamla vänner samt att 

tekniken har tagit över vilket gjort så att man inte umgås lika mycket med sina fysiska vänner 

utan istället “träffas” online och t.ex. spelar. Tekniken gör att man lättare tänjer på vänskapen, 

från ett starkt band till en tunn, tunn tråd. Innan tekniken kom och blev så populär som den är 

idag, träffades man och umgicks dagligen, till det att man idag knappt hörs av varandra och 

när man väl hörs av blir det via något av alla de sociala medier som finns tillgängliga.

Det finn även positiva påföljder av att sociala medier blivit så stort som det blivit. En av dessa 

följder är att du kan hitta nya vänner, dock är dessa oftast bara vänner som du pratar med 
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online. Det finns även vissa sammanhang där individer får så bra kontakt över sociala medier 

att de bestämmer sig för att ses i verkligheten, blir riktigt bra vänner samt att det kan leda till 

kärlek. Det som komplicerar det hela är att när man träffas online inom sociala medier kan

den andra individen befinna sig allt från bara några meter bort till flera hundra mil, (t.ex. 

Stockholm till Sidney).

Även om du kan skaffa dig nya “vänner” och bekanta via sociala medier, anser vi att 

slutsatsen av MTE är mer negativt laddat då nackdelarna är fler än fördelarna samt att dessa 

kan utgöra större skada i längden. Majoriteten av de texter vi läst verkar alla enas om att 

sociala medier i längden skapar isolering hos individer och att detta lätt kan leda till problem 

inom samhället. 

Med slutsatsen av det vi tagit del av började vi tänka ut nya sätt vi skulle kunna använda oss 

av tekniken på för att få igång ptp konversation igen på lite nytänkande sätt. Här föddes 

följdfrågan på frågeställningen fram om hur vi som digitala medieutvecklare kan utveckla en 

gestaltning där tekniken och kommunikationen samspelar på nya sätt.

4.5 Slutdiskussion
I detta stycke kommer vi avslutningsvis att diskutera projektet och undersökningen som 

helhet men även ta upp det vi tycker har gått bra samt dåligt. Vi kommer att presentera hur 

man skulle kunna ta undersökningen och gestaltningen vidare samt vilka 

användningsområden gestaltningen kan tänkas ha i samhället.

Som två studenter inom medieteknik, tycker vi att det blivit en lyckad undersökning då vi 

klart fick fram användbar information om risker sociala medier kan medföra vilka vi senare 

kommer att kunna implementera i framtida arbeten. Arbetet flöt på under hela arbetsprocessen 

med få undantag då sjukdom och liknande spökat. Vi stötte även på diverse problem som t.ex. 

när vi skulle börja producera gestaltningen och med hjälp av det kommersiella, egen 

versionshanteringssystemet, Perforce (P4V), lägga upp en server så att vi kunde dela arbetet 

med varandra. P4V krånglade och gjorde att vi hamnade efter tidsplaneringen med 

gestaltningen i ca 2 veckor vilket kan vara en av anledningarna till att gestaltningen bara är 

halv komplett.
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Det användningsområde vi under skapandet av gestaltningen tänkt på främst är som ett 

verktyg för minska pressen hos individerna samt att lättare kunna starta en konversation där 

alla är neutrala och utgår från samma villkor. Detta gör att de framkrystade konversationerna 

som kan uppstå när x antal, för varandra okända, individer ska sätta sig ner och lära känna 

varandra. Vi har först och främst tänkt på t.ex. när en ny klass skapas och eleverna ska knyta 

band med samt lära känna varandra. Gestaltningen skulle även kunna fungera som en 

samarbetsövning på företag som vill ha ett tätare band mellan kollegorna samt en bättre 

arbetsmoral.

Något vi skulle kunna ha gjort bättre är att tidigare be om personlig handledning samt sätta en 

mera fast frågeställning istället för att ha en väldigt vag sådan under en längre tid. Vi skulle 

även ha börjat med fokus på undersökning och text istället för att enbart diskutera om hur 

gestaltningen skulle utspela sig både grafikmässigt och narrativt, men även mekanikmässigt.

Vi tror att nästa steg i undersökningen skulle vara att gå in på det mer psykologiska när det 

kommer till vad sociala medier och teknik åstadkommer hos enskilda individer. 

Gestaltningsmässigt tror vi att man skulle kunna utveckla en form av analogt multi user 

brädspel med digitala inslag i form av t.ex. mobil applikation som visar bilder/beskrivningar 

för spelaren.
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Bilder och Figurer
Fig. 1: Hämtad 29 mars 2016 från http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-

monthly-active-facebook-users-worldwide/

Bild 1: Skärmbild av spelet Keep Talking and nobody Explodes, 2015, retuscherad och klippt 

av Henrik Johansson, Mars 2016. 

Bild 2 – 6: Skärmbilder av spelet The Witness, 2016, retuscherade och klippta av Dan 

Kärrholm, Mars 2016.

Bild 8: Skärmbild av gestaltningen, retuscherad av Dan Kärrholm, Maj 2016.

Bild 9 – 10: Skapade i programmet Adobe Illustrator CC av Dan Kärrholm, Mars 2016.
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Ordlista
AI: Artificial Intelligence. Dator med digital ”hjärna” och intelligens.

Anonym: Dina personliga uppgifter visas inte och du har inte ditt riktiga namn, ålder eller 

utseende.

Digitala Spel: Ett spel gjort på digitala medier.

FPP: first person perspectiv (första persons perspektiv), spelperspektiv där spelaren spelar 

som “sig själv” och ser allt som om den själv skulle vara i världen och titta runt.

GPS: Global Position System. Ett verktyg för att veta din position baserat på koordinater.

Level: I stället för att säga bana, säger man i spelvärlden ”level”. Ordet står för den bana som 

spelaren spelar på.

MDA: Mechanics, Dynamics and Aesthetics (Mekanik, Dynamik och Estetik), är en 

designmetod va har använt oss av för att analysera och titta på spel.

MMO: Massively multiplayer online game. En form av digitalt spel där flera spelare kan 

spela i samma värld samtidigt.

MMORPG: Massively multiplayer online rogle-playing game. Samma som MMO fast att 

man lägger till att spelarna även roll spelar (lossas vara en annan karaktär en sig själv).

Ptp: Person till Person

Server: En skärmlös dator som är uppkopplad till internet och som används för att lagra 

information åt användaren/användarna.

SMS: Short Message Service. Ett kortare meddelande man kan skicka från en 

mobiltelefon/smartphone till en annan.
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TPP: Third person perspectiv (tredje persons perspektiv), spelperspektiv där spelaren ser 

karaktären snett uppifrån/bakifrån.

Topdown: Spel som utspelar sig där du ser karaktären och miljön ovanifrån.

WiFi: Modern trådlös nätverkskommunikation.

World of Warcraft: Ett av tidernas största MMO/MMORPG skapat av Blizzard 

Entertainment
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Teknisk Bilaga
Adobe Acrobat: Ett datorprogram för att skapa, visa och redigera pdf-dokument. Använt för 

att redigera och skapa slutlig inlämnings pdf.

Adobe Photoshop: 2D-mjukvara. Använt tillsammans med Abobe Illustratior för att skapa en 

labyrint/level layout, samt för att skapa texturer till diverse 3D modeller.

Adobe Illustratior: 2D-mjukvara för vektor grafik. Använt tillsammans med Adobe 

Photoshop för att skapa en labyrint/level layout, samt för att simpelt kunna få till snygga och 

simpla 2D texturer till diverse 3D modeller.

Autodesk Maya 2015: 3D-modelleringsprogram, använt för att skapa 3D modeller till spelets 

miljö.

Google docs: Ett ordbehandlingsprogram online via Google. Använt för att sammanställa 

text.

Helix Cloud: En online server med ett molnbaserat lagringsutrymme. Använt för att lagra 

P4V på.

Microsoft Word: Ett ordbehandlingsprogram. Använt för efterarbete med text samt 

exportering till pdf.

P4V: Ett kommersiellt, egenversionshanteringssystem utvecklat av Perforce Software. 

Använt för att båda ska kunna arbeta på samma projekt samtidigt.

Unreal Engine 4: En spelmotor skapad av Epic Games. Användes för att skapa gestaltning i.

Unreal Engine Blueprints: Ett node baserat programmeringsspråk i Unreal Enginge 4. 

Använt för att programmera ingame mekaniker.
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Youtube: En videogemenskap (webbplats med videoklipp uppladdade av användare). Använt 

för att hitta tutorials på diverse saker inom gestaltningsproduktionen.


