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ABSTRAKT

Kontext. Inom speldesign är terräng ofta en viktig aspekt, särskilt i sammanhanget med spelare som ska aktivt
interagera med terräng. Dess utformning och design kan både positivt och negativt påverka hur spelaren
uppfattar spelet.
Mål. I detta arbete beskrivs ett arbete i terränggenerering och om terräng kan påverka spelaren i ett interaktivt
media för att få bättre förståelse inom ämnet. Har terrängen en påverkan på hur spelaren uppfattar situationer i
spel samt deras sätt att spela? Kan den påverka om de uppfattar upplevelsen som negativ eller positiv? Vad är
mest påverkande för en spelare och hur?
Metoder. I arbetet kommer slutsatser och arbetssätt beskrivas tillsammans med data insamlad från ett praktiskt
test. Designen för det spel som används för att testa kommer även att beskrivas. I arbetets testande låter vi
deltagare spela ett spel som använder sig av en algoritm för att skapa terräng. Efter testet kommer spelare svara
på frågor om testet.
Resultat. Från testandet får vi in svar som används för att nå vissa slutsatser.
Slutsatser. Från testets resultat kommer vi dra slutsatsen att terräng verkligen kan ha en påverkan på
spelarupplevelsen och att terräng kan påverka när den har störst aktivt inverkan på hur spelaren interagerar med
spelet.

Nyckelord: Terräng, Design, Interaktion
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Målet är att möjliggöra mer insikt i hur spelare uppfattar terrängen, för att i framtiden kunna
utforma bättre spel. Om det finns tillgång till bättre data om vad spelaren gillar och inte gillar,
vad som spelaren kan se som frustrerande samt positivt i terrängens utformning, så finns det
möjligheter att använda detta under spelutveckling. Vi söker någon mån av mer konkret
information för att få bättre insikt i hur spelare uppfattar terräng.

1.2 Metod
Metoden för arbetet är att vi samlar in data från individer som deltar i ett praktiskt experiment.
Det som samlats in granskas sedan, reflekteras över och slutsatser kommer dras ifrån det.
Experimentet kommer bestå av att vi samlar in resultat efter ett praktiskt test där deltagare får
uppleva terränger via ett spel. Med hjälp av den upplevelsen ska de beskriva och fastställa vad
de tyckte genom att svara på frågor i ett frågeformulär efter att de spelat. Resultatet av dessa
olika val kommer sedan summeras och kvantitativt jämföras statistiskt för att nå slutsatser.
Anledningen till att ett praktiskt experiment med flera testdeltagare valdes för detta arbete är
för att spel med deras design är ett interaktivt media. Metoden som används reflekterar det.
Eftersom vad som kan påverka en individ är subjektivt behövs flera individer testas för att
framhäva mönster för att få en klarare bild av hur terräng kan påverka spelare.
För att skapa terränger till testet används en algoritm. Algoritmen vi valt att implementera
kommer att användas för fyra olika genererade terränger. Valet av algoritm är Perlin Noise,
vilket vi kommer att förklara i stycke 2. Spelet som använder terrängerna kommer att ha fyra
terränger av olika former. De är varierade för att kunna representera tillräckligt många olika
typer av terräng, vilket vi kommer att beskriva mer utförligt i stycke 3.3.

1.3 Forskningsfråga
Terräng används ofta i spel, vilket är ett medium som innebär aktiv interaktion från spelarens
sida. För att bättre uppnå vårt tidigare nämna mål med arbetet bör vi då undersöka med en
form av interaktion, vilket i detta arbete definieras som aktivt deltagande i en virtuell terräng
där observation, navigering och spatial förståelse används av en spelare. Denna koppling
mellan spelares handlingar och terräng har det skrivits om tidigare[13]. Hur terrängen
påverkar spelarens upplevelse är ett ämne som bör undersökas vidare. Det kan ha vikt för
design och hur man tänker på terräng när det används, hur man minimerar frustration.
I denna studie är spelares upplevelse av terrängen något som kan användas för att se om
relationen mellan spelare och terräng är positiv eller inte, vilket vi kommer att använda oss av
för att försöka svara på vår drivande fråga: Hur påverkar utformingen hos terräng spelaren
inom gameplay? Utformning syftar på faktorer såsom lutning, höjd, hinderfaktor och
blockering av vad som är synligt. Med denna fråga i åtanke ska vi undersöka relationen
mellan spelare och terräng genom att granska resultaten av ett praktiskt experiment.
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2 Algoritmer
Algoritmer och dess implementering är inte fokus för detta arbete, men för tydlighetens skull
kommer Perlin Noise, den algoritm som valts, beskrivas kortfattat innan vi övergår till
praktiskt testande av terränger skapade med Perlin Noise.
Beroende på vilken terräng man eftersöker så finns det ett antal olika algoritmer som kan
implementeras, då blir således utmaningen att hitta en eller flera som är lämplig(a). Vad som
bör användas beror på vad terrängen ska uppfylla i applikationen, alltså hur komplex man vill
ha terrängen.
Perlin Noise, Simplex Noise, Diamond-Square, det finns flera algoritmer att välja bland, men
Perlin Noise valdes för detta arbete på grund av dess relativa enkelhet. Då arbetet fokuserade
på terräng och dess relation med spelaren, snarare än att lägga vikt på hur terrängen faktiskt
skapades, fanns det inget behov att använda algoritmer som fokuserade på, till exempel,
optimering. Perlin Noise är inte lika optimerad som Simplex Noise, men är mer komplicerad
än Diamond-Square. Perlin Noise kan till skillnad från Diamond-Square utökas för att
användas i fler dimensioner, vilket kan vara användbart för andra projekt. Den är också äldre
än Simplex Noise och har därför mer dokumentering, därför är den lättare att förstå och
implementera.

2.1 Perlin Noise uppbyggnad
Vad som följer är en grundläggande genomgång över teorin bakom Perlin Noise1. Perlin
Noise består av två viktiga komponenter. En slumpfunktion och en interpolationsfunktion.
Slumpfunktionen är en slumpgenerator som tar ett värde och skickar tillbaka ett resultat. Det
är ett krav att man får samma resultat med samma värde varje gång. Om implementationen av
Perlin Noise är felaktig kommer resultatet inte kunna återskapas, eller så kommer
konsekvenserna bli ett otympligt resultat.
Bild 1 representerar resultatet av Perlin Noise slumpgeneratorn i en dimension. Baserat på
värdet som skickas in får vi alltid samma resultat. X-axeln representerar det värdet som
skickas in och y-axeln är det värdet man får tillbaka. Det kan användas i ett spel som ett
höjdvärde.

1

http://freespace.virgin.net/hugo.elias/models/m_perlin.htm, 2013-05-19
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Bild 1. Värden från Perlin Noise i en dimension,
Hugo Elias webbsida1.
Interpolationsfunktionen tar dessa värden och interpolerar mellan dem, alltså att ett värde
mellan två värden (som två närliggande punkter i bild 1) räknas ut. Vilken typ av
interpolering som ska användas beror på vilket resultat man vill ha. Det finns en simpel men i
många fall otillräcklig lineär interpolation, och så finns det ett antal som ger resultat mer likt
bild 2.
Interpolationen mellan värdena man får ut är en viktig del av Perlin Noise. I bild 1 beskrevs
värdena man fick ut av Perlin Noise emedan bild 2 kommer att visa hur interpolationen
mellan dessa värden ser ut.

Bild 2 Perlin Noise interpolation mellan värden,
Hugo Elias webbsida1.
En annan aspekt av Perlin Noise är att resultatet man får ut är i sig en sammansättning av ett
antal resultat, som man kan se i bild 5. Dessa resultat uppnås med hjälp av skillnader i
amplituden och frekvensen som används i Perlin Noise. För en kortfattad beskrivning säger vi
att amplituden kan ses som skillnaden i höjden på resultatet och frekvensen är tätheten. Detta
vi beskriver är en förenklad redogörelse men dessa bilder kan nog ge ett mer förståeligt
intryck. Bild 3 representerar ett resultat av olika punkter och interpolationen mellan dem,
precis som relationen mellan bild 1 och 2. Amplituden i bild 3 är hög, därför är skillnaden
mellan det högsta och det lägsta värdet stor, med liten frekvens är tätheten liten. Bild 4 har ett
liknande resultat, men amplituden är mindre vilket resulterar i liten höjdskillnad. Frekvensen i
bild 4 är även högre vilket ger den en större täthet.
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Bild 3. Resultat med hög amplitud och låg frekvens,
Hugo Elias Webbsida1

Bild 4. Resultat med låg amplitud och hög frekvens,
Hugo Elias Webbsida1.
Bild 3 har hög amplitud och låg frekvens medan den andra, bild 4, har lägre amplitud och
högre frekvens. Detta är viktigt då Perlin Noise tar och adderar resultat som dessa. Se bild 3
och 4 som två olika steg, med ett antal liknande steg mellan dem. Dessa steg mellan de två
bilderna har olika amplituder och frekvenser. I stegen från bild 3 till 4 minskar amplituden
medan frekvensen ökar. De olika stegen adderas ihop och resultatet kan därigenom se mer
naturligt ut.
Ett exempel på denna addition av stegen visas i bild 5, som representerar olika steg och
resultatet av adderingen. Stegen är även i två dimensioner, till skillnad från de tidigare
bilderna som representerat en dimension. De tre första rutorna representerar olika steg. Den
första rutan har hög amplitud men låg frekvens. Den andra rutan har lägre amplitud och högre
frekvens. Den tredje rutan har låg amplitud men hög frekvens. Den fjärde rutan representerar
sammansättningen av de tre första. Detta kan tillåta en terräng att se mycket mer naturlig ut
med smidigare, mer detaljerade kurvor.

Bild 5. Olika resultat (de tre första rutorna) och sammansättningen av dem (den sista rutan),
Hugo Elias Webbsida1.
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Det bör nämnas att för kandidatarbetet används en grundläggande variant av Perlin Noise
anpassad för två dimensioner. Baserat på vad för värde som skickas in i funktionen så fås en
höjd ut som används för att bygga terrängen.

3 Experiment
3.1 Experimentets grunddesign
Målet med experimentet är att bättre förstå hur terrängen kan påverka spelaren. Perlin Noise
implementationen i arbetet användes för att skapa fyra stycken olika typer av terräng som
spelaren ska interagera med. De fyra terrängvarianterna används i ett spel skapat för
experimentet, spelet beskrivs ingående i stycke 3.2. Som tidigare nämnt använt just dessa fyra
varianter (som beskrivs i stycke 3.3) då de tillsammans representerar tillräckligt varierade
terränger, både skillnader i dess höjd samt utformning.
Innan experiment får testdeltagare ett första formulär där de skriver ner sitt namn, ålder, antal
spel de spelat tidigare, samt om de ofta spelar populära genrer av spel. Detta formulär finns i
appendix A.
Data fås fram genom att deltagare svarar på frågor i ett andra formulär efter att de har spelat
spelet. Formuläret beskrivs i stycke 3.4.1, samt finns i appendix B. Hur frågorna i det andra
formuläret besvarats kommer sedan att granskas för att få ut en mer klar förståelse över hur
terräng påverkar spelaren.
För att möjliggöra jämförelser mellan olika spelares data är alla testdeltagarna instruerade om
precis samma saker och tar testet på samma sätt. De går igenom de olika versionerna, en
version per unik terräng som vi kommer beskriva i nästa stycke, i samma ordning under
samma regler. Att deltagare spelar versionerna i endast en ordning kan påverka resultaten då
varje spelare kan anpassa sig till spelets regler utefter att de spelar, men för att kunna jämföra
data behöver randomisering mellan deltagarnas upplevelser undvikas. Detta behöver
nödvändigtvis inte stämma för alla typer av arbeten, men med mindre möjliga avvikelser så
kan vår kvantitativa summering av resultaten användas mer tillförlitligt för vår diskussion.
Omständigheter i experimentet behöver vara så lika som möjligt för varje deltagare.
Interaktionen mellan deltagaren och den som håller i testet är så minimerad som möjligt,
förutom initial information som ges angående spelets regler.

3.2 ’Gather and Avoid’ spelets design och regler
I spelet ’Gather and Avoid’ finns det en spelare, en terräng, ett föremål man samlar på och en
entitet som jagar spelaren.
Spelaren placeras alltid ut i världens ena hörn och får ett mål att uppfylla. Deltagaren ska leta
upp samlarföremålen (vita små kuber) som han/hon ska samla på medan han eller hon ska
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undvika entiteten (jägaren, en röd något större kub). Det finns alltid bara ett samlarföremål i
taget att samla på och endast en entitet. Spelaren står och går ständigt på terrängen som utgör
en fast yta. Spelaren kan inte gå utanför världens gräns.
Spelet spelas i förstapersons vy. Det är möjligt att röra sig framåt, bakåt, åt höger och åt
vänster. Det är också möjligt att hoppa. Att kunna hoppa behövs då terrängen inte kan gås på
om lutningen på gångytan är för hög precis framför spelaren. Baserat på ytans lutning så
mörkläggs den, om någonting lutar mycket är den mörkare, om den lutar lite är den ljusare.
Jägaren förflyttar sig ständigt i spelarens riktning och utefter att spelet går så ökar dess
hastighet. Jägaren befinner sig på en konstant höjd i spelet, placerad så att den håller sig cirka
1 meter över terrängen. Den höjden gör det möjligt för spelaren att lättare se jägaren, samt att
det var simpelt att bestämma genom att hämta terrängens höjdvärde baserat på positionen.
När spelaren kolliderar med samlarföremålet på banan så flyttas den till en ny position i
världen och spelaren får en poäng, samtidigt förflyttas jägaren till en ny position precis
utanför världen. Om testdeltagaren istället kolliderar med jägaren flyttas spelaren tillbaka till
sin startposition i hörnet och poängen blir noll igen. Jägaren flyttas till sin egen startposition.
Samlarföremålen kommer då också att startas om och placeras ut på den första positionen.
Placeringen av både jägaren och samlarföremålen är inte slumpade. De ändrar platser, men de
nya placeringarna är konstanta och kommer att vara detsamma om man startar om spelet.
Spelaren kan behöva minnas var föremålen befann sig i världen på tidigare försök.
Föremålens positioner skiljer sig mellan versionerna.
Anledningen till att spelet designats på det här sättet är för att det tillåter terrängen att ha en
aktiv roll, vilket är relevant till vårt arbete. Då spelaren behöver leta efter samlarföremålen så
får terrängen en aktiv påverkan. Terrängen kan dölja föremålen vilket tvingar spelaren att
söka efter dem. Jägarens roll är att pressa spelaren och tvinga honom att aktivt undvika den,
vilket terrängen kan hindra om lutningen är brant. Spelets regler kräver att spelaren är i någon
mån medveten om terrängen, så att vi kan få mer exakt information under och efter testet.
Det bör nämnas att placeringarna av både jägaren och föremålen inte kan vara slumpade vid
varje försök, eftersom det skulle betyda att alla testdeltagare för experimentet inte testats
under samma omständigheter. Att allting är placerat på samma position vid varje försök är
viktigt för att data vi samlar in är giltig. Dock placeras inte föremålen ut på samma konstanta
positioner oavsett version, varje version är annorlunda. Om versionerna inte har olika
placeringar kan testaren börja minnas var de är placerade, vilket också kan påverka resultaten
utmed att testandet pågår. Variationerna mellan versionerna visas i bild 10, 11, 12 och 13.
Jägaren ger även ifrån sig ett rödgult sken som lyser upp markytan i en cirkel runt om jägaren.
Detta är för att spelaren ska lättare och snabbare kunna identifiera jägaren, särskilt om jägaren
följer efter spelaren bakifrån. Om spelaren på det sättet varnas om jägaren är nära så undviks
onödig frustration, samt att relevant information snabbt ges och förstås.
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Spelaren får all relevant information för att spela spelet i form av text på skärmen. Uppe i
hörnet av fönstret står en kortfattad beskrivning över kontrollen (tangenterna W A S och D för
att gå. Musen för att ändra riktning och vrida spelets vy för att se upp och ned). I början av
spelet får spelaren även information genom text att han/hon ska samla på samlarföremålen
och undvika jägaren.
Det finns fyra versioner och varje version har en egen terräng som beskrivs i stycke 3.3.
Terräng är det enda i varje version som är annorlunda, och spelet spelas precis som nyss
beskrivet.

3.3 Terräng versioner
De olika versionernas terräng visas med bild 6, 7, 8, 9 och har samma försutsättningar låsta
för alla som testar, en överblick av de olika versionerna finns på bild 10, 11, 12, 13.
Som tidigare nämnt så har de valts ut för att de varierar tillräckligt för att kunna representera
tillräckligt många olika typer av terränger. Varje version har valts ut för att de har en specifik
attribut. Version 1 har minimala höjdskillnader, vilket kan påverka hur mycket av ett hinder
den blir för spelaren då samlarföremålen kan vara lättare att hittas, samt är lutningen inte hög.
I version 2 är det mer troligt att terrängen kan vara en högre hinderfaktor, främst genom
lutningen. Version 3 har större höjdskillnader som kan göra det svårt att hitta
samlarföremålen, men lutningen på terrängen är inte mycket hög. Version 4 har mycket stora
höjdskillnader samt hög lutning.

Bild 6. Version 1: Den första versionen består av små höjdskillnader.

Bild 7. Version 2: Den andra versionen kan beskrivas som mer grov och taggig.
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Bild 8. Version 3: Denna version har generats så att den dragits ut i bredd och höjd, vilket
resulterat i större höjdskillnader och mindre variation i terrängen.

Bild 9. Version 4: Den fjärde versionen har större höjdskillnader.

Bilderna 10, 11, 12 och 13 är överblickar för banorna, inkluderat startpositioner för alla
entiteter i spelet. Ringarna pekar ut samlarobjekten, samt numreras ordningen de dyker upp i.
Stjärnorna är var spelaren startar. Kvadraten i det övre vänstra hörnet är var jägaren startar.
Varje bild representerar en yta av 20x20 meter. De gröna områdena är grästexturen och
representerar terräng över 0 m, medan de gula representerar en punkt under 0 m. Notera det
rödgula skenet uppe vid jägarens hörn. Det är ett ljus designat för att hjälpa spelare identifiera
jägarens position, som beskrivet i stycke 3.2. Större versioner av bilderna finns i appendix C.
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Bild 10. Version 1

Bild 11. Version 2

Bild 12. Version 3

Bild 13. Version 4

Samlarföremålens positioner sätts ut baserat på ett konstant värde som blivit valt
slumpmässigt. Deras position kan påverka hur lätt eller svårt det är för spelaren att vinna
spelet, men det viktiga är att de sammanlagt är tillräckligt långt ifrån varandra för att ge
testdeltagare tillräckligt med tid att uppleva terrängen så att vi kan få ut data från det.
Vi har beskrivit de olika terrängerna som vi kommer se i spelet, nu kommer protokollet för
hur det ska testas beskrivas.

3.4 Experimentets testprotokoll
Den som håller i testet introducerar sig för testdeltagaren och visar honom eller henne till en
dator. Testdeltagarna får veta att de ska testa ett antal varianter av ett enkelt spel. De blir
instruerade om som att de ska samla på föremål, samt så beskrivs dessa föremål. Jägaren
kommer beskrivas och hur den kommer jaga dem. De får reda på att föremålen de ska samla
på dyker upp på tidigare positioner om spelaren kolliderat med jägaren. Testdeltagarna får
veta att deras poäng startas om och att de kan vara bra att minnas var tidigare tagna föremål
befann sig. De får även reda på att de ska spela varje version tills de antigen tagit åtta
samlarobjekt, eller tills de misslyckats fem gånger. Antalet föremål spelaren måste samla på
för att vinna, samt hur många gånger de får misslyckas, är valda för att spelaren ska få kunna
spendera tillräckligt mycket tid i versionen för att kunna ge riktig data. Så länge spelaren inte
bestämmer sig för att helt enkelt ge upp och förlora så kommer han eller hon ha varit i
versionen tillräckligt mycket för att gå vidare. Om spelaren inte tar testet tillräckligt på allvar
och försöker inte aktivt att vinna (som att låta jägaren hinna ikapp dem) så anses inte data som
giltig och används inte i detta arbete. Tiden det tar för deltagaren att nå varje samlarföremål
noteras också.
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Testet börjar med att spelaren får ett dokument som han eller hon ska fylla i. Detta första
formulär har några enkla frågor som relaterar till vem testdeltagaren är. Det främsta syftet
med detta första formulär är att bestämma om testdeltagaren är lämplig för testet, alltså om de
har haft någon tidigare erfarenhet av spel och förstår vad ett spel är. Först ombeds de skriva
namn och ålder. Därefter tas det reda på i relevant mån om hur mycket erfarenhet
testdeltagaren känner att han eller hon har i spel genom hur att fråga (cirka) hur många spel
han eller hon har spelat tidigare, samt om de har erfarenhet av populära spelgenrer.
Efter att ha fått informationen om testdeltagaren så börjar testet. Som tidigare nämnts blir
testdeltagaren först instruerade om att spela spelet tills åtta stycken poäng har uppnåtts, eller
att fem misslyckade försök har gått. Tiden det tar noteras ner, som tidigare nämnt. Dessa
instruktioner är inte en del av spelet i sig, utan är en del av hur spelet testas. Sättet att vinna
och förlora är designade för att ge tid nog att fokusera tillräckligt på varje version. När
testaren är färdig med versionen får han eller hon besvara 3 frågor i ett andra frågeformulär,
som beskrivs i stycke 3.4.1. Spelaren får sedan göra om testet på nästa version av spelet. Detta
upprepas fram tills att alla versionerna är avklarade. Väl klar så besvarar spelaren en sista
fråga.
Bild 14 visar de två texturerna som används i spelet. Texturen till vänster används på höjder
över 0 m. Texturen åt höger används på höjder under 0 m. Spelarens synpunkt är 1 m över
markytan:

Bild 14. ’Gräs’ och ’sand’.

3.4.1 Experimentets frågeformulär
För att få fram data med experimentet så ges spelaren ett frågeformulär vars frågor är
relaterade till terrängen. Som tidigare nämnt finns frågeformuläret i appendix B, men kommer
att förklaras, diskuteras och motiveras här. Som nämnt finns fyra versioner av spelet, och
varje version har en egen terräng. Spelaren kommer spela alla versioner i ordning. Efter att
varje version spelats så får spelaren svara på fråga I, II, och III, alltså så kommer dessa frågor
besvaras fyra gånger, en gång för varje version. När alla versioner har spelats så får spelaren
svara på fråga IV, vars mål är att låta testdeltagaren jämföra versionerna. Frågorna beskrivs
här:
Fråga I:
"Tyckte du att jägaren var ett större hinder än terrängen?" Denna fråga ställs eftersom spelet
har delar förutom terräng som samlarföremålen och jägaren.
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De kommer kunna svara mellan ett antal olika alternativ: Hela tiden, För det mesta, Då och
då, Inte ofta, Aldrig, och Vet inte. Dessa svarsalternativ, specifikt de fem första, valdes för att
göra det möjligt för testare att vara mer specifika. Om det hade varit en enkel ja/nej fråga
skulle användbar data troligen gå förlorad. Ordvalet var möjligen oklart, men tanken bakom
designen var att spelaren skulle kunna svara på en skala från högsta möjliga värde till lägsta.
De får valfritt lägga till en kommentar på deras svar.
Vi vill kunna svara på vår forskningsfråga Hur påverkar terräng spelaren? och för att göra det
kan det vara användbart att veta om andra aspekter i spelet, i detta fall specifikt jägaren, har
en påverkan på upplevelsen och hur stor denna påverkan kan vara.
Fråga II:
"Vid viss lutning på terrängen behövde man hoppa för att komma över den. Anser du att du
kunde förutse, på kort avstånd, att du behövde göra ett hopp?" Denna fråga ställs för att veta
om terrängens lutning i spelet, vilket är ett annat typ av hinder, förmedlades tydligt nog eller
inte. Eftersom lutningen var ett mer aktivt hinderelement i terrängen kändes det relevant att
försöka bättre förstå detta element, och om det var något som var relevant till resultaten.
De kommer kunna svara i ett antal olika alternativ: Fullkomligt, Ganska väl, Inte alls och Vet
inte. Som med fråga I skulle testdeltagaren får svara på en skala, men alternativen var färre då
det var viktigare att veta om lutningen hade en påverkan, snarare än att veta exakt hur mycket.
De får valfritt lägga till en kommentar på deras svar.
Fråga III:
"De vita pärlorna (föremålen som man samlar på) kan vara frustrerande att samla på. Varför
tror/tycker du det är så? Placera ut endast en 3a, en 2a och en 1a, där 3 är av högst vikt."
Precis som med fråga I så handlar denna fråga om att förstå en annan aspekt av spelet och om
den påverkar upplevelsen. Frågan har också ett andra syfte vilket är att förstå vad som
påverkar spelaren mest under upplevelsen, vilket är anledningen till att det finns så många
svarsalternativ, samt varför spelaren ger ett värde baserat på vad han eller hon ansåg vara
viktigast.
De kommer kunna svara i ett antal olika alternativ: Kontrollerna var dåliga, Terrängen
gömmer dem, Jägaren stör spelaren, Spelaren var för långsam, Man fastnar på terrängen, Man
kommer inte ihåg var de var, Vet inte, och Annat(beskriv det i kommentarerna). Dessa svar
valdes för att de representerar alla möjliga sätt som spelaren kan hindras i spelet, baserat på
dess design. De får valfritt lägga till en kommentar på deras svar. Resultaten kommer att
adderas ihop för att lättare jämföras och framhäva det som har störst vikt mellan de olika
versionerna.
Fråga IV:
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”Var vänlig och numrera de fyra versionerna du spelade från bäst till sämst där 4 är bäst och 1
är sämst. Om möjligt, beskriv även varför” (Bilder av de fyra versionerna visas för att testaren
ska lättare minnas.)
Den fjärde frågan ställs för att det är viktigt att jämföra vad spelaren gillade samt ogillade.
Precis som i fråga III kommer resultaten att adderas ihop för att lättare jämföras och framhäva
det som har störst vikt mellan de olika versionerna.

4 Resultat
Sammanlagt deltog sju individer som alla hade tidigare erfarenhet med spel och interaktiva
medier, varav 4 hade spelat mer än 40 spel tidigare. Testdeltagarna var mellan 14 till 30 år
gamla. Majoriteten beskrev sig själva att de spelat många spel. Förstaperson- och
äventyrsgenren var de mest spelade genrerna. Detta skulle inte påverka resultaten, men gjorde
det lättare att förklara spelets regler. Fem av deltagarna var män medan två var kvinnor, men
testdeltagarens kön var irrelevant och var inte en faktor när deltagare valdes.
Resultatet av frågorna i formuläret av de sju personer som deltog följer. För varje fråga
presenteras också medelvärdet av svaren, samt standardavvikelsevärdet, så resultat kan lättare
diskuteras fram.
Exakta resultat i tabellform finns i appendix D.
Under testerna gav inga testdeltagare kommentarer som ledde till vidare data.
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Fråga I resultat samt standardavvikelser:
6
5
4
Version 1
3

Version 2
Version 3

2

Version 4
1
0
Hela tiden

För det
mesta

Då och då

Inte ofta

Aldrig

Vet inte

Fråga I medelvärde, alla svar:
3
2,5
2
1,5
Medelvärde
1
0,5
0
Hela tiden

För det
mesta

Då och då

Inte ofta

Aldrig

Vet inte
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Fråga II resultat samt standardavvikelser:
7
6
5
4

Version 1
Version 2

3

Version 3
Version 4

2
1
0
Fullkomligt

Ganska väl

Inte alls

-1

Fråga II medelvärde, alla svar:
4
3,5
3
2,5
2

Medelvärde

1,5
1
0,5
0
Fullkomligt

Ganska väl

Inte alls

Vet inte

15

Fråga III resultat samt standardavvikelser:
30
25
20
15
10

Version 1

5

Version 2

0

Version 3

-5

Version 4

Fråga III medelvärde, alla svar:

Medelvärde
14
12
10
8
6
4
2
0

Medelvärde
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Här visas vilka banor som uppskattades mest av testdeltagarna. Detta är sammanställningen
av svaren på fråga IV. 4 är bäst, 1 är sämst.
Deltagare
#1

Version 1
3

Version 2
1

Version 3
4

Version 4
2

#2

4

1

2

3

#3
#4

4
3

2
1

3
4

1
2

#5

3

1

4

2

#6

3

1

4

2

#7

2

1

4

3

8

25

15

Sammanställt 22
resultat

Medelvärde för deltagares svar
4,5
4
3,5
3
2,5
Medelvärde

2
1,5
1
0,5
0
Version 1

Version 2

Version 3

Version 4

Version
Deltagare som vann
Deltagare som förlorade
Version 1
3
4
Version 2
0
7
Version 3
6
1
Version 4
3
4
I denna tabell ser mans hur testdeltagarna klarade av de respektive versionerna.
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4.1 Diskussion
Forskningsområdet hur terräng, spelare och speldesign hänger ihop är relativt outforskat.
Anledningen till detta kan vara för att fokus läggs på hinder designade att vara aktiva som i
detta exempel skulle vara jägaren, istället för att förstå att allting kan ha en aktiv påverkan på
hur någonting upplevs, även någonting som kan ses som passivt, som terräng. Enligt Nacke
och Lindley finns det inte ett standard sätt att mäta spelupplevelser[5], alltså upplevelsen som
spelaren får med interaktionen med ett spel. Man får hitta en egen metod för att mäta det själv
och många möter denna utmaning på sitt eget sätt[14][15], till och med genom kroppslig
feedback, som beskrivs i Sennerstens avhandling[16]. Att fastställa relationen mellan spelare
och terräng kan bli svårt då det inte finns en riktig enstaka standard att använda för att mäta
den aspekten.
Med hjälp av resultaten ska vi försöka fastställa hur terräng påverkar spelaren. Hur påverkas
spelarens upplevelse av terrängen? Kan terrängen ses som större hinder snarare än mer aktiva
element, som i vårt fall, jägaren? Vi granskar våra resultat i hopp om att kunna fastställa detta
i någon mån.
Tittar man till en början på svaren hos fråga I, II och fråga III framgår det att terräng i spel
kan ha ett aktivt inflytande. Det finns variationer bland svaren på varje version, i vissa fall går
det över medelvärdet och i andra är resultatet mindre. Eftersom det som skiljer sig mellan de
olika versionerna är främst terrängen så kan vi i alla fall bekräfta ett inflytande hos spelarens
upplevelse. Detta kan ses som trivialt, men det är viktig att framföra att det faktiskt har en
betydelse i detta arbete då det i viss mån handlar om terrängen kan påverka spelupplevelsen.
Först och främst börjar vi med att diskutera jägarens inflytande på spelupplevelsen genom att
titta på resultaten på fråga I. Om endast svaren på fråga I granskas visar det att jägaren endast
delvis påverkar spelupplevelsen, vilket har vikt. Det är det första som stödjer att terrängen har
ett inflytande på spelupplevelsen eftersom terrängen ändras, inte jägaren. Vad specifikt hos
terrängen som har högst påverkan återkommer vi till.
Med fråga II utforskas en av specifik aspekt av spelet mer ingående: om terrängen hindrar
spelaren att gå framåt. Lutningen av terrängen är det momentet av spelet där terrängen
specifikt kan hindra spelaren och gör det tillräckligt ofta för att ha en signifikant påverkan av
upplevelsen. Hur resultaten varierar mellan versionerna kan leda till slutsatser, särskilt om
man jämför de med resultaten på fråga III.
Fråga III ger den mest informativa data bland alla frågorna, och låter oss se vad som påverkar
spelupplevelsen mest. Sättet frågan svaras på, vilket vi har beskrivit i stycke 3.4.1, framhäver
vad som är mest negativt, och det mer positiva aspekterna av de olika versionerna.
Skillnaderna på svaren mellan versionerna, särskilt de svar som relaterar till terräng, är viktiga
för att kunna fastställa att terrängen har en påverkan. Vad som får mest fokus i en version i
jämförelse med en annan version visar att terrängen aktivt påverkar spelupplevelen.
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Fråga IV är viktig för att lättare framhäva hur mycket spelaren gillar eller ogillar de olika
momenten. Översikten av versionernas olika resultat kan vara väldigt informativt, särskilt när
resultaten används i samband med de andra frågornas resultat.
Relationen mellan resultaten på fråga II och fråga IV, samt hur testdeltagarna vann och
förlorade, är något som kan ge oss tillräckligt för en intressant diskussion. På fråga II skiljer
sig resultaten för version 3 och version 4. I version 4 verkar lutningen presenteras tydligare,
hur spelaren kommer behöva hoppa över terrängen, men i version 3 presenteras den inte lika
tydligt för några av testdeltagarna.
Trots att lutningen presenterades tydligare i version 4 så åstadkom version 3 mindre
frustration enligt resultaten på fråga IV. Eftersom mer testdeltagare vann på version 3 än
version 4 så framgår det att dåligt förmedlad terränginformation i spelet inte är lika
frustrerande som direkt förlust som åstadkommits av terrängen, alltså att terrängen blir ett
aktivt hinder. Om man jämför resultaten på fråga III kan man se att terrängrelaterade svar är
långt under medelvärdet på version 3 medan version 4 är över medelvärdet. Terrängen verkar
ha ett stort inflytande.
Med den tidigare diskussionen i åtanke är det intressant att version 1 och version 4 hade en
skillnad på 7 poäng i fråga IV, trots att antalet vinster och förluster var detsamma. Varför blev
resultatet på version 1 över medelvärdet, medan version 4 kom under? Som tidigare diskuterat
kan frustrationen angående förlust ha större påverkan, men när antalet förluster och vinster
var detsamma verkar det som om, enligt resultaten på fråga III, att terrängen varit den faktorn
som mest påverkat spelarens upplevelse. Resultaten på ”Terrängen gömmer dem” och ”Man
fastnar på terrängen” var under medelvärdet i version 1, men över medelvärdet i version 4.
På fråga III dominerar terrängrelaterade frågor i stor mån, särskilt för version 2 och 4, men det
bör också pekas ut att på version 1 och 3 har jägaren mer fokus. För version 3 dominerar
jägaren i resultaten och är över standardavvikelsen, när version 2 och 4 är endast precis inom
standardavvikelsens gräns. Förutom det så uppskattades terrängen i version 1 och 3 mer av
testdeltagarna än de andra versionerna, särskilt version 3 som fick ett värde som också var
högre än standardavvikelsen. Varför är det fallet? För att svara på det behöver vi ha i åtanke
exakt vad fråga III handlar om: vad som spelaren tycker var det största hindret. Vad exakt är
det som frustrerar? Det är aspekter av spelet som hindrar spelaren oavsett om de var medvetet
en del av spelets design, såsom jägarens beteende eller terrängens höjd, eller dykt upp av
andra skäl, såsom dåliga kontroller. De hinder som testdeltagarna pekat ut i fråga III är de
som har den mest aktiva påverkan på hur de spelar då de hindren leder till mest frustration.
Jämför man vilken aspekt av spelet som påverkar spelaren mest tillsammans med resultaten
på fråga IV ser man att den terräng som uppskattades mest var den som inte ansågs vara ett
aktivt hinder, vilket i flera fall stöds av våra resultat, särskilt såsom vissa går bortom
standardavvikelserna. Genom diskussionen kan vi nå slutsatsen att terrängen kan orsaka
frustration hos spelaren när den har rollen som ett aktivt hinder. Varför vissa versioners
terränger ses som aktiva hinder medan andra inte gör det beror troligen på aspekter detta
arbete inte är utformat för att granska, såsom vertikal höjd, utformning, blockering, m.m.
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Jägaren kan också vara ett aktivt hinder, vilket vi har sett genom våra resultat såsom i fråga III
där den alltid var bland de tre mest valda alternativen, men eftersom terrängen är det som
ändras mellan versionerna ser man att terräng har en klar vikt.
Något som kan ytterligare visa att terrängen kan vara ett aktivt hinder är om man tittar på
medelvärdet mellan versionerna och standardavvikelsen och jämför detta med resultaten på
fråga IV.
Medelvärde, totalt 17.5
mellan versioner
Standardavvikelse, 6.58
mellan versioner
Det sammanställda resultatet för version 2 och version 3 är 8 respektive 25 poäng. Båda ligger
utanför standardavvikelsen och är även det lägsta och högsta resultatet vi fått på fråga IV.
Version 2 och version 3 är även de versionerna som deltagarna förlorade samt vann mest på.
Tittar på man på versionernas resultat på fråga III kan man se att spelare tyckte att terräng var
mest frustrerande, medan version 3 så var jägaren mer frustrerande. Alltså kan terrängen ha
varit mer av ett aktivt hinder i version 2.

4.1.1 Vad kunde ha gjorts bättre?
Mer testdeltagare hade varit optimalt, men på grund av omständigheter har det inte varit
möjligt att samla in fler deltagare för det praktiska testandet.
I och med att antalet testdeltagare har i viss mån varit begränsad fanns det inte möjlighet att
dela in deltagarna i subgrupper baserat på spelerfarenhet och mest spelade genrer. Resultaten
som samlats in angående tidigare spelerfarenhet och populäraste genrer hade kunnat ha
använts till något annat än att se om deltagare var lämpliga, men arbetet hade behövt vara mer
omfattande och ha haft tillgång till mer resurser.
Ett mer ingående sätt att undersöka hur exakt spelaren uppfattar element i spelet hade varit
mycket användbart. Data som kunnat samlas in genom att mäta kroppsliga reaktioner,
blodtryck, hjärnvågor, hade varit optimalt, men ingen av de sätten har varit lättillgängliga för
detta arbete.
Utökande av Gather and Avoid spelet så att det samlade in data om hur spelaren betedde sig i
spelet hade varit väldigt användbart. Om vi tittar på en överblick i stycke 3.3 som exempel så
hade det varit intressant att se var testdeltagarna spenderade mest tid i världen. Vi hade kunnat
använda det för att se mer mönster och skillnader. Faktum är att om övrig data om, till
exempel, spelarens beteenden samlats in under testandet hade det kunnat granskas med syftet
att samla in och granska så mycket data som möjligt.
Visserligen har all data aktivt försökts ha inskaffats så det överensstämmer mellan
testdeltagare genom att låta allting gå igenom samma ordning och samma procedurer, men det
finns ändå viss fara med att ha det så som det är uppbyggt, att allting händer i precis samma
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ordning, specifikt när det gäller versionerna som spelas. Det finns ingenting som kan
garantera att testdeltagarens uppfattning och upplevelse inte påverkats av att han eller hon har
anpassat sig till spelet utmed testningen, alltså att t.ex. version 3 spelats med större förståelse
än version 1, och är därigenom lättare vilket kan ändra deltagarens uppfattning. Dock kan
slump negativt påverka resultaten just på grund av att alla deltagare inte testar spelet under
samma omständigheter.
De svarsalternativ som deltagarna fått svara med kan ha varit otydligt. ”Hela tiden, För det
mesta, Då och då” t.ex. kanske framhäver deras mening i sammanhanget, men ordvalet är
däremot otydligt och kan leda till mindre exakta svar just för att deltagaren inte fått mån att
utrycka sig tillräckligt väl.

5 Slutresultat
Vi vill kunna få svar, i så stor mån som möjligt med vad vi har tillgängligt, på
forskningsfrågan, vår drivande fråga, Hur påverkar utformingen hos terräng spelaren inom
gameplay?
Visserligen kan saker verka fastställt om man tittar på frågorna som testdeltagarna svarat på,
särskilt fråga III som direkt pekar ut när moment som terrängen är mer frustrerande än andra
moment.
Men, det som verkar framgå genom vidare granskning är inte att enstaka moment är vad som
spelaren faktiskt upplever som frustrerande. Snarare, är det när dessa moment tillsammans i
sin helhet innehar en mer aktiv roll för att hindra spelaren att lyckas. Det är när terrängen
orsakar spelaren en direkt förlust när den ses som mest frustrerande. När terrängen har en mer
aktiv roll och blir därigenom ett aktivt hinder så upplever spelaren det som frustrerande och
negativt.

6 Framtida arbete
Det finns mängder med möjligheter att arbeta med terräng. Både det estetiska och tekniska.
Hur kan man utforma den på det bästa sättet? Vad är det mest prestandaeffektiva sättet att
generera den? Detta arbete har bara använt sig av mindre aspekter av ett område som kan
utökas markant i flera olika riktningar.
Arbetar man vidare med det vi gjort för detta arbete så är det möjligt att direkt försöka
fastställa exakt vilka aspekter av terrängen i sig som gör den till ett aktivt hinder, såsom höjd,
hinderfaktor eller relation med andra aktiva element i ett spel.
Att testa relationen mellan användare och virtuell terräng är ett relativt nytt område. Det här
arbetet testade bara en typ av relation, och den begränsades till viss del. Att utforska olika
varianter och problem är en möjlighet i framtiden. Det är också möjligt att lägga till andra
variabler i hur terrängen ser ut. Man kan sätta dit buskage, träd, gräs, djur och i princip vad
som helst för att få ut ett resultat baserat på ens egna teorier.
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Om vi lägger fokus på den tekniska sidan av terränggeneration så finns det ett antal aspekter
som har oerhörd potential. Det finns möjligheter att fokusera på ett effektivt sätt att
implementera generationen, såsom att fokusera på god minnesanvändning eller prestanda.
Perlin Noise är en bra algoritm, men har begränsningar för att implementera terräng i ett spel
som innehåller tredimensionella konstruktioner såsom grottor. Att skapa lämpliga algoritmer
för terränggenerering är ett intressant område. Man kan undersöka om det går att i någon mån
kombinera algoritmer för att få ut ett bättre resultat.
Relationen till spelaren genom hur terrängen presenteras är också mycket möjligt, till exempel
olika texturers påverkan på upplevelsen. Det finns möjligheter att försöka definiera
presentationen genom det estetiska. Det hade varit intressant att utforska kopplingen mellan
det estetiska och det spelmässiga. Hur stor skillnad kan det estetiska åstadkomma
överhuvudtaget?
Eftersom spel kan spelas av många så kan det vara viktigt att få så mycket data som möjligt
för att konkret fastställa vad som är lämpligast när man implementerar terräng i ett spel. Att ta
experimentet som beskrivits här och utöka det kan vara intressant. Till exempel skalar man
upp det med fler testdeltagare, finslipar det ytterligare och får in mer komplex data över en
längre period. Man kan bygga upp ett spel och låta tusen spelare spela det, en och en eller
samtidigt, medan man samlar in data för att upptäcka mönster och kontraster i hur de spelar.
Som tidigare nämnt kan även direkt kroppsliga reaktioner mätas. Gör man detta kanske det är
möjligt att utföra en studie om ämnet som kan aktivt, positivt och effektivt påverka framtida
arbeten och produkter inom speldesign och spelindustrin.
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Appendix A
Frågeformulär där testdeltagaren ger relevant information om
sig själv:
Var vänlig och fyll i informationen.

Ditt namn:

Din ålder:

Hur många spel har du spelat?
Inga alls
Inte många (1-5)
En del (6-20)
Relativt många(21-40)
Många (40+)

Av dessa genrer, vilka spelar du mest? Placera ut nummer 6 till 1, där 6 står för den
genre du spelar mest. (Spelar du inte en eller flera av genrerna så sätt ut ett sträck.
Fokusera på att svara på de du kan)
Förstapersonskjutare
Strategi
Pussel
Racing
Äventyr
Simulatorer
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Appendix B
Experimentets frågeformulär:
Frågeformulär - Terrängexperiment

Fråga I:
Tyckte du att jägaren var ett större hinder än terrängen? Ringa in ditt svar.
Hela tiden
För det mesta
Då och då
Inte ofta
Aldrig
Vet inte

Har du några kommentarer?

Fråga II:
Vid viss lutning på terrängen behövde man hoppa för att komma över den. Anser du att du
kunde förutse, på kort avstånd, att du behövde göra ett hopp? Ringa in ditt svar.
Fullkomligt

Ganska väl

Inte alls

Vet inte

Har du några kommentarer?
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Fråga III:
De vita pärlorna (föremålen som man samlar på) kan vara frustrerande att samla på. Varför
tror/tycker du det är så? Placera ut endast en 3a, en 2a och en 1a, där 3 är av högst vikt.
Kontrollerna var dåliga
Terrängen gömmer dem
Jägaren stör spelaren
Spelaren var för långsam
Man fastnar på terrängen
Man kommer inte ihåg var de var.
Vet inte
Annat (beskriv det i kommentarerna)

Har du några kommentarer?
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Fråga IV:
Var vänlig och numrera de fyra versionerna du spelade från bäst till sämst där 4 är bäst och 1
är sämst.
Om möjligt, beskriv även varför.
Version 1:

Version 2:
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Version 3:

Version 4:
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Appendix C
Större bilder:

30

31

32
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Appendix D
Experimentets resultat:
Fråga I resultat:
Version 1:
Svar
Hela tiden
För det
mesta
Då och då
Inte ofta
Aldrig
Vet inte
Version 3:
Svar
Hela tiden
För det
mesta
Då och då
Inte ofta
Aldrig
Vet inte

Version 2:
Svar
Hela tiden
För det
mesta
Då och då
Inte ofta
Aldrig
Vet inte

2
2
2
1
0
0

Version 4:
Svar
Hela tiden
För det
mesta
Då och då
Inte ofta
Aldrig
Vet inte

1
2
3
1
0
0

1
2
2
1
1
0

1
1
4
1
0
0

Fråga I medelvärde och standardavvikelse, alla svar:
Svar
Hela tiden
För det
mesta
Då och då
Inte ofta
Aldrig
Vet inte

Medelvärde Standardavvikelse
1.25
0.43
1.75
0.43
2.75
1
0.25
0

0.83
0
0.43
0
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Fråga II resultat:
Version 1:
Svar
Fullkomligt
Ganska väl
Inte alls
Vet inte
Version 3:
Svar
Fullkomligt
Ganska väl
Inte alls
Vet inte

1
5
1
0

Version 2:
Svar
Fullkomligt
Ganska väl
Inte alls
Vet inte

3
1
3
0

0
4
3
0

Version 4:
Svar
Fullkomligt
Ganska väl
Inte alls
Vet inte

3
4
0
0

Fråga II medelvärde och standardavvikelse, alla svar:
Medelvärde och standardavvikelse, alla svar:
Svar
Medelvärde Standardavvikelse
Fullkomligt 1.75
1.3
Ganska väl 3.5
1.5
Inte alls
1.75
1.3
Vet inte
0
0
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Fråga III resultat:
Version 1:
Svar
Kontrollerna var dåliga
Terrängen gömmer dem
Jägaren stör spelaren
Spelaren var för långsam
Man fastnar på terrängen
Man kommer inte ihåg var
de var
Vet inte
Annat

Version 2:
3
11
10
6
8
4
0
0

Svar
Kontrollerna var dåliga
Terrängen gömmer dem
Jägaren stör spelaren
Spelaren var för långsam
Man fastnar på terrängen
Man kommer inte ihåg var
de var
Vet inte
Annat

Version 3:
Svar
Kontrollerna var dåliga
Terrängen gömmer dem
Jägaren stör spelaren
Spelaren var för långsam
Man fastnar på terrängen
Man kommer inte ihåg var
de var
Vet inte
Annat

0
16
8
2
14
2
0
0

Version 4:
3
3
18
6
5
6
1
0

Svar
Kontrollerna var dåliga
Terrängen gömmer dem
Jägaren stör spelaren
Spelaren var för långsam
Man fastnar på terrängen
Man kommer inte ihåg var
de var
Vet inte
Annat

0
18
8
2
11
3
0
0

Fråga III medelvärde och standardavvikelse, alla svar:
Svar
Kontrollerna var dåliga
Terrängen gömmer dem
Jägaren stör spelaren
Spelaren var för långsam
Man fastnar på terrängen
Man kommer inte ihåg var de
var
Vet inte
Annat

Medelvärde
1.5
12
11
4
9.5
3.75

Standardavvikelse
1.5
5.79
4.12
2
3.35
1.48

0.25
0

0.43
0
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Fråga IV resultat:
Deltagare
#1

Version 1
3

Version 2
1

Version 3
4

Version 4
2

#2

4

1

2

3

#3
#4

4
3

2
1

3
4

1
2

#5

3

1

4

2

#6

3

1

4

2

#7

2

1

4

3

Sammanställt
resultat
Medelvärde,
deltagares svar
Standardavvikelse,
deltagares svar
Medelvärde, totalt
mellan versioner
Standardavvikelse,
mellan versioner

22

8

25

15

3.1

1.1

3.5

2.1

0.64

0.12

0.73

0.64

17.5
6.58
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