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SAMMANFATTNING 

I dagens applikationsutveckling är Facebook integration 

en stor del och det finns en mängd 

integrationsmöjligheter. Men har det undersökts om viral 

delning har en påvärkan på Facebook integration i ett 

mobilspel? I denna rapport ville jag göra just detta. Ta 

reda på ifall det finns något bevisat sätt att få en 

applikation att bli mer viralt delbar. Metoden jag har 

använt för göra detta är att leta i artiklar efter metoder 

som säger sig uppmuntrar viralt delande, samt 

implementerat Facebook integration i ett Gideros Mobile 

projekt. Resultatet av detta examensarbete blev en 

fungerande bas-implementation av Facebook integration, 

med delar av viralt motiverande aspekter.  Slutsatsen 

utgav att viral delning går att främja, dock kan man inte 

vänta sig ett omedelbart resultat.  Rapporten bidrar till 

området genom att visa hur det görs på en specifik 

plattform och vilka problem som kan uppkomma. 
 
INLEDNING 

Viralitet är när något på internet delas snabbt och brett 

bland personer via till exempel sociala nätverk. 

Produkter och tjänster kan tjäna mycket på att bli viralt 

delade, men kan det virala delandet motiveras genom att 

lägga upp delningsmöjligheter på vissa bevisade sätt? 

 

Detta examensarbete går ut på att undesöka ifall det finns 

några bevisade sätt som uppmuntrar till viralt delande. 

Och isåfall implementera det i samband med Facebook 

integrationen till mobilspelet Gravel. 
 
Syfte 

Med detta examensarbete vill jag implementera 

Facebook integration i det mobila spelet Gravel. Där jag 

också vill uppmuntra viralitet för spelet och dess banor, 

så att en större mängd personer kan få reda på spelets 

existens samt lätt kunna få tillgång till nya och gamla 

banor. 
 
Frågeställning 

 Hur implementeras Facebook integration i en 
Gideros Mobile app? 

I mitt arbete kommer jag använda en annan plattform än 

vad som vanligvis används vid apputveckling, det som 

vanligtvis används är Java för Android och Objective-C 

för iOS, så hur gör man på Gideros Mobile? Kommer 

man ändå göra på liknande sätt eller blir det helt 

annorlunda? 

 

 Kan man implementera Facebook integration i 
mobilspel för att uppmuntra viralt delande? 

Viralt delande har potential till nå många personer med 

en viral effekt. Men kan man uppmuntra det? Och på 

vilket sätt har det bäst effekt? 

 

Avgränsningar 

Alla Facebook funktioner som finns tillgängliga till 

Android och iOS kommer inte användas då 

huvudplatformen som används är Gideros Mobile, vilket 

använder ett egenskapat Facebook-plugin som inte har 

alla funktioner helt klara och dokumenterade. 
 
BAKGRUND 
 
Mobilspelet Gravel 

Gravel är ett mobilspel som utspelar sig i rymden, där 

man som spelare hjälper ett rymdskepp att ta sig igenom 

asteroidfält till mål med hjälp av utplacerbara 

gravitationsnoder. De utplacerbara noderna drar allting 

inom en viss radie till sig, så med hjälp utav dessa kan 

spelarens skepp ta sig frammåt, men noderna kan även 

dra in asteroider så att de krashar in i spelaren så att 

spelaren tar skada.  

 

Gravel är ett spel som är utvecklat och framställt av 

Therese Kristoffer Publishing AB, som med hjälpt av en 

tidigare exjobbare utvecklat spelet tills dess att jag 

började med mitt examensarbete. Så grunden var redan 

byggd i Lua och Facebook stöd behövde implementeras 

för att spelet och dess banor skulle kunna nå fler folk 

samt för att färdigställa produkten.  

 

För att få en bild av hur den slutgiltiga versionen av 

Facebook integrationen skulle se ut så sattes det upp en 

kravlista. Kravlistan för implementationen ser ut som 

följande:  

 

 Kunna dela en Gravel-bana inne i Gravel-appen till 

Facebook.  

 

 Kunna klicka på statusuppdateringen i Facebook så 

att Gravel-appen startar den delade banan. 

 

 Kunna få in informationen som behövs för att bygga 

banan i Gravel ifrån Facebook statusuppdateringen, 

och på så vis slippa spara banan på någon extern 

databas. 

 

 Kunna (i Gravel appen) komma åt banor som är 

delade på Gravels publika Facebook-sida. På så sätt 

kunna få nya banor som inte bara är byggda av 

spelarens vänner. 

 
Lua 

Lua
1
 är programmeringsspråket som används i projektet 

och i Gideros Mobile. Lua skapades 1993 av Roberto 

Ierusalimschy och är ett lättviktigt skripting språk, samt 

även open source, det vill säga att vem som helst kan 
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komma med förslag på ändringar till språket som har 

möjlighet att implementeras i nästa version. 

 
Trello & Git 

Jag var inte ensam med att jobba på spelet Gravel, det 

var två andra examensarbetare som arbetade med egna 

projekt till Gravel också. Så för att hålla varandra 

informerade om ändringar och förslag till ändringar så 

använde vi oss av Trello
2
. Trello är en 

projekthanteringssida där grupper kan skapa projekt och 

lägga till uppgifter (tasks) som behöver göras inför och 

under projekt. Detta var bra eftersom man lätt kunde se 

om stora ändringar skulle hända så att man kanske 

behövde ändra i sin egen kod för att få det att passa in i 

den nya implementationen.  

 

Git
3
 var något vi också använde  för att kontinuerligt få 

alla som arbetade med projekt uppdaterade med nya 

ändringar som gjorts, samt kunna få versionshantering i 

projekten, vilket är användbart då ibland stora ändringar 

görs och man kanske vill se hur det såg ut innan 

ändringen eller återgå till en gammal version. 
 
TEORI 
 
Platformsval 

Eftersom spelet Gravel redan hade påbörjat utvecklas så 

var valet av plattform inget upp till mig att välja. 

Plattformen som valts var Gideros Mobile, vilket är en 

plattform som är byggd i C/C++ för att kunna utveckla 

mobilspel till både Android och iOS. I Gideros Mobile  

använder utvecklaren Lua för att koda spelet.   
 
Facebook SDK och Graph API 

SDK (förkortning av Software development kit) är en 

uppsättning utvecklingsverktyg som används vid 

utveckling av mjukvara för att tillåta till exempel 

applikationer att använda vissa fördefinerade funktioner. 

Till exempel så kan Facebooks SDK användas för att få 

tillgång till nödvändiga funktioner så att man kan logga 

in, logga ut, göra statusuppdateringar och så vidare. 

Facebooks SDK
4
 finns både till Android och iOS så att 

man just ska kunna få kopplingen mellan Facebook och 

användarens mobil så som Facebook vill att det ska 

fungera.  

Detta hjälper både utvecklaren och Facebook, då det blir 

lättare för utvecklaren att integrera Facebook i hens 

applikation medan för Facebook så får de bra kontroll 

över hur deras tjänst kan användas samt en enhetlig stil i 

alla applikationer. 

 

Graph API är ett system Facebook har skapat där 

utvecklare kan skicka in förfrågningar om mer precis 

information. Det vill säga att det till exempel går att ta 

reda på vilka vänner en person har, de senaste 

statusuppdateringarna en person gjort, hur många ’likes’ 

en statusuppdatering har fått, och så vidare. Det går 

också att skicka in information via Graph API:t, det går 

                                                           
2
 https://trello.com/ 

3
 http://git-scm.com/ 

4
 https://developers.facebook.com/docs/android/ 

till exempel att publicera en uppdatering ifrån Graph 

API:t direkt till användarens Facebook-flöde.  

 

Både Facebooks SDK och Graph API använder sig av 

inloggning och tokens för att göra hämtningar av 

information så säkert som möjligt, men också så att 

Facebook vet om vilken eller vilka personer som har 

hämtat informationen ifrån deras databaser. Figur 1 visar 

hur en användare går till väga för att hämta information 

ifrån Facebook via detta system. 

 

 
Figur 1 5 

 
Viralitet 

Exjobbets syfte är att se om det går att integrera 

Facebook i mobilspelet Gravel och samtidigt uppmuntra 

viralt delande. Men, vad är då viralitet? Viraldelning är 

spridningen av information från en person till många 

andra, genom till exempel deras sociala nätverk över 

internet. [2]  

Steve Jurvetson och Tim Draper introducerade termen 

viral marknadsföring år 1997. Viral marknadsföring 

innebär att informationen som blir delad når många 

personer snabbt samt sprids vidare av dessa personer, så 

att en sort kedjereaktion inträffar. Ett annat ord för detta 

enligt vissa är word-of-mouth, WOM som förkortning. 

[6]  

 

Det uppkom lite olika tycken om vad viral 

marknadsföring var. Michael Pastore argumenterade att 

viral marknadsföring bara var WOM marknadsföring, 

där en person berättar om produkten till andra  personer. 

Mark Modzelewski däremot argumenterade att 

viraliteten online till skillnad ifrån WOM är mer positivt 

för den ursprungliga delaren, det vill säga att den som 

delade informationen först i sin krets av vänner får all 

uppmärksamhet och blir mer intresserad och engagerad 

av att informationen når många fler personer. [6] 

 
Varför delar man? 

Initialt så delar personer information när de upplever 

känslor så som sorgsenhet, rädsla, glädje eller 

inspiration. [2]  Delning inträffar också när det känns 

enkelt och tar lite tid samt när man känner att man 

                                                           
5
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https://www.ibm.com/developerworks/library/x-

androidfacebookapi/ 
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hjälper någon eller  hjälper främja välgörenhet. [5] Man 

ser ganska klart att starka känslor har påverkan till om 

man delar eller inte. 

 
Fungerar viral marknadsföring och -delning? 

Artikel [7] (som varit med i konferensen ”Management of 

Mobile Business, 2007”) använder sig uav en 

undersökning som Skopos, ett oberoende 

forskningsinstitut, gjort som visar på att 30 procent av 

smartphone användare skulle ladda ner en 

mobilapplikation om någon de känner rekommenderade 

applikationen. [3] Detta visar på att få rekommendationer 

och statusuppdateringar om produkter från personer man 

känner och litar på kan få oss att ge produkten en chans. 
 
METOD 

 
Förstudie 

Förstudien utfördes första veckan i examensarbetet för 

att se om något i kravspecifikationen behövde ändras 

eller om det var något som behövdes tänkas om helt. 

 

Jag undersökte för att se ifall Gideros Mobile stödde 

någon form av Facebook integration och hittade rätt 

snabbt att Gideros Mobile hade ett pluginsystem. Till 

pluginsystemet hade de även påbörjat utvecklingen av ett 

Facebook-plugin. Facebook-pluginet hade alla 

nödvändiga basfunktioner vilket innebär att kunna dela, 

logga in, logga ut samt hämta saker från Facebook. Alla 

dessa funktioner var nog för att kunna börja arbetet 

 

Efter att ha undersökt huruvida det var möjligt att 

implementera med Gideros Mobile så började jag läsa 

om vad Facebook hade för stöd för mobilapplikationer. 

Facebook har ganska bra stöd för både hämtning och 

skickning av information till både Android och IOS via 

deras SDK samt att Facebooks Graph API funktioner 

också går att använda.  

 

Då jag behövde göra mig bekväm med att använda 

Gideros, Lua samt Gravel-projektet så läste jag igenom 

några klasser i Gravel projektet för att försökta förstå hur 

flödet i programmet var under körning, samt hur koden 

var strukturerad och skriven. Utöver det så läste jag 

igenom Gideros Mobiles dokumentation och tittade in i 

hur Luas satser och datastrukturer var definerade. 

 
Implementation 
 

Uppstart 

Det första som behövdes för att komma igång med 

implementationen av Facebook integrationen var att få 

tillgång till Gideros Facebook-plugin. Plugin:et kom man 

bara åt igenom att vara en betalande kund hos Gideros 

Mobile. Så jag fick kolla med min uppdragsgivare om 

det var en möjlighet att skaffa en licens och hur snabbt 

det kunde lösas. Det gick bra att skaffa en licens 

eftersom det ändå skulle behövas senare för att 

applikationen skulle kunna lanseras. 

  

Facebook-pluginet hade funktioner för att komma åt de 

grundläggande anropen till Facebook. Dessa består av: 

Autentisering. ”Get”-funktioner, för att kunna hämta 

information ifrån Facebook. ”Post”-funktioner, för att 

kunna skicka information som antingen publiceras eller 

sparas på Facebook. ”Delete”-funktioner, för att kunna ta 

bort vissa objekt som publicerats på Facebook. Samt 

även ”Event”-funktioner som körs när en Facebook 

funktion körs, för att utvecklaren ska kunna veta om 

funktionen kunde utföra det som var tänkt, till exempel 

om publiceringen av ett inlägg gick bra, eller om något 

gick fel. 

 
Facebook developers 

För att kunna använda Facebook i sin applikation samt 

kunna samla information och dela inlägg behövde man 

skapa ett developer-konto på Facebooks developer-sida
6
. 

På developersidan behövde man sedan skapa en app som 

kan länkas till den applikationen man har skapat till 

Android eller iOS. Detta är viktigt för att sedan kunna få 

tillbaka information när till exempel en användare 

klickar på en statusuppdatering i Facebook som länkar 

till spelet Gravel, så att applikationen vet vilken bana den 

ska starta. Det som man behövde lägga till i Facebooks 

developer-sida var vilken key hash som är kopplad till 

applikationen samt vad applikationspaketet heter och 

vilken klass som är huvudklassen för applikationen. Allt 

detta för att bland annat kunna starta rätt applikation och 

skicka information till den. 

 
Integrering av Facebook i Gravel koden 

När jag var klar för att börja implementera kod i Gravel 

projektet började jag med att be användaren logga in till 

Facebook. När användaren har fått skriva in 

inloggningsinformation ber applikationen om en 

uppsättning rättigheter som användaren kan neka eller 

acceptera. Accepterar användaren inte rättigheterna så 

kan användaren inte använda Facebook funktionalliteten.  

 
facebook:login(appId,{"basic_info","user_a

bout_me","publish_actions","publish_stream

"}) 

 

Dessa rättigheter bestämmer vad applikationen har rätt 

att hämta för information om användaren ifrån Facebook. 

Som man ser i exemplet ovanför så får applikationen 

hämta basinformation, informationen i ”om mig” sidan 

samt vad användaren gjort för statusuppdateringar. Det 

finns dock många fler rättigheter som applikationen kan 

be om att få tillgång till.  

 

Därefter kommer koden för att öppna själva 

dialogfönstret där användaren kan dela en bana och 

skriva ett meddelande. Jag valde att lägga en klickbar 

knapp på poängskärmen som kommer upp i slutet av 

varje bana. Knappen startar funktionen som kör 

delningskoden för dialogfönstret ifrån Gideros Mobiles 

Facebook-plugin. 

 
facebook:dialog("feed",{link=fbLink,pictur

e=fbPicture,name=fbName,caption=fbCaption,

description=fbDescription}) 
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Parametrarna i funktionen facebook:dialog används för 

att fylla ut informationen i statusuppdateringen. I figur 2 

så ser man hur det slutgiltiga resultatet kan se ut efter att 

användaren valt att dela en bana.  

 

 
Figur 2 

 
Köra applikationen i Android-miljö 

För att testa hurivda Facebook funktionerna jag kodat i 

Gravel spelet fungerade så behövde jag exportera hela 

projektet ifrån Gideros Mobile till ett Android-projekt. 

Det behövdes göras eftersom vissa Facebook-filer 

behövde läggas till för att mobiltelefonen skulle kunna 

känna igen funktionerna som anropades.  

Jag importerade det nya android projektet in i Eclipse
7
, 

en IDE (Integrated development environment)  som 

används vid Android programmering, för att kunna lägga 

till de nödvändiga filerna. Till exempel så behövdes 

Facebooks SDK samt diverse biblioteksfiler ifrån 

Gideors Mobile läggas till för att Facebook integrationen 

skulle fungera på en Android telefon. Jag använde 

Facebooks Android sdk 3.8 i detta projekt, då det var den 

nyaste vid tillfället. Jag valde att inte använda Graph API 

eftersom SDK:n var enklare och smidigare att 

implementera. 

 
Agil utveckling 

Jag och de andra som arbetade på Gravel spelet arbetade 

agilt
8
 tillsammans med uppdragsgivaren, det vill säga att 

vi snabbt kunde anpassa oss efter nya direktiv och 

problem som uppstod. 

 

Eftersom vi var tre personer totalt som jobbade med 

spelet Gravel samtidigt fast med olika examensarbeten så 

passade agil utveckling ganska bra.  

 

Vi hade korta scrum
9
-aktiga möten med uppdragsgivaren 

vissa dagar innan vi började. De gick ut på att diskutera 

hur arbetet gick, vad som hade förändrats och om vi hade 

funderingar eller om vi fastnat på någon del av 

utvecklingen. Men vanligvis hade vi inga möten dagligen 

utan jag och de andra två som arbetade diskuterade öppet 

                                                           
7
 http://www.eclipse.org/ 

8
http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_developme

nt 
9
http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(software_develop

ment) 

mellan varandra eftersom vi satt i samma rum alldeles 

bredvid varandra.  

 

Vi arbetade inte bara agilt med uppdragsgivaren utan 

även med varandra genom att använda Trello och Git för 

att snabbt få reda på nya ändringar och buggar som 

kommit fram i projektet. 

 

Utöver de dagliga interaktionerna hade vi ett möte i 

början av varje vecka där vi fick visa upp hur långt vi 

kommit samt kunde visa upp hur de experimentella 

delarna såg ut och fungerade.  

 
Kodstandard 

Jag hade tidigare tittat runt i Gravels källkod och sett att 

kodstandarden ”CamelCase” använts, så jag fortsatte 

med den kodstandarden eftersom det skulle bli en klar 

brytning i koden annars och det ser bättre ut när koden är 

konsekvent bland alla dokument. CamelCase är ett sätt 

att lätt kunna läsa variabel- och funktionsnamn. De 

skrivs med storbokstav i början av varje ord. Så om man 

vill ha en variabel för till exempel spelarens x position så 

kan man skriva ”playerPositionX”. Värt att notera är att 

första ordet inte har stor bokstav, då bara klasser 

generellt har stor bokstav i början. 
 
RESULTAT 

 
Implementation 

Facebook integrationen uppkom i olika steg så jag tänkte 

skriva om hur det såg ut i början och hur det blev senare 

i de passande resultatsdelarna. 

 
fbManager 

I början av projektet så hade jag all Facebook-kod just 

där det användes och behövdes för stunden, i en 

delningsknapp på poängskärmen, för att se hurvida den 

fungerade eller ej. När jag kommit en bit in i projektet 

flyttade jag över Facebook-koden till en egen klass, 

klassen döpte jag till fbManager eftersom den hanterar 

Facebook integrationen. Att flytta koden till en egen 

klass hjälpte också med inloggningen till Facebook, som 

man behöver göra när man startar Gravel. På så sätt 

håller man koll på vem som är inloggad hela tiden samt 

kan komma åt Facebook funktoner ifrån de flesta andra 

klasser. 

 
Flöde 

Efter att fbManager klassen implementerats så kom ett 

bättre flöde in i Facebook delen till Gravel. Där man 

först stöter på fbManager är i meny-vyn, där en login 

knapp visas. Login knappen visar en text där det står 

”login” eller ”logout”, detta beror på om man har loggat 

in tidigare eller inte. Om man loggat in tidigare så sparas 

inloggningen i en session via Facebook-appen. När 

inloggning sker för första gången i Gravel så sparar 

fbManager ett värde i en fil i Gravels filstruktur på 

mobiltelefonen. När menyn visas så kör fbManager 

funktionen isLoggedIn() som returnernar true eller false, 

som beroende på värdet i filen visar, om man är inloggad 

eller inte.  
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Efter att man loggat in så kan man trycka play och välja 

bana, det var tänkt att man skulle starta den senast delade 

banan via Facebook men eftersom levelsystemet inte 

blev helt klart så kan man nu välja bland ett antal 

färdigbyggda banor istället. När man valt bana kommer 

man in i spelläget som syns i figur 5. Facebook-ikonen är 

en knapp som går till fbManagers funktion share. Share 

tar in parametrarna level och score. Level är banans 

objekt där asteroider, spelare, mål och annat sparas samt 

visas. Share använder level och score för att sedan lägga 

in i statusuppdateringen vilken bana som ska länkas till 

och hur det har gått för spelaren, detta kan sedan delas 

till spelarens vänner och bekanta. Figur 3 visar hur flödet 

ser ut i spelet samt vilka klasser som är kopplade till 

fbManager i dagsläget. 

 

 
Figur 3 

 
Delning 

Den första versionen hade en delningsknapp på 

poängskärmen (figur 4) som kom fram när man klarat en 

bana, men knappen fanns även på dödsskärmen (skärmen 

som kommer fram när man har skadat sitt skepp så  

mycket att det exploderar). Tanken var att på så sätt 

använda sig av spelarens positiva eller negativa reaktion 

för att få dem att dela sin upplevelse och spelet till sina 

vänner.[2] Den positiva känslan när man klarat en bana 

och känner att man har klarat något svårt och vill visa 

alla sina vänner hur bra man är. Den negativa känslan 

när man känner frustration och ilska men ändå vill klara 

banan, så man delar till sina vänner för att till exempel 

kunna se ifall de klarar banan eller kan ge tips. Detta är 

den metoden jag valt att följa om hur man kan få folk att 

dela viralt. 

 

 
Figur 4 

 

Den andra versionen är lik den första fast med tillägget 

att ännu en delningsknapp lades till, nu i menyn som 

finns med under spelning (figur 5). Så att spelaren kan 

dela medan hen spelar, och på så sätt inte behöver klara 

banan eller dö i spelet för att kunna dela banan till sina 

vänner och bekanta. Detta går tillbaka till samma del av 

artikeln som den tidigare versionen, det vill säga att 

spelare vill dela vid första körning när de upplever något 

positivt, då man fortfarande är exalterad över att ha till 

exempel klarat sig förbi den svårtaste delen av banan. [2] 

 

 
Figur 5 

 

När man valt att klicka på dela knappen så kommer ett 

dialogfönster upp där användaren kan skriva in sitt eget 

meddelande, länka till spelet Gravel samt visa vilken 

bana som kördes och visa vilken poäng hen fått på en 

bana. Figur 6 visar hur detta ser ut i projektets 

implementation. 

 

 
Figur 6 

 

Skillnaden emellan att dela under spelning, dödskärmen 

och när man har klarat banan är att under spelning och på 

dödskärmen så skrivs inte poängen ut vid delning, 

eftersom ingen poäng har fastställts. Så istället skrivs 

texten ”Try to beat the highscore!” ut, för att uppmana 

andra att prova banan. Om man delar vid poängskärmen 

så skrivs texten ”Try to beat my score of: x” där x är 

antalet poäng spelaren fått. 
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Levelsystem 

Levelsystemet behövdes för att kunna på något sätt få 

med en hel bana i en Facebook statusuppdatering, vilket 

är en del av projektets kravlista. En ganska komplex 

bana är på några hundra rader, vilket blir ganska mycket 

för en facebook statusuppdatering. Vi hade funderingar 

på om man skulle spara banorna på en extern server och 

skicka med ett id i varje statusuppdatering så att man lätt 

kunde hämta banan ifrån servern, men enligt kravlistan 

så skulle helst en extern sever skippas och att bara ha 

banans kod som man skickade emellan varandra vara att 

föredra. Men för att skicka hela banans kod emellan 

varandra så behöver den vara relativt kort. Vi funderade 

på att kryptera banans kod så att den kunde bli kortare än 

vad den var orginellt, men tyvärr så var detta en av de 

sista sakerna som påbörjades i projektet och det hanns 

inte med innan deadlinen. 

 

I dagens läge så är banans kod uppbygd genom vissa 

igenkänningstecken, vilket följs av siffror som indikerar 

allt ifrån position, lutning till hastighet och rotation. Ett 

exempel hur en kortare bana kan se ut är till exempel 

som i figur 7. 

 

 
Figur 7 

 

Denna bana har bara fyra objekt ute på spelplanen, en 

spelare, målet och tre stycken asteroider, så koden för 

banan blir relativt kort. 

Koden för banan ser ut så här:  

 
Px-980.00006y-330 

Gx-330y-325 

Ax-735y-115s2.565a203 

Ax-480y-600s1.38a69 

Ax-490.00003y-270s0.895a291 

 

Som man ser så är igenkänningstecknet synonymt med 

vad som är placerat på kartan. P står för player, G för 

goal och A för asteroid. Positionerna samt de andra 

siffrorna är väldigt precisa så raderna kan bli långa om 

man har gjort mycket modifikationer på objekten.  
 
DISKUSSION 

 
Resultat 

 
fbManager 

fbManager blev relativt bra då den uppfyller sitt syfte, 

vilket var att bryta ut implementationen av Facebook 

funktionerna till en egen mer åtkomlig klass. Men det 

kunde kanske gjorts smidigare. Klassen implementerades 

som statisk, det vill säga att den inte instansieras, man 

kan alltså göra anrop till klassen utan att ha ett specifikt 

objekt att använda. Det kändes smidigt eftersom att man 

då kan nå fbManager ifrån i stort sett alla klasser i 

projektet och på så sätt kan lägga till anrop till Facebook 

funktioner i andra delar av spelet utan att det skapar 

större besvär.  

 
Flöde 

Flödet som kom med via skapandet av klassen 

fbManager var bättre än innan det implementerades. Det 

som var lite krångligt att handskas med var dock att se 

om användaren var inloggad. Det man kunde hämta ifrån 

Facebook var om det fanns en session och det fungerar 

bra för att se om en användare har en session igång på 

Facebook. Dock så måste man i Gideros skriva ”require 

’facebook’ ” för att komma åt Facebook funktionerna, 

skriver man dock ”require ’facebook’ ” på flera ställen så 

kan spelet krasha eftersom det inte går att importera 

samma modul flera gånger. Men varför inte bara köra 

require en gång i konstruktorn av klassen kan man då 

fråga sig. Som det förklaras i huvudklassdelen i 

diskussion så valdes helst en lite mer statisk klass som 

man kan komma åt ifrån alla andra klasser utan att 

behöva anropa objektet till fbManager. Det ville helst 

slippas ett objekt eftersom ingen av funktionerna 

behöver spara något i klassen eller hämta något, förutom 

då just för att kolla om en användare är inloggad på 

Facebook eller inte.  

 

Frågan är dock, kunde det vara värt besväret att skicka 

runt ett objekt av fbManager till alla olika klasser för att 

slippa problemen med det statiska? I mitt fall så valdes 

det i alla fall att använda den statiska klassen, då det 

kändes mest användbart vid tillfället och problemet med 

’require’ valdes att lösas genom att använda en serie if-

satser för att se om det hade importerats eller ej.  

 

Själva flödet i applikationen efter att huvudklassen lagts 

in blev också bättre. Innan så fanns en dela knapp och 

var man inte inloggad så behövde man, efter att ha tryckt 

på dela knappen, logga in och fylla in användar 

information, sen dela banan och skriva ett meddelande. 

Nu slipper man logga in precis efter man valt att dela, 

eftersom det redan är gjort när man startade 

applikationen. Detta skapar ju ett sorts flöde där man 

slipper sitta och vänta eller göra saker som användaren 

ser som tidskonsumerande. Det kan ju ses som att det tar 

kortare tid för att användaren gör korta interaktioner vid 

olika tillfällen istället för att göra alla interaktioner vid 

ett och samma tillfälle i en lång kedja. 

 
Delning 

Det känns inte helt säkert på om delningen via de 

positiva och negativa känslorna fungerar helt i det här 

projektet. I artikeln som refereraras till ([2]) så handlar 

det om ett spel som heter ”Darfur is dying” där man 

spelar som en person i Darfur och spelet går ut på att få 

vatten för dagen till sin fattiga familj. Man får också 

under spelets gång fakta om hur de har det i Darfur, till 

exempel att personer som bor där inte har vanliga 
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mänskliga rättigheter och hur de trakaseras av den 

sudanska milisen. Spelet ’Darfur is dying’ kanske 

handlar mer om en annan positivt och negativt reaktion. 

Medan i detta projekt så handlar det positiva om att klara 

banan och bli glad och det negativa känslan om att 

kanske bli frustrerad eller inte klara av en bana. Det kan 

kanske fungera i mitt projekt, men kanske då inte på 

samma sätt som de undersökt i den artikeln. 

 

Något som utvecklaren och min uppdragsgivare gärna 

ville ha med var att i dialogfönstret som kommer upp när 

man delar, kunna välja att dela till en grupp, ett event 

eller till en kompis vägg. Som det ser ut nu så kan man 

bara dela på sin egen vägg. Om det skulle gå att dela på 

andra väggar vore det väldigt bra, då det potentiellt ökar 

spridningen av en bana och att fler skulle se det via till 

exempel en officiell Gravel sida. Det är inte säkert om 

det inte fungerar just nu för att Gideros Mobiles plugin 

inte har den nyaste implementationen av dialogfönster 

eller om det är Facebooks SDKs dialogfönster som är 

gjort att vara så. 

 

När man delar en bana efter att man har klarat den så 

skrivs det i statusuppdateringen hur mycket poäng du 

fick, men det finns ingen ”highscore” lista för hela 

spelet. Det vill säga att poängen man får på en bana är 

bara relativa till poängen som andra som kör den banan 

och delar den just då får. Du får alltså ingen direkt 

översyn över vem som har fått mest poäng av alla i hela 

världen på just den banan, utan du får istället översyn 

över dina vänners poäng och hur du är rankad jämfört 

med dem. Detta tyckte både utvecklaren och 

uppdragsgivaren var något positivt, och något som borde 

vara kvar. 

Det skapar fortfarande tävlingselementet men inte till så 

stor skala att man känner att poängen man får inte spelar 

roll. Det skapar också ett slags poängsystem som 

uppdaterar sig hela tiden, om du spelar en bana som blev 

skapad för ett år sen och ingen har kört sedan dess så kan 

du skapa en ny poänglista där de gamla resultaten inte är 

med. Och på så sätt starta om poänglistan på nytt. 

 
Levelsystem 

Levelsystemet påbörjades sist av allt i projektet och 

därför hann det inte riktigt med att utvecklas helt 

fungerande. Något som gärna skulle ha varit med är 

levelsystemet då det bara var den delen kvar innan 

lösningen var helt färdig. Utvecklaren och 

uppdragsgivaren har pratat om en del potentiella 

lösningar, till exempel kryptering som nämndes i 

resultatet, men också andra metoder som om det skulle 

gå att använda bilden spelet skickar med till Facebook 

för att spara banan i. Som en slags QR-kod. Detta är 

dock senare påkommet och bara en idé än så länge, men 

det är spännande att fundera på hur det kan lösas på bästa 

sätt.  

 

Att som i resultatet beskriver kunna dela hela banan via 

till exempel Facebook löser problemen med att behöva 

ha en extern server som håller koll på alla banor och är 

så på pass säker att ingen kan injecera dålig information 

som förstör hur databasen är uppbyggd (även kallat 

SQL-injection). Allt detta löses om man på något sätt 

skulle kunna spara banorna på till exempel Facebook. 

Det är byggt för att spara information som användare 

väljer att skriva in. Skulle den informationen då inte 

kunna vara en bana som en användare gjort som hen vill 

dela vidare till sina vänner och bekanta?   

 

I resultatdelen visades det hur koden till en mindre bana 

ser ut, att varje rad är ett objekt och eftersom banor kan 

ha uppåt 800 objekt så blir banernas filer väldigt stora. 

Det är osäkert om det skulle gå att få ner banornas filer 

att bli mindre, kanske om man inte har med lika många 

decimaler på lutning, position och liknande. Men då 

förvrärnger man ju lite av hur banan ser ut för skaparen 

och hur den ser ut när man delar den. 
 
Metod 

 
Förstudie 

Facebook-pluginet som fanns via Gideros Mobiles 

pluginsystem var grundläggande bra, det gick att göra de 

mest vanliga sakerna man kan tänka sig behöva göra 

med Facebook via en mobilspelsapplikation. Dela, gilla, 

samla in poäng för ett spel, och så vidare. Men 

dokumentationen om hur funktionerna fungerade eller 

vad de gjorde var väldigt dåligt skriven. Det som fanns i 

dokumentationsväg var en referenshemsida med en 

utdaterad funktionslista, samt en lite nyare funktionslista 

som man fick med när man laddade ner pluginet. Det 

som stod på funktionslistan man fick med var dock bara 

funktionsnamnen samt parameternamnen, och det var 

inte alltid det var klart vad eller hur mycket man skulle 

skicka med i parametrarna eller vad man fick som 

returvärde tillbaka ifrån funktionen.  

Jag fick ett antal gånger gå till Gideros Mobiles forum
10

 

och ställa frågor eller leta om hur det var tänkt att vissa 

funktioner skulle fungera samt vad de skulle returnera 

och fick på så sätt någorlunda bra svar på mina frågor, så 

att jag kunde lösa problemen. 

 

Att jobba med Facebooks SDK och Graph API var nog 

det smidigaste med hela implementationen då det var väl 

dokumenterat och fanns tydliga instruktioner på hur man 

gick tillväga för att få det fungerande. Detta 

uppenbarligen eftersom Facebook är ett så pass stort 

företag och de värnar om dem som vill använda deras 

SDK samt API. De har förmodligen också fler anställda 

än Gideros Mobile på förtetaget som arbetar med att 

skriva ihop bra dokumentation och guider för deras 

användare. 
 

Det gick ganska snabbt att lära sig Lua då det är ett 

ganska klart och lättläst språk. Det hjälpte också en del 

att kunna titta i redan skriven kod i Gravel projektet, för 

att få en aning om hur det skrivits hittills och hur 

deklarationer och annat skrevs. Lua påminner en del om 

språk som Python och Ruby, det vill säga att variabler 

inte är fast i en datatyp utan kan bytas från till exempel 

ett float-tal till en sträng utan omdeklaration. Det som jag 

saknade i Lua var dock några få operationer som blev lite 
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frustrerande att inte kunna använda. Det fanns till 

exempel inte += eller ++ operationer att använda på tal 

eller strängar. Så man fick istället skriva lite mer 

omständig kod, till exempel ”förstavariabeln = 

förstavariabel + 1” för att öka en variabel med 1. Jag 

kunde ha skrivit egna funktioner för att få det lättare, 

men det kändes inte som att jag använde det nog för att 

rättfärdiga det, men nog för att störa mig på att det inte 

fanns. 

 
Implementation 

Eftersom det behövdes en licens för att ladda ner 

Facebook-pluginet ifrån Gideros Mobile och det tog 

ungefär en vecka för dem att processera köpet så kunde 

jag inte börja arbeta direkt med implementationen, så jag 

fick sitta med annat i projektet istället. Det jag satt med 

under tiden var saker som att omstrukturera kod, lägga 

till nya funktioner och element samt att fixa buggar. Jag 

tycker det var lite lite synd att jag inte kunde börja 

implementera Facebook integrationen på en gång, då jag 

gärna ville komma igång så snabbt som möjligt, men det 

gav mig dock tid till att leta information om vad som 

gick att göra med Facebook på Android och hur det 

fungerade på Gideros Mobile samt att jag kunde bekanta 

mig mer med hur koden var strukturerad och fungerade i 

Gravel spelet. Detta gav mig en liten fördel till när jag 

väl började implementera Facebook. Genom att ha löst 

andra problem och letat i koden till spelet så kunde jag 

lättare lösa problem som uppstod med Facebook, 

eftersom jag kände till vad som kunde gå fel och hur 

spelet fungerade. 

 

Att använda sig av Facebook developers sidan var lite 

klurigt i början. Jag fick inte skickningen av 

statusuppdateringar till Facebook att fungera, det enda 

som hände var att spelet började dela och sedan avbröts 

det plötsligt, och jag förstod inte riktigt varför det inte 

gick. Men efter att jag granskat guiden
11

 för hur man 

sätter upp Facebook i Android noggrannare så insåg jag 

att jag gjort fel vid skapandet utav ”key hashen”, vilket 

är en viktigt del att ha med för att Facebook ska känna 

igen applikationen som den man skapat på 

developersidan. Utan ”key hashen” så får Facebook bara 

en request att lägga upp en statusuppdatering av en 

okänd applikation, och det kan jag förstå att de inte 

godkänner. 
 

Att använda sig av agil utveckling som arbetsmetod 

fungerade väldigt bra för detta projekt då det ofta kunde 

komma nya idéer och design val. Att kunna jobba agilt 

betydde att vi som arbetade brevid varandra snabbt 

kunde diskutera saker eller be om hjälp om det till 

exempel kom en en bugg eller om något blev konstigt.  

De korta mötena fungerade bra också då 

uppdragsgivaren snabbt kunde ge återkoppling på vad 

han tyckte fungerade bra och dåligt, samt om vi hade 

några funderingar.  

Att använda Trello som en del av den agila utvecklingen 

till att sätta upp funna buggar, idéer, tasks och annat 
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fungerade bra i vår grupp. Ifall man inte kunde jobba på 

sitt projekt av någon anledning just då så kunde man 

kolla på Trello ifall det fanns någon bugg eller någon 

liten task man kunde göra under tiden, och detta hjälpte 

alla att kunna bli klara snabbare. 

 
 
Gideros Mobile 

Projektet Gravel var redan byggt i Gideros Mobiles IDE 

och passade på så sätt att fortsätta utvecklas i det, men 

eftersom det behövdes ett plugin för att få Facebook 

integrationen att fungera så blev det inte så lätt. Man fick 

lita på att Gideros utvecklarna hade lagt in fungerande 

funktioner för koppling till Facebook som jag behövde 

för att färdigställa projektet. Hade projektet varit i ren 

Java till Android eller i Objective-C till iOS så hade nog 

problemen med integrationen varit färre och lättare att 

lösa eftersom det funnits mer dokumenterat och varit mer 

använt av andra.     

 

Gideros Mobile som utvecklingsverktyg fungerade 

ganska bra. Det gick att köra spelet man byggt direkt 

ifrån Gideros Mobile till en emulator som fanns med. 

Det gick även att ladda ner direkt till sin mobil och prova 

spelet där vilket var smidigt för att se hur interaktionen 

mus kontra finger-rörelser var. Jag saknade dock en del 

funktioner som vanligtvis brukar finnas med i IDE:er. 

Till exempel så saknade jag en ”replace” funktion. Så om 

man vill byta namn på en variabel så får man manuellt 

söka och ändra på varje rad där man hittar variabeln 

vilket kan vara ganska jobbigt då projektet har en hel del 

filer och rader. Utöver texthanteringen i Gideros Mobile 

så tycker jag att det fungerade ganska bra, det är även bra 

att ha i åtanke att Gideros Mobile inte har ett så stort 

utvecklarteam, utan är framställt av ett fåtal personer 

som valt att göra något eget. Och det kan ju ses som 

något speciellt istället för att använda en stor och 

välkänd plattform. 

 
Kodstandard 

Jag är van vid att använda ”CamelCase” som 

kodstandard, så det fungerade bra för mig i detta projekt 

då det redan var en standard. Jag tycker att det är lättare 

att läsa CamelCase och enligt artikel [1] så identifieras 

en CamelCase variabel lättare av personer, även de som 

inte har använt CamelCase tidigare, men läses också 

fortare av de som känner till både CamelCase och Snake 

case kodstandarderna. 

 

 
Kan man få användaren att dela? 

Som jag nämner i teoridelen av rapporten så är viralitet 

när något delas snabbt bland en stor skara personer och 

sociala nätverk. Kan man då få dessa virala händelser att 

uppstå eller är de bara saker som händer okontrollerat av 

någon anledning?  

 

En viral händelse som inträffat var Hotmails plötsliga 

popularitet. Hotmail växte ifrån noll till 12 miljoner 

användare inom loppet av 18 månader. [4] Detta kan ha 

uppstått eftersom att de hade reklam för Hotmail med i 

varje e-postmeddelande som skickades via tjänsten, 
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eftersom tjänsten var gratis. Men det kan ha varit något 

annat som låg bakom att de växte så snabbt också, till 

exempel att de hade en väldigt enkel registreringsprocess 

samt att inneha ett Hotmail-konto gav tillgång till andra 

tjänster som Microsoft hade och det kan ha motiverat 

användare att skaffa ett Hotmail-konto. 

 

Jag tror att viralitet kan uppstå när användare känner att 

materialet är genuint samt att de inte känner sig 

påtvingade att dela. Men det bör även finnas med något 

unikt i materialet som delas för att det ska bli viralt. Det 

får inte vara något som alla redan har sett, det vill säga 

en gammal nyhet eller produkt. Jag upplever också att 

folk vill vara bland de första med att dela en nyhet som 

är aktuell. Det vill säga vara den första bland sina vänner 

att dela information eller en nyhet. 
 
Arbetet i ett vidare sammanhang 

Eftersom arbetet innehåller väldigt mycket om just 

Facebook så skulle man kunna argumentera för att det 

finns etiska aspekter angående personlig integritet och 

säkerhet, eftersom Facebook är en webbsida där du som 

person lagrar mycket personlig information om dig själv. 

Det vill säga personlig information som applikationen 

kommer åt som kan vara känslig eller som du som 

person inte vill att andra helst ska se. 

 

Det finns mycket som går att göra och ställa in på 

Facebook för att andra inte ska kunna ta del av ens 

personliga information lika lätt. Till exempel kan man 

välja att inte fylla i viss information eller ställa in så att 

viss information inte är synlig för vissa grupper av 

personer, man kan även ställa in så att bara ens vänners 

vänner kan se statusuppdateringar och ens 

kontaktuppgifter. Facebook ber dock om mer och mer 

information om personer för att kunna öka sin databas 

om vilken person du är och vad du gillar och så vidare. 

Men hur blir det om en applikation explicit ber om 

tillgång till den informationen du valt att inte ha publikt?  

Ska man då neka applikationen att få tillgång till den 

informationen och kanske inte kunna använda 

applikationen just för att Facebook-stöd behövs för att 

använda den? Eller ska man strunta i sin integritet för ett 

tag och låta applikationen ta del av information du 

vanligtvis inte ger ut?  

 

Jag har valt att bara fråga om tillgång till de mest 

grundläggande informationsfälten i Facebook 

integrationen till Gravel. Så att ingen onödig eller 

oanvändbar information kan hämtas ifrån användaren. 

Jag har valt att inte spara någon information om 

användaren i spelet heller. Du loggar in enbart för att 

kunna spela banor som delats på facebook, du loggar inte 

in för att vi ska kunna ta del av din information.  

 

Det som kan vara oroväckande för användare är att man 

inte vet vad applikationer sparar. Om en applikation 

håller på att växa i användarbas och popularitet så vill 

många prova och använda sig av applikationen och 

Facebook kanske är ett krav, då måste man gå med på att 

tillåta appen att se sin Facebook information om man vill 

se och testa applikationen. 

SLUTSATSER 

 
Syftet 

Syftet med exjobbet var att implementera Facebook 

integration och skapa viralitet för spelet Gravel så väl 

som banorna däri. Syftet blev i större del genomfört. Det 

har en fungerande implementation och har vissa aspekter 

som är virala, dock så blev den virala lösningen för att 

dela banor inte helt färdig och kan på så sätt kanske inte 

klassas som helt färdigställd. Men i stora drag skulle jag 

säga att syftet med rapporten har utförts samt 

dokumenterats väl. 

 
Frågeställningarna 

I början av rapporten hade jag några frågeställningar. 

Dessa tänkte jag ta upp igen och svara på nu i efterhand 

efter att projektet är genomfört och resultaten har blivit 

presenterade. 

 

F1:Hur kan man implementera Facebook integration i 

mobilspel? 

Att implementera Facebook integration i ett mobilspel 

borde inte vara så annorlunda mot att implementera 

Facebook integration i en vanlig mobilapplikation. Men 

eftersom Facebook integrationen kan implementeras på 

många fler sätt i ett mobilspel samt att just detta projekt 

utvecklades i Gideros Mobile, som är byggt för att 

utveckla spel på, så blir det ganska annorlunda ändå.  

För att svara på frågan om hur man kan implementera det 

så tycker jag att min metod- och resultat del på ett bra 

sätt demonstrerar hur man gör praktiskt i Gideros Mobile 

och vad man behöver göra utanför Gideros Mobile för att 

få det fungerande. 

 

F2:Kan man implementera Facebook integration i 

mobilspel för att uppmuntra viralt delande? 

Denna fråga är ganska svår att besvara eftersom jag inte 

hittat så mycket artiklar som har bevisade metoder på hur 

man kan uppmuntra till delning. Men jag skulle säga att 

Facebook integration kan implementeras på ett viralt 

motiverande sätt i mobilspel, viralt motiverande på så 

sätt att det lätt går att dela och möjligheten finns där man 

behöver dem. Men att de kanske också finns där man 

inte är van att se dem, och på så sätt skapar en sorts 

viralitet. 

 
Konsekvenser av rapporten 

De konsekvenser min rapport kan ge är att läsare kan få 

mer kunskap om viralitet och hur man går tillväga för att 

implementera Facebook integration i ett Gideros Mobile 

projekt. Men även vad som kan vara bra att tänkta på, 

problem som kan uppstå vid implementation och 

forskningen kring ämnet. Det min rapport tar fram som 

nytt som kanske inte andra rapportet gör är just det om 

hur det görs i en annan plattfrom (Gideros Mobile) som 

är gjort för mobilspel och med viral delning som 

huvuddel. 
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Saker jag skulle kunnat göra annorlunda 

Jag skulle vilja skriva om en del saker jag skulle kunnat 

göra annorlunda samt bättre i detta projekt för att få ett 

annorlunda utfall.   

För det första så hade jag ganska svårt att hitta artiklar 

angående hur man bäst lägger upp delningsmöjligheter 

på ett viralt sätt i mobilspel samt i mobila applikationer i 

allmänhet. Jag letade i början efter artiklar som 

förklarade vad viralitet var och hur viralitet på 

mobilenheten fungerade, men efter det så borde jag 

kanske ha letat mer efter hur man på ett bra sätt 

implementerar och motiverar det.  

Jag borde även ha börjat tidigare på rapporten. Jag la upp 

hur jag tänkte ha rubrikerna i rapporten ganska tidigt 

men började inte skriva i själva rapporten förrän långt 

senare i examensarbetet. Om jag hade börjat tidigare 

hade nog rapporten varit bättre strukturerad och jag hade 

inte behövt stressa för att få ihop den till deadlinen. 
 
REFERENSER 

Som underlag under utvecklingen har jag använt mig av 

Gideros dokumentation, forum och andra webbsidor som 

har varit relevanta för arbetet och uppgiften. Dock så har 

jag valt att bara ta med de vetenskapliga artiklarna i min 

referenslista och lagt hemsidor som fotnoter. Detta på 

grund av att jag anser dessa vara pålitliga nog att visa 

som referat samt att jag bara refererar till dessa i de 

tyngre vägande delarna i min rapport. 

 
Källkritik 

För att säkerställa en vetenskaplig artikels trovärdighet 

så har jag studerat artikeln noggrant. Det vill säga att jag 

läst artikeln från början till slut, kollat upp artikelns egna 

referat, för att se om det som sägs faktiskt stämmer.  

 

Jag har även gjort undersökningar på vilken sorts 

konferens artikeln är släppt på och hur stor och välkänd 

konferensen är. Just detta för att se hurvida konferensen 

bara tar med de bästa inom ämnet, eller om de tar med 

vem som helst. 

 

Författarna har jag även sökt mer på, för att se ifall de 

släppt några andra vetenskapliga artiklar. Detta för att se 

hur de togs emot och för att se trovärdigheten på dem. 

Det kan också vara bra för att se om de kanske har skrivit 

något annat relevant. 
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På svenska 
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dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 

art. 
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