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Abstrakt

I det här arbetet undersöker vi hur retrotrenden påverkat digitala spel. Vi undersöker hur retro 

blivit en erkänd stil och varför den har blivit det. Vi undersöker dess koppling med nostalgi, 

hur nostalgi fungerar och varför man kan tänkas vilja använda sig av det när man ska utveckla 

ett digitalt spel. Retro är inte ett fenomen som är medie exklusivt till digitala spel, vi 

undersöker hur retro verkar i andra medier och hur medierna blandar retroelement med 

varandra. Det är inte ovanligt att samtida digitala spel influeras av retrospel eller rent av 

utvecklas i syfte att bli ett nyproducerat retrospel, detta är något som vi gestaltar i vår 

produktion av ett digitalt spel. Vi redogör i detta arbete hur vi gått tillväga när vi skapat ett 

spel som blandar gammalt och nytt.

Nyckelord: Retro, Digitala spel, Nostalgi, Gammeldags, Digital kultur.

Abstract

In this research thesis we examine how the retro trend has affected digital games. We 

investigate how retro has become a recognized style and why it has become so. We examine 

it's relationship with nostalgia, how nostalgia works and why you might want to use it when 

developing a digital game. Retro is not a phenomenon exclusive to digital games, we examine 

how retro appears in other media and how the media is mixing retro elements with each other. 

It is not uncommon for contemporary digital games too be influenced by retro games or to be 

developed as all newly produced retro games, this is something that we portray in our 

production of a digital game. In this paper we also explain how we proceeded when we 

created our digital game that mixes old with new.

Keywords: Retro, Digital games, Nostalgia, old-fashioned, Digital culture, Video games.
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Ordlista
Ai - Artificiell intelligens 

Android - Operativsystem utvecklat av Google, Inc.

Asset - Tillgång

Cutscene - En sekvens i spel där spelaren inte har kontroll och blir visad någonting

Gameplay - Spelmoment i ett spel

Indie - Förkortning av engelska 'Independent', prefix för substantiv som inte är 

bundna till en utomstående parts villkor.

Ios - Operativsystem utvecklat av Apple Inc.

Low Poly - En polygonyta med ett lågt antal polygoner

Pathfinding - En funktion som tillåter Ai kontrollerade obejkt att navigera spelvärlden

på ett trovärdigt sätt.

Pixel art - Spelgrafikstil på en limiterad yta ofta 16x16 eller 32x32 bildpunkter 

Sidskrollande - En typ av digitalt spel där kameran endast rör sig i sidled.

Texture - En 2D-bild man applicerar på 3D-modeller

Tutorial - Utlärningsmetod som lär ut genom exempel

UV map - Karta för hur en textur ska placeras på en 3D-modell
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1. Inledning

Att skapa någonting som ska uppfattas äldre än vad det är är ett av målen med att skapa 

nyproducerade retroprodukter. Men varför skulle man vilja att göra någonting som ska 

uppfattas som gammalt? Hur kan äldre koncept, idéer och tekniska begränsningar skapa 

någonting nytt?

Inom de flesta medier har det någon gång blivit aktuellt att se tillbaka i tiden och börja 

använda äldre idéer igen. Idéer som glömts bort eller blivit omoderna kan än en gång bli 

relevanta och tillämpas av en ny generation kreatörer och utvecklare. Inom digitala spel är 

detta ett relativt aktuellt ämne, då digitala spel som medium nu har hunnit få sig ett par 

decennier på nacken och har därmed möjligheten att se tillbaka på sina unga år. Viljan och 

drömmen att ta sig tillbaka i tiden till tillfällen man har positiva minnen av är något som 

ligger i människans beteende och att skapa produkter med nostalgiskt innehåll är till följd av 

det.

I detta arbete behandlar och undersöker vi hur retro som fenomen har påverkat digitala spel. 

Vi undersöker begreppet retro och dess koppling till nostalgi, vi presenterar hur retro verkar 

inom digitala spel, andra medium och hur de olika medierna influerar varandra med 

retroinnehåll.
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2. Problemområde

2.1 Bakgrund

Digitala spel är ett ungt medium, som slog igenom i slutet av 1970-talet. Sen dess har 

utvecklandet av mediet stadigt gått framåt. Digitala spel går ut på att spelaren interagerar med 

ett datorstyrt system, som sätter reglerna för spelet. Det är spelaren uppgift att besegra 

systemet och på så sätt vinna spelet. Över åren har digitala spel vuxit i popularitet och 

komplexitet. Digitala spel som medium är idag på god väg att bli lika stort som både film och 

musik. Digitala spel låter spelaren interagera i en digital värld, likt inget annat medium idag 

har möjlighet till. Likt många andra medier har digitala spel nu börjat influeras av sina 

ungdomsdagar och ett intresse för retro inom digitala spel har vuxit fram.

2.2 Frågeställning

Den frågeställning som ligger till grund för detta arbete lyder: Hur har retro-trenden påverkat 

digitala spel?

2.3 Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka och belysa hur retro kommit att bli en relativt stor 

genre inom digitala spel. Titta på hur spelutveckling påverkas av denna stil. Skapa en 

förståelse till hur man kan ta tillvara på stilen retro för utvecklandet av vårt eget spel.

2.4 Tidigare Forskning

Detta avsnitt syftar till att skapa bättre förståelse för de olika delar som frågeställningen består 

av. Genom att titta på vad som tidigare skrivits om de olika aspekterna i vår frågeställning 

underlättar vi för den slutsats som vi senare ska komma fram till. Detta avsnitt kommer 

innehålla tidigare forskning om nostalgi, retro inom digitalkultur, retro som en reaktion på den 

moderna spelutvecklingen, hur äldre spel kan leda till nya spelkoncept och hur retrotrenden 

har påverkat spelindustrin.
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2.4.1 Vad är retro?

Begreppet retro är ett prefix från latin och betyder 'bakåt', det kan användas på flera olika sätt, 

det är synonym till adjektivet 'gammaldags', en konservativ livstil som håller om gamla 

värderingar och utdaterad teknik kan anses vara retro (Guffey, 2006). När man gör någonting 

retro gör man så att det påminner om en förgången tid, man vill att produkten man utvecklar 

ska ha illusionen av att den kommer från den tiden. Ordet retro kan lätt förknippas 

tillsammans med nostalgi, eftersom det är ett av resultaten man önskar, när man skapar 

någonting retro. Nostalgi har genom tiden haft många innebörder, ordet härstammar ur 

grekiska och används först som ett begrepp för hemlängtan under 1700-talet (Wildschut, 

Sedikides, Arndt, Routledge, 2006). I början av 1900-talet användes begreppet nostalgi som 

en psykisk sjukdom med ledsamhet, ångest och sömnlöshet som symptom (Sedikides, 

Wildschut, Baden, 2004). Dagens definition på begreppet nostalgi är sentimental längtan efter 

ens förflutna (Wildschut, Sedikides, Arndt, Routledge, 2006).

2.4.2 Retro inom olika medier

Att skapa produkter som är tänkta som retro är inget som är unikt för ett särskilt medium utan 

stilen finns i de flesta populärkulturella medier som verkar idag. Faktum är att retro finns 

överallt. Kritikerrosade filmen The Artist ( Hazanavicius, 2011) är en stumfilm i svartvitt, 

filmen handlar om en stumfilmsskådespelare under 1920-30-tal när stumfilmen faller i 

popularitet och talfilmer blir populärare. Filmen är medvetet gjord som en stumfilm och valet 

av att endast ha en svartvit visuell presentation påvisar på att regissören vill uppnå en retro-

estetik med filmen. Filmen blev belönad med fem Oscarpriser bl.a för bästa film och bästa 

regissör som ett kvitto på att retro-estetik är en kraftfull effekt man kan använda sig av.

Om vi letar efter retro inom foto hittar vi snabbt Instagram (Systrom, Krieger, 2010). Som är 

en applikation till android- och ios-baserade mobila enheter. Applikationen låter användaren 

ta bilder och sedan addera effektfilter på dessa bilder innan man kan ladda upp dem i ett 

uppkopplat bildflöde. Filtren som man kan använda tillåter bilderna man tagit med moderna 

digital kameror att se ut som äldre fotografier tagna med t.ex. en polaroidkamera, filtret 

adderar retro-estetiken till den redigerade bilden. En symbios mellan de retro-estetiska 

fotografierna och den moderna tekniken i ett modernt socialt medium.
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Att göra om äldre saker i nytappning är en metod som verkar på flera fronter idag, gamla 

filmer, musik och spel görs om i nya versioner för att säljas. Tanken med dessa nya versioner 

är att utnyttja igenkänningsfaktorn hos människor som kan ha kommit i kontakt med 

föregångarna av dessa nyproducerade versioner av en franchise. Att filmer som Star Trek 

(Abrams, 2009) lyckas bli framgångsrika beror till stor del att Star Trek redan är en stor och 

erkänd franchise.

2.4.3 Retro inom digitala spel

Retro i förhållande till digitala spel har två inriktningar. Den första består av spelare som 

väljer att spela gamla spel, retrospelare är aktiva på de flesta spelplattformar. Den andra delen 

av retro inom digitala spel är utvecklare som väljer att göra spel med inriktningen retro, dvs. 

att använda begränsad 2D-grafik eller att använda ljud som liknar de från äldre spelkonsoler. 

Att utveckla spel som medvetet försöker ge intrycket av att vara äldre är målet när man 

utvecklar ett retrospel. 

Som nämns i föregående stycke finns det olika sätt att gå tillväga när man vill skapa ett 

retrospel. Att anta en retro-grafikstil kan liknas med att man i vissa filmproduktioner väljer att 

begränsa sig till tidigare tekniska begränsningar som t.ex. en film i svartvitt. Genom att 

använda ett begränsat antal pixlar som man var tvungen att göra under 1980- och 1990-talet 

p.g.a. teknikens begränsningar kan man idag skapa liknande grafik till nya spelproduktioner 

och på så sätt få en del av retroestetiken. Att använda sig av en låg mängd pixlar för att skapa 

bilder eller grafik kallas pixel art och var den ledande tekniken för att skapa spelgrafik under 

1980- och 1990-talet (Kopf, Lischinski 2011).

Retro kan även vara hur ett digitalt spel spelas. Legend of Grimrock (Almost Human, 2012) är 

ett modernt spel där spelaren tar sig igenom en fängelsehåla och stöter på flertalet pussel, 

monster och fiender. Spelet använder sig av en förstapersonskamera likt spel från tidigt 90-tal. 

Legend of Grimrock är ett spel som är utvecklat till en liten retromålgrupp som trots sin lilla 

målgrupp blev en succé. Legend of Grimrock är ett bra exempel på att retro är en stil som kan 

implementeras i spelmekanik medan grafik och teknik i spelet är av modernare slag. 

Utvecklarna Almost Human beskriver i en intervju med spelutvecklarsidan Gamasutra (2012) 
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hur det inte skulle finnas någon marknad för Legend of Grimrock när de började utveckla det 

och hur den typen av spel räknades till det förgångna. Utvecklarna ville inte kompromissa sin 

kreativa frihet i utvecklandet av spelet, de valde därför att publicera spelet själva. De flesta 

retrospel är gjorda av indieutvecklare, troligen för att det är en osäker genre som de stora 

spelförlagen inte vill ta risker att investera i.

2.4.4 Psykologin bakom nostalgi

Spel som använder sig av retro på en eller flera fronter har med största sannolikhet formats 

utav nostalgi hos utvecklaren. Som nämns tidigare ansågs nostalgi först som något negativt, 

en psykisk störning som satte människor ur balans (Sedikides, Wildschut, & Baden, 2004). 

Senare forskning visar på att vi använder nostalgi för dess psykologiska fördelar, när vi tänker 

tillbaka på ögonblick och tillfällen då vi var nöjda blir vi glada och den aktuella 

sinnesstämningen förbättras. Människor är mer benägna att minnas positiva händelser än de 

olyckliga och negativa händelserna i deras liv, positiva minnen glöms långsammare bort än 

negativa vilket leder till att vi fungerar bättre och har en friskare mentalhälsa (Madigan, 

2010).  När vi vill tro på någonting som får oss att känna glädje krävs mindre övertygelse än 

om det hade varit någonting som fått oss känna något annat (Walker, Thompson, Skowronski, 

2003). Att döma av dessa tidigare upptäckter verkar det som att nostalgi är något som vi kan 

använda oss av för att hjälpa oss må bättre. Genom att använda sig av retro som har sitt 

ursprung i nostalgi kan man få mottagare av retroprodukten att känna positiva känslor lättare 

än negativa.

2.4.5 Spridning och utsträckning av retro

Vad är då anledningen till att retrospel idag är en vanligt förekommande genre? Jaakko 

Suominen (2007) liknar uppsvinget för retro inom digitala spel med en undersökning om 

musikkonsumerande av medelålders människor (35-44 år) i Finland 1981 där 10 % svarade att 

de lyssnade på rockmusik, 2002 gjordes samma undersökning på medelålders människor och 

då svarade 70 % att de lyssnade på rockmusik. Han menar att man på samma sätt kan se att 

digitala spel som medium inte längre bara är för de unga, utan även de som växte upp på 

1980-talet är konsumenter av det (Suominen, 2007). Är retro inom digitala spel en sorts 

medelålderskris för mediet? Är det följden av att de som växte upp med det under 1980-talet 

idag vill spela spel som gör dem nostalgiska? Samtidigt som spel och deras plattformar blir 
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mer avancerade lever ändå gamla klassiker kvar och frodas, och det kommer iterationer med 

nya spel som ser ut som, eller beter sig, som gamla spel. Suominen (2007) använder 

Teddybears Sthlms musikvideo till låten ”Rock'n roll highschool” som är gjord i 

retrospelsgrafik som exempel på hur retrospelsestetik har spridit sig in i andra medium och på 

så sätt skaffat sig större exponering. Den retroaktiva trenden inom digitala spel kan jämföras 

med andra mediers nostalgiska diskurser och det visar att nostalgi och retro inte är begränsat 

till ett medium, en retrotrend inom ett medium kan smitta av sig på andra. Runt om i världen 

kan man hitta spelfigurer från spelet Space Invaders (Taito Corporation, 1978), figurerna är 

återskapade i mosaik och installerade av gatukonstnären Space Invader, en fransk konstnär 

som smyckar det urbana allmänna rummet med konst ur ett gammalt spel. Filmen Scott  

Pilgrim vs The World (Wright, 2010) där man valt att använda sig av retrospelgrafik under 

vissa delar av filmen, ännu ett exempel på hur retrospel har påverkat en produktion på ett 

betydligt och uppenbart sätt.

2.4.6 Revolt mot det moderna
I dagens samtida spel är ett av de största grafiska målen att efterlikna fotorealism så bra som 

möjligt och med moderna spelmotorer som Unreal Engine 4, CryEngine 3 och Frostbite 2 har 

utveckling kommit en bra bit på vägen. Efter vi uppnått fotorealism kan vi medvetet styra 

iväg från den mot det abstrakta igen. Att retrospel är en stor trend i dagens spelkonsumtion är 

som en tidig start på denna bortgång från den fotorealistiska estetiken. En önskan att sätta sig 

emot den aktuella stilen är det som driver estetiken åt detta hållet likt dadaism inom konsten 

under 1910- och 1920-talet (Quaranta, 2006), då man skapade en konststil som bestod av 

nonsens. Quaranta (2006) förklarar vidare i sin text hur de flesta aktiva spelutvecklare är 

uppväxta med de spel som idag anses som retro och den estetik som de har, hur alla kreatörer 

till slut vänder sig till sin barndom för inspiration.
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2.4.7 Att skapa nytt av gammalt

Chris Bateman skriver i The Evolution Of Games: Originality & Chreodes (2003) om 

kreativitet inom spelmediet och uppföljare till existerande spel och deras roll. Samt hur 

genombrott i spel antingen sker med hjälp av ny teknologi eller en omgjord design och ett 

bättre genomförande av en existerande form av spel. Det har kommit en våg med spel som 

mer liknar sina gamla rötter men innehåller moderna spelelement, ett tydligt exempel på detta 

är Dead Pixels (CSR-Studios, 2012) som i grunden är ett enkelt sidskrollande skjutspel likt 

Contra (Konami, 1987). Dead Pixels lägger till flera moderna spelelement, såsom att behöva 

handla föremål och vara sparsam med vad man bär med sig och att inte skjuta upp alla 

ammunition till sina vapen.

Bateman (2003) jämför spelindustrins med rinnande vatten som skapar flera skåror över en 

yta med tiden, hur spelindustrins olika genres fördjupas, breddas och hur nya skåror kan 

skapas. Han skriver om hur det i början var mer fritt, när det inte fanns förutfattade meningar, 

forskning eller någon standard att utgå ifrån.  Dessa skåror, eller genres i spelvärlden kan 

också torkas ut när en genre inte längre ses som lönsam av företagen. Men utdöda genres kan 

komma tillbaka, vilket är nåt vi sett i senaste retrotrenden med spel från genres som sågs som 

mer eller mindre döda. Äventyrsspel som The Walking Dead (Telltale Games, 2012), Deponia 

(Daedalic Entertainment, 2012), Gemini Rue (Wadjet eye games,2011) och Primordia 

(Wormwood, 2012) är en definitiv tillbakablick på äldre äventyrsspel och visar att det 

fortfarande finns en marknad för denna genren.

2.4.8 Påverkan på spelindustrin

Jaakko Suominen skriver i sin text: Mario’s legacy and Sonic’s heritage (2012) om hur de tre 

stora konsolföretagen Nintendo, Sony och Microsoft har anpassat sig till den retrospeltrend 

som råder och även hur dessa företag använder sin egen historia för marknadsföring. Han 

skriver även om att retrospelande och vetskapen om spelklassiker (i.e Super Mario Bros,  

Zelda) förs vidare genom spelargenerationer och är ständigt växande. I sin text skriver han om 

hur nedladdningstjänster har kommit till att betyda mycket för denna generationens 

spelkonsoler och att det har påverkat hur konsumtionen av retrospel på så sätt blivit lättare.
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Nintendo kommer från Kyoto, Japan och är av de nutida konsolföretagen det som har längst 

historia inom spelgenren, aktiva inom spelindustrin sedan sent 1970-talet. Med populära 

spelkonsoler som bl.a. NES (Nintendo entertainment system), Nintendo 64 och den 

handhållna Gameboy har Nintendo flest utgivna spelsystem av de tre företagen. Att Nintendos 

huvudsäte är i Kyoto, Japans gamla huvudstad skriver Suominen (2012) speglar Nintendos 

hängivenhet till tradition och han jämför det med Sony som också kommer från Japan men 

vars säte är belagt i Tokyo och menar att Sony är mer moderna i sin roll som spelföretag. 

Nintendo har tack vare sin historia även de mest igenkända spelkaraktärerna idag från spel 

som; Super Mario, Donkey Kong och Legend of Zelda. Dessa karaktärer har kommit till att bli 

ikoner för både gamla och nya spel hos Nintendo. Suominen (2012) pekar även på hur 

Nintendo är det enda av de tre företagen som ligger bakom de största spelsuccéerna för deras 

konsoler. All denna historia kombinerat med deras nedladdningstjänster har gynnat Nintendo 

inför den retrotrend vi ser idag menar Suominen (2012).

Sony likt Nintendo är japanskt och har inte lika lång historia inom spelbranschen men de är 

inte den enda branschen där de är aktiva, Sony är ett elektronikföretag som gör bl.a. 

mobiltelefoner, datorer och spelkonsoler. Suominen (2012) beskriver Sony som ett företag 

vars speltitlar snart kan komma till att klassas som retro.

Microsoft den senaste att ansluta sig in i spelkonsolsbranschen är från början ett 

mjukvaruföretag från USA. Suominen (2012) uppmärksammar dock hur Microsoft med hjälp 

av sin senaste konsol Xbox 360 har lyckats ta för sig av retrodemografin med hjälp av sina 

avdelningar på deras onlinetjänst Xbox Live. Med avsaknaden av en lång spelhistoria som 

Nintendo har inte Microsoft de ikoniska karaktärerna som förknippas med retro enligt 

Suominen.

Suominen (2012) kommer till slutsatsen att Nintendo är de som mest uppenbart drar nytta av 

sin historia. Detta är en styrka menar han men han varnar även att detta kan komma att 

begränsa dem i framtiden mot nya innovationer. Han visar även med denna text att alla tre 

företag har både anpassat sig och blivit påverkade av retrotrenden som är aktuell inom digitala 

spel.
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3. Tillvägagångssätt

Detta avsnitt beskriver hur vi gått tillväga när vi genomförde vår gestaltande produktion av 

kandidatarbetet. Vi beskriver de val vi gjort och vilka metoder vi använt oss av för att 

producera ett digitalt spel som gestaltar detta kandidatarbete. Utvecklingen av grafik, 

programmering, berättelseskrivande och design skildras i detta avsnitt.

Vi har valt att gestalta vårt kandidatarbete i ett digitalt spel eftersom vår frågeställning berör 

ämnet kändes det naturlig att välja det formatet för vår gestaltande produktion. 

3.1 Förproduktion

Innan vi inledde produktionen hade vi flera möten där vi diskuterade vad vi ville göra i vår 

produktion, vi diskuterade idéer och koncept. Vi hade redan från början tankar om att 

vidareutveckla ett konceptet från en spelprototyp som vi arbetat på vid ett tidigare tillfälle, 

vilket vi till slut bestämde oss för. Prototypen gav oss en grundidé att arbeta utifrån, genom 

denna hade vi lätt att utveckla olika idéer och sedan visualisera dem till ett sammanhang.

Prototypen som vi utgick ifrån var ett av resultaten från en tidigare kurs där vi lärt oss 

använda Unity 4 (Unity Technologies, 2013), vi bestämde oss då för att spara konceptet av det 

spelet till en framtida produktion. När tillfället kom att bestämma hur vi skulle genomföra den 

gestaltande produktionen av vårt kandidatarbete föll det sig naturligt att vi övervägde att 

vidareutveckla vår tidigare prototyp. Vår prototyp bestod av en tydlig och säregen grafikstil 

tillsammans med ett enkelt gameplay.

Vi slog fast att vi ville producera ett digitalt spel som utspelade sig i rymden. Vi ville skapa ett 

science fiction-baserat spel eftersom vi i gruppen haft genren som influens till vårt kreativa 

skapande. Vi ansåg även att science fiction var en utmärkt genre att använda retroestetik inom, 

det är en genre med många tidigare verk som idag anses vara retro både inom film och 

digitala spel. Likt de science fiction titlar som influerat oss ville vi skapa ett digitalt interaktivt 

äventyr utanför jordens vardaglighet. 
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3.1.1 Planering

När vi bestämt vilken typ av spel vi skulle göra började vi planera. Vi bestämde vilka idéer 

som skulle passa in i spelet. En lista med funktioner och en lista med grafik som skulle 

behövas gjordes och i den tidsestimerade vi hur lång tid de olika punkterna i listan skulle ta att 

färdigställa. Ett prioritetssystem där vi kategoriserade det vi hade skrivit i listorna tillämpades. 

Utifrån hur mycket tid som estimerats under var kategori skapade vi en bild av hur lång tid det 

skulle ta att slutföra de olika kategorierna.

3.1.2 Designdokument

Vi skrev ett designdokument, och dess funktion var att ge oss en kompakt helhetsbild av vad 

vi ville att vår gestaltande produktion skulle resultera i. Designdokumentet skapades med 

inspiration av ett äldre designdokument från spelet System Shock 2 (Irrational Games LLC, 

Looking Glass Studios,1999) . I det dokumentet förstår man hur de vill att deras spel ska ta 

form och upplevas, det tar upp tempo i gameplay och vilken ton atmosfären i spelet ska ta. 

Vårt designdokument är inte lika utförligt och välskrivet likt det som vi inspirerats av men det 

tjänade sitt syfte. System Shock 2 slog rot som en stor inspirationskälla till vår gestaltande 

produktion, det utspelar sig likt vårt spel på ett rymdskepp och hanterar liknande teman i sin 

berättelse. Det ska nämnas att vi gått ifrån vårt ursprungliga designdokument på de punkter 

som berörts av åsikter och tankar genom handledning och testning, vi har format spelet utifrån 

responsen som vi fann relevant och konstruktiv.

3.1.3 Val av verktyg

Vi valde att arbeta i programmet Unity 4, ett spelutvecklingsprogram som är lättillgängligt 

och användarvänligt, och som tillåter stor variation i typen av spel som man kan skapa med 

programmet. Valet av Unity 4 bestod av flera faktorer och en av de största var att vi hade 

tidigare erfarenhet av programmet och kände därmed till hur vi skulle komma igång med vår 

gestaltande produktion. Unity 4 är även gratis att använda, detta bidrar till att Unity 4 har 

många användare vilket i sin tur leder till att det finns ett stort sällskap med utvecklare som 

tillhandahåller information och problemlösningar för de tänkbara problem som kan uppstå. 

Unity 4 har även en utmärkt dokumentation där man kan söka på de olika funktioner som 
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programmet erbjuder, man får till stor del reda på hur man använder funktionerna och hur de 

fungerar. Unity 4 tillåter även så kallade assets som man kan ta del av genom respektive 

butikssida. Dessa assets underlättar arbetsbelastningen och tillåter utvecklare att använda 

verktyg som någon annan har gjort. Spelets 3D-grafik är gjord i programmet Autodesk Maya 

2013 (Autodesk, Inc, 2012), som är ett av de mest använda 3D-modelleringsprogrammen för 

spelutveckling. Till UV-mappningen användes programmet Headus UVLayout (Headus, 

2012) som får UV-mappningen att gå fortare. Textureringen skedde med hjälp av programmen 

Mudbox (Autodesk, 2012) och Adobe Photoshop (Adobe Systems, 2012). Programmmet 

Graphicsgale (Human Balance Co., Ltd, 2013)  tillät oss att skapa pixelart-grafiken till spelet.

3.1.4 Arbetsmetod

Under den gestaltande produktion arbetade vi inte under någon bestämd arbetsmetod som 

scrum- eller vattenfalls-modellen. Vi arbetade flytande och antog arbetsuppgifter utifrån det 

prioritetssystem som vi delat upp spelet i. Valet att inte använda en särskild arbetsmetod och 

arbeta mer utifrån hur produktionen tog form fungerade för oss. Vi kan inte utesluta att 

resultatet kunde ha blivit bättre eller sämre om vi använt oss av en metod. Vi arbetade från 

punkt till punkt i det prioritetssystem som vi skapat, och när vi var färdiga med den aktuella 

punkten gick vi vidare i listan och började på nästa punkt.

3.1.5 Roller i produktionen

Eftersom vår produktionsgrupp endast består av två medlemmar föll det sig naturligt att vi 

tilldelade varandra ansvarsområden. En fick rollen som design- och programmeringsansvarig, 

med uppgift att bygga själva spelet. Rollen som grafikansvarig tilldelades den andra parten av 

gruppen med huvudsaklig uppgift att framställa grafik till spelet.

3.2 Manus- och berättelseskrivande

Skrivandet av berättelsen till spelet delades upp i iterationer där vi skrev en version av 

spelberättelsen och sedan behöll de delar som vi kände passade in och skrev om det som vi 

inte kände passade den berättelse som vi ville berätta. Vi valde att arbeta efter 

iterationsmetoden till berättelseskrivandet för vi ville ha möjligheten att utveckla berättelsen 
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tillsammans, och påverka berättelsen allt eftersom vi skrev den. Manusskrivandet kom 

naturligt efter att vi färdigställt den övergripande berättelsen av spelet. När vi skrev manus var 

vi noga med att se ur den ovetande spelarens perspektiv. Vi har valt att ha en spelarkaraktär 

som inte säger någonting då vi vill ge spelaren chansen att själv reagera på det som händer i 

spelet, istället för att ge spelarkaraktären en reaktion som spelaren skulle bli tvungen att 

försöka sympatisera med. Vi valde att huvudsakligen berätta scenariot i vårt spel genom en 

icke spelbar karaktär vars uppgift består av att guida spelaren och förklara sammanhangen 

som spelaren försätts i. Det är även tänkt att denne supportkaraktär är där för att ge spelaren 

någon att relatera till i spelvärlden.

Berättelsen presenteras i textform likt de spel som kom innan man lyckats skapa tv-

spelskonsoler som kunde spela upp inspelade ljud. Vi ville återskapa den retroestetik som blir 

när man levererar berättelsen i textform. Genom att använda den här metoden för berättande 

behövde vi inte använda oss av röstskådespeleri och vi sparade arbetsbelastningen. 

Berättelsen levereras till spelaren beroende på var denne befinner sig i spelvärlden. Texten 

som kommer upp och berättar är bara på skärmen en begränsad tid, och för att inte spelaren 

skulle missa någonting i berättelsen införde vi en funktion som tillät spelaren att frambringa 

den senaste biten text.

3.3 Gestaltande av frågeställningen

Målet med denna gestaltande produktion är att implementera vår frågeställning i en produkt 

och vi har som bekant valt att använda digitalt spel som medium för detta ändamål. Vi 

beslutade tidigt innan vi började med produktionen att vi ville att vår frågeställning till stor 

del skulle gestaltas grafiskt. Att blanda gammaldags pixelart-grafik med ny och mer samtida 

3D-grafik var en idé som vi snabbt fastnade för. Vi anser att kontrasten mellan de båda 

grafikstilarna skapar en säregen helhet som representerar blandningen av nytt och gammalt. 

Vi ser även det som symboliskt att använda pixelart-grafik som representerar retro och 

implementera den i en 3D-miljö som representerar det samtida, dvs. vi bjuder in det gamla till 

det samtida rummet. Leveransen av berättelsen i textform är även det ett element som vi ser 

som retro, medan vi använder oss av högkvalitativa ljud för spelmiljön och spelmomenten 

som i ett samtida digitalt spel.
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3.4 Design tillvägagångssätt

Designen av de spelmoment som vårt spel innehåller utgick ifrån vilken estetik som vi ville 

att vår spelare ska uppleva. Alla spelmoment har också blivit ställda jämt emot huruvida de är 

retro eller samtida eftersom vi ville använda oss av de båda. Ett moment som vi räknade till 

retro är användandet av låsta dörrar som kräver att spelaren utforskar och hittar ett medel att 

ta sig förbi dörrarna. Fiender som kan navigera genom en spelvärld är ett moment som vi 

ansåg vara ur samtiden då det använder sig av ett artificiellt intelligenssystem. Vi jobbade mot 

att få spelaren att känna sig övergiven, ovetande och i underläge. Som utvecklare av spelet 

kan vi inte bestämma mer än med mekanik hur spelaren ska känna när denne spelar spelet. 

Mekaniken i spelet ligger till grund för den estetik som vi vill bidra till spelaren (Gallant, 

2013).

Bild 1. Kamerans position i spelet, spelaren är i mitten av skärmen.

Vi valde att placera kameran snett ovanför spelarkaraktären i spelet, och till skillnad från vår 

prototyp valde vi att sätta den längre ifrån spelarkaraktären. Detta för att spelaren ska kunna 

se mer av den spelvärld som denne navigerar. Kameran porträtterar spelarkaraktären i tredje 

person vilket tillät oss att ge spelaren en avatar. Vi tog vara på den chansen och passade på att 

göra denna avatar likt de andra karaktärerna i 2D-pixelart, dvs. i stil med retrospel.
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Eftersom vi valt att medvetet limitera vår grafik till en simplistisk stil kan vissa förhållanden i 

spelvärlden inte uppfattas tillräckligt tydligt av den tänkte spelaren, och vi åtgärdade detta 

genom att med en beskrivande text förse spelaren med konkret information. Vi vill att 

spelaren ska känna att spelet är tydligt och då valde vi att hellre vara övertydliga än otydliga.

3.5 Programmeringsmetod

När det kommer till programmeringen av spelet har vi valt att arbeta i C#, ett 

programmeringspråk som vi har tidigare erfarenhet av. När vi skapade klasser i 

programmeringen ville vi att de skulle vara så modulära som möjligt, t.ex. skulle en klass för 

en dörr ha flera variabler som skulle tillåta dörren att vara låst med ett rött lås som låses upp 

av en röd nyckel. Vi använde oss av Unity 4:as egna kontroller för att tillåta spelaren att styra 

spelarkaraktären, detta för att spara arbetsbelastning och därmed fokusera på andra aspekter i 

programmerandet. 

Vi har använt oss av asseten RAIN{indie} (Rival{Theory},2013), en AI asset som tillät oss att 

ge fiender ett beteende och en pathfinding-funktion. Pathfindingen-funktionen går ut på att 

man som utvecklare bestämmer punkter i spelvärlden som AI:n ska navigera efter, en metod 

som kräver att man manuellt sätter ut punkterna vilket tar tid. RAIN{indie} erbjuder även 

pathfinding med hjälp av en autogenererad rörelsekarta som byggs utifrån 

navigeringsmöjligheterna i ens spelvärld. Vi fick inte denna metod att fungera och då vi ansåg 

att det skulle ta för mycket tid att få den att fungera valde vi att tillämpa metoden som 

använde sig av manuellt utsatta punkter. Vi använde oss av en youtube tutorial för att lära oss 

RAIN {indie}(TornadoTwins, 2013).
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3.6 Tillvägagångssätt grafik

Processen med den grafiska designen har handlat mycket om att fånga den retroestetik inom 

spel som vi undersökt i detta arbete. Som vi nämnt tidigare använde vi oss av en blandning 

mellan 2D- och 3D-grafik för att uppnå den önskade estetiken i spelet.

Bild 2. Exempel på animation i 2D.

Att skapa karaktärerna var en tidskrävande del av arbetet, dels för att pixelart kräver stor 

precision i hur man ritar och vilka färgnyanser individuella pixlar har men också för att man 

måste rita varje del av en animation för hand. När spelarkaraktären går åt höger är det åtta 

bilder som loopar, om han går uppåt är det åtta andra bilder som loopar istället, man måste 

skapa bilder för flera olika vinklar för hand. Detta är den största nackdelen med att animera i 

2D.
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Bild 3. Exempel på hur tjocka väggar såg ut.

Vi började med att göra första nivån i spelet med tjocka väggar i 3D, men fann det senare 

både enklare och snabbare att göra dem ur platta 2D-plan då detta tillät oss att göra rum med 

samtliga väggar. Vi behövde då inte använda oss av osynliga väggar för att hålla spelaren 

innanför banan. Väggarna som är riktade ifrån spelets kamera renderas inte, om de hade gjort 

detta skulle de skymma sikten för spelaren och det skulle bli svårt att navigera i spelet. 

Bild 4. Exempel på hur de väggar vi använder i slutprodukten.
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Bild 5. Samling av low poly modeller som vi använder oss av i spelet.

Alla 3D-objekt i spelet är så kallade low poly modeller och med det menas att de är 

lågupplösta objekt. Detta för att få till en avskalad stil i miljöerna. Eftersom modellerna är 

relativt enkla går det fort att skapa flera olika objekt att utsmycka spelvärlden med.
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4. Resultat och diskussion

I detta avsnitt kommer vi att redovisa det som vi kommit fram till i vår undersökning. Vi 

behandlar resultatet av vår gestaltande produktion. Svar på frågeställningen presenteras och 

diskuteras. Vi spekulerar även i hur man skulle fortsätta undersökningen och hur en fortsatt 

utveckling av det spel som den gestaltande produktionen resulterade i skulle se ut.  Avslutande 

framför vi våra tankar om arbete och hur pass vi är nöjda med det som vi framställt och 

kommit fram till.

4.1 Resultat

Spelet detta arbete resulterat i är ett äventyrsspel som utspelar sig i rymden. Spelet innehåller 

enkelt gameplay och siktar på att berätta en historia framför att presentera nya och innovativa 

gameplayfunktioner. Det vi har gjort är ett enkelt spel som vi sedan gett en retroinspirerad 

estetik. Spelet innehåller till stor del allt det som vi siktade på att inkludera. Eftersom spelet är 

resultatet av en gestaltande produktion med endast två gruppmedlemmar har vi valt att hålla 

spelet relativt kort för att kunna erbjuda högre kvalité hellre än hög kvantitet. Vi vill hävda att 

ett spel som utvecklas med hög prioritet på kvalité kommer till stor sannolikhet vara 

överlägset ett spel som är utvecklat med speltid som högsta prioritet.

Spelet går ut på att spelaren som ensam överlevare på ett rymdskepp ska styra upp läget, 

utforska och ta reda på vad det är som har hänt på rymdskeppet. Spelaren tar rollen av den 

ensamme överlevaren som är försatt i underläge redan från spelets början, utan minne och 

kunskap av vad som hänt tidigare i spelvärlden. Som vi nämner i vårt tillvägagångssättavsnitt 

är detta gjort för att spelaren ska känna sig ovetande och nyfiken på vad spelet och berättelsen 

handlar om. Spelaren tar sig igenom de banor som spelet består av genom att hitta lösningar 

till hinder i spelmiljön. Låsta dörrar, blockerade gångar och trasigt maskineri är exempel på 

olika hinder som står i spelaren väg. Likt spel som Wolfenstein 3D (Id Software, 1992) 

använder vi oss av olika nycklar och verktyg för att tillåta spelaren passage. I spelvärlden 

agerar tidigare besättningsmedlemmar som fiender, besatta av en sorts parasit som tar över 

deras kropp utgör det största hotet emot spelaren. Spelet skapar nya fiender på platser där 

spelaren tidigare varit och utforskat, med syftet att aldrig låta spelaren känna sig säker. I äldre 
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digitala spel kunde fiender återskapas när kameran i spelet lämnade den scenen där fienden 

funnits på innan de eliminerats och vårt spel återskapar denna funktion. Spelets narrativ 

kommer genom en utomstående karaktär som ber spelaren utföra diverse uppgift för att till 

slut hjälpa denna utomstående karaktär skaffa kontroll över rymdskeppet. I slutresultatet har 

vi lyckats med att inkludera och gestalta det som vi var ute efter. Spelvärlden representeras av 

en grafiskt stiliserad värld dvs. en distinkt stil som inte siktar på att uppnå det samtida och 

prestigefyllda målet fotorealism. Likt retrospel har vi varken kunskapen eller resurserna som 

de framstående utvecklarna av fotorealistisk-grafik har, men olikt de flesta retrospel väljer vi 

att använda oss av en 3D-spelvärld. 

Ljudet i vårt spel är gjort av en utomstående part, då vi hade varken kunskap, teknik eller tid 

att göra våra egna ljud. Ljudet i spelet är inte retroinspirerat och är inte menat att relatera till 

det heller. Det hade varit relativt lätt och snabbt att skapa lågkvalitativa ljudeffekter, men vi 

bestämde oss tidigt för att om vi skulle använda oss av sådant ljud skulle vi gå miste om för 

många stämningssättande ljud som låter bättre med samtidens inspelningteknik.

Elementen som kännetecknar vårt resultat.

• En säregen grafisk stil där det gamla ställs emot det samtida.

• Enkla spelmoment influerade av retrospel.

• Ett rymdskepp där okända händelser försatt den kvarstående besättningen under 

fientlig kontroll.

• Ett rymdäventyr utanför jordens vardaglighet.

Eftersom vi arbetat i en grupp på endast 2 personer har vi inte behövt kompromissa allt för 

mycket p.g.a. meningsskiljaktigheter. Det som fått oss att kompromissa vissa delar och 

funktioner är tidsaspekten då det helt enkelt har tagit för lång tid att färdigställa dessa.
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4.1.1 Svar på vår frågeställningen

”Hur har retrotrenden påverkat digitala spel?” är frågan som ligger till grund för detta arbete. 

Retro är ett fenomen som drabbar de flesta kreativa medium med tillräckligt lång livstid. Det 

är otänkbart att retro skulle hållas isolerat inom bara ett medium, eftersom de flesta medier på 

ett eller annat sätt överlappar varandra. Det är inte mer än logiskt att en retrotrend inom t.ex. 

musik leder till att angränsande medier tar efter för att locka till sig den växande 

retromålgruppen till sitt eget medium. Detta ser vi tydliga exempel på under avsnittet tidigare 

forskning där vi beskriver hur retrospelsestetik har spridit sig ut i andra medier och influerat 

till nya genres inom angränsande medier. Vi kan se många nyproducerade spel som är tydligt 

influerade av retro och som använder sig av äldre idéer, grafik och ljud för att skapa digitala 

spel som ska tilltala retromålgruppen. 

Vi anser att retrotrenden har givit digitala spel större vetskap om sin ungdom som medium. 

Denna återfunna vetskap menar vi har influerat till nyutveckling av äldre titlar inom digitala 

spel, titlar som den samtida generationens spelare inte hunnit uppleva ännu. Digitala spel har 

även tagit tillbaka gamla ideal om svårighetsgrad och utmaning, som resultat av denna ökade 

kännedom. Digitala spel med en svårighetsgrad som siktar på att efterlikna retrospel syns allt 

mer. Vetskapen om retrospels svårighetsgrad kan vara en bidragande faktor till att spel med 

högre svårighetsgrad åter blivit aktuella inom spelutveckling.

Vi ställde frågor via e-post till professor Jaakko Suominen från Åbos universitet vars texter vi 

tagit mycket information ifrån under avsnittet om tidigare forskning. Vi frågade hur han ser på 

nyproducerade retrospel och om huruvida de endast är ett medel att nå nostalgi. Han svarade 

att de flesta spelföretag har en och annan retrotitel i sitt utbud, det kostar dem inte mycket och 

har potential att locka retrospelarmålgruppen till sitt företag.  Han tyckte inte att påståendet 

om att retrospel endast är till för att frammana nostalgi stämde. Han ansåg att retrospel är mer 

än det.
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4.2 Diskussion
I tidigare forskningsavsnittet presenterar vi teorin om hur ett positivt minne är lättare att 

minnas än ett negativt (Madigan, 2010). Om utvecklaren av ett spel vill få spelaren att 

uppleva nostalgi blir spelet då endast ett medel för att uppleva nostalgi? Vi anser att ett spel 

som använder sig av nostalgi för att engagera spelaren emotionellt blir underlägset ett spel 

som lyckas göra detta på egen hand. Spelutvecklare bör undvika att sätta nostalgi som 

primärfokus, då spelet riskerar att endast bli medlet till upplevelsen snarare än att vara 

upplevelsen.

Spelutvecklare medvetna om bristande kvalité i spel som de utvecklar kan tänkas utnyttja 

retro som en ursäkt för spelets bristande kvalité. Det vill säga maskera spelet med retroestetik 

i hopp om att potentiella köpare och spelare inte ska uppmärksamma bristerna i spelet. Vi 

anser att detta inte är en metod att rekommendera då man som utvecklare gör bäst i att 

respektera sina konsumenter. Ett dåligt spel kommer alltid vara ett dåligt spel oberoende 

vilken etikett man sätter på det.

Ovana spelkonsumenter riskerar att associera retrospel (nyproducerade och äldre) med sämre 

kvalité då normen inom den samtida tekniska utvecklingen är att äldre är sämre. Digitala spel 

som medium är komplicerat då det består av en prestation i både kreativitet och teknik. Det 

kan argumenteras att låtskrivare har liknande förutsättningar, dvs. kunskapen om hur man 

spelar på gitarren måste finnas för att man ska kunna skriva en ny låt. Låtskrivarens gitarr är 

dock relativt statisk medan en spelutvecklares verktyg är i ständig utveckling. Utvecklingen 

av tekniken inom digitala medier ger digitala spel chansen att ständigt omdefiniera vad ett 

spel kan vara för något. Spelutvecklare måste på så sätt ofta anpassa sig till både den tekniska 

och kreativa utvecklingen. Eftersom man oftast kan urskilja ett äldre spel från ett samtida 

väljer troligen den ovane spelkonsumenten det samtida utifrån dess tekniska överlägsenhet. 

Denne ser troligen  den tekniska prestationen i digitala spel före den kreativa.

Retrospels tekniska begränsningar bidrar till att de framstår abstraktare än de generella 

samtida spelen. Ett abstrakt spel tillåter spelaren att med större frihet tolka spelet hur denne 

vill, detta kan vara ett av de argument som tilltalar spelare av retrospel.
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4.3 Fortsatt utveckling

Professor Jaakko Suominen rekommenderade boken: Best Before (Newman, 2012). Den 

handlar om dubbellogiken i hur spelindustrin ständigt måste återskapa sig själv samtidigt som 

den gång på gång måste återanvända sig av äldre produkter. Att kritiskt ifrågasätta 

användandet av retro inom digitala spel känns som en bra fortsättning på det spår som vi har 

påbörjat med denna text. I en annan utveckling av arbetet skulle man kunna undersöka 

huruvida retro håller tillbaka digitala spels utveckling som medium eller inte. Vidare hade det 

varit intressant att undersöka huruvida kunskapen om retro påverkat dess inflytande på 

digitala spel. Att undersöka hur en ovan spelare uppfattar ett retrospel i jämförelse med ett 

samtida spel är en annan tänkbar fortsättning på det här arbetet. 

Vårt spel är kort och efter en eventuell fortsatt utveckling skulle vi vilja ge ut spelet 

episoduppdelat, dvs. ge ut nya delar av spelet inom korta intervaller. I en vidareutveckling av 

spelet skulle vi göra bäst i att rekrytera en programmeringsansvarig, detta för att fördela 

arbetsbördan jämnare mellan design,grafik och programmering. Den nuvarande 

gruppuppsättningen har lagt för stor arbetsbelastning hos den design- och 

programmeringsansvarige, vilket resulterat i att design- och programmeringsdelarna av 

produktionen har lidit. I en vidare utveckling av spelet skulle vi även gå längre i den 

prioritetslista som vi använt oss av i vår produktion. Här är ett antal exempel på element som 

vi i så fall skulle lägga till:

• Cutscenes, för att bättre binda ihop berättelsen. 

• Fler karaktärer och fiendertyper, för att öka variationen i spelet.

• Fler gameplay-element i takt med utvecklingen av spelseriens berättelse.

4.4 Sluttankar om arbetet

Som grupp är vi nöjda med det som vi har fått ut av att genomföra det här arbetet. Vi har fått 

en ökad kunskap och förståelse i hur fenomenet retro verkar, och på vilka sätt det påverkat 

digitala spel. Vi är även nöjda med den produktion vi genomfört och som resulterat i ett 

digitalt spel.
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Om vi fick chansen att göra om detta arbete skulle vi frågat fler av de författare vars texter vi 

använt oss av vad de har att säga om ämnet i fråga. Vi anser att det hade hjälpt arbetet bli 

starkare och ännu mer trovärdigt än vad det redan är. Att hitta källor som motsäger det som vi 

har skrivit om hade varit intressant att inkludera för att få en starkare diskussion.
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