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Sammanfattning 
 

Denna text undersöker om unga datorspelare uppfattar perifera dynamiska 

specialeffekter i virtuella spelmiljöer av FPS-spel. Texten går igenom tidigare forskning 

om perception och hur partikeleffekter i spel har utvecklats de senaste 20 åren. I 

undersökningen har det tillverkats en spelprototyp som använts för att testa hur 

spelaren spelat spelet. Därefter har spelaren svarat på en enkät som analyserats 

tillsammans med gjorda fältobservationer. Resultaten från undersökningen visar att 

spelare uppfattat specialeffekter i spel. Beroende på hur effekterna är utformade så 

påverkar dessa spelare olika. Sedan tas det upp hur framtida forskning kan göras med 

hjälp av eye-tracker, samt hur det i närliggande fält kan göras forskning. 

Nyckelord: Partikeleffekter, digitala spel, perception, tunnelseende. 
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1 Introduktion 

Att gestalta naturföreteelser som moln, rök, vatten och eld i spel är svårt eftersom dessa 

objekt är svåra att definiera på grund av att naturföreteelsernas ytor är komplexa med 

oregelbundna strukturer. För att åskådliggöra detta använder sig spelutvecklare av partiklar 

som påverkas av fysiska krafter i den virtuella miljön. Det finns olika typer av 

partikeleffekter men spelutvecklare använder sig vanligtvis av partiklar med sprites vilket är 

animerade 2D-bilder som är anslutna att följa dessa partiklar. Partikeleffekter är 

prestandamässigt krävande och de tillgängliga resurserna i datorn är begränsade. Därför är 

det intressant att notera om spelare uppmärksammar dessa specialeffekter i spel eller om 

spelaren är för upptagna med spelmekaniken och tunnelseende för att uppmärksamma dem. 

Undersökningens fokus i det här arbetet är att ta reda på hur och om spelare 

uppmärksammar partikeleffekter som är en del av miljön, där spelaren ser och upplever den 

virtuella spelvärlden som ett första-persons skjutspel vilket i denna undersökning kallas för 

FPS-spel. Eftersom undersökningen har med prestanda att göra så utgår undersökningen 

ifrån ett pc-perspektiv där användarnas utrustning sätter begränsningar ifråga om 

prestanda. Konsoler har den fördelen att dessa innehåller en specifik typ av hårdvara och 

därför är det inte lika svårt för spelutvecklare att optimera spel för konsolanvändare. 

Därefter tydliggörs uttrycket visuell uppmärksamhet och perception, följt av tidigare 

forskning inom området visuell perception, virtuell fysik och klargörandet beträffande 

virtuell fysik. Som historisk bakgrund ges en tillbakablick på hur partiklar har utvecklats 

inom spelindustrin sedan 1990-talet där det används enkla sprites istället för partiklar, till 

moderna spelmotorer som Cry Engine 3 (Crytek, 2014) som innehåller avancerade 

integrerade system för att skapa partikeleffekter. 

I metodbeskrivningen beskrivs hur PhysX fungerar samt vilken hårdvara som använts för att 

genomföra undersökningen. PhysX är en fysik motor som fungerar i realtid, och som 

använder grafikkortets processor för att utföra beräkningar istället för datorns centrala 

processorenhet. Detta ger den centrala processorenheten tid att utför andra beräkningar, 

vilket ökar prestandan i datorn. 

Analysen baserar sig på en spelprototyp innehållande tre olika typer av spelmiljöer där 

spelaren vandrar igenom för att samla poäng åt sig genom att skjuta mot måltavlor. Spelarna 

fick svara på frågor efter speltiden i skriftligt form som en semistrukturerad enkät om hur de 

upplevde miljön i spelet. För att utvärdera resultaten från prototypen användes svaren från 

enkäten tillsammans med fältobservationer gjorda under speltestningen. Därefter följer en 

slutsats på vad analysen kommit fram till. 
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2 Bakgrund 

Specialeffekter i spel har varit svårt att åstadkomma. För att grafiskt återge dem har man 

utvecklat dynamiska partikelsystem som kan användas i realtid. Partikelsystemen tar hjälp 

av grafikkortet som utför beräkningar för animera partiklar. Detta medför att processorn kan 

frigöra tid och kraft åt andra beräkningar. Partikelsystem är krävande prestandamässigt och 

därför används de endast på ett fåtal ställen i spel. I takt med att datorernas prestanda ökar 

har spelutvecklare på senare tid fått möjlighet att utöka antalet partikelsystem som kan 

exekveras simultant i spel. Följaktligen bidrar partikeleffekter till att göra miljön i ett spel 

mera dynamisk och grafiskt tilltalande. Det är viktigt att veta var i miljön dessa effekter ska 

placeras för att spelarens engagemang och veritabla upplevelse ska påverkas maximalt. För 

att veta om spelaren påverkas så måste man se hur spelaren uppfattar spelet. Detta kallas för 

perception av spelet. Det finns gott om litteratur i ämnet perception som psykologiskt 

begrepp för de processer som sker när människan tolkar olika sinnesintryck. Det är svårt att 

säga om nämnda litteratur gäller även för studier rörande perception inom digitala världar. 

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras mer ingående i kapitel 5. 

2.1 Perception 

Tidigare undersökningar visar att människor använder sig av ’avsiktlig blindhet’ när de 

fokuserar på att se en specifik uppgift (Simons & Chabris, 1999). Med ’avsiktlig blindhet’ 

avses när en människa koncentrerar sitt synsinne på att se någonting specifikt inom det 

grafiska synfältet. Som en följd av detta så lägger inte människan märke till övriga 

förändringar i synfältet. Detta fenomen påminner om något som kallas för 

’förändringsblindhet’. Med begreppet förändringsblindhet avses när observatörer misslyckas 

med att lägga märke till stora förändringar på objekt eller scener från en vy till en annan, 

speciellt om dessa objekt inte är inom intressecentrumet i synfältet. Ronald Rensink et.al. 

använde i deras undersökning testpersoner som fick jämföra bilder där det hade gjorts 

alterneringar i form av färgbyte, objekt som hade förflyttats samt objekt som tagits bort  

(Rensink, et al., 1997). Som exempel på avsiktlig blindhet gjorde Simons och Chabris en 

undersökning där försökspersoner fick se på en film där två lag i svarta och vita kläder 

passade två basketbollar mellan varandra. Respondenterna blev tillsagda att räkna antalet 

passningar som gjordes mellan vita spelare. Några sekunder in i filmen kom det in en svart 

gorilla som gick bland spelarna och sedan försvann ut ur bilden. Resultaten som Simons och 

Chabris fick visade att 54 % märkte gorillan i filmen medan 46 % missade gorillan på grund 

av avsiktlig blindhet. 

Det är med utgångspunkt i avsiktlig blindhet som denna studie har gjorts. Inom spel 

fokuserar spelaren ofta på en specifik uppgift. Detta är tydligt i spel med första persons vy 

med inslag av strid som exempelvis Counter-Strike (Valve Corporation, 1999) och 

Battlefield-serien (EA Digital Illusions CE, 2002-2013). I den här typen av spel måste 

spelaren vara uppmärksam på fiender på kartan och hela tiden använda synen för att söka 

efter potentiella fiender. Och på grund av denna fokusering på att leta efter potentiella hot så 

kan spelaren missa att observera övriga delar av spelet. Detta kallas för ’tunnelseende’. Med 

detta tunnelseende är det intressant att se om spelare lägger märke till vad som sker i 

bakgrunden av scenen och att se om spelaren uppmärksammar den levande miljön som 

denna befinner sig i.  
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Även om spelaren inte aktivt går runt i spelet och ser på miljön så vore spelet tråkigt om det 

inte fanns objekt och partiklar som gör att miljön upplevs verklig. Således innehåller 

prototypen moment som försökte behålla spelaren fokuserad på uppgiften att samla poäng. 

Miljön använder sig av partikeleffekter för att göra den digitala miljön mera 

verklighetstrogen. 

Ytterligare studier i visuell perception har visat att människor som har ett omfattande 

intresse för att spela datorspel har en större förmåga för visuell uppmärksamhet. (Boot, et 

al., 2008) Sålunda togs det även i beaktande om varje respondent har tidigare spelerfarenhet 

samt vilken deras nuvarande spelvana är. 

2.2 Partikelsystemens historik 

Digitala spel är krävande prestandamässigt och därför krävs det inom spelutveckling att 

utvecklarna fördelar resurserna optimalt i spel för att kunna nå så bred publik som möjligt. 

Genom att optimera spel tillgodoses spelare med sämre prestanda i sina datorer att exekvera 

spelen. Optimerade spel hjälper spelutvecklare att göra spelen så innehållsrika och grafiskt 

avancerade och givande som möjligt.  

 

Figur 1 Total Annihilation (Cavedog Entertainment, 1997) 

Före partikelsystemen utvecklades använde spelutvecklare förutbestämda positioner för 

sprite-animationer vilket man kan se i Total Annihilation (Cavedog Entertainment, 1997) 

där förutbestämda animerade sprites kom upp på skärmen vid en explosion vilket ses i figur 

1. Detta var vanligt när det gjordes explosioner, moln och rök. Eftersom dessa sprites inte 

krävde avancerade kalkyleringar av processorn utan endast spelade upp en 2D-animation 

vilket krävde de lite processorkraft. 
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Figur 2 Quake (id Software, 1996) 

Ett spel som var tidigt ute med partikeleffekter om än enkla, var Quake (id Software, 1996). 

Blodstänk i spelet gestaltades med hjälp av partikelanimationer som hade sprites anslutna 

till sig vilket kan ses i figur 2. Vad som också kan studeras här är hur blodstänken har olika 

nyanser som är slumpmässigt genererade av spelets kod för att inte blodet ska se enformigt 

ut. Dessa typer av enkla partiklar används i spelet när spelaren skjuter på en vägg för att visa 

damm effekter där spelaren träffar sten. Kulören av denna effekt är i gråa nyanser istället för 

röda. Partiklar av denna typ används också när spelaren skjuter med sitt vapen och då 

representerar dessa partiklar kulor istället. 

 

Figur 3 Quake II (id Software, 1997) 

Ett år senare skapade id Software uppföljaren Quake II (id Software, 1997) som hade ett 

mera avancerat partikelsystem än Quake (id Software, 1996). I Quake II (id Software, 1997) 
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kan man fortfarande se dessa enkla partiklar men här används ett partikelsystem som kan 

forma mönster, vilket ses i figur 3. Detta gör att partikeleffekterna i Quake II (id Software, 

1997) ser mera tilltalande och intressanta ut. 

Det är först under 2000-talet som spel börjar innehålla mera avancerade 

partikeleffekter. Tidigare hade inte datorer tillräckligt med hög prestanda för att kunna 

tillgodogöra sig avancerade partikelsystem.  

 

Figur 4 Diablo II (Blizzard North, 2000) 

Diablo II (Blizzard North, 2000) är ett bra exempel på ett spel där partikeleffekter används 

omfattande för att skapa tillfredställande grafiska element i spelet. Som man kan se i figur 4 

används partikeleffekter för att förmedla värme i form av eld samt kyla i form av istappar 

med en kyleffekt som följer dessa mot marken. Diablo II (Blizzard North, 2000) innehåller 

även andra effekter som inte ses i figur 4, tillexempel elektricitet. Men det är först några år 

senare som datorer börjar bli tillräckligt bra prestandamässigt att partikeleffekter kan 

användas i bakgrunden av spelet för att tillföra miljön i spelet ett mer verklighetstroget 

utseende. 
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Figur 5 Half-Life 2 (Valve Corporation, 2004) 

I Half-Life 2 (Valve Corporation, 2004) i figur 5 kan vi se hur delar av miljön innehåller 

partikelsystem för att förmedla en känsla till spelaren. Och i takt med att skuggor och 

texturer blir mera verklighetstrogna blir även partikeleffekterna bättre. Subtila 

partikeleffekter börjar användas eftersom prestandan i datorerna ökar. Detta kan ses i figur 

5 vid benet på monstret. Här ser man hur det uppstår dammoln runt varelsens ben när den 

går som inte är helt tydligt på bilden eftersom det pågår så mycket annat i bilden samtidigt. 

Eld drar till sig mänsklig uppmärksamhet och därför dras blicken i första hand mot elden 

bakom monstret och sedan till karaktären på vänster sida som också den har eld bakom sig. 

Detta kommer att studeras närmare i denna undersökning.  

Under 2000-talet har spelutvecklare börjat använda sig av färdigt fungerande spelmotorer 

istället för att tillverka dessa själva för att spara tid. Unity (Unity Technologies , 2014), 

Unreal Engine 3 (Epic Games, 2014) och CryEngine 3 (Crytek, 2014) är exempel på 

spelmotorer som spelutvecklare använder sig av. Innan spelmotorer som dessa fanns 

tillgängliga för spelutvecklarna skapade spelutvecklare sina egna spelmotorer vilket tog 

mycket tid. Dessutom var resultatet inte alltid det bästa. De nya spelmotorerna använder sig 

också av ett användargränssnitt vilket gör att grafiker, designers, ljud och musikutvecklare 

lättare kan interagera med spelmotorn även om dessa inte har programmeringskunskaper. 

Dessa nya spelmotorer innehåller också ett integrerat stöd för partikelsystem i spelmotorn. 

Detta gör att grafiker får större tillgång till användandet av partikeleffekter eftersom dessa 

kan användas utan avancerade programmeringsspråk, även om det kan vara fördelaktigt att 

kunna programmering för att komma åt att modifiera partiklarna på ett särpräglat och 

individuellt sätt som annars inte hade varit möjligt. 
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Figur 6 Crysis (Crytek Frankfurt, 2007) 

I figur 6 där Crysis (Crytek Frankfurt, 2007) använder partikelsystem för att göra realistiska 

miljöer samt grafiskt tillfredställande explosioner med hjälp av partikelsystemet som finns i 

CryEngine 2 (Crytek, 2007). Här kan man tydligt se hur skuggor har gjort stora framsteg 

genom att bli dynamiska istället för statiska. Tack vare ökad prestanda har antalet trianglar 

som objekt är uppbyggda av ökat i antal. Detta gör att antalet objekt som kan ses på skärmen 

samtidigt ökar. Upplösningen på objekten ökar också vilket gör att objekten inte ser så 

kantiga ut. Detta blir tydligt om man jämför med figur 1 där 3D objekten är kantiga.  

2.3 Tidigare forskning och klargörande beträffande virtuell fysik 

Virtuell fysik som används i film och spel påverkas av krafter som exempelvis gravitation, 

kollision och vind för att röra sig eller för att deformeras. Detta kallas för dynamisk 

simulation. Rigid bodies är objekt som påverkas av fysiken i den virtuella världen. Rigid 

bodies är hårda objekt och används till att animera objekt för att rörelsen av dessa ska 

efterlikna hur dessa skulle bete sig i veritabla världen. Till skillnad från rigid bodies så 

används soft bodies för att deformera ett objekt, tillexempel tyg som blåser i vinden. Fluids 

inom fysik är simulationen av vätska och gas. För att simulera detta används partiklar som 

reagerar med varandra och med miljön som om dessa vore vätska respektive gas. Detta 

används för att simulera hur rök, eld och vatten beter sig i spel och film. (Becker, 2009) 

För att simulera virtuell fysik används avancerade algoritmer som styr hur objekt och 

partiklar reagerar. För att exekvera dessa algoritmer i realtid krävs det att algoritmerna är 

optimerade prestandamässigt. Inom de senaste 20 åren har det inom detta område pågått 

forskning för att skapa och förbättra algoritmer och utveckla hur simulationerna exekveras. 

Wendy He gjorde 1997 en undersökning för hur man kunde använda algoritmer och 

matematik för att animera rigid bodies och partiklar (He, 1997). Markus Becker är en av 

forskarna som på senare tid har gjort en studie på hur simulationen utav fluids och soft 

bodies interagerar med övriga objekt (Becker, 2009). Hes och Beckers undersökningar är 

inte direkt relevant till min undersökning annat än att jag använder mig av partiklar och 
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virtuell fysik. Men de visar ändå att studier inom fältet partikeleffekter och virtuell fysik 

pågår. 

Prototypen som respondenterna fått spela använder sig av rigid bodies för att skapa 

simulationer utav naturföreteelser som vattenfall, sand, gräs och löv som blåser i vinden. 

2.4 Sammanfattning 

Man kan konstatera att partikeleffekterna har utvecklats till att bli allt mer realistiska. De 

senaste tio åren har det gjorts stora framsteg och partikelsystem används i allt högre 

omfattning i spel. 

Eftersom det har forskats relativt lite i ämnet perception av partikelsystem är det intressant 

att genomföra en undersökning i ämnet. Problemet med studien har varit att hitta relevant 

litteratur som belyser ämnet ur en digital synvinkel. Jag har därför utgått ifrån litteratur som 

behandlar ämnet perception som psykologiskt begrepp för de processer som sker när 

människan tolkar olika sinnesintryck omkring sig i samhället.  

Partikeleffekter i sig är också något relativt nytt inom den digitala världen och de flesta 

vetenskapliga källor som behandlar partikeleffekter hänvisar till hur spelare uppfattar 

partiklar som är i spelarens centrala synfält och hur partikelanimationer fungerar tekniskt. 

Partikeleffekter som befinner sig i synfältets periferi är något som tidigare undvikits i spel 

eftersom partiklar är så krävande prestandamässigt att det inte har varit optimalt att 

använda dessa på positioner som inte kräver spelarens uppmärksamhet. Det är först på 

senare tid som datorernas prestanda har blivit så hög att spelutvecklare har fått möjligheten 

att använda sig av komplicerade partikelsystem på ställen i spel som är i periferin av 

spelarens synfält. Därför har det blivit relevant att göra en undersökning inom detta område. 
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3 Problemformulering 

De resurskrävande partikeleffekterna kräver att processorn ska utföra beräkningar baserat 

på input från spelutvecklaren. Dessa input kan vara vind, gravitation eller andra typer av 

krafter som påverkar dessa partiklar över tid. Utgående från vilken typ av dator som 

spelaren har tillgång till prestandamässigt så sätter moderna spel höga prestandakrav på 

datorn. 

Bidrar partikeleffekter som inte tillhör FPS-spels uppenbara narrativ, ändå till 

totalupplevelsen för spelaren?  Närmare bestämt, understödjer perifera partikeleffekter i den 

intradiegetiska miljön, en för spelaren ökad grad av upplevelse och inlevelse. Vilket mäts 

med hjälp av observationer i samband med speltestet samt svar från en semistrukturerad 

enkät från unga respondenter som testat en spelprototyp. 

Detta leder till frågeställningen: Upplever datorspelare av FPS-spel perifera dynamiska 

specialeffekter i virtuella spelmiljöer? 

3.1 Metodbeskrivning 

Undersökningen baserade sig på en kvantitativ semistrukturerad empirisk enkät med inslag 

av kvalitativa frågor samt fältobservationer. Den här metoden är central när det gäller att 

samla in och analysera data som är knutna till människors uppfattningar, värderingar och 

handlande (Østbyte, et al., 2002). Kristen Ringdal hävdar att avsikten med kvalitativa 

samtalsintervjuer är att bli informerad av intervjuobjektet istället för att mäta på förhand 

definierade variabler (Ringdal, 2001). Därför anser jag det är viktigt i denna undersökning 

att använda inslag av kvalitativa frågor eftersom det är en del av respondenternas 

helhetsintryck som har mäts. Undersökningen har skett i skolan där eleverna vistas till 

vardags. Bakomliggande tanke var att eleverna skulle kunna reagera och agera så normalt 

som möjligt i en välkänd miljö under testets spelskede. 

Respondenterna har fått spela en prototyp, samtidigt som jag gjort observationer under 

spelandets gång. Efter detta fick de svara på semistrukturerade kvantitativa frågor med 

inslag av kvalitativa frågor i en enkät. CryEngine 3-motorn (Crytek, 2014) användes för att 

tillverka en prototyp, eftersom denna motor har ett modernt stöd för partikeleffekter. 

Dessutom inkluderar spelmotorn en demoscen med inbyggda kontroller för en karaktär med 

första-persons-vy. Spelkaraktären är färdigt utrustad med ett gevär i handen som spelaren 

använde sig av för att skjuta på måltavlor. Valet att använda ett gevär var för att skapa 

tunnelseende och för att FPS-spel oftast använder sig av gevär för att oskadliggöra fiender. 

Det som tillförts till spelet är en miljö med partikelsystem, måltavlor. Måltavlorna i sig har 

utformats som platta runda cylindrar i olika storlekar som spelaren skjutit på. 

Poängtavlorna var relevanta för spelprototypen för att spelaren skulle ha ett mål med spelet. 

Det vill säga leta efter måltavlorna och samla poäng genom att skjuta på dessa. Med hjälp av 

måltavlorna och siktandet med geväret gav troligtvis upphov till tunnelseende hos spelaren. 

På detta sett kan man se likheter till Simons och Chabris gorilla-experiment (Simons & 

Chabris, 1999). Där måltavlorna representerar basketspelarna, partikeleffekterna 

representerar gorillan och uppgiften att räkna antalet passningar ersätts med att spelaren 

skulle samla så många poäng som möjligt. 
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Spelprototypen har exekverats på en dator som använder sig av ett Nvidia 560Ti GTX 

grafikkort med stöd för PhysX, 448 CUDA kärnor samt en klockningsfrekvens på 1464 MHz. 

Processorn som användes är Intel I7-2600K, med en klockningsfrekvens på 3400 MHz. 

RAM minnen som användes är 16gb DDR2. 

Nvidia PhysX är en teknologi som används i moderna grafikkort för att överlåta beräkningar 

för partikeleffekter åt grafikkortet istället för att processorn ska göra det eftersom övrig kod 

som spelet består av måste beräknas av processorn. Detta gör att spelaren får ut bättre 

prestanda ur sin dator när denna spelar spel. 

Prototypen bestod av en stig som spelaren skulle följa genom spelet. Under spelarens tid i 

spelet har denna vandrat genom tre typer av miljöer (skog, berg och vintermiljö) där det 

fanns olika typer av partikeleffekter för att förstärka intrycket som miljön gör på spelaren. 

Dessa partikeleffekter var i form av löv som faller mot marken, dimma ovanför en 

vattenkälla, vattenfall samt snö som driver längs med marken och runt stenar samt en 

eldstad som det brann i och som avgav rök. Det fanns objekt i form av statiska måltavlor som 

drog till sig spelarens uppmärksamhet eftersom spelaren fick poäng av att skjuta på dessa 

måltavlor. Med hjälp av detta analyserades det om spelaren lagt märke till vad som skede i 

bakgrunden av miljön. Respondenterna fick utföra testet själva isolerade från eventuella 

vänner eller bekanta som var närvarande för att dessa inte skulle påverka respondenten.  

3.1.1 Datainsamling 

Efter att respondenterna hade spelat prototypen fyllde de i en enkät bestående av kvantitativa 

frågor med inslag av kvalitativa frågor. Detta eftersom respondenterna lättare skulle kunna 

beskriva sina upplevelser i prototypen. Med hjälp av de kvalitativa och kvantitativa resultaten 

på dessa frågor samt med hjälp av observationer drogs det slutsatser på hur spelarna 

reagerade fysiskt samt hur spelarna upplevde effekterna i den virtuella miljön. 

3.1.2 Respondenter 

Eftersom denna undersökning har gjorts på människor som har intresse för digitala spel så 

har den utförts på ungdomar i en ålder där man spelar mycket spel. På grund av att grafiskt 

avancerade spel är mera krävande resursmässigt så var det relevant att göra denna forskning 

på ungdomar som använder sig av dessa spel. Enligt statens medieråd så spelar 62 % av 

ungdomar 13-16 år vilket gör att detta är målgruppen för denna undersökning (Statens 

medieråd, 2013). För att få en grupp av försökspersoner som passade in i den kategorin så 

har testningen utförts på en högstadieskola där tjugo elever varav tio pojkar och tio flickor 

skulle fått delta i undersökningen. På grund av tekniska svårigheter blev två flickor uteslutna 

ur testet eftersom testningen blev försenad vilket gjorde att det slutligen var tio pojkar och 

åtta flickor som genomförde undersökningen. Den tänkta könsfördelningen valdes eftersom 

rapporten från statens medieråd visar att flickor spelar spel i mindre grad än pojkar där 90 

% av pojkarna medan 38 % av flickorna spelar spel. Valet av tjugo personer valdes med tanke 

på resurserna som fanns till förfogande samt eftersom det var ett tillfredställande antal 

personer för att kunna utför en generalisering av svarsresultaten. Rapporten visar att pojkar 

och flickor spelar olika typer av spel. Som exempel kan man se att det mest spelade spelet 

bland pojkar är Minecraft (Mojang, 2011) och Fifa (EA Sports, 1993-2013) (samtliga 

versioner). Hos flickor är det MovieStarPlanet (MovieStarPlanet, 1012) samt andra 

internetspel. Detta tyder på att flickor spelar mera webbaserade spel medan pojkar föredrar 

att spela spel där man behöver en klient för att komma åt spelet. En klient är oftast något 

som krävs för att göra grafiskt avancerade spel.  
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Som kan ses på föregående sida så spelar flickor och pojkar relativt sett olika typer av spel. I 

pojkarnas fall så är det spel som är snabba och som kräver koncentration. Medan i flickornas 

fall är det sociala spel där man har god tid på sig att se på vad som händer på skärmen och 

utifrån detta bestämma sig för vad spelaren vill göra. Utifrån detta blev det bli intressant att 

se om både flickor och pojkar såg prototypen på samma sätt eller om det fanns någon 

skillnad i hur miljön och spelet uppfattas beroende av kön och tidigare spelerfarenheter. 

3.1.3 Etiska aspekter 

Eftersom respondenterna är relativt unga så behövdes det ett godkännande från deras 

vårdnadshavare. Detta ordnades genom att diskutera med lärare om undersökningen så att 

den är inom etiskt och moraliskt godtyckliga gränser. Eftersom prototypen inte innehåller 

någon form av sex, fult språk eller våld ansåg jag att detta inte var något problem. Det som 

kunde bli ett problem kan vara att spelaren skulle använda sig av ett gevär för att skjuta på 

tavlor. Vad kan definieras som ett vapen? Och vad definieras som våld i media? 

”Violent media are those that depict intentional attempts by individuals to 

inflict harm on others. An “individual” can be another nonhuman cartoon 

character, a real person, or anything in between. Thus, traditional Saturday-

morning cartoons (e.g., “Mighty Mouse,” “Road Runner”) are filled with 

violence.” (Anderson & Bushman, 2001) 

Enligt Anderson och Bushmans (2001) definition av vad som är våld i media fanns ingen 

form av våld i min prototyp. I prototypen fanns det inga levande varelser. Det som skulle 

kunnat symbolisera en individ i spelprototypen är spelaren själv och denna gick inte att 

skada i spelet. Är innehållet av ett objekt som kan användas för att orsaka skada på ett 

föremål eller en levande varelse våld?  Om användandet av ett gevär för att skjuta på en rund 

måltavla anses vara våld så kan alla typer av föremål anses vara vapen. Stenar kan användas 

för att orsaka skada, anses det vara ett våldsspel om spelet innehåller stenar? Min åsikt är att 

geväret i prototypen är ett tävlingsverktyg som användes för att samla poäng. Jag anser att 

eftersom skidskytte inte har en åldersgräns så kräver inte min prototyp det heller. Om någon 

av testpersonerna ändå skulle haft någonting emot detta så var det upp till varje individ att 

själv bestämma om dessa ville vara med eller inte. 
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4 Projektbeskrivning  

Projektet omfattade en prototyp som användes tillsammans med en enkät för att undersöka 

animerade digitala partikelsystems påverkan på spelarens perception i FPS-spel. 

Respondenterna skulle spela igenom spelet på så kort tid som möjligt, samtidigt som de 

skulle skjuta på måltavlor under spelets gång för att samla poäng. Målet med detta var att 

försöka återskapa tunnelseendet som uppstår i samband med FPS-spel. Prototypen var 

uppbyggd i CryEngine 3-motorn (Crytek, 2014). Valet gjordes för att det är en relativt ny 

motor jämfört med övriga spelmotorer. Spelmotorn hade färdigprogrammerade FPS-

kontroller och vapensystem implementerade. Motorn innehöll objekt och texturer som 

kunde användas för att bygga upp miljöer. Genom de på förhand konstruerade objekten med 

texturer blev det mer arbetsekonomiskt då egna objekt inte behövde konstrueras och 

textureras till spelmiljön. Det var en utmaning att lära sig använda motorn eftersom jag 

aldrig jobbat med den tidigare. Som en följd av detta tog det lång tid före jag hade en grund 

för prototypen. Arbetet framskred dock snabbt efter att jag lärt mig hur 

användargränssnittet var funktionerade.  I samband med prototypen användes en enkät för 

att samla in information. Svaren på enkäten har analyserats i efterhand för att undersöka 

vad spelaren fokuserade blicken på i prototypen. 

4.1 Världsuppbyggnad 

Prototypens första stadie var att förskjuta terrängen på höjden med en svartvit displacement 

map. Se figur 7. För att modifiera terrängen ritas den vit på ställen där terrängen är högre 

och svart på områden i terrängen som ligger lägre ner. Undantagsvis så visar CryEngine 3 

(Crytek, 2014) var terrängen blir så låg att den kommer ner under vattennivån vilket ses på 

de blåa områden i figur 7. Formen på banan valdes för att det skulle bli en intressant bana 

för spelaren att navigera genom. Placeringen av vatten är gjord av logiska och estetiska skäl 

där det var lämpligt. 

 

Figur 7 Displacement map 
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Redan i ett tidigt stadie delades kartan upp i tre områden. Ett för varje typ av biom, det vill 

säga skogsmiljö, grottsystem, och vinterlandskap. Som ses i figur 8 så förminskades 

storleken på vinterområdet på grund av att detta blev onödigt stort. Ursprungligen var det 

ett stort snötäckt område som skulle tagit lång tid att gå igenom vilket inte krävs för 

undersökningen eftersom testerna på partikeleffekterna och måltavlorna kan utföras på ett 

mindre område. Detsamma gjordes med skogsmiljön som förminskades för att spara tid 

under speltestet. Eftersom området blev mindre så sparades tid på att placera ut modeller i 

miljön i dessa delar av banan. 

 

Figur 8 Områdeskarta 

I figur 8 ses stigen som spelaren skulle följa genom de tre miljöerna. Spelaren började i 

skogsmiljön i sydvästra hörnet på kartan och avslutade spelet i vintermiljön där stigen tar 

slut. Spelaren fick på vägen genom banan gå igenom ett skogslandskap inspirerat av höst 

med löv som faller mot marken. Spelaren fick gå förbi en liten sjö och sedan in i en grotta där 

hen passerade en källa med vatten. Se figur 10. Spelaren fortsatte sedan genom grottan där 

hen kom fram till en öppning på höger sida där det fanns måltavlor som det skulle skjutas 

på. Längre fram i grottan kom hen till ett öppet område med vatten som spelaren var 

tvungen att komma över genom att gå på en stenbro. När spelaren gick på stenbron dök det 

upp måltavlor som hen skulle skjuta på för att samla mera poäng. Se figur 11. Efter bron 

kunde spelaren se en campingplats där det dök upp måltavlor som hen skulle skjuta på. Se 

figur 12. Spelaren forsatte sedan mot slutet av grottan där miljön övergick till ett 

vinterlandskap. I detta vinterlandskap började det snöa för att förmedla spelaren känslan att 
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det är ett vinterlandskap. I vintermiljön fanns det fler måltavlor för spelaren att skjuta på. 

Här fanns även snöeffekter som blåste runt i landskapet. För att skapa dessa miljöer så 

användes assets som fanns tillgängliga i spelmotorn. Detta val att använda färdiga modeller 

och texturer gjordes för att spara tid. Skog och vintermiljön bestod till stor del av träd och 

lägre vegetation med inslag av partikeleffekter och måltavlor på noggrant utstuderade 

ställen. 

4.1.1 Placering och skapandet av måltavlor och partikeleffekter 

Under spelets gång fick spelaren stöta på måltavlor som denne skulle skjuta på för att samla 

poäng. Se figur 9. Måltavlorna uppstod genom att spelaren gick på en trigger vilket gjorde 

att koden i spelet skapade en måltavla på en specifik plats som spelaren så snabbt som 

möjligt skulle skjuta på. Spelaren blev tillsagd att ju snabbare spelaren lyckades skjuta ner 

måltavlorna desto mera poäng skulle denne att få. På detta sätt fokuserade spelaren på 

måltavlorna i spelet och detta skapade möjligen ett tunnelseende hos spelaren. Spelaren blev 

tillsagd att spelet är tidsbaserat så att ju snabbare spelaren kommer genom banan desto 

högre poäng blev denne tilldelad. 

 

Figur 9 Måltavla 

Måltavlorna placerades på platser i närheten av animerade partikeleffekter men på ett 

godtyckligt avstånd från partikeleffekterna för att dessa inte skulle dölja varandra. Dessa 

platser hade valts ut med hjälp av Simons och Chabris forskning angående avsiktlig blindhet 

(Simons & Chabris, 1999). Exempel på placeringar av måltavlor ses på figur 10-12. 

Måltavlorna placerades även på platser som inte var nära partikeleffekter för att spelaren 

skulle tro att måltavlorna var slumpmässigt placerade. Valet av färg och kontrast på 

måltavlorna gjordes för att spelaren lätt skulle urskilja dessa i miljön. 
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Figur 10 Partikeldimma och måltavlor 

Figur 10 är ett exempel på hur partiklar användes i närheten av måltavlorna för att se om 

spelaren uppmärksammade dimman över vattenkällan eller om spelarens tunnelseende 

endast drog blicken mot måltavlorna och spelaren på så sätt missade att observera dimman. 

Här var det intressant att se vad som händer efter att spelaren skjutit på måltavlorna och 

dessa försvinner. Stannade spelaren upp för att se på partikeleffekterna eller sprang denna 

vidare genom banan? 

 

Figur 11 Vattenfall och måltavlor 
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I figur 11 ses hur måltavlorna placerats längre bort från spelaren vilket gör att måltavlorna 

såg mindre ut för betraktaren. Med detta skulle det undersökas om spelarens blick drogs mot 

måltavlorna eller om vattenfallet fick större betydelse när måltavlornas storlek minskade. 

Motsvarande scenario fanns inom skogsbiomen där tavlorna i sin tur var större i storlek i 

förhållande till vattenfallet för att undersöka om det var någon skillnad i uppfattningen av 

partikel animationer. 

 

Figur 12 Lägereld och måltavlor 

Antropologen Daniel Fessler vid University of California hävdar i en intervju med Life’s Little 

Mysteries, 23 april 2012 att eld fascinerar människan eftersom vi utvecklat en psykologisk 

mekanism som är dedicerad till att försöka kontrollera eld. Västvärldens barn behöver inte 

längre lära sig att göra upp eld och hålla den vid liv. Följaktligen fascineras de istället som 

vuxna av elden  (Wolchover, 2012). Därför placerades måltavlor ut i närheten av 

campingplatsen för att studera om partikeleffekter som föreställer eld hade en annan 

påverkan på spelaren än andra naturföreteelser. 
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Figur 13 Lövfall och måltavla 

Skogsmiljön innehöll animerade partiklar i lövform som föll av höstträd vilka var mer subtila 

och inte lika iögonfallande som övriga partiklar. Detta var medvetet gjort för att undersöka 

om det fanns en skillnad mellan täta partiklar (exempelvis figur 10) och glesa partiklar (figur 

13). Det fanns även måltavlor som var närmare spelaren för att undersöka om storleken på 

måltavlan hade någon betydelse för hur spelaren uppfattade de animerade partiklarna. 

 

Figur 14 Snöeffekter i vinterbiom 

När spelaren kom in i vinterbiomen aktiverades ett snöfall som täckte hela skärmen. Detta 

gjordes för att se om spelaren märkte stora förändringar i miljön eftersom Ronald Rensinks 
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m.fl. forskning visar att förändringsblindhet sker när observatörer misslyckas med att lägga 

märke till stora förändringar på objekt eller scener från en vy till en annan. (Rensink, et al., 

1997) Vinterbiomen innehöll stenar runt vilka det blåste snö, samt animerade sprites av snö 

som drev längs marken för att se om spelaren lagt märke till dessa effekter. Se Figur 14. Vid 

utplaceringen av måltavlor i förhållande till dessa användes teorin från Simon och Chabris 

undersökning angående avsiktlig blindhet för dynamiska händelser. (Simons & Chabris, 

1999) 

4.2 Pilotstudie 

Pilotstudien utfördes på en informant som var bildlärare i skolan där undersökningen 

genomfördes. Hen valdes att göra pilottestet för att hen samtidigt som hen utförde testet 

skulle utvärdera om prototypen var lämplig att utföras på skolans elever. Vid pilottestet 

användes inte den dator som var avsedd för det verkliga testet. Datorn hade en lägre 

prestanda än tänkt vilket resulterade i att spelet inte responderade på spelarens input 

tillräckligt snabbt för att karaktären skulle hänga med i realtid. Detta benämns i 

spelsammanhang för lagg. Pilottestet gick dock att genomföra även om det laggade lite. 

Respondenten visade ovana med att spela denna typ av FPS-spel, vilket var ett bra sätt att se 

om ovana spelare skulle klara av att spela spelet. Det visade sig att spelaren efter en kort 

stund av instruktioner lärt sig kontrollerna och kunde genomföra testet. Efter spelet fick 

informanten svara på enkäten. Speltestet och enkäten fick informantens godkännande att 

genomföras på skolans elever. Små ändringar gjordes i enkäten innan den riktiga 

undersökningen genomfördes. Dessa ändringar gjordes för att skalan på vad som anses vara 

mycket respektive lite spelande skulle överensstämma med statens medieråds skala för 

spelande. 
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5 Utvärdering 

Undersökningen genomfördes på en grundskola i Skövde med hjälp av en bildlärare på 

skolan. Hen valde ut eleverna för studien enligt urvalskriterierna hälften pojkar och hälften 

flickor med hög kontra ingen spelvana. Testen utfördes under två dagar där första dagen 

bestod av elever från årskurs sju och andra dagen av elever från årskurs nio. Orsaken till 

detta var för att studera om åldersskillnaden påverkade spelupplevelsen. 

Utrymmet där speltestet utfördes var ett grupprum på skolan. Valet av detta utrymme 

gjordes för att eleverna skulle känna sig bekväma i en miljö som de var bekanta med och för 

att det var lättillgängligt för dem. Respondenterna fick komma in en åt gången och sätta sig 

ner framför datorn. Därefter fick de följande instruktioner. 

”Du ska nu få spela ett spel som går ut på att skjuta på måltavlor för att samla 

så mycket poäng som möjligt. Du kommer att följa en stig som går genom 

banan. Längs med stigen kommer du att höra ett mekaniskt laddningsljud och 

när du hör detta så dyker det upp måltavlor runt dig som du ska skjuta på så 

snabbt som möjligt för att samla poäng. I början av spelet kommer du att höra 

ett pling ljud och då startar en timer. Du kommer höra detta ljud igen i slutet 

av spelet och då stannar timern och då är spelet slut. Ju snabbare du klarar av 

spelet desto mera poäng får du. Du styr spelet med tangentbord och mus. 

Med höger musknapp zoomar du in för att träffa lättare och med vänster 

musknapp så skjuter du. På tangentbordet går du fram med W, bakåt med S, 

höger och vänster med A och D. Med R laddar du om ditt vapen och om du 

håller in shift+W samtidigt så springer du för att röra dig snabbare. Du har 

200 skott att använda så tänk på att inte skjuta slut på alla skott på en gång. 

Sen är det bara att börja spelet och har du frågor under spelets gång så är det 

bara att fråga. Om du känner obehag eller vill avbryta spelet av någon 

anledning så får du göra det” 

Under spelets gång gjordes observationer av hur spelaren betedde sig i spelet. Ett exempel 

på hur annorlunda respondenterna betedde sig var att vissa spelare inte observerade 

måltavlor som dök upp i periferin på skärmen eftersom de fokuserade på vad som fanns i 

mitten av skärmen. Detta och övriga iakttagelser analyseras längre fram i undersökningen. 

När respondenterna hade spelat klart spelet så fick de svara på en enkät om spelupplevelsen, 

ålder, kön och spelvana. 

5.1 Presentation av undersökning 

Enkäten innehöll fyra sidor med frågor. Bland dessa fanns kontrollfrågor som inte hade med 

undersökningen att göra. De frågorna användes för att respondenten inte skulle genomskåda 

vad som undersöktes. Valet att använda en Google docs enkät gjordes för att det var enkelt 

att utföra undersökningen online. Men även för att Google docs skapar grafer och data som 

enkelt går att analysera. 
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Figur 15 Enkät, sida 1 

Figur 15 visar första sidan i enkäten. Här fick respondenten svara på frågor om kön, ålder 

och spelerfarenhet. För att skapa skalan på spelerfarenhet användes samma skala som 

statens medieråd använder i sin undersökning om ungdomars medieanvändning. (Statens 

medieråd, 2013) Om respondenten här svarade att denna aldrig spelar spel så utgår sida 2 

om spelvana eftersom denna sida då inte är relevant. 
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Figur 16 Enkät, sida 2 

Sida 2 i enkäten bestod av mera detaljerade frågor om spelvana, vilket kan ses i figur 16. Här 

undersöktes om spelaren var en van pc-spelare eller föredrar andra typer av spelkonsoler 

och spelenheter. Eftersom det var intressant att se om spelaren har tidigare erfarenhet av 

FPS-spel så fick respondenten kryssa i spelgenrer som denna brukar spela. De potentiella 

genrerna är baserade på min subjektiva uppfattning om och erfarenhet av vilken typ av spel 

som spelarna kan tänkas vara intresserade av. Här fanns dock alternativet att själv skriva in 

spelgenrer om sådana saknades. Respondenten fick svara på hur mycket erfarenhet hen själv 

ansåg att hen hade. 
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Figur 17 Enkät, sida 3 del 1 

På grund av att sida 3 i enkäten innehöll så många frågor så delades den upp i två delar. 

Figur 17 visar del 1. Då det var oklart om spelet kunde upplevas som våldsamt och hemskt så 

valde jag att inkludera en fråga om huruvida respondenten ansåg att spelet var obehagligt 

eller hemskt. Som följdfråga till detta fick respondenten beskriva vad som eventuellt var 

hemskt och/eller obehagligt. För att respondenterna inte direkt skulle uppfatta vad som 

undersöktes så användes en fråga där spelaren fick svara på om det var svårt att träffa 

måltavlorna i spelet. Därefter fick spelaren svara på om denne observerat elden vid 

lägerplatsen i spelet. Då spelet inte visuellt innehöll fåglar så fick spelaren svara på en fråga 

om det fanns fåglar i spelet. Värt att notera här är att det i skogsmiljön fanns ett ambient 

bakgrundsljud med fågelkvitter. För att respondenten inte skulle förstå vad undersökningen 

handlade om så fanns här ytterligare en fråga om spelaren uppfattade att det fanns smådjur i 

spelet, vilket det inte gjorde. 
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Figur 18 Enkät, sida 3 del 2 

I figur 18 studeras hur respondenten fick svara på en fråga om hur många vattenfall som 

fanns i spelet. Detta var relevant eftersom vattenfallen var gjorda med partikeleffekter. 

Sedan följde en kontrollfråga om hur spelaren uppfattade att storleken på tavlorna hade 

någon betydelse; om de upplevdes som långt borta eller nära spelaren. Respondenten fick 

därefter svara på om hen uppmärksammade specialeffekter i spelet och som exempel på 

special effekter gavs regn, dimma och sandstormar. I de fall respondenten svarade positivt 

på denna fråga så fick hen beskriva hur dessa såg ut. 
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Figur 19 Sida 4, del 1 

Sida 4 innehöll frågor som behandlade de tre specifika miljöerna i spelet. Då sida 4 innehöll 

många frågor så delades sidan in i två delar. Figur 19 visar del 1 medan figur 20 visar del 2. 

För att undersöka om spelaren observerade partikelanimationerna av fallande löv i 

skogsmiljön fick respondenterna svara på vilken del av året som skogsmiljön utspelade sig i. 

I en följdfråga fick respondenterna sedan svara på varför denna valt just detta svar på den 

förra frågan. Följdfrågan ställdes för att se om det var de fallande löven som gjorde att 

spelaren uppfattade att det var höst eller någonting annat som exempelvis färgerna på 
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träden. Därefter fick respondenten svara på hur hen upplevde grottmiljön genom att 

beskriva hur den såg ut samt vad som fanns i grottan. Frågan ställdes för att se om spelaren 

hade lagt märke till partikelanimationerna i form av vattendimman, vattenfallet och 

tältplatsen. För att ytterligare relatera till vattendimman i början av grottan så ställdes en 

fråga om hur fuktig spelaren trodde att grottan var. Frågan fungerar som indikator på om 

spelarna uppmärksammade dimman. Respondenten fick även svara på en kontrollfråga om 

temperaturen i grottan. 

 

Figur 20  Sida 4, del 2 

I del 2 på sidan 4, tillfrågades spelaren om hen upplevde att det blåste i vintermiljön. Denna 

fråga var en indikator på om respondenten hade lagt märke till partikelanimationerna i 
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snön. Respondenten fick även svara på om det snöade i miljön. Med hjälp av denna fråga 

erhöll jag svar på om spelaren märkte av snöfallet som aktiverades i vintermiljön. Ytterligare 

en kontrollfråga gällde vilken temperatur det var i vintermiljön. Eftersom de enda stenarna 

som fanns i vintermiljön hade snöanimationer som virvlade runt sig så fanns det en fråga 

beträffande existerande stenar i vintermiljön och om så var fallet så skulle respondenterna 

beskriva dessa. I sista uppgiften i enkäten fick respondenten själv lägga till kommentarer till 

spelundersökningen. Utgående från svaren på ovannämda frågor analyserades 

respondenternas upplevelse av spelprototypen. 

5.2 Presentation av enkätsvar 

 

Figur 21 Enkätsvar, del1 

Utgående ifrån svaren i enkäten kan man studera hur både flickor och pojkar spelar någon 

typ av spel i åldern 14-16. Endast 6 % säger att de aldrig spelar spel regelbundet. En 

observation under studien visar att pojkar tenderar att visa ett större intresse för datorspel 

än vad flickor gör. Iakttagelsen baseras på två pojkar som inte ingick i testgruppen men de 

bad ändå om att få testa spelet. Detta stämmer även överens med statens medieråds 
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undersökning som visade att pojkar spelar mera spel än flickor (Statens medieråd, 2013). 

Detta bekräftades även i test-spelandet då pojkar visade en tendens av att ha betydligt mera 

erfarenhet av FPS-spel än flickor. Den här slutsatsen bygger på att pojkarna var bättre på att 

träffa måltavlorna samt att de hade lättare att använda kontrollerna i spelet. Majoriteten av 

flickorna som spelade spelet visade ovana vid att kontrollera karaktären i spelet. 

Observationer visade att de yngre spelarna hade större problem med kontrollerna än de 

äldre. Genom att analysera åldern med antalet vana FPS-spelare kan det ses i korrelation till 

att ju äldre respondenterna blir desto vanare FPS-spel är spelare de. Detta visade sig stämma 

överens med undersökningen gjord av statens medieråd som visade att det är i åldern 14-16 

som ungdomar börjar spela FPS-spel (Statens medieråd, 2013). 

 

Figur 22 Enkätsvar, del 2 
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Figur 22 visar att majoriteten av respondenterna är vana datorspelare sedan tidigare. En stor 

del av dessa använder spelenheter. Resultatet visar också att 55 % av respondenterna spelar 

FPS-spel när de spelar spel. Flickorna visade större intresse för att spela spel i webbläsaren, 

vilket stämmer överens med statens medieråds undersökning (Statens medieråd, 2013). 

 

Figur 23 Enkätsvar, del 3 

Figur 23 visar att av de 17 respondenterna som spelade regelbundet så hade 70 % stor till 

måttlig erfarenhet av FPS-spel. Detta är relevant för undersökningen för att se om spelare 

som är vana med FPS-spel uppfattade partikeleffekterna eller om dessa hade tunnelseende i 

förhållande till spelarna som inte var vana vid denna typ av spel. Av figur 23 framgår att 

ingen av respondenterna upplevde något problem med att spelet varit hemskt och/eller 

obehagligt. Majoriteten av respondenterna hade inga svårigheter att träffa måltavlorna. Det 

är värt att notera att en spelare tyckte det var svårt. Förvånansvärt nog så visade det sig att 

denna respondent var en van datorspelare som spelar regelbundet. Detta var intressant 

eftersom personer som inte spelade regelbundet inte tyckte att det var svårt att träffa 

måltavlorna. 
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Figur 24 Enkätsvar, del 4 

Figur 24 visar att 39 % av spelarna observerade elden som fanns vid lägerplatsen inne i 

grottan. Detta resultat skiljer sig från resultaten som Simons och Chabris fick i sin 

undersökning om oavsiktlig blindhet som visade att 54 % av respondenterna 

uppmärksammade gorillan i filmen (Simons & Chabris, 1999). Skillnaderna i 

undersökningarna beror troligtvis på att antalet respondenter i min undersökning inte var 

tillräckligt hög för att få ett mera exakt resultat. Åldersskillnaden mellan respektive 
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undersökning kan vara en betydande faktor. Det är intressant att se att 28 % av deltagarna 

hävdade att det fanns fåglar i spelet. Värt att notera är att det fanns fågelljud i spelet men 

inte fåglar som kunde uppfattas visuellt. Detta visar att ljud påverkar vad spelaren upplever i 

spelet, detta kan göra att vattenfallen i spelet kan få en högre grad av uppfattning jämfört 

med övriga specialeffekter eftersom vattenfallen även återges i spelet audiellt. Nästa fråga 

om smådjur visar att saker som inte finns tillgängliga i spelet kan uppfattas som existerande 

även om så inte är fallet. Det är endast en respondent av arton som uppfattade innehåll i 

spelet som inte existerade. I spelet fanns två vattenfall. På frågan om antalet vattenfall hade 

56 % av spelarna problem med att uppfatta det korrekta antalet. 44 % av alla respondenterna 

hade svarat korrekt antal vattenfall. 89 % av respondenterna uppfattade att det fanns 

vattenfall i spelet i någon form, vilket bekräftar att större partikeleffekter i spel som avger 

ljud uppfattas tydligare av spelare. 

 

Figur 25 Enkätsvar, del 5 

Eftersom första svaret i figur 25 endast är till för att vilseleda respondenten och eftersom den 

inte är relevant så att analyseras dessa svar inte. Nästa fråga är viktig eftersom detta är en 

kärnfråga som undersökningen bygger på. 15 av 18 respondenter upptäckte någon form av 

specialeffekter i spelet. Detta visar att majoriteten av unga spelare påverkas av 

partikeleffekter som finns i spel. Men vilka effekter är det som uppmärksammar spelaren? I 

nästa fråga begärs det av respondenterna som sett specialeffekter att beskriva dessa. Vad 

som är utmärkande i svaren är effekten av snö i den sista miljön. Min hypotes är att denna 

typ av effekt täcker hela skärmen och därför är det svårt för spelaren att inte lägga märke till 

den. Övriga specialeffekter som kom med i svaren var vattenfallen, elden vid campingplatsen 

och dimman i grottan. Detta visar att alla partikeleffekter utom de fallande löven i 

skogsmiljön observerades av någon av respondenterna och blev kvar i minnet efter att 

speltestet upphört. 
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Figur 26 Enkätsvar, del 6 

Figur 26 visar hur respondenterna har svarat på frågor om skogsmiljön. Tanken med första 

frågan var att se om respondenterna hade uppfattat att löven föll från träden och med hjälp 

av detta svarat att det var höst. Endast 22 % trodde att det var sommar medan övriga tyckt 

att det var höst eller vår. Detta är troligtvis för att det fanns med snö i spelet vilket fick 

spelarna att tro att det inte kan vara sommar utan antingen höst eller vår. Också värt att 

notera att när undersökningen gjordes så var det vår vilket troligtvis påverkat 

respondenterna att tro det var vår i spelet också. Från följdfrågorna kan man se att starkt 

solsken påverkade respondenterna att tro att det är vår i spelet. Av de 28 % som kom fram 

till rätt svar, det vill säga höst, så har de på följdfrågan om varför de ansåg att det var denna 

tid på året svarat att de inte vetat exakt varför de har svarat höst. Det här kan tolkas som att 

spelarnas uppfattning omedvetet har påverkats av fallande och gula löv. Av dessa 28 % så 

svarade en person att hen tyckte att träden verkade vissna, vilket personen tyckte kunde kan 

vara ett hösttecken. 
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Figur 27 Enkätsvar, del 7 

När respondenterna beskrivit grottmiljön så har dessa varken nämnt eld eller dimma. 

Vattenfallet blev nämnt av en person. Även två andra respondenter nämnde att det fanns 

vatten i grottan. Följande fråga om luftfuktigheten är till för att bedöma om respondenterna 

lagt märke till dimman i grotta. Om man utgår ifrån att 5 är normal fuktighet så kan det ses 

hur 6 personer svarat att den är mindre fukt i luften än vanligt medan 10 svarat mera än 

vanligt. Detta tyder på att vattendimman har påverkat spelarna att tro att grottan är 

fuktigare än vanlig luft. Värt att notera är att vattenfallet i grottan troligtvis bidrar till att 

majoriteten av spelarna tyckte det var fuktigare än vanligt i grottan. Sista frågan angående 

temperatur är en kontrollfråga och analyseras inte på grund av att den inte är relevant för 

undersökningen.  



 

 33 

 

Figur 28 Enkätsvar, del 8 

För att bedöma om spelarna varit medvetna om snön som blåste i vintermiljön så har de fått 

svara på om det blåste i miljön. Som kan ses i figur 28 så har majoriteten svarat att det varit 

svag blåst i snöbiomen.  Detta visar att spelarna uppfattat någon av snöeffekterna som driver 

snö. Antingen snön som blåste runt stenarna, snön som blåste över marken, eller en 

kombination av båda. Snöfallet som startade när spelaren kom in i vintermiljön uppfattades 
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av majoriteten av spelarna. Vad som är intressant är att 22 % av spelarna svarade att de inte 

märkte detta trots att snöeffekten täckte hela skärmen i form av ett lätt snöfall. 

 

Figur 29 Enkätsvar, del 9 

Första frågan i figur 29 är inte direkt relevant för undersökningen och analyseras därför inte. 

Andra frågan handlar om stenarna i vintermiljön som hade en snöeffekt som driver runt 

dem. Svaren i frågan tyder inte direkt på att någon av respondenterna uppfattat snöeffekten. 

Men en noggrannare analys av svaren tyder på att någon respondent ändå har uppfattat 

någonting speciellt med stenarna. Eftersom hen skrivit att stenarna ”var väldigt coola och 

snygga” och en annan skrivit ”det fanns stenar lite gömda bland snön” samt en tredje 

respondent som skrivit ”stenarna var gråa eller vita”. Dessa stenar var ljusbruna med vita 

snöeffekter vilket tyder på att minst 3 personer har reagerat på denna effekt, även om de inte 

specifikt kan säga varför. 

I sista frågan fick respondenterna öppet ge sina övriga synpunkter på spelet. 12 respondenter 

valde att skriva kommentarer till speltestningen. Deras synpunkter hade mest att göra med 

att respondenterna tyckte att spelet var roligt och underhållande men även hur de tyckte att 

förbättringar kunde göras på spelet. 
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5.3 Analys 

5.3.1 Eld 

Genom att analysera svaren om eld i spelet kan man se att av de sju respondenter som 

upptäckte och mindes elden som fanns i spelet så var det endast en av dessa som var av 

kvinnligt kön. Alla som svarat att de såg eld i spelet har tidigare erfarenhet av FPS-spel. Min 

teori är därför att vana FPS-spelare förknippar eld med fara och därför reagerar på den för 

att se om elden är ett hot mot spelaren. Om man ser på åldern på de som reagerade på elden 

så finns här inget sammanband mellan yngre eller äldre barn.  

5.3.2 Vatten och vattendimma 

Majoriteten av respondenterna märkte att det fanns ett eller flera vattenfall i spelet. Detta 

beror troligtvis på en kombination av två stora partikeleffekter som föreställde vattenfall i 

spelet samt närvaron av ljud av vattenfall. När resultaten från vattenfallet analyseras så går 

det att se att ungdomar som regelbundet spelar FPS-spel uppfattade ett korrekt antal 

vattenfall i spelet oftare än ungdomar som inte är vana att spela FPS-spel. Analysen visade 

att varken kön eller ålder spelade in på om flickor och pojkar uppfattar vattenfallen på olika 

sätt. När svaren angående vattendimman analyseras så visar denna liknande resultat som 

med elden. Här hade spelare som har tidigare erfarenhet av FPS-spel lättare att notera 

partikeleffekterna än de ungdomar som inte spelar regelbundet. I likhet med vattenfallen så 

har kön och ålder ingen korrelation till hur observant spelaren var under speltestningen. 

5.3.3 Lövpartiklar 

Analysen av löv-partiklarna visade att majoriteten av de som svarade att första miljön var en 

höstskog hade tidigare erfarenhet av FPS-spel. Värt att notera är att ingen av respondenterna 

som svarat höst hade sett några fallande löv eller lagt märke till att nyansen på löven var 

gulaktig. Detta tyder på att nyansen på löven och löv-partiklarna har påverkat spelarna 

subtilt. Orsaken till att 50 % av respondenterna troligtvis svarat att det skulle varit vår är för 

att de förknippar en solig och vacker dag med vår eller sommar. Respondenterna influerades 

säkerligen av att det under speltestningstillfället var vår i den veritabla världen. Det är 

intressant att se hur respondenten i pilottestet hade upptäckt löven som föll ner mot marken 

när ingen av respondenterna i den riktiga undersökningen gjort det. Detta tror jag beror på 

att respondenten i pilottestet är bildlärare och genom sin bildvana lägger märke till grafik 

och visuella observationer lättare. 

5.3.4 Snöeffekter 

I vintermiljön finns det likheter till skogsmiljön där man genom att analysera svaren om 

blåsigt väder kan konstatera att majoriteten av respondenterna svarat att det varit blåsigt. 

Detta tyder på att den drivande snön hade en effekt på spelarnas uppfattning av vädret i 

vintermiljön. Drivande snöeffekter som fanns runt stenarna i vintermiljön var det ingen som 

direkt kommenterat. Detta visar att partikeleffekter som är delvis transparenta och har 

långsam animationstid är svårare för spelare att lägga märke till. Snöeffekten som startade 

när spelare kom in i vintermiljön visade att även om en specialeffekt tar upp stor plats på 

skärmen så är det ändå inte säkert att spelarna uppfattar detta. 
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5.4 Slutsatser 

Genom att analysera svaren i undersökningen har jag kommit fram till att partikeleffekter 

som tar upp stor yta på skärmen i kombination med ljud är den typ av partiklar som 

uppfattas bäst av spelarna. Större är dock inte alltid bättre, snöpartiklarna som startade i 

snömiljön och täckte hela skärmen uppfattades inte av alla spelare. Att 22 % av spelarna inte 

uppfattade detta beror troligtvis på förändringsblindhet. Vilket betydde att observatörer eller 

i detta fall spelare på grund av sitt riktade uppgiftsfokus misslyckades med att lägga märke 

till stora förändringar på objekt eller scener från en vy till en annan. (Rensink, et al., 1997) 

Man kan se att vana FPS-spelare har lättare att uppfatta partikeleffekter i spelet även om 

deras synsinne koncentreras på något annat. Detta visar att ungdomar som spelar FPS-spel 

regelbundet visar större förmåga för visuell uppmärksamhet. Vilket stämmer överens med 

tidigare forskning av Walter Boots m.fl. angående digitala spels påverkan på 

uppmärksamhet, minne och förmågan att kunna utföra flera saker samtidigt. Detta visar att 

perifera partikeleffekter påverkar spelarens totalupplevelse även om spelare i vissa fall inte 

är direkt medveten om det. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete har studerat om partikeleffekter i virtuella miljöer inom FPS-spel uppfattas och 

bidrar till totalupplevelsen för spelaren?  Före att undersöka detta går denna undersökning 

igenom hur partikeleffekter använts i spel sedan 1990-talet. Och hur de genom forskning har 

utvecklats till vad de är idag. Studien tar även upp tidigare forskning angående perception 

och hur människor omedvetet använder sig av avsiktlig blindhet och förändringsblindhet för 

att inte lägga märke till skillnader i synfältet. Utöver detta finns även en beskrivning på hur 

PhysX används av grafikkort för att avlasta datorns primära processor från kalkylationer.  

Undersökningen har utförts på ungdomar i åldern 14-16 år eftersom tidigare studier har 

visat att det är i denna ålder som människor övergår från barnspel till mera vuxnare spel 

(Statens medieråd, 2013). För att testa om FPS-spelare upplever perifera dynamiska 

specialeffekter i virtuella spelmiljöer så har jag skapat en spelprototyp som respondenterna 

har spelat. Denna spelprototyp var tillverkad i CryEngine 3-motorn (Crytek, 2014). 

Prototypen bestod av tre olika miljöer som spelaren skulle gå genom så snabbt som möjligt 

genom att vandra på en stig. Längs med stigen avslöjas måltavlor som spelaren skulle skjuta 

på med sitt gevär för att samla poäng. Detta var till för att skapa tunnelseende hos spelaren 

vilket är vanligt i FPS-spel. I miljön i prototypen fanns det partikeleffekter som användes för 

att se om spelaren lagt märke till dessa. När spelare var klar med speltestet så fick denna 

svara på en kvantitativ semistrukturerad enkät med inslag av kvalitativa frågor för att jag 

skulle kunna analysera vilka partikeleffekter som spelaren hade observerat samt vilka 

partikeleffekter som påverkat spelaren subtilt. 

Svaren på enkäten har sedan analyserats för att undersöka om och hur partikeleffekter 

bidragit till totalupplevelsen för spelaren. Analysen visade att perifera partikeleffekter 

påverkar spelarens totalupplevelse även om spelare i vissa fall inte direkt är medveten om 

det. Analysen visade även att partikeleffekter i kombination med ljud tydligare observerades 

av spelaren. Detsamma gällde storleken på partikeleffekter där stora partiklar lättare 

uppmärksammas jämför med små partiklar. 

6.2 Diskussion 

Undersökningen som gjorts har visat att delar av den bekräftar fakta som statens medieråd 

gjort angående ungdomars medieanvändning (Statens medieråd, 2013). Likheter mellan 

partikeleffekter och tunnelseende kan även dras till Simons och Chabris undersökning 

angående perception där människor ser på film med en specifik uppgift som de skulle 

fokusera på (Simons & Chabris, 1999). Utöver detta så bekräftas Rensinks tidigare forskning 

angående förändringsblindhet att 22 % av respondenterna missade en tydlig förändring på 

skärmen när det började snöa i vinterbiomen. 

För att stärka enkätens reliabilitet i analysen så gjordes en metodtriangulering där jag 

använde mig av observationer under speltestet som kompletterar svaren i enkäten. För att få 

en högre validitet så valde jag att utföra undersökningen i en miljö som respondenten är 

bekant med sedan tidigare. Utöver detta så förstärks svarsvaliditeten på de 

semistrukturerade frågorna av att respondenten fick göra enkäten anonymt online. 

Bristande validitet kan ha förekommit eftersom jag som forskare var närvarande vid 
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testningen av spelprototypen samt vid enkätifyllningen. Utifrån svaren från analysen samt 

observationer så kan dessa svar generaliseras på västerländska ungdomar i åldern 14-16 år 

som går i skola. För att ge en större generaliserbarhet så hade undersökningen behövt fler 

respondenter från olika geografiska lägen. 

Om undersökningen studeras från ett genusperspektiv så kan man se att pojkar spelar spel i 

högre grad än vad flickor gör. Typen av spel som spelas skiljer sig även markant. Det finns 

dock undantag där pojkar spelar spel där majoriteten är flickor, till exempel The Sims 3 

(Arts, 2009). Detsamma kunde ses när det kom till flickor som spelar spel där majoriteten av 

spelarna vanligtvis är pojkar, exempelvis Counter-Strike (Valve Corporation, 1999). I 

undersökningen kunde jag inte hitta något som tyder på att flickor eller pojkar ser på spel på 

olika sätt. Men det gick att se hur ungdomar som spelar mycket visade större benägenhet för 

att ha högre visuell uppmärksamhet än ungdomar som inte spelade lika ofta. 

Ur en etisk synvinkel så fanns frågan om projektet var diskutabelt angående att låta 

ungdomar spela ett spel som innehöll en digital representation av ett gevär som skulle 

användas för att sikta och skjuta på måltavlor med. Men med tanke på vad som presenteras 

som våld i media och vad som anses tillåtet för barn att se för program på tv, så kom jag fram 

till att detta troligtvis inte var något problem. För att i studien utvärdera om detta varit ett 

problem eller inte så inkluderade jag en fråga i enkäten om spelaren tyckte spelet var 

obehagligt och/eller hemskt. Det visade sig att ingen av respondenterna visade obehag eller 

tyckte att spelet var hemskt. Vilket bekräftar hypotesen att spelprototypen inte var etiskt 

oacceptabel för ungdomar i åldern 14-16 år. 

6.3 Framtida arbete 

Ursprungligen hade jag tänkt använda en eye-tracker till denna undersökning för att 

registrera var på skärmen som spelaren ser. Men på grund av ekonomiska orsaker så var 

detta inte en möjlighet. Således hade det varit intressant om fortsatt forskning gjordes kring 

ämnet där användandet av en eye-tracker användes för ökad reliabilitet och för att jämföra 

med vad informanterna minns, respektive tittat på i spelet. Eye-tracker skulle även kunna 

verifiera att ett tunnelseende faktiskt uppstår hos spelaren när denna spelar FPS-spel. 

Eftersom denna undersökning fokuserat på FPS-spel där tunnelseende uppstår så hade det 

varit intressant att undersöka om detsamma gäller när det kommer till andra spelgenrer där 

detta tunnelseende inte är lika vanligt. Även andra typer av spelenheter hade varit 

intressanta att testa för att se om det hade gett ett annorlunda resultat. Eftersom FPS-spel 

ofta är gjorda för en vuxen målgrupp så hade det varit bra att se om vuxna upplever spel på 

samma sätt som ungdomar gör. Jag tror skillnader kan uppstå på grund av att 

människokroppen och framförallt hjärnan inte är fullt utvecklad i tonåren. 

Bilsimulatorer används för att lära förare behärska bilen under farliga förutsättningar i en 

kontrollerad miljö. Därför skulle det vara intressant att se hur partikeleffekter kan användas 

i den virtuella miljön som föraren befinner sig i för att digitalt återskapa dimma, snö och 

regn. I kombination med dessa vädereffekter och att simulera bilens köregenskaper under 

dessa förhållanden skulle det kunna utföras en undersökning i om förares uppmärksamhet 

på vad som sker vid vägkanten förändras beroende på om det är en vacker dag med klar sikt 

eller en stormig dag med snö, vind och regn. Här hade det varit väldigt bra att ha en eye-

tracker till hands för att mäta hur ofta förarens blick går till vägkanten. 
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