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Abstrakt 
Den här uppsatsen behandlar kubism och digitala spel samt hur spelmediet kan utvecklas. 

Dessa ämnen samt kringliggande relevanta ämnen diskuteras för att undersöka hur dessa två 

kan sammanföras för att skapa en visuellt säregen stil i en spelproduktion. För att undersöka 

problemområdet utvecklades en spelprototyp vars visuella stil var baserad på kubismens 

ideologi och formspråk. Prototypen testades av spelstudenter för att få deras åsikter och skapa 

en diskussion kring hur väl gestaltningen lyckades och hur spelmediet kan utvecklas i 

framtiden.  

 

Arbetet avslutas med att undersökningens resultat presenteras och diskuteras. Undersökningen 

visade på att de rådande förhållandena inom spelbranschen kan relateras till när 1900-talets 

konstpionjärer tog avstånd från naturalismen. Vidare pekar undersökningens resultat på att det 

är möjligt att låta kubismen influera skapandet av en visuell stil för att skapa något nytt och 

säreget. 

Nyckelord: Kubism, Ideologi, Digitala Spel, Spelupplevelse 

  

 
 



Abstract 
This thesis discusses Cubism, digital games and how games as a media can evolve. These 

subjects and surrounding relevant subjects are discussed to analyze how these two can unite to 

create a visually distinctive style in a game production. To study the problem area, a game 

prototype was developed which visual style was based in the ideology and idiom of Cubism. 

The prototype was tested by game development students in order to create a discussion 

whether the prototype was successful or not and how games as a media can evolve in the 

future.  

 

The thesis concludes with the results of the study are presented and discussed. The study 

shows that the current situation in the game industry can correlate to the 20th century painters 

who dissociated naturalism. Furthermore the study’s results points to that it is possible to let 

Cubism influence the creation of a visual style to produce something new and distinctive. 

Keywords: Cubism, Ideology, Digital Games, Game experience 
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1. Inledning 
Upplevelser och uttryck har alltid varit en del av den mänskliga kulturen. Från grottmålningar 

och muntliga berättelser till romanens och målarkonstens uppkomst och sedermera skapandet 

av filmen och de digitala spelen. Från början har människan eftersträvat att återberätta och 

avbilda upplevelser på ett så realistiskt sätt som möjligt. Det var inte förrän tidigt 1900-tal då 

konstnärer ifrågasatte naturalismen och tog avstånd från den. Även inom spelbranschen har 

eftersträvan efter realism fått fäste då spelutvecklare ständigt tänjer gränserna för vad som är 

möjligt att simulera i takt med spelarnas ständigt ökade förväntningar.  

 

Kandidatarbetet bygger på vårt intresse för kubismen och dess ideologi som kan liknas hur vi 

uppfattar de rådande förhållandena i spelbranschen. Genom att skapa en större förståelse för 

hur kubismen växte fram och vad den grundade sig i borde det vara möjligt för spelutvecklare 

att skapa nya spelupplevelser med kubismens ideologiska tankar som grund. 

2. Problemområde 

2.1 Bakgrund 

Människan har alltid försökt gestalta och tolka sin omgivning. Det som började med enkla 

grottmålningar vars motiv avbildade vardagsaktiviteter såsom jakt och dans har nu, flera tusen 

år senare, med hjälp av tekniska framsteg och kreativitet banat väg för fantastiska 

innovationer och skapelser. Innovationer och skapelser som människans förfäder inte kunnat 

drömma om.  

 

Efter 1500-talets renässans hade människan fulländat det hon strävat efter, en trovärdig 

avbildning av hennes omvärld. Trovärdig i den meningen att hon med hjälp av ljus, perspektiv 

och anatomi skapa en precis återgivning av den verkliga världen. Den verkliga världen som 

befinner sig i den tredje dimensionen, på en duk, som bara utnyttjar två dimensioner. Genom 

kamerans och industrialismens intåg fyra sekel senare skapades en ideologi, som senare kom 

att kallas kubism. Kubisterna tog tydligt avstånd från att konst alltid ska eller bör imitera 

naturens färger, perspektiv och former (Honour, Fleming 2002). 

 

Från 1900-talets konstvärld kan det dras paralleller till utvecklingen av vårt yngsta medium, 
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de digitala spelen. Det ständiga målet har varit fotorealism och nu när målet i det närmaste är 

uppnått är frågan var spelutvecklarna kommer vända sig. Med de enorma tekniska framstegen 

har spelutvecklarna inte bara uppnått realism, utan har även fått möjligheten att göra ett aktivt 

val. Det finns de som, likt kubisterna, väljer att gå mot strömmen. Enligt Luke Plunkett är 

Legend of Zelda: Skyward Sword (2012) ett nutida exempel där skaparen Shigeru Miyamoto 

låtit sig influeras visuellt av impressionismen. Ett tydligt exempel på hur även stora 

spelutvecklare väljer surrealism framför realism. 

2.2 Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställningen som ligger till grund för denna undersökning lyder som 

följer:  

Hur kan kubismens formspråk och ideologi användas för att skapa en visuellt 

säregen spelupplevelse? 

2.3 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att skapa en större förståelse för hur visuella egenskaper 

såsom perspektiv och formspråk kan användas av mindre spelutvecklare för att sticka ut bland 

och konkurrera med redan väl etablerade spelutvecklare. 

2.4 Tidigare forskning 

Inledningsvis kommer vi att försöka reda ut och förklara begreppet kubism. För att kunna låta 

oss influeras av konst-ismen i vårt skapande måste vi först skapa oss en förståelse för vad 

konströrelsen växte fram ur och vilka ideologiska tankar som närde nytänkandet. Därefter 

kommer vi belysa de tekniska framsteg och begränsningar som fanns i de digitala spelens 

tidiga historia. Då äldre digitala spel och konsoller är en del av den folkrörelse som idag tar 

avstånd från fotorealismen i digitala spel är det viktigt att förstå och känna till grogrunden för 

kulturen. Vidare kommer vi att göra en samtida analys av konstgestaltningar i moderna 

medier där vi undersöker hur konst-ismerna påverkar nutidens medier i aktuella produktioner. 

Vi kommer att avsluta avsnittet med att beröra alternativa världar för att skapa en bättre 

förståelse för hur ett kubistiskt universum skulle kunna gestaltas på ett trovärdigt sätt. 

Trovärdigt i den meningen att fysik, anatomi och det visuella i gestaltningen skapar en helhet 

som åskådaren kan uppfatta som trolig.  
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2.4.1 Vad är kubism? 

I våra efterforskningar kring kubismen har vi främst utgått från hur Honour, Fleming (2002) 

skildrar kubismens historia i A World History of Art.  

 

Västvärldens historiska konstnärer har alltid strävat efter fotorealism i sina verk. Med nya 

verktyg såsom perspektiv och Chiaroscuro1, en teknik där konstnären använder sig av ljus och 

skuggor för att skapa djup i konstverket, nådde konstnärerna kulmen i jakten på realismen 

under renässansen. Det var inte förrän fotografiet uppfanns långt senare som konstnärerna 

skulle ifrågasätta vikten av sin konst. Fotografiet gjorde nästintill perfekta tolkningar av 

motiven på mycket kort tid jämfört med en konstnär och den här konkurrensen mellan 

fotograf och konstnär hjälpte till att nära de många konst-ismer som stod för dörren i den 

moderna tiden. De många konst-ismerna fyllde rum kameran inte kunde fylla. Konstnärerna 

började porträttera det abstrakta, det utomvärldsliga och det förvrängda och tog på så vis 

konsten in i den nya åldern. 

 

Kubism är en av de många konst-ismer som växte fram under det tidiga 1900-talet. Pablo 

Picasso (1881-1973) och Georges Braque (1882-1963), två verksamma konstnärer under 

1900-talet, ses som de två anfäderna till just kubismen. Varken Picasso eller Braque skulle 

emellertid aldrig påstå sig vara kubister och de tog avstånd från de andra konstnärer som 

senare kom att kallas kubister (Honour, Fleming 2002). Ordet kubism är egentligen 

missvisande och beskriver varken den ideologi eller de tankegångar som ligger till grund för 

konsten som kallas för kubism. I uppsatsen kommer vi ändå att referera till ideologin som 

kubism för enkelhetens skull. Kubismen beskrivs ofta som något abstrakt och ogreppbart, 

men det var inte alltid så. Picasso och Braque hade ett nära samarbete under det tidiga 1900-

talet och de båda var lika delaktiga i att nära den konst-ism som senare skulle kallas kubism 

av allmänheten och andra konstnärer. Deras tidiga verk skulle däremot inte kunna beskrivas 

som abstrakta, och i Picassos mening finns det ingen konst som kan kallas abstrakt. Enligt 

Honour och Fleming (2002) ska Picasso en gång ha sagt: “Du måste alltid börja med något”. 

Det Picasso menade var att all konst uppstod från eller representerade något och således inte 

kunde vara abstrakt i ordets mening.  

 

För att försöka förstå kubismen måste man följa i Picassos fotspår, se på de konstnärer som 

1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Chiaroscuro 
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inspirerade honom och de konstverk han målade för att hitta ledtrådarna. Pablo Picasso var ett 

ungt geni och han hade redan bemästrat alla trick och tekniker som fanns i den akademiska 

konstnärens repertoar när han kom från Barcelona till Paris 1904. Redan nu var Picasso en 

skicklig konstnär och kontrasterna i hans tidigare konstverk är slående. Jämförelsevis är 

skillnaderna i utförande och teknik påtagliga mellan Family of Saltimbanques och The Young 

Ladies of Avignon, och skillnaderna blir än mer påtagliga då det bara är två år mellan 

målningarna. Honour och Fleming (2002) påstår att grovheten i The Young Ladies of Avignon 

och dess tydligt “klumpiga” utförande var avsiktligt och att det även illustrerar två av de 

inspirationskällor som senare kan förnimmas i många av Picassos, därav även Braques, 

“kubistiska” konstverk.  

 

Picasso lät sig inspireras av andra konstnärer som föregick honom själv och en av dessa 

“föregångare” som inspirerade och drev Picassos konstverk in i det okända och sedermera in i 

berömmelsen var Paul Cézanne (1839-1906). I Picassos tidiga, “kubistiska” verk kan man se 

hur Cézannes senare konstverk såsom Maison Maria on the way to the Château Noir och The 

Bathers lyser igenom med sitt formspråk. Ett besök på Guggenheim-muséets hemsida skapar 

en större förståelse för Cézannes betydelse för Picasso. Enligt Guggenheim.com ska Picasso 

ha kallat Cézanne för “fadern till oss alla” och “min enda, riktiga mästare”. Det går med andra 

ord inte att understryka hur viktig Cézanne var för inte bara Picasso utan även andra 

konstnärer som levde och verkade i Picassos samtid. Picasso lät sig dock inte bara inspireras 

av de tidigare mästarna inom den västerländska konsten, man skulle till och med kunna säga 

att inspirationen som kom från andra konstnärer inte ens var den huvudsakliga källan. Picasso 

hade ett problem, ett problem som varken Cézanne eller någon annan västerländsk konstnär 

hade. Honour och Fleming (2002) menar att Picasso ville radikalisera strukturer och former 

utan att gå miste om viktiga uttryck och anspelningar till verkligheten och alla känslor som 

finns där. Picasso vände sig då till den våg av afrikansk kultur som följde med de franska 

kolonisatörerna hem från Afrika. Honour och Fleming (2002) skriver att Picasso ska ha haft 

en mängd afrikanska masker och skulpturer i sitt hem och att det var just där, mitt i en 

främmande kultur som han hittade svaret på sitt problem. Man kan se tydliga paralleller till 

den afrikanska kulturen i några av Picassos målningar som Mother and Child, som är ännu ett 

utförande av det klassiska motivet Madonna and Child, en tolkning som världen aldrig sett 

förut. Allt det här leder fram till, och förklarar i viss mån kubismen, åtminstone klargör 

motiven och samarbetet mellan Picasso och Braque.  
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Det som började som ett intimt samarbete mellan två konstnärer slutade i en helt ny 

konströrelse och konst-ism. Kubismen kom att utvecklas från de mer plastiska konstverken 

under det tidiga 1900-talet för att snabbt utvecklas till allt mer abstrakta målningar där 

motiven knappt gick att urskilja längre. Svävande plan, brutna konturer och förvridna 

perspektiv kännetecknade perioden som senare kom att kallas den analytiska kubismen. 

Termen analytisk kubism användes först av kubistmålaren Juan Gris (1887-1927) och är 

också, precis som termen kubism, missvisande i den meningen att det antyder att det fanns en 

specifik och rationell process bakom abstraheringen och fragmenteringen i motiven. Men 

faktum är att varken Braque eller Picasso arbetade med några motiv eller ens stilleben i sina 

konstverk, vilket ledde till den allt mer tilltagande abstraheringen, inte bara i konstverken, 

utan även i processen. Om man ändå ska använda termen analytisk kubism trots dess brister är 

kännetecknen för konstverken just abstrakta, lösryckta motiv. I Picassos Female Nude och i 

Braques The Portugese har motiven bakom tavlorna försvunnit i ett virrvarr av former och 

perspektiv. Faktum är att man inte är säker på att motivets namn och det som finns på duken 

är relaterade med varandra. Den här osäkerheten betonar hur liten betydelse motivet i sig hade 

för kubisterna. Det var den här introverta rörelsen, den här koncentrationen på strukturen och 

formspråket i bilderna som sedermera kom att känneteckna kubismen. Att förstå kubismen 

som konstform och framförallt som ideologi är komplext och den här förklaringen är bara 

fragment av en mycket större helhet men den ger ändå en liten insikt i konströrelsen som 

kallas kubism.  

2.4.2 Spelgrafikens historia 

De digitala spelen är ett av våra yngsta medier i dag. Med bara några få decenniers historia är 

det inte förrän nu i det tredje millenniet som digitala spel och dess historia börjat studeras på 

en akademisk nivå till skillnad från de observationer som tidigare gjorts av fritidsspelare och 

spelfantaster. Att digitala spel nu börjar diskuteras i akademien väcker debatter och samtal 

som får mediet att växa. I den här texten kommer vi främst att skriva om de viktiga 

milstolparna i de digitala spelens historia och de personer som berör och har berört det 

visuella – grafiken – inom digitala spel.  

 

En av de aspekterna som skiljer digitala spel från analoga spel, såsom brädspel eller kortspel, 

är att det behövs någon sorts bildskärm för att kunna spela spelet. Bildskärmen är ett 

instrument som krävs för att projicera de bilder som är inetsade på disketten, kassetten eller 

CD-skivan där det digitala spelet ligger sparat. De digitala spelens utveckling var således till 
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en början, beroende av bildskärmarnas utveckling. Enligt Mark J. P. Wolf (2008) använde 

The Whirlwind Mainframe Computer vid MIT sig av CRT-teknik redan 1949 för att visa 

grafik på en skärm. Numera finns det en uppsjö av tekniker och skärmar men den som tidigt 

dominerade marknaden och som många fortfarande använder än idag är den så kallade 

Cathode Ray Tube- eller CRT-tekniken. De typer av grafik som användes i de digitala spelens 

tidiga stadie kring 70-talet var tekniskt begränsade och använde sig av CRT-skärmarna på 

olika sätt för att projicera sina bilder på skärmen. De teknikerna som användes var vektor-

baserad grafik och raster-baserad grafik. Vektor-baserad grafik ritar ut streck och segment 

mellan koordinater som är sparade för att sedan spela upp dem i en bildserie som i sin tur 

representerar ett rörligt objekt på skärmen. De kommandon som kallas på av vissa 

knapptryckningar eller händelseförlopp i spelet skickas sedan till en vektor-generator som 

tolkar koden och skickar dem vidare till skärmens hårdvara som i sin tur ger en bild med 

rörliga element i sig. Några av de mest kända spelen som använde sig av vektor-baserad 

grafik är Asteroids (1979) och Battlezone (1980). Den raster-baserade grafiken använder sig 

av ett rutnät för att rita ut ”pixlar” som i sin tur blir figurer av olika slag. Vilken slags figur 

det blir beror på hur personen, ofta grafikern i ett spelprojekt, bestämt var pixlarna ska sitta i 

rutnätet. De här positionerna kan sedan sparas ned i ett eller flera olika format som sedan 

hårdvaran kan kalla på för att rita ut figuren. Det kan även finnas en bildserie som kan kallas 

på i tur och ordning för att skapa illusionen av rörelse såsom en hoppande människa eller en 

flod som forsar. Varje bild i den här bildserien kallas för ”sprite”. Kända spel som använde 

sig av den raster-baserade grafiken är Space Invaders (1978) och Pac-Man (1980). Det fanns 

även supplement till CRT-skärmarna såsom plastfilm man kunde fästa på sin skärm. 

Plastfilmen möjliggjorde att ännu fler grafiska element kunde finnas med på ett spel, även om 

de bilderna på plastfilmen var statiska och inte gick att interagera med visar det hur de digitala 

spelen alltid har försökt kringgå rådande tekniska begränsningar.  

 

Förutom CRT-tekniken var också mikroprocessorn oerhört viktig för de digitala spelens 

utveckling. Utan mikroprocessorn hade antagligen våra hemdatorer fortfarande varit stora 

som hela rum och de digitala spelen hade aldrig kommit in i våra vardagsrum. Vid 1960-talet 

hade TV-apparaten redan fått fotfäste i de flesta amerikanska hemmen och när 

mikroprocessorn kom var det just en TV-apparatsleverantör som skulle lansera den första 

spelkonsolen som kunde användas i hemmet. 1972 kom Ralph Baers Magnavox Oddesey ut 

på marknaden efter att den varit i ett prototypstadie sedan 1966 och blev därmed den första 

konsolen för digitala spel som var ämnad för hemmabruk. Tekniken bakom Magnavox 
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Oddesey gjorde att många ansåg att den var mer analog än digital då den var utrustad med 

många analoga kretsar kopplade till spelkontrollen m.m. och var alltså, enligt vissa, inte den 

första konsolen för digitala spel. Men om Magnavox Oddesey var först ut på marknaden och 

in i hemmen var Atari VCS, också känd som Atari 2600, bland de första att använda sig av 

mikroprocessorer i sin konsol. Atari 2600 blev enormt populär och det bidrog till att göra 

mikroprocessorn till ett självklart val för den kommande generationens konsoler och 

hemdatorer. Mikroprocessorn, som är en vidareutveckling av transistorn och de integrerade 

kretsarna, har blivit en symbol för den annalkande informationsåldern och idag har vi 

mikroprocessorer som överstiger alla datoringenjörers drömmar då allt började ta form kring 

1970.  

 

Trots att grafiken till de tidiga digitala spelen skapades med hänsyn till de tekniska 

begränsningarna var de ändå likartade den samtida konsten kring 60- och 70-talet. 1950 

dominerades New Yorks konstvärld av abstrakt konst och just den abstrakta konsten 

vidareutvecklades under de kommande decennierna. Konstnärer som Ellsworth Kelly2, Sol 

Lewitt3 och Tony Smith4 har verk som kan liknas visuellt med många av de digitala spelen 

som släpptes och spelades under 70- och 80-talet. Det kan dras paralleller i kontrasten mellan 

de svarta bakgrunderna och klara färgerna i spel som t.ex. Z-Tack (1983) och Battlezone 

(1980) till det minimalistiska och abstrakta konstlandskapet som dominerade den 

västerländska konsten. 

 

De moderna digitala spelens föregångare har satt djupa spår i populärkulturen och influerar 

spelbranschen än idag, framförallt den växande s.k. indierörelsen. De enkla formerna och 

grälla färgskalorna har blivit en grafisk stil i sig och används än idag, trots de enorma tekniska 

framsteg som gjorts inom området. Termer såsom pixelgrafik har vuxit fram ur de 

begränsningarna som dåtidens spelmakare arbetade under i de digitala spelens vagga och vi 

vill påstå att de moderna spelmakarna som arbetar efter samma villkor nu blivit till en 

folkrörelse. Trots att de digitala spelen alltid har strävat efter fotorealism och bättre hårdvara 

för att få ut ännu mer av våra digitala världar tror vi att den raster- och vektor-baserade 

grafiken alltid kommer leva vidare. 

  

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Ellsworth_Kelly 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Sol_LeWitt 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Smith_(sculptor) 
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2.4.3 Konstgestaltningar i moderna medier 

Det är idag hundra år eller mer sedan många av 1800- och 1900-talets konst-ismer började 

växa fram och formas i Europas konstsmältdegel. Claude Monets fantastiska, 

impressionistiska verk och George Seurats neo-impressionistiska- eller pointillistiska- (som 

det också kan kallas) verk var banbrytande och storslagna när de först beskådades och berör 

oss än idag. När de moderna medierna såsom fotografi, film och digitala spel började växa 

fram och utvecklas var det inte utan att en fotograf, en regissör eller en grafiker blickade 

tillbaka på de gamla konstnärsmästarna och lät sig inspireras.  

 

Konst-ismerna var mer än bara vackra bilder, de var ideal, tankar och folkrörelser. I några av 

dagens moderna medier har speciellt det visuella i de gamla verken fått prägla nya konstverk 

såsom det digitala spelet The Legend of Zelda: Skyward Sword (2012) och Fox Animation 

Studios tecknade skildring av den ryska revolutionen Anastasia (1997). Dessa samtida verk 

har låtit sig inspireras av just neo-impressionismen i olika stor utsträckning, antingen för att 

sätta en prägel på utseendet eller för att skildra en svunnen tid.  

 

Skyward Sword är det senaste installationen i spelserien The Legend of Zelda. I samtliga av 

spelen tar du dig an rollen som protagonisten Link och det är din uppgift att rädda världen 

från diverse hot. Nintendo har alltid varit måna om att ge varje spel i spelserien en egen 

prägel, då inte minst en visuell prägel som återspeglar stämningen i spelet. I Nintendos femte 

installation av The Legend of Zelda, Zelda: Ocarina of Time (1998) tog de till exempel steget 

från 2D till 3D och var en av pionjärerna för 3D i större skala. Den inbitna skaran av Zelda-

beundrare har fått uppleva ett flertal “trendbrytare” från Nintendo i fråga om grafisk profil och 

stil sedan dess men Skyward Sword särskiljer sig kanske mest i serien. Med sina pastellfärger 

och vattniga bakgrunder påminner Skyward Sword snarare om en tolkning av Monets Summer 

Poppy Field än om ett modernt digitalt spel. Enligt Luke Plunkett (2010) säger Shigeru 

Miyamoto, producent bakom Skyward Sword att just Monet och impressionismen ligger till 

grund för den säregna visuella stilen i Skyward Sword. Precis som i The Legend of Zelda: 

Wind Waker (2002), som också hade en säregen grafisk design, använde Nintedo paletten för 

att, som sagt, sätta en prägel och försöka förstärka de känslor de ville att deras spel skulle 

förmedla. Monets Summer Poppy Field kan ses i 6.6 Bilaga 4. 

 

Fox Animation Studios producerade den tecknade filmen Anastasia som hade premiär 1997. 
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Att kalla filmen tecknad är egentligen inte helt korrekt, då det finns många element som är 

renderade i 3D också, objekt som ansågs vara för komplicerade eller tidskrävande att rita för 

hand. Trots den intima relationen till den moderna tekniken förekommer det ett intressant, 

klassiskt inslag i sluttampen på filmen. I filmen Anastasia är Storfurstinnan Anastasia 

Nikolajevna Romanova en av de två överlevande av den kejserliga familjen efter massakern 

på palatset under Ryska revolutionen. Sedermera har hon har inget minne av sitt tidigare liv 

men efter många omständigheter beger hon sig till Paris för att övertyga den andra 

överlevande från massakern, sin egen farmor, om att hon faktiskt är hennes Anastasia. När 

Anastasia kommer fram till Paris är året cirka 1926 och Paris är västvärldens konstcentrum. 

Även fast Paris inte presenteras på det viset i filmen, har Fox Animation Studios skapat en 

atmosfär som återspeglar just det. Under en av de många sångsekvenserna i filmen kan man 

se flera miljöer och vistan av Paris i bakgrunden i en tydlig neo-impressionistisk stil som 

ställer sig i stor kontrast till de tecknade, komiska figurerna i filmen. Fox skapar därmed en 

avbildning av den samtid och den konstmiljö som rådde kring 1926, en onekligen medveten 

gest för att skänka filmen djup som annars är ämnad för en yngre publik. Att göra ett aktivt 

val att ta med de här sekvenserna visar hur vi har lärt oss att se på Paris och på konsten som 

skapades under den tiden och hur viktig den fortfarande är än idag. 

2.4.4 Alternativa världar 

Teorin om alternativa världar eller parallella världar är ett koncept som innebär att det finns 

mer än ett universum. Ursprunget grundar sig i tidiga koncept om andra dimensioner som 

löper parallellt med den vi känner till. I det här avsnittet kommer vi att ta upp diverse exempel 

på alternativa världar från olika medier såsom böcker, och tecknad film samt försöka förklara 

vad som gör en alternativ värld trovärdig och får den att kännas verklig för mottagaren. 

 

Eftersom alternativa världar endast är fiktion finns det inga gränser för dessa dimensioners 

förhållningsregler. Edwin Abbott Abbott skrev under pseudonymet "A Square" romanen 

Flatland: A Romance of Many Dimensions. Romanen släpptes 1884 och ses som en av de 

tidigaste s.k. science fictionromanerna som behandlar konceptet om andra dimensioner, något 

som bland andra sciene fictionförfattaren Isaac Asimov sade. I förorden till en omtryckning 

av Flatland 1983 sade även Asimov om Flatlands betydelse: "The best introduction one can 

find into the manner of perceiving dimensions." (Flatland 1983 5 ed.). Berättelsen Flatland är 

en satir på dåtidens viktorianska samhällsstruktur men utspelar sig i en tvådimensionell värld 

där invånarna förkroppsligas som geometriska former. Ett för gemene man väldigt abstrakt 
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visuellt koncept men för matematiker och fysiker mycket intressant.  

 

En annan, mer samtida skildring av en alternativ värld som är mer greppbar än Abbotts 

Flatland är den Carl Barks målar upp i serietidningen Donald Duck Lost in the Andes (2012). 

När Farbror Kalle och hans brorsöner till slut hittar de mystiska forntida kubiska äggen de 

sökt hittar de även källan till äggen - en civilisation där den runda formen är en styggelse, hela 

deras arkitektur och biologi är kubisk. Denna alternativa värld återfinns i en bergsdal djupt i 

Anderna och det ges ingen förklaring till varför denna plats är just fyrkantig men enligt 

Stephen Hunter behövs det inte. Hunter menar att när vi tittar på en tecknad serie eller film 

förstår och accepterar vi abnormen (Hunter, S. 2003). Om Barks alternativa värld använder 

sig av geometriska former på främmande sätt använder Coyote and The Road Runner (1966) 

sig av fysik. Enligt Hunter använder vi oss av en speciell del av vår fantasi där nöjet är att se 

dessa för oss inpräglade fysiska lagar brytas för nöjets skull. I serien målas en alternativ värld 

upp av skaparna, en värld där Gråbens gravitation är beroende av hur medveten han är om 

den. Gråben kan till exempel levitera i tomma luften i flera sekunder för att sedan blicka ned 

och med ens börja påverkas av fysikens lagar. 

Parallellt i spelvärlden finns det liknande till exempel i spelet Super Mario Bros. (1985) där 

karaktärens förmåga att hoppa flera gånger sin egen höjd visar på andra fysiska lagar än de vi 

känner till i vår värld. 

 

Likt de ofrivilligt kubiststämplade konstnärerna gör vi en tolkning av spelvärlden i form av en 

alternativ värld. Däremot skapar vi en digital värld byggd på de regler vi skapar fylld av 

levande historia, karaktärer med egna karaktärshistorier med mera. Frågan vi därför senare i 

undersökningen måste återkomma till är: Hur ska vi förhålla oss till kubismen i skapandet av 

världen men samtidigt gestalta ett kommersiellt gångbart digitalt spel? För att svara på frågan 

måste vi först skapa oss en större förståelse för vad som gör en värld trovärdig. Vad får en 

alternativ värld att kännas levande och verklig? Enligt Sharon Caseburg (2005) och Robin 

LaFevers (2012) måste världen fyllas med enorma mängder detaljer som skapar en helhet. 

LaFevers skriver att om man skapar en helt ny alternativ värld måste man börja från början. 

Hon ger två exempel på alternativa världar vars utgångspunkter är helt olika, en sandkultur 

och en ökultur och pekar på skillnaderna som hade vuxit fram i utvecklingen av dessa skilda 

kulturer. Caseburg ger flera exempel på bakgrundsfakta som för oss kanske inte kan relateras 

direkt till berättelsen men likväl fakta som ger omgivningen trovärdighet och ger berättelsen 

näring; vilka årstider existerar i världen? Hur ser rättssystemet ut, finns det tjänstemän? 
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Vilken kalender följs, används en kalender alls? Hur firar och sörjer invånarna i världen? Hur 

ser samhälleshierakrin ut? Är invånarna läs- och skrivkunniga? 

 

Alla dessa frågor är relevanta eftersom de kommer göra det enklare för oss som upphovsmän 

att skapa en trovärdig alternativ värld. Caseburg skriver att ju fler frågor av denna natur som 

man som skapare kan svara på, desto mer självsäkert kan man forma sin värld; en värld som 

mottagaren tror på. Även LaFevers menar också att hemligheten bakom trovärdiga världar 

ligger i detaljerna, även om de inte presenteras tydligt i berättelsen berikar de den världen som 

din berättelse utspelar sig i.  

3. Tillvägagångssätt 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för det tillvägagångssätt som vårt undersökande 

arbete har följt. Vi kommer att presentera de olika metoder och strukturer som vi har valt att 

använda oss av samt de steg som arbetet har genomgått och sedermera förklara och motivera 

varför vi valde just detta upplägg. 

3.1 Översikt  

Då det primära målet för arbetet var att undersöka om och hur kubismen kan influera 

skapandet av en visuellt säregen upplevelse i ett digitalt spel valde vi att under det gestaltande 

arbetet i vår undersökning utveckla en prototyp. Denna prototyps syfte var att provspelas av 

spelstudenter som sedan fick beskriva sin upplevelse i en intervju vars ändamål var att belysa 

och klargöra huruvida de kubistiska elementen gjorde spelupplevelsen mer eller mindre 

visuellt säregen. 

 

Vi valde att göra vår undersökning genom att utveckla en prototyp i form av ett digitalt spel 

och inte analysera ämnet kubism för ingående för att vi på så vis skulle få en praktisk 

undersökning om hur kubismens särdrag kan extraheras och implementeras i en 

spelupplevelse. Detta också för att kunna skapa egna uppfattningar och komma fram till egna 

slutsatser och inte endast basera vår undersökning och våra resultat på tidigare forskning i 

området. 
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3.2 Designmetoder 

I vår jakt på ett visuellt säreget koncept behövde vi väga realism mot kubism. Det vi ville 

gestalta var trots allt ett digitalt spel och inte en abstrakt konstinstallation utan hänsyn till 

rymd och form. Vi har därför varit selektiva i vilka element vi valde att extrahera från 

kubismen, då spelaren måste kunna uppfatta vad som är organiskt och få sig en uppfattning 

om perspektiv för att kunna spela det digitala spelet som vi avser.  

 

Det vi också tog i beaktning när vi utvecklade vårt visuella koncept var att inte förväxlas med 

3D-modeller med ett litet antal trianglar. En triangel är den enklaste geometriska formen i en 

3D-modell och är således det den är uppbyggd av. Ju färre trianglar en 3D-modell använder, 

desto mindre krävs av plattformens prestanda. Sådana simplare 3D-modeller användes 

framför allt i äldre spel då utvecklare var tvungna att ta hänsyn till plattformens prestanda. 

Detta är inte något vi försöker eftersträva eller förväxlas med. I gestaltningen vill vi att 

spelaren ska förstå att det grafiska konceptet inte är utvecklat utifrån begränsningar i 

hårdvaran utan utifrån kreativitet och ur ett medvetet val att ta avstånd från de populära 

trender som kan ses i många av dagens spel.  

3.3 Arbetsmetod 

Inom systemutveckling och bland spelutvecklare finns en mängd olika arbetsmetoder och 

variationer av dessa. Vi kommer att presentera arbetsmetoden Scrum som vi utgick ifrån för 

att sedan skapa en egen arbetsmetod och till sist förklara varför vi valde att använda oss just 

Scrum som grund. För att förklara Scrum använder vi oss av litteratur skriven av 

arbetsmetodens grundare; Ken Schwaber och Jeff Sutherland (2011). 

 

Scrum är en arbetsmetod lämpad för medelstora produktionsteam i projekt med kort 

produktionstid. För att Scrum ska fungera krävs tre parter; The Product Owner som är 

ansvarig för att maximera produktens värde och utvecklingsteamets arbete, ett 

utvecklingsteam bestående av yrkesutövare vars ansvar ligger i att leverera enligt planeringen 

samt en Scrum Master vars ansvar ligger i att alla förstår och följer Scrum.  

 

Arbetsprocessen planeras in i sprinter, sprinter rekommenderas vara längst en månad. En 

sprint kan delas upp i fem faser; det inledande planeringsmötet, den dagliga scrummen, 

utvecklingsarbetet, sprintgranskningen samt en analys av scrummästaren som ger denne 
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möjlighet att skapa en plan för förbättringar i teamets arbete. I det inledande planeringsmötet 

planeras vad som ska göras i sprinten av hela scrum-teamet. Teamet ställer sig framför allt två 

frågor; Vad för resultat ska levereras i den kommande sprinten och vad behövs för att detta 

resultat levereras? Den dagliga scrummen är ett kort möte där utvecklingsteamet 

synkroniserar uppgifter och gör en planering för de närmaste 24 timmarna. Detta görs genom 

att inspektera arbetet från det förra dagliga scrum-mötet och förutspå vad som behövs göras 

innan nästa. Under mötet ställer deltagarna sig frågorna; Vad har åstadkommits sedan det 

senaste mötet? Vad ska göras innan nästa möte? Vad för hinder eller problem kan stötas på? 

Sprintgranskningen sker efter utvecklingsfasen är avslutad, på detta möte presenterar 

utvecklingsteamet produkten och svarar på eventuella frågor. Det gås även igenom vad som 

gjordes och inte gjordes i sprinten för att sedan analysera vad som gick bra och mindre bra. 

Den sista fasen i sprinten är analysen som leds av scrummästaren där målet är att analysera 

hur sprinten gick beträffande personer, relationer, processer och verktyg. I analysen ska man 

även identifiera och implementera förbättringar på vilket sätt scrum-teamet arbetar. 

 

I Scrum används även två artefakter som kallas Product backlog och Sprint backlog, i Product 

backlog samlas alla önskemål, i sprint-sammanhang kallade uppgifter, om vad som ska finnas 

i produkten, den är dynamisk på så sätt att den ständigt förändras och överskrida en gräns. 

Istället prioriteras uppgifterna. Sprint backlog är den delen av Product backlog som innehåller 

den aktuella sprintens uppgifter.  

 

För vidare läsning om Scrum och dess tillämpning hänvisar vi till The Scrum Guide - The 

Definitive Guide to Scrum: Rules of the Game av Ken Schwaber och Jeff Sutherland (2011). 

 

Under utvecklingen av prototypen arbetade vi tillsammans med två andra filosofiekandidater i 

ett team om fyra, i detta team valde vi att använda oss av en variation av Scrum anpassad efter 

just vårt team. I detta Scrum-team hade vi inte någon tillsatt Product Owner, därför att vårt 

team är litet och det kändes inte aktuellt att tillsätta någon uttalad Product Owner. Ansvaret 

för produktens värde föll därför gemensamt på alla i Scrum-teamet. Vi tillsatte en ur teamet 

som agerade scrummästare som fungerade enligt Schwabers och Sutherlands regler. Vi 

arbetade i två sprinter där vi efter varje avslutad sprint granskade den och förde tillbaka de 

uppgifter som inte blev klara under sprinten från Sprint backlog till Product backlog. Vi 

inledde varje arbetsdag med ett scrummöte där de tre frågorna besvarades av samtliga i 

teamet.  
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Valet att grunda vår arbetsmetod i Scrum ligger i att samtliga i Scrum-teamet har tidigare 

erfarenheter av Scrum och har känt sig bekväma i arbetsmetodens arbetsprocess och 

grundidéer. Däremot valde vi med en kort produktionstid och ett litet Scrum-team i åtanke att 

avvika från Schwaber och Sutherlands ursprungliga Scrum-struktur för att anpassa den bättre 

efter våra förutsättningar - vilka förklarades i föregående stycke. 

3.4 Konceptuella metoder 

För att förstå hur säregen vår visuella prägel på produktionen var, undersökte vi först 

huruvida kubismen använts som inspiration och grund till grafiken i andra mediaproduktioner. 

Ett av fynden var en användare på hemsidan Tumblr.com. Tumblr är en plattform som 

tillhandahåller profiler och möjligheten att skapa egna sidor till deras användare helt gratis. 

Profilen Geo a Day5, som modereras av Jeremiah Shaw och Danny Jones, lägger upp bilder 

med jämna mellanrum på flora, fauna, objekt och landskap men också abstrakta konstverk 

som porträtteras i form av minimalistiska 3D-objekt, liknande de vi själva ville använda oss 

av i vår gestaltning.  

 

Det andra vi hittade var ett digitalt spel, som inte hade släppts än när vi inledde vår 

undersökning. Paper Fox utvecklades av Bento Box Interactive tillsammans med Torsion 

Fork Studios. Paper Fox är en interaktiv sagobok till mobila plattformar med grafiska inslag 

som påminner om den japanska pappervikarkonsten origami6. Just den säregna visuella stilen 

har väckt stort intresse och uppmärksamhet på bland annat Apple’N’Apps (2013) och Evolved 

Mommy (2013), vilket visar hur en egenartad grafikstil kan hjälpa ett mindre spelprojekt att 

synas på marknaden. 

 

Med de här två projekten som inspiration arbetade vi oss vidare för att skapa något eget 

utifrån våra förebilder. Det visade sig bli en gemensam kreativ process i teamet, där 

grafikerna arbetade fram ett koncept som symboliserade den grafiska stilen som helhet. Sedan 

diskuterade vi sinsemellan huruvida den grafiska stilen gick hand i hand med den resterande 

estetiken. Efter fyra iterationer hade vi en grafisk stil som kändes visuellt säregen gentemot 

våra inspirationskällor och mot resten av marknaden.  

5 http://geoaday.tumblr.com/ 
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Origami 
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3.5 Metod- och teknikval 

Valet av teknik och metod valdes med hänsyn till våra kompetenser samt vad vi ville gestalta 

och hur vi kunde förverkliga den gestaltningen på det snabbaste och mest effektiva sättet. Vi 

valde att representera världen i en 3D-rymd av flera olika skäl. För att vi båda kände oss mest 

bekväma att arbeta i 3D, för att vi har personliga preferenser av arbetsuppgifter i 3D-

arbetsflödet som är enkla att dela upp sinsemellan och dels för att 3D-grafik gentemot 2D-

grafik går fortare att arbeta med i en stor produktion då 3D-motorn till stor del hanterar 

skuggor, ljus och perspektiv åt oss.  

 

Verktyget vi valde att arbeta med för att generera 3D-modeller är verktyget vi arbetat med 

under de senaste tre åren, Autodesk Maya, som vi bara kommer benämna som Maya vidare i 

texten. Maya är ett kraftfullt verktyg som används av många stora företag i spelbranschen 

men också i film- och reklambranschen. Det var ett självklart val för oss, då vi som sagt 

arbetat med det i närmare tre år och det förekom aldrig någon diskussion huruvida vi skulle 

använda oss av andra program för att generera 3D-modeller såsom Blender. 

För texturerna och konceptbilderna i produktionen använde vi Adobe Photoshop, också ett 

program vi har bekantat oss med de senaste tre åren och därför ännu ett självklart val i hänsyn 

till arbetsflödet. En textur är en 2D-bild som sedan “fästs” på en eller flera 3D-modeller med 

koordinater i ett 3D-program såsom Maya. Texturen representerar vanligtvis olika delar på 

modellen såsom ett ansikte eller ett klädesplagg men i vår gestaltning har vi abstraherat och 

förenklat modellerna så pass mycket att vi inte använder detaljerade texturer. Vi valde att bara 

ha enskilda färger i vår textur för att representera olika delar, det här tillät oss att optimera 

spelet tekniskt. Vanligtvis har många av de titlar som släpps till PC på dagens marknad 

1024x1024 - 2048x2048 pixlar per textur till befogande, beroende på vad de ska representera. 

I vår gestaltning använde vi en 16x16 pixlar stor textur för alla objekt och alla karaktärer i 

hela spelvärlden. Det gav oss 256 pixlar att arbeta med och således 256 färger att applicera till 

de olika objekten, mer än nog för att texturera allt i spelvärlden. Texturfilen blev 812kb stor 

gentemot en 2048x2048 textur som är så stor som 12 288kb, alltså närmare 15 gånger större. 

Med andra ord har vi sparat enormt mycket datorkraft på att använda oss av en enda textur till 

alla objekt, vilket ger oss friheten att antingen spara på den datorkraften, vilket gör spelet 

tillgängligt för äldre datorer, eller använda den på andra saker såsom kameraeffekter eller 

partikeleffekter. Vår textur kan ses i 6.5 Bilaga 3. 
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Vi har med andra ord skapat ett kubistiskt konstverk i vår gestaltning genom vår textur. En 

hel värld som går att återfinna i 256 små pixlar. Vi kommer reflektera över texturen som blev 

ett metakonstverk samt termen metakonstverk i avsnitt fyra. 

3.6 Undersökningsmetoder 

Vi valde att utföra ett speltest av vår gestaltning med fyra testpersoner. Samtliga var studenter 

på Blekinge Tekniska Högskola, tre var män och en kvinna. Samtliga testpersoner ställde 

efter genomfört test upp på en personlig intervju. En intervju där vi kunde föra en diskussion 

med den intervjuade och ställa följdfrågor till dennes resonemang. Detta för att få ett mer 

intressant och djupgående resultat från undersökningen.  

 

Valet att använda oss av personliga intervjuer baseras på en studie (Chalmers 2010) som tar 

upp olika undersökningsmetoder och tillät oss väga dessa metoders för- och nackdelar mot 

varandra. Undersökningen visade att personliga intervjuer är mer benäget att ge relevanta 

resultat än exempelvis skriftliga formulär samtidigt som det ger oss möjligheten att diskutera 

den upplevda upplevelsen i speltestet med den intervjuade. Intervjun spelades in med en 

mikrofon för att effektivt och precist föra protokoll över vad som sades. Frågorna som 

användes under intervjun kan ses i 6.3 Bilaga 1.  

 

Frågorna i intervjun centrerades kring den visuella gestaltningen i spelprototypen samt 

gestaltningar i digitala spel i allmänhet. Ett visst fokus lades även på den rådande normen 

bland digitala spel som utvecklas idag samt hur den intervjuade trodde att normen skulle 

utvecklas de närmaste åren. 

4. Resultat & Diskussion 
Avslutningsvis ska vi diskutera huruvida kubismens formspråk och ideologi kan användas i 

strävan efter en säregen visuell prägel i ett digitalt spel. Med hjälp av vår undersökning och 

erfarenheterna från vårt arbete med vår gestaltning ska vi lägga fram resultatet samt klargöra 

hur och varför texturen i vårt arbete blev en del av konstgestaltningen.  

4.1 Gestaltning 

Har vi lyckats gestalta ett digitalt spel med en visuellt säregen prägel med hjälp av kubismens 

formspråk och ideologi som grund? Under arbetets gång har vi hela tiden fått väga kubism 
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mot realism för att försöka förmedla den spelupplevelse vi önskar samtidigt som vi försöker 

skapa en säregen visuell stil. Det här har lett till att kubismen, som från början hade en 

mycket central roll i det visuella, med andra ord animationer, färg, former, perspektiv m.m., 

har fått skalas av för att ge plats åt realismen. Vi kunde med andra ord potentiellt sett ha 

skapat en mer uppseendeväckande gestaltning genom att ha en starkare anknytning till 

kubismens visuella präglar men hade då försakat spelglädje och den tillgänglighet vi har till 

spelet, något som vi också har funnit önskvärt i vår gestaltning. Vi har trots det fortfarande en 

stark anknytning till kubismens ideologi genom att ta avstånd från naturalismen och 

fotorealismen.  

4.2 Undersökning 

I följande avsnitt kommer vi att presentera vad vi utrönt av våra efterforskningar och de 

intervjuer som följde i gestaltningen.  

 

Det som framkom i våra efterforskningar var att det kan dras tydliga paralleller från tiden då 

konst-ismerna började växa fram och där spelbranschen står idag. Renässanskonsten hade 

redan uppnått realism drygt 400 år innan Picasso, Braque och diverse andra nytänkande 

konstnärer började ifrågasätta konstens tidigare eftersträvan efter perfekta avbildningar av 

verkligheten. I dagens spelindustri kan liknande tendenser ses där normen att eftersträva 

verkligheten och perfekta avbildningar av verkligheten fortfarande råder. När realismen i sitt 

närmsta nu är uppnått ställer sig spelutvecklare och spelintresserade frågan; Var ska vi vända 

oss härnäst efter inspiration? Vi ser direkt parallellen till konsthistorien kring det tidiga 1900-

talet då konstnärer världen runt började ställa sig själva exakt samma fråga.  

 

Vi ställer oss bakom kubismens ideologi och likt kubisterna vill vi ta avstånd från den 

naturalistiska eftersträvan som genomsyrar dagens spelindustri. Detta framför allt för att som 

mindre aktör på marknaden sticka ut och samtidigt försöka föryngra sättet som spelutvecklare 

och spelare ser på spel. Det finns vissa spelutvecklare som likt oss har arbetat motströms och 

tagit avstånd från realismen, med blandad framgång. Klart står dock att produktionen oavsett 

kommersiell framgång har uppmärksammats medialt. Något som mindre aktörer behöver 

förlita sig på i en marknad som är svår att slå sig in på.  

 

Syftet med intervjuerna var att utröna hur säregen vår gestaltning egentligen var och om 

kubismens formspråk och ideologi fortfarande lyste igenom trots att vi blandat in mer realism 

17 
 



i vårt digitala spel. De svar vi fick bekräftade just det vi hoppades få bekräftat. Tre av fyra av 

de förfrågade kunde koppla gestaltningen till kubismens formspråk. Det var uppmuntrade att 

även de som inte är vidare belästa på konst-ismer och konsthistoria ändå kunde dra paralleller 

till vår huvudsakliga inspirationskälla. När de intervjuade fick frågan huruvida gestaltningen 

var visuellt säregen för ett digitalt spel svarade samtliga att de inte kunde tänka på någon 

annan medieproduktion som var likartad eller använde sig av samma grafiska stil som vår 

gestaltning. De tillfrågade trodde också på en framtid inom spelbranschen där fler 

spelutvecklare tar avstånd från realismen för att skapa säregna upplevelser och anstränger sig 

för att utveckla nya, utmanande spelkoncept. Alla fyra tyckte också, precis som vi påstått 

tidigare, att branschen idag genomsyras av en eftersträvan efter realism och att det ofta 

resulterar i likartade produktioner som saknar den känsla av nyskapandeanda och 

innovativitet som präglat vår gestaltning. När vi frågade de om digitala spel kunde vara konst 

svarade dem att de definitivt tyckte spel kan vara konst, om man som utvecklare använder rätt 

kanaler, då främst de audiovisuella för att ge uttryck för en känsla.  

4.3 Slutsats 

Vårt kandidatarbete har kretsat kring huruvida kubismens formspråk och ideologi kan 

användas för att skapa en visuellt säregen upplevelse. Med hjälp av de intervjuer och det 

speltest som utfördes ska vi diskutera kring huruvida det är möjligt och om vi lyckades.  

 

Vi hade för avsikt att med hjälp av kubismen och dess formspråk, perspektiv och ideologi 

skapa en produkt som stod ut bland de stora, etablerade titlarna i dagens spelbransch. Vi kom 

senare fram till att vi var tvungna att kompromissa mellan kubism och realism relativt tidigt i 

vårt arbete och var rädda att det skulle skada vår gestaltning. Skada den på det sättet att 

kubismens värdegrund och kännetäcken skulle försakas för att gagna spelupplevelsen i sig 

och resultera i en ointressant gestaltning. De element av kubismen vi valde att behålla var 

främst formspråket. Vi valde alltså att arbeta med det mest säregna karaktärsdraget från 

kubismen i vår gestaltning för att ge den en stark och lättigenkännlig aknytning till vår 

inpirationskälla. På så sätt kunde vi fortfarande arbeta fram en stark visuell stil och samtidigt 

göra animationer och perspektiv mer realistiska utan att spelet blev ett i mängden. 

Anledningen till att vi ville ha animationerna och perspektiven mer realistiska än kubistiska 

var att vi ville gestalta ett digitalt spel och inte en konstinstallation i en 3D-rymd. Med de 

lättigenkännliga abstrakta formerna från kubismen och med de mer traditionellt realistiska 

animationerna landade vi precis rätt. Vi hade nu en gestaltning som var säregen men 
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fortfarande hade de karaktärsdragen som ett kommersiellt gångbart digitalt spel förväntas ha. 

 

Utöver de 3D-modeller i spelet som hämtat inspiration från kubismens formspråk blev även 

texturen till modellerna en del av den kubistiska gestaltningen. Det är nästan spöklikt hur den 

påminner om Ellsworth Kellys minimalistiska konstverk från 1960-talet som har sin grund i 

kubismen. Faktum är att texturen är kubistisk i mer än en mening. Den har en stark förankring 

till kubismens förvrängda perspektiv och ideologi om att abstrahera former till 

oigenkännlighet. Ellsworth Kellys Mediterranean kan ses i 6.4 Bilaga 2. 

 

Allt du kan se i spelvärlden vi har skapat; träd, stenar, karaktärer, hus, moln, jord, gräs, allt 

delar samma textur. Det betyder i sin tur att texturen innefattar hela världen fast allt är 

gestaltat som fyrkanter i två dimensioner. Låt oss dra det här till sin spets. Om vi skulle skriva 

ut texturen skulle den vara en 0,5x0,5 cm stor pappersbit. I den här biten innefattas ett helt 

universum. Kubisterna sökte nya sätt att förmedla känslor i sin konst. I vår textur ryms en hel 

historia och känslor såsom spänning, glädje och frustration. I vår textur finns det kultur, 

människor och djur. Vi har med andra ord porträtterat något komplext i en pappersbit som du 

kan lägga på din fingerspets eller stoppa i din ficka. Texturen har med andra ord blivit ett 

metakonstverk. Med det menar vi att vår gestaltning är ett konstverk i sig, och i det 

konstverket ryms texturen som är ett konstverk i sig. Om vi låter oss hänföras av tanken är det 

fantastiskt.  

 

Vi utgick ifrån frågeställningen: “Hur kan kubismens formspråk och ideologi användas för att 

skapa en visuellt säregen spelupplevelse?” och kan nu påstå att det är möjligt. Genom att ta 

det starkaste kännetecknet från kubismens formspråk, de facetterade formerna, och 

inkorporera det i en tredimensionell värld har vi enligt de fyra intervjuade skapat något 

visuellt säreget, om inte unikt. Vi vill tro att nyckeln till att produkten blev säregen är att vi 

just tog ett sådant element som var lätt att urskilja. Vi vill också tro att det går att skapa något 

visuellt säreget genom att applicera samma eller ett liknande tillvägagångssätt på andra konst-

ismer. Det viktiga är att bygga det visuella konceptet på en byggsten från en konst-ism som är 

lättigenkännlig och outforskad i spelmediet. Kubismen har varit tacksam att arbeta med på det 

sättet att det är relativt enkelt att gestalta i en 3D-miljö medan andra konstismer kan vara 

svårare. En brist, om det nu ska kallas brist, med vår formel är att det inte går att skapa unika 

produktioner genom att ta konst-ism x och extrahera attribut y för att skapa något säreget för 

all framtid. Till slut är alla konst-ismer också utforskade och använda och lika oorginella som 
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realismen i spel är idag. Spelutvecklare kommer med andra ord alltid tvingas vidare i jakten 

på nya visuella koncept för att skapa säregna produktioner. Men vi har lyckats i vårt avseende 

att skapa något visuellt säreget, vi är de digitala spelens kubister. 

4.4 Vidare forskning 

Förslag på vidare undersökningar som hade varit intressanta att utföra är att försaka 

förankringen i realism i en gestaltning. Då utan någon som helst hänsyn till spelmekanik utan 

snarare endast fokusera på att visualisera kubism i ett digitalt spel. Detta hade varit intressant 

då man hade kunnat utröna hur abstrakt en spelupplevelse kan vara och fortfarande ge 

mottagaren en tillfredsställande upplevelse. En annan undersökning som skulle utföras är att 

göra en konstinstallation inspirerad av kubismen, att visualisera och representera kubismens 

facetterade formspråk i en konstinstallation.  
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5. Ordlista 
2D – Rymd i två dimensioner. Höjd och bredd. 

3D – Rymd i tre dimensioner. Höjd, bredd och djup. 

Analog elektronik – Elektronisk kommunikation som sker med tidskontinuerliga signaler. 

Digital elektronik – Elektronisk kommunikation som sker i binärt språk. 

Ideologi – System av uppfattningar och värderingar. 

Indie – Förkortning av engelskans independent, direktöversatt: självständig. 

Kubism – Konstriktning som använder sig av geometriskt förenklade former. 

MIT – Massachusetts Institute of Technology. 

Pixel – Den minsta beståndsdelen i raster-grafik. 

Pixelgrafik – Se raster. 

Plastisk – Modellerad, rymdskapande, tredimensionell. 

Projicera – Återbilda på ett plan med optiska medel. 

Rendering – En beräkning utifrån en 3D-modell där produkten är en digital bild eller 

animation. 

Raster – Grupp av lagringsformat för digitala bilder. 

Skärmdump – Digital bild som föreställer hela eller delar av skärmen vid givet tillfälle. 

Sprite – En bild ur en bildserie i en tvådimensionell animation. 

Vektor-grafik – Grafik som ritas ut med hjälp av sparade koordinater. 
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6.3 Bilaga 1 Intervjufrågor 

- Hur uppfattar du spelets visuella stil? 

- Skiljer sig denna gestaltningen visuellt från andra digitala spel? Hur? 

- Kan du dra paralleller mellan gestaltningen och någon/några konstismer? Vilka och varför? 

- Får du associationer till några digitala spel när du ser gestaltningen? Vilka? 

- Hur ser du på spelmediet som en konstform? 

- Tycker du att det finns något som särskiljer gestaltningar i spelmediet från andra medium 

såsom exempelvis film? Vad? 

- Vad anser du är normen för digitala spel som utvecklas idag? 

- Hur tror du att den normen förändras i framtiden? 
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6.4 Bildgalleri 

Bilaga 2 

 
Ellsworth Kellys Mediterranean. 

  

25 
 



Bilaga 3 

 
Texturen som alla modeller i spelet använder sig av. Förstorad 32 gånger. 
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Bilaga 4 

 
Claude Monets Summer Poppy Field. 
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