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Sammanfattning  
Teknikutvecklingen sker i en rasande fart på bred front. Den          
tekniska utvecklingen har de senaste 10 åren gett oss konsumenter          
tillgång till enheter som Iphone, Oculus Rift, 3D-tv och mycket          
mer. Till mångt och mycket ligger den så kallade Moores lag till            
grund för nästan all denna utveckling. Moores lag förklarar hur          
utvecklingen av antalet transistorer per ytenhet förändras över tid.         
Tack vare denna ökning blir datorerna snabbare och billigare med          
exponentiell fart. Prissänkningen gör att tillgängligheten ökar för        
individer och företag. När datorerna blir snabbare och mer         
tillgängliga bidrar det till att företag och uppfinnare kan designa          
och utveckla mer avancerade produkter, likt de vi nämnt. När vi           
köper någon av dessa produkter är kanske inte vilken         
transistorstorlek som fanns tillgänglig när produkten designades       
det första vi tänker på. Det finns dock andra nischade delar av            
teknikbranschen där detta är mer relevant, och där Moores Lag är           
betydligt mer närvarande och synlig. Delar av IT-branschen, där         
man utvecklar och tillverkar nya processorer och grafikkort är         
exempel på det. Här finner vi stora företag som Intel, Nvidia,           
Qualcomm och AMD vilka tillsammans anställer hundratusentals       
personer. Dessa konkurrerar om konsumenter på olika plan och         
man levererar olika typer av produkter. Det sträcker sig från          
komponenter till beräkningsdatorer, processorer till mobila      
enheter samt processorer och grafikkort inriktade på       
spelentusiaster. Om man som konsument och spelentusiast köper        
ett nytt kraftfullt grafikkort och en ny snabb processor idag får           
man tillgång till den beräkningskraft som krävs för att om man så            
vill ska kunna spela de senaste spelen som finns att tillgå med de             
maximala kvalitetsinställningarna. Då vi själva spelar spel har har         
vi tyckt det är intressant att se hur Moores Lag har påverkat            
upplevelsen av spel. Specifikt upplevelsen av grafik och fysik         
inom FPS-spel, och hur den har förändrats över tid. En          
upplevelse av ett spel kan beskrivas med många olika adjektiv och           
i det kan indelas i många olika kategorier. Att sätta ett enda ord på              
vad folk känner när de spelar spel är omöjligt [17]. Vi har i denna              
undersökning valt att avgränsa vår definition av spelupplevelse till         
att enbart innefatta hur deltagarna uppfattar grafiska och fysiska         
moment i spel.  

I detta arbete undersöker vi hur hur upplevelsen av hur grafik och            
fysik har utvecklats mellan spel släppta under perioden        

2002-2016. Vi försöker sätta det i relation hur utvecklingen inom          
Moores Lag sett ut under samma period. Vi försöker utefter          
resultaten i undersökningen se indikationer på hur grafik och spel          
kan komma att upplevas i en snar framtid. Vi låter deltagare i en             
studie spela utvalda spel och svara på frågor vad de anser om            
utvecklingen av grafik och fysik från spel till spel. Resultaten          
pekar på en någorlunda tydlig trend. Ju nyare spelen blir ju mindre            
blir andelen som upplever att det är en markant utveckling av           
grafik och fysik. Denna avtrappning föreligger den som spås inom          
Moores Lag inom en snar framtid. 

 

1. Inledning 
I maj 1941 färdigställde Konrad Zuse en maskin, som han kallade           
för Z3. Z3 var den första fungerande digitala och         
omprogrammerbara datorn i världen. Datorn arbetade vid en        
frekvens på 5-10 hz, vägde ca 1000 kilo och hade en effektåtgång            
på ca 4 000 watt. Z3 användes av forskare i Nazityskland under            
andra världskriget för att analysera resonans i flygplansvingar [8].         
I årtionden efter 40-talet var datorer stora, dyra energi- och          
utrymmeskrävande maskiner enbart tillgängliga för stora      
organisationer och myndigheter [15]. Den tekniska utvecklingen       
gjorde dock att dessa datorer blev allt mindre, snabbare och          
billigare. 1965 skrev Gordon Moore - senare en av Intels grundare           
en avhandling där han beskrev utvecklingstakten för transistorer        
[5]. Observationerna i denna avhandling kom senare att bli kända          
som Moores lag [5]. Under 1970-talet nåddes en brytpunkt         
avseende datorernas användningsområden. Datorer var inte längre       
enbart stora och dyra apparater tillgängliga för stora företag och          
myndigheter. Under 70-talet kom ett flertal modeller som var så          
pass billiga att de ansågs vara riktade mot allmänheten. 1977          
släpptes flertalet datormodeller som alla har gemensamt att de är          
de första masstillverkade datorerna tillgängliga för allmänheten.       
En av dessa modeller kallades Commodore PET (personal electric         
transistor). Commodore PET exempelvis var den första datorn        
som öppet marknadsfördes som en persondator. Parallellt med        
utvecklingen av persondatorer fanns också en spelbransch i kraftig         
uppgång [13]. Vid sidan om hårdvaruutvecklingen släpptes allt        
fler spel för de olika plattformarna som blev mer och mer           
tillgängliga [14]. Spelutvecklingen kommer efter 1970-talet fram       
till nutid att fortsätta dra nytta av den snabba utvecklingstakten          
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inom hårdvarubranschen. De senaste 20-åren har vi sett milstolpar         
inom hårdvaruutvecklingen för datorer som exempelvis      
framsteget med dedikerade enheter för 3D-grafikrendering kring       
år 1999, AMD’s första processor med en frekvens på 1 ghz år            
2000. Första 64’bitars processorn för persondatorer år 2003.        
Första x86-processorn med 2 kärnor år 2005. Intels första         
quad-core processor år 2006 och så vidare [9][10]. En         
quadcore-processor gjorde att det teoretiskt fanns fyra gånger mer         
kraft på ett chip än om det bara var en kärna på processorn, så              
länge programmen var skrivna för att utnyttja samtliga kärnor.         
Samtliga av dessa var tekniker som medförde möjligheter för         
spelutvecklare att göra visuellt och tekniskt mer avancerade spel         
än tidigare. På andra sidan, inom mjukvaruutveckling kunde man         
tack vare detta börja nyttja tekniker som Hardware transform and          
lightning år 1999, vilket spel som använde sig av DirectX 7 API’n            
kunde utnyttja [12]. Mer och mer avancerade beräkningar kunde         
beräknas på de mer kraftfulla processorerna medans grafiktunga        
beräkningar kunde göras på de för ändamålet optimerade        
grafikkorten. I och med den enorma utveckling av hårdvara och          
spel har troligen upplevelsen av att spela spel också förändrats          
över tid. Spelmoment som påverkats extra mycket av        
utvecklingen inom hårdvaran är de beräkningstunga momenten       
såsom grafik och fysik. Grafik och fysik hanteras l av grafikkorten           
och processorerna, vilka båda är produktkategorier där       
krympningen av transistorer har legat till grund för utvecklingen         
av dessa. Vi vet att utvecklingstakten inom hårdvarubranschen har         
varit relativt konstant sedan 1965. Med denna insikt kan det          
tänkas möjligt att mäta förhållandet mellan denna       
teknikutveckling och upplevelsen av de beräkningstunga      
momenten fysik och grafik i spel.  

 

2. Bakgrund och teori  
Som vi nämnt i kapitel 1 så skrev Gordon Moore, en av Intels             
grundare en avhandling 1965 där han beskrev sin syn på          
utvecklingstakten av integrerade kretsar [5]. Moore observerade       
att antalet transistorer i en integrerad krets fördubblas med en          
period på cirka 18 månader. Detta var och är möjligt tack vare att             
transistorerna, och mellanrummet mellan dessa utvecklas till att        
bli mindre och mindre. Snart efter sin avhandling finjusterade         
Moore takten från 18 månader till 24 månader. Den takten har           
sedan visat sig stämma I över 50 års tid. Efter avhandlingen har            
fenomenet som sådant blivit känt som Moores lag [1]. Att följa           
Moores lag har dock inte varit problemfritt. Det första stora          
hindret man stötte på var den kraftigt ökade värmeutvecklingen         
krympningen av transistorerna medförde. Detta hinder blev       
uppenbart omkring år 2004 och sedan dess har inte         
klockfrekvenserna inte ökat markant [2]. På senare tid har ett          
annat problem uppdagat sig, och det är det faktum att det inte går             
att krympa transistorstorleken hur länge som helst. Det finns         
indikationer på att det finns en gräns vid 2-3 nm på grund av att              
kvantmekaniska effekter vid den storleken skulle göra chipen        
opålitliga och nästan intill obrukbara [2]. 
I början av 2016 signalerade en av de stora spelarna inom           
branschen, Intel, att man saktar ner tempot i vilken man släpper           
nya arkitekturer [3]. De senaste processorerna som företaget        
släppt är baserade på 14 nm tillverkningsteknologi och man har          
skjutit fram lanseringen av 10-nm processorer troligen till någon         

gång vid slutet av 2017 [3]. Utöver den nedtrappade takten av           
minskningen av transistorstorlek så signalerar Intel att en framtida         
krympning av transistorerna i processorer enbart kan fortsätta        
krympa i cirka 5 år till [3]. Detta är i enlighet med det som              
Waldrop observerar i sin artikel [2]. 
En bransch som tagit nytta av teknikutvecklingen är spelindustrin.         
På enbart ett fåtal tiotal år har spelare fått se spel utvecklats från             
enkla 2D-baserade plattformsspel till avancerade 3D-spel. I       
artikeln “The DeanBeat: Why games still need all of the          
technology that Moore’s Law can deliver” [4] skriver Takahashi         
att det i dagsläget finns nya tekniker inom spelindustrin som blivit           
möjliga tack vare Moores lag. Exempel på sådana tekniker är          
utvecklingen av ”virtual reality”, (VR) och ”cloud gaming”. Dessa         
tekniker kan ses som avvikelser från den utveckling vi sett          
tidigare. I denna undersökning ville vi dock fokusera på spel som           
inte utnyttjat de nya teknikerna som exempelvis VR. Vi har valt           
att fokusera på de spel som man kunnat spela på en och samma             
plattform under en längre tid, persondatorn för att kunna jämföra          
utvecklingen i spelens grafik och fysik för spel till denna          
plattform. Grafikkort och processorer är två komponenter i        
persondatorn som utvecklats väldigt snabbt tack vare Moores lag.         
Vi ville titta närmare på hur man som spelare upplevt att grafik            
och fysik utvecklats över tid då och hur detta kan kopplas till            
teknikutvecklingen. För att undersöka denna koppling så valde vi         
att använda oss av målgruppen “gamers”, personer som har varit          
med och spelat spel från delar av tidsperioden vi undersöker. Vi           
lät deltagare från denna målgrupp testa AAA-spel inom        
FPS-genren som har utvecklats under 2000-talet och släppts under         
åren 2002-2016. Vi lät sedan deltagarna dela med sig om sin           
upplevelse av spelen med avseende på fysik och grafik. Samt hur           
de såg på utvecklingen mellan spelen. Vi hoppades på så sätt att            
se en koppling mellan Moores Lag och upplevelsen av grafik och           
fysik i spelen. 

 

2.2 Spelupplevelse 
Upplevelser av att spela spel varierar från person till person. Det           
är svårt att sätta enskilda vedertagna termer på vad det är. Olika            
spelare nyttjar spel för olika ändamål, och upplevelsen kopplat till          
dessa ändamål kan variera mycket [17]. I denna undersökning         
valde vi att definiera vilken upplevelse det var vi ville att           
deltagarna skulle fokusera på. I undersökningen definierades       
upplevelsen som det subjektiva första intrycket av grafiken och         
fysiken i spelen enbart baserat på speltesterna. 

 

2.3 Syfte  
Syftet med vår undersökning var att kartlägga den subjektiva         
upplevelsen av grafik och fysik i AAA-spel och sätta det i direkt            
relation till Moores lag. På detta sätt ville vi ta reda på hur dessa              
två utvecklingstempon står sig i förhållande till varandra.  

Genom att göra denna undersökning trodde vi oss kunna se          
tendenser som tyder på att även upplevelsen av att spela          
AAA-spel inte haft samma förändringstakt på senare år precis likt          
det som spås för hårdvaruutvecklingens nära framtid. Tesen var         
att de resultat vi skulle få av undersökningen skulle peka på en            
avtrappning i tempot för hur spelupplevelsen blivit bättre genom         
åren. Vi ansåg att kartlägga detta kunde vara av intresse för flera            
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parter. En tänkbar grupp av intressenter ansåg vi vara studenter          
som planerat att välja en karriär inom spelutvecklingen. Beroende         
på resultat skulle denna grupp kunna tolka det som att det inte            
länge till kommer att handla om att utveckla nya spelmotorer i ett            
högt tempo för att hänga med utvecklingstakten inom hårdvaran.         
Fokus för en framtida spelutvecklare kanske kommer handla om         
annat. Fokusområden kanske förändras från snabb utveckling till        
att istället optimera spelen för befintlig teknik som finns         
tillgänglig. En annan tänkbar grupp av intressenter var        
spelutvecklarna själva. Vi resonerade att beroende på resultat att         
det skulle kunna indikera ett skifte för branschen vad gäller          
kompetensbehov. Kanske är det inte längre en häftig grafik som          
kommer sälja spel till kunder utan möjligen behövs andra aspekter          
för att särskilja spel från varandra. Inför arbetet fann vi enbart           
begränsade skrifter om detta, så vi ansåg kort och gott att vi med             
denna undersökning kunnat påvisa en trend på ett sätt som          
eventuellt inte gjorts tidigare. 

 

2.4 Frågeställning 
Har förändringstakten av spelupplevelsen, med avseende på grafik        
och fysik avtagit i tempo innan hårdvaruutvecklingen avviker från         
Moores lag? 

 

2.5 Centrala begrepp 
AAA-spel: Kallas även trippel a spel. Är en klassifikation/term         
som används för spel som har en mycket stor budget. Termen           
började användas i slutet av 90-talet. 

 
FPS-spel: Engelska FPS i detta begrepp står för First Person          
Shooter. Detta är en spelgenre där man som spelare har en           
förstapersonsvy över karaktärerna man spelar som. 

 
FPS: Står för engelskans Frames per second, eller på svenska          
Bilder per sekund. För att få en bra upplevelse av FPS-spel är ett             
fps-tal som överensstämmer med skärmens uppdateringsfrekvens      
rekommenderat. I vår undersökning är detta 60-fps. 

 
Likert-skala : En skala som mäter attityder hos respondenten.        
Mätningen utgår från en observation av reaktioner från deltagarna         
i studien.  I vårt arbete använder vi oss av en 7-gradig Likertskala. 

 
Spelmekaniska moment: Moment i spel som påverkar       
användarens interaktion med spelet. Exempelvis resurshantering,      
problemlösning, talangträd för spelarens karaktärer m.fl. 

 

3. Metod 
För att ta reda på hur upplevelsen av grafik och fysik i FPS-spel             
har utvecklats jämfört med Moores Lag så lät vi totalt 10           
deltagare delta i en studie där de har utfört speltester på speciellt            
utvalda speltitlar. I dessa titlar valde vi ut olika spelsekvenser med           
liknande karaktär där fokus varit det visuella och de fysiska          
momenten i spelen. Spelen som vi valde ut spelsekvenser från          
erbjöd vid tid för release spelaren det senaste inom datorgrafik          
och spelteknik. Förbestämda sekvenser, så kallade cutscenes       

hoppades över i syfte att behålla fokus på de frågor vi är            
intresserade av. Deltagarna fick inför varje spel ta del av ett s.k            
cheat sheet innehållandes en beskrivning av vilka för spelen unika          
kortkommandon som fanns. Det är vanligt att använda detta som          
hjälpmedel vid speltester, enligt spelföretaget Paradox Interactive       
[6]. Arbetets omfattning medförde ett maximalt tak avseende        
tidsåtgång. Med det som bakgrund valde vi att sätta speltiden till           
fem minuter per spel. Detta jämfördes med speltester inom         
branschen. Fem minuter var en kort tid jämfört med dessa [6]. Vi            
valde trots denna vetskap att göra denna avgränsning, då vi var ute            
efter att deltagarna snabbt och ärligt skulle svara på frågorna          
utifrån de första intryck dom fick av spelsekvensen. När företag          
som Paradox Interactive låter spelare testa deras spel är det inte en            
upplevelse man är ute efter att mäta, utan det kan istället vara mer             
utförliga tester kring exempelvis spelmekaniska moment, vilket       
kräver mycket längre tester än fem minuter [6]. För att ytterligare           
göra undersökningen effektiv valde vi att avgränsa urvalet av         
deltagare till studien. Då tid var en begränsande faktor i denna           
undersökning valde vi att välja deltagare som har en omfattande          
vana av att spela FPS-spel. Detta hoppades vi medförde att fokus i            
undersökningen inte var på att förstå kommandon eller funktioner         
i spelen utan i stället på de frågor vi ställde i enkäterna.  

Alla deltagare spelade samma spel. De två första spelen spelade          
deltagarna i följd. De fick sedan svara på frågor i en kort enkät om              
dessa två spel. Efter de två första spelen så fick deltagarna efter            
varje genomförd spelsekvens fortsätta svara på enkäten, det vill         
säga att vi alternerade mellan att spela och att svara på enkät.            
Enkäten innehöll frågor kring hur spelets grafik och fysik         
upplevdes. I enkäten valde vi att använda oss av Likert-skala för           
att dels undvika kvantiseringsfel vid analys och för att lättare          
kunna tolka svaren kring deltagarnas upplevelse. Vi valde Likert,         
då det är en metod som syftar på att kunna kvantifiera människors            
attityder. Attityder är subjektiva likt de åsikter deltagarna hade om          
spelen de spelade. Vi hade två olika testgrupper. Hälften av          
deltagarna fick spela spelen i ordningen nyast till äldst. Hälften          
fick spela i ordningen äldst till nyast. Vi fick alltså två           
resultatserier. Vi gjorde detta för att se ifall det hade en signifikant            
påverkan på resultatet av att spela i olika ordningar eller inte. Vid            
testerna placerades deltagarna vid ena kortsidan av ett långbord i          
ett konferensrum på plats i Tekniska Högskolan. Testledarna satt i          
samma rum, vid andra kortsidan av bordet. 
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Figur 1. Ett av rummen som användes i studien. Alla 
deltagare hade samma uppsättning av teknik. De olika 

studiegrupperna genomförde testerna i två olika rum. Dessa 
var dock till utseende lika.  

I enkäten ställde vi frågor kring primärt två begrepp, fysik och           
grafik. För att säkerställa att deltagarna har en gemensam syn på           
vad vi menar med dessa två begrepp definierade vi dessa i           
enkäten enligt mallen nedan. 

 

3.1 Definition av begrepp i enkäten 
- Grafik: Den visuella representationen av objekt i spelet.        

Detaljrikedom i texturer. Kvalitet på animationer, så       
som ansiktsrörelser, explosioner, vattenrörelser. 
 

- Fysik: Miljöns rörelser, så som träds påverkan av vind.         
Gräs och vegetations rörelser när det påverkas av        
spelaren, exempelvis när man går igenom hög       
vegetation. Skjutvapens funktion - upplevs att avfyrade       
vapens projektiler uppför sig naturtroget. Friktion, kan       
spelaren halka ner för en brant backe på ett naturtroget          
sätt. Går det att påverka miljön, exempelvis spränga bort         
husväggar.  

 

Frågorna i enkäten kring de två begreppen handlade om den          
upplevda grafik respektive fysikutvecklingn mellan de olika       
spelparen. Frågorna utgick ifrån att deltagarna skulle jämföra        
spelet de precis spelat med det föregående spelet. Frågorna         
ställdes enligt mönstret i kapitel 3.1.1. 

 

3.1.1 Frågorna kring spelens Grafik & Fysik i       
enkät: 

- Grafik: “I Spel 1 märks en markant utveckling av         
spelgrafiken jämfört med Spel 2.” 
 

- Fysik: “I Spel 1 märks en markant utveckling av         
fysiken jämfört med Spel 2.” 

 
Vi ville försöka minimera personliga tolkningar av vad de olika          
begreppen vi ställde frågor kring innebar. För att minimera detta          
gav vi i enkäten deltagaren en klar och tydlig definition av vad vi             
menade. Vi använde oss av den definition vi angivit i detta           
kapitel. 

 

3.2  Pilotstudie  
För att kontrollera att studien i våra undersökning inte skulle          
skapa några oklarheter eller misstolkningar så utfördes en        
pilotstudie med två deltagare. Under pilotstudien fick båda        
personerna göra hela studien var för sig och de fick representera           
varsin studiegrupp, det vill säga en deltagare fick spela de utvalda           
spelen från nytt till gammalt och den andra från gammalt till nytt.            
Pilotstudien var lik den slutgiltiga studien. Båda deltagarna fick         
spela sammanlagt ca 60 minuter fördelat på fem minuter per spel           
och spelen var desamma som sedan var med i slutgiltiga studien.           
Frågorna var utformade på sättet att man skulle jämföra spelet          

man precis spelat med det föregående spelet. Skillnaden från det          
slutgiliga utförandet av studien var att under pilotstudien fick         
deltagarna gradera spelens grafik och fysik med antal gånger         
bättre eller antal gånger sämre. Detta upplevde båda deltagarna         
var otydligt och att det var svårt att jämföra på ett sådant sätt.             
Deltagarna tyckte även att vissa spelsekvenser under studien var         
för svåra eller för svårförståeliga, att de drog bort fokus från           
upplevelsen av spelets fysik och grafik, vilket var målet med          
studien. Efter pilottestet kunde vi se att frågorna och dess          
svarsalternativ i enkäten till var otydliga och svåra att förstå, vi           
bytte struktur på frågorna och svarsalternativen och använde oss         
istället av en likertskala som användes i den slutliga studien. Samt           
bytte vi ut de spelsekvenser som ansågs för svåra eller          
svårförståeliga.  

 

4. Resultat  
Nedan följer ett serie grafer som visar fördelning av de olika           
svaren vi fått av deltagarna i de två olika studiegrupperna. 
 

4.1 Studiegrupp 1 - Gammalt till nytt 

 

Figur 2. Resultat av spelgrafiken från studiegrupp 1. 

Deltagarna i studiegrupp 1 spelade spel från gammalt till nytt, det           
vill säga från 2002 till 2016. Resultaten som presenteras i figur 2            
visar något spridda svar men svar som är i linje med vår tes. Detta              
såg vi speciellt tydligt för de första par spelen, exempelvis så           
kunde vi se att mellan Battlefield 1942 och Half Life 2 svarade            
80% av deltagarna att det stämmer delvis eller mer att grafiken           
utvecklats markant i Half Life 2. Vidare såg vi att hela 100% av             
deltagarna instämde till stor del eller mer att det skett en markant            
utveckling av grafiken i Crysis Warhead jämfört med Battlefield         
2142. Efter ungefär hälften av spelparen så såg vi ett trendbrott.           
Mellan Battlefield Bad Company 2 och Far Cry 3 såg vi en jämn             
fördelning där 50% av deltagarna svarade instämmer delvis och         
50% svarade instämmer delvis inte att det har skett en markant           
utveckling i grafiken. Liknande svar fick vi för Far Cry 3- Far Cry             
4 men där var 20% av deltagarna neutrala till påståendet. 
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Figur 3. Resultat av spelfysiken från studiegrupp 1. 

När det kommer till fysiken så såg vi lite annorlunda resultat           
jämfört med grafiken, men även här var svaren i linje med vår tes.             
I figur 3 såg vi att 80% svarade att de instämmer delvis eller mer              
att det skett en utveckling av fysiken i Half Life 2 jämfört med             
Battlefield 1942. Mellan Crysis Warhead och Battlefield 2142 så         
svarade 100% av deltagarna att de instämmer till stor del eller mer            
att det skett en markant utveckling av fysiken i Half Life 2,            
samma svar som vi såg i grafikresultatet för studiegrupp 1. Även           
här observerades ett trendbrott mellan spelen Battlefield Bad        
Company 2 och Far Cry 3, men till skillnad från grafiken finns            
här en trend på mer negativa svar då 75% av deltagarna           
instämmer delvis inte eller mindre att det var en markant          
utveckling av fysiken i Far Cry 3. Den negativa trenden fortsatte           
för spelen Far Cry 3 och Far Cry 4 där endast 20% av deltagarna              
har svarat instämmer till stor del och ansåg att det fanns en            
markant utveckling av fysiken i Far Cry 4. Svaren blev lite mer            
positiva för det sista två spelen, där 60% av deltagarna ansåg att            
det skett en utveckling av fysiken i Battlefield 1 jämfört med Far            
Cry 4. 
 
4.2 Sammanställning av trender   
studiegrupp 1 
I följande grafer har vi grupperat svarsalternativen instämmer helt,         
instämmer till stor del och instämmer delvis till stapeln “Positiv”.          
På samma sätt har vi fördelat svarsalternativen Instämmer inte         
alls, instämmer till stor del inte, instämmer delvis inte till          
“Negativ”. Vi har adderat en linjär trendlinje till båda dessa serier           
för att se hur trenden till att instämma eller inte instämma med            
våra frågor förändras mellan spelen. 

 

 

Figur 4. Trendresultat av spelgrafiken från studiegrupp 1.  

Trendlinjen för serien “Positiv” visar att andelen som instämmer         
mer med att grafiken utvecklats markant minskar desto nyare de          
parvis jämförda spelen är. Trendlinjen för serien “Negativ” visar         
att andelen som inte instämmer med att grafiken utvecklats         
markant ökar något desto modernare de parvis jämförda spelen är. 
 

 

Figur 5. Trendresultat av spelfysiken från studiegrupp 1. 
 

När det kommer till spelfysiken syns liknande trender som för          
grafiken. Ju modernare paren av spel vi jämför är desto mindre           
instämmer deltagarna i studiegrupp 1 med att det är en markant           
utveckling i fysiken. Omvänt gäller för de som inte håller med att            
det är en markant utveckling av fysiken. Andelen ökar i          
modernare spel. 
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4.3 Studiegrupp 2 - Nytt till gammalt 

 

Figur 6. Resultat av spelgrafiken från studiegrupp 2.  

Deltagarna i studiegrupp 2 fick spela spelen i ordningen nytt till           
gammalt, från 2016-2002. Svaren kring grafiken som presenteras i         
figur 6 visar på en positiv trend. Redan från andra spelparet såg vi             
att 100% av deltagarna svarade instämmer delvis eller mer till att           
det fanns en markant utveckling av grafiken i Far Cry 4 jämfört            
med Far Cry 3. Den positiva trenden fortsätter och vi såg att            
mellan Crysis Warhead och Battlefield 2142 svarade 100% av         
deltagarna att det fanns en markant utveckling av grafiken i Crysis           
Warhead. Vi såg att det enbart var 40% som instämmer delvis           
eller mer till att det är en markant utveckling av grafiken mellan            
Half Life 2 och Battlefield 2142. Detta är en stor skillnad jämfört            
med spelparet Battlefield 1942 - Half Life 2, där 100% återigen           
instämde till stor del eller mer med att det skett en markant            
utveckling av grafiken i Half Life 2. 
 

 
Figur 7. Resultat av spelfysiken från studiegrupp 2.  

Bland svaren i figur 7 såg vi att 60% instämmer till stor del inte              
att fysiken utvecklats markant mellan Far Cry 4 och Battlefield 1.           
Resterande 40% instämmer enbart delvis med påståendet. Vi ser         
också att det enbart är 20% som instämmer till stor del att det             
skett en utveckling av fysiken mellan Half Life 2 och Battlefield           
2142. Resterande svarade instämmer delvis inte eller mindre. Här         
såg vi också den enda förekomsten av svarsalternativet instämmer         
inte alls. Det spelpar som deltagarna instämde mest med var          
Battlefield 1942 till Half Life 2. Där ansåg hela 80% att de            

instämde helt med att det skett en markant utveckling av grafiken           
i Half Life 2. 

 

4.4 Sammanställning av trendlinjer   
studiegrupp 2: 
 

 

Figur 8. Trendresultat av spelgrafiken från studiegrupp 2. 

I figur 8 ser vi att trenden att vara positivt inställd till att grafiken              
markant utvecklats är oförändrad. Bland de som inte instämmer         
med att grafiken har utvecklats markant ser vi att de i studiegrupp            
2 är en större andel bland de äldre spelen än de nyare spelen. 
 

 

Figur 9. Trendresultat av spelfysiken från studiegrupp 2. 

I figur 9 ser vi återigen trenden att deltagarna instämmer i mindre            
utsträckning till att det sker en markant utveckling av fysik desto           
modernare spelen blir. Vi ser också att de som inte instämmer           
med påståendet att fysiken utvecklats markant ökar något desto         
modernare spelen blir.  

 

4.5 Sammanställning av trendlinjer grupp    
1 och 2: 
I detta avsnitt har vi sammanställt de båda studiegruppernas svar          
för att kunna visa en samlad bild av samtliga deltagares svar. Likt            
figur 8 och 9 har vi delat upp svaren i två kategorier. De som              
svarat att de instämmer delvis eller mer har slagits ihop till en            
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trendlinje. De som svarat att de instämmer delvis inte eller mindre           
har slagits ihop till den andra. 

 

 

Figur 10. Trendresultat av spelgrafiken från studiegrupp 1 
och 2. 

I figur 10 där vi slagit ihop de båda studiegruppernas svar såg vi             
att andelen som instämmer delvis eller mer minskar ju modernare          
spelen är. Vi såg också att andelen som instämmer delvis eller           
mindre även minskar något ju modernare spelen blir. 

 

Figur 11. Trendresultat av spelfysiken från grupp 1 och 2. 

För de ihopslagna svaren för spelfysiken såg vi att de som           
instämmer delvis eller mer minskar ju modernare spelen blir.         
Andelen som instämmer delvis eller mindre ökar ju modernare         
spelen blir. 
 

5. Diskussion 
I denna undersökning har vi tittat på hur utvecklingen av grafik           
och fysik för AAA-spel har upplevts av spelare. För att göra detta            
har vi låtit dem spela spel släppta med två års mellanrum, från            
2002 till 2016. Syftet med att undersöka detta har för oss varit att             
försöka se en koppling, en korrelation mellan hur användarna         
upplever utvecklingen av grafik och fysik och Moores lag.         
Moores lag som bekant anses närma sig sitt slut, och          
utvecklingstakten som Moores lag i över 50 år kunnat förutspå          
med stor precision tros inte hålla särskilt länge till. Vår          
frågeställning har varit huruvida en avvikelse avseende       
upplevelsen av utveckling av grafik och fysik kan ses tidigare,          
redan innan hårdvaruutvecklingen trappat ner på      

utvecklingstakten.  

 

5.1 Metodanalys 
Efter vår undersökning ställde vi frågor i form av en enkät till            
deltagarna som syftade till att kartlägga vad de ansåg om          
undersökningens och testernas utformning. De svar vi fick        
indikerar starkt att det i undersökningen gick bra att få ett kort,            
tydligt och koncist intryck av upplevelsen av de moment vi var           
intresserade av. I och med att vi innan speltesterna började, mellan           
varje spel samt att det sedan kortfattat efter varje spel stod           
beskrivet vad det var vi ville att deltagarna skulle ta i beaktande            
ansåg både vi och de som svarat på våra följdfrågor att det inte var              
några tveksamheter när frågorna skulle besvaras. Detta anser vi är          
argument för att våran metod , trots dess begränsning i speltid per            
spel har varit fullgod för att de svar vi fått in via enkäterna kan              
ligga till grund för att svara på vår frågeställning. Enligt          
representant på Paradox Interactive har man vanligtvis timlånga        
tester där man enbart fokuserar på små, spelmekaniska moment.         
Detta kan tyckas vara ett argument för att en metod som           
inkluderade mycket mer specifika och längre speltester hade        
kunnat ge andra svar än de vi har sett. Vi vill dock argumentera             
för att det troligen inte hade gett resultat som tyder på andra            
trender än de vi lyckats se i måttlig utsträckning i våra tester.            
Troligen skulle en följd av längre speltester vara att deltagaren          
lägger märke till mer fysik och grafikrelaterade moment ju längre          
tiden spelar. En följd av detta tror vi är att våra resultat hade             
förstärkts, snarare än sett omvända ut om metoden varit mer          
omfattande speltester. 

 

5.2 Metodkritik 
I undersökningen lät vi våra deltagare spela äldre spel på moderna           
datorer. En möjlig effekt av detta är att äldre spel möjligen kan            
spelas med ett mycket högre bildtal per sekund än vad som var            
möjligt med hårdvaran som fanns när spelen släpptes. Det         
omvända skulle kunna ske på moderna spel som istället inte          
kommer upp till samma antal bilder per sekund som de äldre.           
Inför pilotstudien säkerställde vi att samtliga titlar hade en lägsta          
nivå på 60 bilder per sekund i de sekvenser vi valde ut. 60 bilder              
per sekund motsvarar exakt den uppdateringsfrekvens skärmen vi        
använde under testerna. På detta sätt säkertällde vi att samtliga          
spel garanterat hade en och samma flaskhals avseende bilder per          
sekund, nämligen skärmens uppdateringsfrekvens. Vissa av de       
äldre titlarna har körts i högre antal bilder per sekund än så. Vi             
valde att inte räkna med detta som en möjlig faktor som kan ha             
påverkats deltagarnas upplevelse. Vi ansåg att 60 bilder per         
sekund var tillräckligt. Högre antal bilder per sekund är skärmens          
uppdateringsfrekvens ska inte påverka upplevelsen märkbart. En       
möjlig källa till missvisande mätvärden kan ha varit deltagarnas         
personliga preferenser. Kanske var vissa spel mer tilltalande än         
andra och kan därför ha fått ett bättre omdöme. Vi valde att inte             
statistiskt försöka identifiera sådana trender. Med vårt breda urval         
av deltagare hoppades vi på att förhindra detta, vi valde även att            
inte berätta vilka spel deltagarna skulle spela eller i vilken ordning           
de spelas. Eftersom att spelande av spel oftast sker i tryggheten av            
ens hem så kunde testrummen som vi använde oss av samt vår            
närvaro i rummet ha påverkat deltagarna. För att undvika att detta           
skulle färga resultaten olika för olika deltagare så var vi          
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konsekventa med alla deltagare och undvek alla onödiga        
interaktioner som inte handlade om tekniska frågor deltagarna        
hade. På detta sätt fick alla deltagare samma förutsättningar. Vi          
tog inte hänsyn till om deltagarna i studien var bekväma eller ej            
med uppsättningen och testernas utformande. 
 
5.3 Resultatdiskussion 
I tre av fyra trendlinjer i kapitel 4 syntes indikationer på att            
spelarna upplevde en större skillnad mellan grafik och fysik på de           
äldre par av spel sinsemellan jämfört med de nyare paren. Vi såg            
att färre och färre instämmer att utvecklingen är markant, medan          
fler och fler inte instämmer med att utvecklingen är markant          
mellan spelen desto modernare dom är. Detta resultat var helt i           
linje med tesen att det i upplevelsen av grafik och fysik i            
AAA-spel sker en avtrappning i utvecklingstempo som föreligger        
den avtrappning som spås inom Moores lag [3]. Avseende fysik          
tycks ordningen deltagarna spelat spelen i inte påverkat utfallet         
markant. Avseende grafik tycks studiegrupp 2 haft en annorlunda         
uppfattning än studiegrupp 1. Ett undantag i trenderna syns i figur           
8 som visar vad studiegrupp 2 svarat om deras upplevelse av           
grafikutvecklingen. Där syns att andelen som var negativt        
inställda till att grafiken utvecklats markant minskar med tid. De          
som var positivt inställda till att grafiken utvecklats markant         
mellan spelen var oförändrade över tid. 

För att försöka förklara detta trendbrott lokaliserade vi avvikande         
staplar i grafernar. Sammanställer vi resultaten av undersökningen        
och tittar på vad deltagarna svarat kring grafikens utveckling på          
samtliga spel såg vi i samtliga fall att andelen positivt inställda till            
påståendet att grafiken utvecklats markant var större eller lika stor          
som den andel som svarat att man delvis eller mer inte håller med             
att grafiken utvecklats markant med ett undantag. I svarsstapeln         
Half Life 2-Battlefield 2142 synes den enda förekomsten av svar          
där de som var negativt inställda till påståendet var större än den            
positiva. Det var tre gånger fler deltagare som instämmer delvis          
eller mindre än de som instämmer delvis eller mer. Något som är            
extremt avvikande jämfört med de andra stolparna när resultaten         
snarare är det omvända. Detta resultat skulle man snarare kunna          
vänta sig på en jämförelse av mycket modernare spel med våran           
tes som grund. Vi valde att visualisera denna stapelns betydelse          
för trenderna genom att ta bort de svar vi fått på denna fråga. Vi              
fick då följande graf  med trendlinjer: 

 

Figur 12. Trendresultat av spelgrafiken från studiegrupp 2, 
med manipulerad data där vi har har tagit bort svaren från 

spelet Battlefield 2142. 

Här märkte vi att om vi tog bort dessa extremvärden har vi även             
här en trend som överensstämmer med samtliga andra grafer.         
Detta var troligen en indikation på att Battlefield 2142 varit ett           
dåligt val av spel, eller att dess spelsekvens inte varit optimal.           
Detta påstående kan stärkas ytterligare. Vi bör enligt vår tes se           
större skillnader mellan äldre spel än vad vi kan mellan nyare           
spel. Om vi delar upp spelen i moderna och gamla spel med en             
gränsdragning för utgivningsår mellan år 2008 och 2009 så kan vi           
se fler indikationer på det. Av de äldre spelen släppta innan 2008            
är stolpen Half Life 2 - Battlefield 2142 den som konsekvent har            
minst skillnad majoritet för de positivt inställda jämfört med de          
negativt inställda. Det är även här vi hittar det avvikande resultatet           
vi nämnt ovan där en majoritet inte håller med påståendet.          
Samtidigt så är resultaten mellan Battlefield 2142 och Crysis         
Warhead konsekvent, de med störst skillnad mellan de som var          
positivt inställda och de som var negativt inställda. De som var           
positivt inställda till påståendet hade en övervägande majoritet.        
Det tycks helt enkelt vara så att utvecklingen mellan Half Life 2            
och Battlefield 2142 avseende grafik och fysik är betydande         
mycket mindre än utvecklingen mellan Battlefield 2142 och        
Crysis Warhead. Resultaten var så pass avvikande bland de äldre          
spelen att vi ansåg att även detta var en indikation på att            
Battlefield 2142 inte var ett bra val av spel. En annan orsak som             
kan förklara detta var att vi under speltesterna hade         
återkommande problem med denna speltitel i form av ljudbortfall,         
och således i vissa fall ett avbrott i speltestet som följd. Vissa            
deltagare pausade spelet och kommenterade detta och vissa valde         
att spela vidare och påpekade istället problemet efteråt. Vi är          
medvetna om att ljud inte är något som direkt har med           
upplevelsen av grafik och fysik att göra. Vi tror dock att           
ljudbortfallet och det eventuella avbrottet detta medförde kan ha         
uppfattats som ett stort störningsmoment som också kan ha         
kontaminerat resultatet av upplevelsen förande grafik och fysik.        
Det vill säga att en större andel valt svarsalternativen instämmer          
delvis inte, instämmer till stor del inte och instämmer inte alls än            
om dessa problem inte uppstått. Vi anser med detta som grund att            
det inte är skillnad mellan de olika grupperna utan de avvikande           
resultatet tycks vara isolerat till ett dåligt valt spel samt eventuellt           
de tekniska problem vi nämnt. 

5.4 Framtiden 
Som bekant så spås en allt brantare avtrappning och snart ett           
komplett slut för Moores Lag [3]. Vi tror våra resultat i           
undersökningen indikerar att upplevelsen av utvecklingen av       
grafik och fysik och kanske till och med spel som helhet kommer            
att fortsätta trappas av i en liknande takt som resultaten i vår            
undersökning. Denna avtrappning ligger klart före den inom        
Moores lag. I och med att resultaten ser ut som de gör tror vi oss               
ha hittat ett argument som stödjer syftet med denna undersökning.          
Om användare i större utsträckning inte tycker det sker markanta          
framsteg inom utveckling avseende grafik och fysik kan detta tyda          
på att det faktiskt kommer till en punkt där utveckling av grafik            
och fysik inte längre är lönsamt. Givet att det blir så är det möjligt              
att vi om ett par år ser ett ökat behov av studier som fokuserar på               
spelupplevelser. Möjligen i syfte att kartlägga det som framtida         
spelare tycker är viktiga moment i spel. Moment som vi idag bara            
kan spekulera kring vad de blir. Vi tror även att resultaten i            
undersökningen kan vara en indikation på att det föreligger ett          
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skifte i spelbranschen avseende fokusområden för utveckling och        
metoder att distansera sig från konkurrenter och sättet att skapa          
konkurrenskraft på. En avtrappning i teknikutvecklingens tempo       
skulle kunna medföra att mindre tillverkare skulle kunna komma         
ikapp de större. Exempelvis är det svårt för ett litet spelföretag att            
göra lika grandiosa grafik och fysikfokuserade moment som de         
större utvecklarna. Resultatet i undersökningen kan möjligtvis ses        
som ett starttecken för att en sådan brytpunkt kan ske långt innan            
Moores lag har nått sitt slut. Givet att detta inträffar skulle denna            
undersökning visa att det inom en förhållandevis snar framtid kan          
komma att ske ett skifte i kompetensbehov hos företag som          
utvecklar spel. Detta kan absolut anses vara relevant för de          
personer som har för avsikt att söka sig till den branschen. När            
utvecklingen av grafik och fysik stagnerat mer än idag kan det           
eventuellt bli så att man som arbetstagare måste göra sig attraktiv           
på andra sätt än idag. Kanske blir avancerade kunskaper inom          
3D-grafik och fysik skiftat till mer vardagliga grundkunskaper        
som alla inom spelutveckling förväntas bemästra. Kanske blir det         
då att man får se till att bli kompetent inom andra områden som             
kan kopplas till tillverkarnas strävan att distansera sig från sina          
konkurrenter. Vi tror att områden som kan få mer fokus i           
framtiden kan vara de spelmekaniska. Det vill säga nya typer av           
banor, problemlösning, genre och så vidare. För spelföretag kan         
då en kreativ person med nytänkande kanske då är att föredra           
framför en person med spetskompetens inom 3D-grafik i allt         
större utsträckning. 
 

6. Slutsats  
Denna studie har visat att förändringstakten för spelupplevelsen        
av AAA-spel utvecklade under 2000-talet med avseende på fysik         
och grafik har avtagit i tempo. Avtrappningen i tempot som          
upplevelsen av grafik och fysik utvecklas med som vi ser i vår            
undersökning ligger till synes före den avtrappning som snart är          
att vänta inom hårdvarubranschen. Resultaten i denna       
undersökning pekar på att det trots de stora budgetunderlagen som          
legat till grund för AAA-titlar kanske inte längre förbättrar         
upplevelsen mellan generationer av spel i samma takt som förut.          
Det finns inga indikationer på att detta kommer förändras och byta           
riktning om Moores Lag upphör [3]. Således har vi troligen en           
brytpunkt att vänta. Snart kanske det inte längre kommer vara          
möjligt med en fortsatt snabb utveckling av grafik och fysiktunga          
moment i spel. 

Utvecklare av AAA-spel använder ofta dyra och avancerade        
metoder och verktyg. Dessa kan man jämföra med de superdatorer          
som enbart i begränsat utsträckning fanns tillgängliga till stora         
aktörer under 1950 och 60-talet. Moores Lags existens        
möjliggjorde en utveckling som ett par årtionden senare gjorde att          
persondatorer var en vanlig förekomst. När Moores lag trappas av          
och teknikutvecklingen når ett allt mer långsamt stigande tak är          
det troligt att fler och fler spelutgivare kommer komma ikapp          
avseende kompetens och utveckling för att kunna anskaffa        
motsvarande verktyg som de stora företagen har idag [7]. Detta          
kommer, likt utvecklingen från superdatorer till rimligt prissatta        
persondatorer troligen leda till fler utgivningar av spel med         
motsvarande kvaliteter hos dagens AAA-titlar. Detta kan troligen        
medföra en ökad konkurrens som likt prissättningen av dagens         
persondatorer leda till kraftigt pressade priser för dessa spel. Detta          
ökar valfriheten och möjligheten för konsumenter att införskaffa        

ett ökat antal av speltitlar till mer rimliga priser än idag. En ljus             
framtid för de som gillar att spela spel som innehåller det bästa            
som finns tillgängligt avseende grafik och fysik är således att          
vänta. 
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