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Abstrakt
För att utveckla och förändra spelmediet behandlar detta arbete impressionism och digitala spel.
Båda ämnena diskuteras och belyses från olika vinklar för att undersöka hur de två ämnena kan
sammanföras i en spelproduktion. Spelproduktionen har testats av spelstudenter för att få deras
åsikter om hur spelet fungerar och deras syn på kopplingen mellan impressionism och digitala spel.
Arbetet avslutas med en diskussion och slutsats där alla fakta som tagits in under kandidatarbetet analyserats. I diskussionen lyfts följande ämnen fram: impressionism, konst, hur spelmediet
ser ut idag, tv- och dataspelsgestaltning, interaktion och hur dessa två ämnen, impressionism och
digitala spel kan föras samman. Resultatet tyder på att detta är möjligt.
Nyckelord:
Spelideologi, Impressionism, Ideologin, Estetiken. Upplevelse, Digitala Spel och
Spelmediet.

Abstract
To develop and alter digital games this work treats impressionism in relation with digital games.
Both topics are being discussed from different angles and viewpoints to investigate how these two
subjects can be brought together in a game production. The production has been trialed by game
development students to receive their views on how the game is working and their view on the
connection between impressionism and digital games.
The candidate work concludes with a discussion where all facts which have been gathered
throughout the work have been analyzed. In this discussion the following subjects have been
brought forward; impressionism, art, the digital game today, television and digital games interpretation, interaction and how the two subjects, impressionism and digital games can be brought together.
The result of the work indicates that this should be possible.
Keywords:
Digital Game Ideology, Impressionism, Ideology, Aesthetics. Experience, Digital Games and
Game as a Media.
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1 Inledning
I kandidatarbetet belyses konstgenren och stilen impressionism. Ämnet bygger på vårt intresse för
impressionismens estetik och ideologi och möjligheten att gestalta impressionism i spelmediet.
Genom att se på hur konstnärerna inom impressionismen arbetade med att utvecklade sin konstform
borde det vara möjligt för spelutvecklare att skapa nya spelupplevelser.
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2. Problemområde
I det här avsnittet redovisas problemformulering samt syfte och mål med arbetet.

2.1 Problemformulering
Frågeställning för kandidatarbetet är:
-

Är det möjligt att gestalta en historisk konströrelse inom samtida spelutveckling?

Underfrågor till frågeställningen är:
-

Hur kan impressionistisk estetik och ideologi gestaltas i spelmediet?

-

Hur är synen på sambandet mellan konst och spel i dagens spelmedier?

-

Hur kan spelmediet utvecklas genom inspiration från konststilar som impressionism?

Det är viktigt att ha en tydlig bild av impressionismen och hur impressionismen mottogs som en ny
konstform på 1800-talet för att kunna föra en diskussion om frågeställningen.
I samband med faktaredovisningen om impressionism granskas synen på hur konst och spel
ser ut i dagens digitala spel. Därefter diskuteras hur impressionism och spelmediet skulle kunna
föras samman samt vad spelmediet kan använda från impressionismen.

2.2. Syfte/ Mål
Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur det är möjligt att gestalta impressionismens
estetik och ideologi i en spelupplevelse. För undersökningen är det viktigt att se om det redan finns
impressionistiska digitala spel. Målet är att gestalta en eller flera delar av impressionismens estetik
och ideologi i en spelproduktion. Tänkta mål för gestaltandet av impressionism i spelproduktionen
är spelgrafik, händelser i spelet och spelets design. Med spelets design menas här till exempel konstruktion av banor och hur spelaren interagerar i narrationen. I kandidatarbetet gjordes därför valet
att arbeta med både forskning och produktionsarbete.
Impressionism är intressant att använda inom spelmediet eftersom impressionismen var
revolutionerande och ändrade synen på konstmediet. Spelutvecklare skulle kunna använda sig av
denna estetik för att få nya idéer om hur det går att utveckla digitala spel.
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3. Bakgrund
Inledningsvis ges en kort bakgrund till impressionismens historia och uppkomst. Därefter följer en
kort översikt av tv-och datorspel samt spelmediets relation till impressionism.

3.1 Impressionism
Impressionisterna var en grupp av konstnärer som skapade en rörelse under senare delen av 1800talet. Temat för de impressionistiska målningarna kunde variera från diskussioner om sociala
händelser, tolkningar av den industriella utvecklingen till att försöka måla eller fånga ett intryck av
någonting på en tavla. En av de stora diskussionerna om impressionismen är hur impressionisterna
arbetade och utvecklade sin konstform.
En annan diskussion handlade om utvecklingen av fotografikonsten. Det fanns två val,
antingen försöka skapa bilder som efterliknade verkligheten eller skapa den konst impressionisterna
utvecklade. “Impressionism seeks to reproduce the pure phenomenon, the subjective appearance of
things”1 Uttrycket är en av grundidéerna inom impressionismen, idén om att fånga ett intryck och
måla av det. Det kan vara en intressant tankegång för spelutvecklare att försöka förmedla direkta intryck som spelaren som denna ska agera utifrån.
Namnet impressionism kommer ifrån en tavla som skapades av Claude Monet. ”Impression,
Soleil Levant” (’Intryck, soluppgång’) vilken kom att ge namn åt den nya konststilen.”2 Impressionisterna hade ingen gemensam stil, utan det var viktigare att framhäva budskap via konst. De var
även förknippade med ”Avant Garde”3, före truppen-konceptet, eftersom impressionisterna var den
drivande länken i konstutvecklingen. Impressionisterna tog avstånd från den klassiska konstläran
som lärdes ut på konstskolor i Frankrike. Det var framför allt Ecole des Beaux Arts (Skolan för de
sköna konsterna) som grundades under 16484 där konstundervisningen var mycket traditionell och
det fanns kriterier som måste följas för den som ville bli en stor konstnär. Kriterierna för att måla
vackra tavlor, enligt Ecole des Beaux Arts, var att kunna producera en historisk målning, två porträtt, tre interiörer (vardagsliv), fyra landskap och fem Nature Mort (Stilleben).5 Impressionisterna
valde att arbeta med penseldrag och färger på ett sätt som konstnärer inte gjort tidigare. Det går att
diskutera att den tidigare generationens konstnärer spenderade istället stor del av sin tid med att
arbeta bort linjer och penseldrag för att få bort de synliga bevisen att det är en tavla iakttagaren tittar
på, enkelt uttryckt som fotorealism.
1

Thomson Belinda, Impressionism: origins, practice, reception, Thames & Hudson 2000, The world of art library, 247
http://www.ne.se tillgänglig 21/12 2010. Av Claude Monet, 1873: Soleil Levant
3
http://www.dictionaryofarthistorians.org tillgänglig 25/01 2012
4
http://jssgallery.org tillgänglig 25/01 2012
5
Roslak Robin, ”Ecole Salon Avant-Garde” in France, 2011 6
2
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3.2 Spelmediet
Diskussionen om impressionismen skulle kunna vara relevant i spelmediet i dag, eftersom dagens
Trippel-A spel, digitala spel som har stora produktionsvärden och som släpps av de stora
spelföretagen som till exempel EA och Activison, oftast försöker skapa fotorealistiska världar som
mer och mer liknar den riktiga världen. Vi kommer att fokusera på de Trippel A-spel som är mest
framträdande inom fotorealism för att föra en diskussion om varför en strävan mot fotorealism finns
inom digitala spel.
Det är även viktigt att diskutera spelen som skapas, som Ed Fries säger i en intervju om sin
syn på spelmediet: ”Or are we going to just let all games blur together and look like the same kinds
of characters, the same kinds of stories, the same kinds of visuals?”6 Det kan konstateras att spelmediet under en längre tid har producerat spel som är mycket lika varandra. Det är möjligt att det
behövs en förändring, menar Fries, för att bryta mot hur spel skapas och vad som läggs till i uppföljare. Ed Fries argumenterar för att digitala spel inte ska blandas ihop till en och samma typ. Det
vore sannolikt bättre att försöka utveckla uppföljare och nya spel som inte ser exakt likadana ut och
att mekaniken som finns i spel idag förändras.
De två främsta spelutvecklarna inom fotorealism är ”Call of Duty” från Activision7 och
”Battlefield” från Dice8. Detta påstående baseras på att de två företagens serier säljer mycket bra,
senaste ”Call of Duty” sålde totalt till konsolerna 360, PS3 och PC “ units (exemplar) 27,18
miljoner”9 och det senaste ”Battlefield” sålde totalt till konsolerna 360, PS3 och PC ”units 13,09
miljoner”10, båda spelen släpptes under 2011. Det kan därför vara relevant att diskutera dessa produktioner för att de är två nya storsäljare inom spelindustrin. De båda spelen är så kallade First
Person Shooter, där spelaren ser spelet genom karaktärens ögon och det förkortas till FPS. Utvecklarna av dessa spel arbetar med att driva utvecklingen framåt mot att nå fotorealistiska spel. På E3,
Electronic Entertainment Expo, brukar spelutvecklare ha tech demos, vilket är en liten del av ett
spel eller ett program som visar ny teknik, för att visa upp sina nya spelmotorer. Både Dice och
Activison har visat upp sina digitala spel där.
Ett exempel där det går att diskutera om ett digitalt spel använder sig av impressionismens
estetik eller stil inom grafiken är ”Zelda Skywards Sword”. Analysen av grafiken bygger på valet av

6

Webster Andrew http://arstechnica.com tillgänglig 1/03 2012
Bilaga 2 Bild Galleri Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)
http://cache.gawkerassets.com/assets/images/9/2011/09/mw3_mp_gignresistance.jpg tillgänglig 24/04 2012
8
Bilaga 2 Bild Galleri Battlefeild 3 (2011)
http://big-game-ent.com/wp-content/uploads/2011/11/battlefield-3-2011040817a9.jpg tillgänglig 24/04 2012
9
http://www.vgchartz.com tillgänglig 24/05 2012
10
http://www.vgchartz.com tillgänglig 24/05 2012
7
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färger, det är mycket ljusa färger så spel världen påminner om en Claude Monet tavla.11 Det är
något som Shigeru Miyamoto, skapare av spelet, redovisar i en artikel som är skriven av Kotaku
som är en internetsida. För den grafiska gestaltningen hämtade Miyamoto inspiration ifrån impressionismen.12
Okami13 är ett annat digitalt spel som har en utpräglat artistisk stil där spel världen är uppbyggd av penseldrag. I Okami finns det en spelmekanik där spelaren använder sig av en pensel för
att forma om världen. Det är något som skulle kunna beskrivas som impressionistiskt, eftersom
spelaren använder sig av en pensel som var impressionisternas verktyg. Den grafiska stilen i spelet
kan tolkas som impressionistisk eftersom spelutvecklarna använder sig av något som kallas för Celshading, en teknik som skapar svarta linjer runt karaktärer och objekt i spelvärlden. Några impressionister valde att använda sig av linjer i sina tavlor och därför är det möjligt att göra den kopplingen. Valet av de digitala spelen ”Okami” och ”Zelda Skyward Sword” för den här analysen
bygger på att de är Trippel A-titlar som skapades av Nintendo respektive Capcom. Det är av en
personlig åsikt då vi tycker att det går att diskutera om dessa spelproduktioner på något sätt arbetar
med impressionistiska inslag.
Genom att diskutera användandet av impressionismens estetik inom spelmediet skulle det
vara möjligt att kunna komma fram till någon form av samband för att använda estetiken för spelutveckling. Det är möjligt att spelutvecklare kan lära sig av impressionisterna, som bröt sig loss från
de regler och riktlinjer som fanns om hur konst skapades. Ecole des Beaux Art kontrollerade hur
konstnärer utbildades och det var mycket traditionellt.14
Spelmediet har under en längre tid gått mot att skapa fotorealistiska digitala spel. Det går
hand i hand med att tekniken har utvecklats och tillåter spelutvecklare att skapa mer verklighetstrogna miljöer.15 I framtiden blir sannolikt dataspelsgrafiker överflödiga genom att datorerna och
renderingsprogrammen blir kraftigare. Därigenom kan programmen skapa verkliga 3D-världar utan
grafikers hjälp. Detta kommer att skapa ett problem liknande det kameran skapade för porträttmålarna. Kameran var en ny uttrycksform som konkurrerade med de konstnärer som arbetade med
porträttkonst. En sådan diskussion kan vara fokuserad på fotorealism och spelmediet, för att hålla en
koppling till spel som Call of Duty och Battlefield, vilka tolkas som de nya stora digitala spelen.

11

Bilaga 2 Bild Galleri Zelda Skyward Sword http://gamerinvestments.com/video-game-stocks/wpcontent/uploads/2010/06/e3-legend-zelda-skyward-sword-screens-4-copy.jpg tillgänglig 24/04 2012
12
http://kotaku.com tillgänglig 24/05 2012
13
Bilaga 2 Bild Galleri Okami (2006)
http://3.bp.blogspot.com/_vYk45ep4ZG0/TCZ9uZGtnuI/AAAAAAAAAFE/rac4Lwgq1Eg/s1600/okami.jpg tillgänglig
24/04 2012
14
Bellony-Rewald Alice and Eklöf Margareta, Impressionisternas svunna värld, Bonnier 1977 8
15
Webster http://arstechnica.com tillgänglig 1/03 2012
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4 Teori
Teorierna som presenteras baseras på forskningen som tidigare gjorts om impressionistisk estetik
och ideologi samt den dokumentation om digitala spel som baseras på beprövad erfarenhet. Någon
mer omfattande forskning om digitala spel kopplad till konst finns ännu inte tillgänglig. Det är
viktigt att diskutera vad gestaltningen inom spelutvecklingen skulle kunna bli och därigenom lyfta
fram ett nytt sätt att utveckla digitala spel.

4.1 Spel och utveckling
Inom forskning idag finns det inget som direkt kopplar ihop impressionism och digitala spel. Det
som diskuteras är ord som simulation, abstrakt, estetik men inget specifikt impressionistiskt.16
That is, the Impressionists realized that value more essentially than others did, and with less
extraneous artistic elements; they demonstrated that that value was self-sufficient for the creation
of art, which would, incidentally, contribute toward identification of, instead of distinction between,
the artistic process and the artistic result.17

Liknade tankar är relevanta för spelutveckling och för att kunna bevisa att det finns ett värde med
att särskilt fokusera på impressionism.
I boken Theory of Fun 18 lägger Raph Koster fram sina tankar om vad digitala spel behöver,
och vad spelutveckling måste göra för att kunna utvecklas framåt. Kosters forskning beskriver vad
som måste göras inom spelutveckling för att ta spelmediet framåt. Digitala spel måste utmana spelaren på en annan nivå än den enkla ”springa och skjuta”-mentaliteten. Ett exempel är att spel ska
kunna ta ett socialt ansvar, det är viktigt att ha en gemensam värdegrund inom spelindustrin. En av
de punkter som Koster tar upp är att ”Games do need to push at the boundaries”19 Citatet beskriver
väldigt väl samma tankesätt som impressionisterna arbetade efter. Mycket av det Raph Koster
diskuterar i sin bok handlar om förändring och vad digitala spel skulle kunna utvecklas till att bli.
I den här diskussionen går det att lyfta fram liknande teorier om vikten att utveckla sin
konstform och vikten av att diskutera estetik och ideologier. Idag, när det är viktigt att spel per
definition är roliga, eller lättsamma, kan det vara svårt att uppfatta digitala spel som en seriös
konstform. I andra medier är det ofta tyngre frågor som diskuteras, i t.ex. klassisk film, bildkonst
och musik lyfts ofta etiska och moraliska frågor fram och förs vidare. Är det möjligt att synen på
digitala spel förändras i framtiden, vilket Theory of Fun20 antyder?

16

Dormans Joris, “Beyond Iconic Simulation” 42 Simulation & Gaming, 2011 612
Venturi Lionello, “The Aesthetic Idea of Impressionism” 1 The Journal of Aesthetics and Art Criticism 34, 1941 35
18
Koster Raph, A theory of fun for game design Paraglyph Press 2005
19
Koster, ibid. 188
20
Koster a.a
17
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4.2 Vad gör digitala spel speciella?
Det är interaktion som gör digitala spel speciella, spelaren kan aktivt interagera med spelet i en
form som inte kan appliceras i andra medier.21 Detta talar för den stora potential som spelmediet
verkligen har och hur lite av den potentialen som faktiskt används i dagens digitala spel. Jesse
Schell skriver i sin bok A Book of Lenses” …but you cannot put a game into these other things.”22

4.3 Impressionism och utveckling av digitala spel
Hur skulle impressionisterna se på utvecklingen som finns inom spelmediet idag? De skulle kanske
relatera ”skjuta genrer eller äventyrsgenrer” till de historiska målningar som skapades och som var
mycket populära på Ecole des Beaux Art under 1800-talet. Båda genrerna tar upp och visar krig
eller strid, krig och krigare blir glorifierade inom dessa genrer. Kanske skulle impressionisterna
göra kopplingar mellan hur spelgrafiken försöker representera fotorealism genom att jämföra med
hur konstnormen såg ut före impressionismen med en strävan efter en form av realism. De skulle
kanske börja ifrågasätta varför digitala spel ser ut som de gör.
Monet arbetade till exempel med olika projekt för att fånga ljus på en tavla. Hans skaparlust
drev honom till att forska djupare in på studier av ljus för att kunna förändra motivet. Impressionisterna arbetade som helhet mycket kring ljuset, dess nyanser och hur detta påverkar motivet för att
finna nya intressanta vinklar med hjälp av ljusets position från och till objektet.23 De bidrog även
med liknande idéer för att utveckla sin konstform genom att gå ifrån bildkonstens traditionella
arbetssätt och lägga fokus på en teori, ett uttryck eller diskutera en social handling.
“The new emphasis explored the varied symphonies of colour that played across the same
view at different times of day and during different seasons.“24 I artikeln diskuteras vilken nivå som
impressionisterna, i det här fallet Monet, arbetade mot för att skapa konst och utveckla teorier om
konst. Det fanns till exempel inte bara ett sätt att måla ljus. Monet valde att måla av de olika effekterna av ljus beroende på vilken tid under dagen och vilken årstid det var, för att fånga de olika ljuseffekterna. För att undersöka ljusets verkan valde Monet bland annat att måla av en höstack under
olika tider på dagen, från olika vinklar och olika årstider för att kunna fånga de olika ljuseffekterna.25
Baserat på teorier om impressionism är det möjligt att göra en tolkning av Monets
Grainstack in the Morning, Snow Effect. Tolkningen är att Monet hade stor respekt för de lantarbetare som skapade höstackarna. Med den nya tekniken som kom fram under 1800-talet, i form av
industriella jordbruksmaskiner, fanns det fortfarande ändå bönder som kunde konsten att bygga
21

Schell Jesse, The art of game design: a book of lenses Elsevier/Morgan Kaufmann 2008 8
ibid.
23
Bellony-Rewald and Eklöf, Impressionisternas svunna värld (n __) 89
24
Kemp, “The Impressionists bible” 453 Nature 2008 37
25
Bilaga 2: Bild Galleri Claude Monets Grainstack in the Morning, Snow Effect (1890 -91)
22
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vackra höstackar för hand. Det kan ha varit en av anledningarna till att Monet valde att måla av
höstackarna och för att föra en liknande diskussion.
Impressionisterna arbetade mycket med hur de skulle placera sina penseldrag för att få fram
motiven på tavlorna. Konstnärerna använde sig av tjocka penseldrag men med det fick de ändå fram
detaljer.26.
Degas, en annan impressionist, valde att specialisera sig på att måla ballerinor i en rad olika
situationer. Degas´ val av subjekt var avvikande jämfört med de andra impressionisterna. Detta
bygger till viss del på att Degas inte hade något intresse för plein air painting, ett franskt ord, som
betyder öppen luft, vilket innebar att konstnärer gick ut och målade av landskap. Degas drogs till
impressionismens tankar om att visualisera ett intryck.27
Som många av de andra impressionisterna, hade Degas en form av besatthet kring ett speciellt motiv och målade av ballerinor gång på gång. Det som Degas målade var inte ballerinor från en
enda vinkel, utan han valde att fånga olika helhetsintryck. Han målade därför ballerinorna i en
mängd olika situationer, som under träning, i omklädningsrum, och under föreställning. En av
Degas målningar är The Rehearsal28 där han i detalj målar av ballerinor som tränar inför en
balettföreställning.
Han var överallt – på repetitioner, på operaföreställningar, vid examensprov. Han fångade dansöserna till och
med när de vilade i artistfoajén. Han kastade ner hundratals skisser på platsen och fyllde den ena
29
anteckningsboken efter den andra med noggranna detaljer av vad han hade iakttagit:

Degas dedikation gällde arbetet med att fånga ballerinornas liv och olika aspekter av deras liv i sina
målningar. Det finns två delar som spelmediet kan dra nytta av i det här sammanhanget, nämligen
val av ämne och hur spelutvecklare kan arbeta för fånga ämnets helhet.
Även Monet hade ett intressant sätt att arbeta på. Det byggde på att Monet arbetade med ljus
och hur han ville fånga ljuset i sina tavlor. Eftersom ljuset hela tiden förändras kunde han inte arbeta
under någon längre tid med en specifik tavla för annars skulle ljuset bli fel. Monet arbetade därför
endast 10 minuter med en tavla innan han gick vidare till en ny, för att nästa dag kunna gå tillbaka
till den första tavlan, då ljuset var som bäst för just den specifika tavlan.30 Monets arbetsstil passade
hans arbetssätt eftersom han var duktig på snabba penseldrag.
Monets val av objekt byggde inte bara på traditionen från Ecole des Beaux Arts utan också
på ett sätt som kan uttryckas så här “For Monet, nature always took pride of place over the art of the

26

Bild som ingår i den här diskussionen är Claude Monets Grainstack in the Morning, Snow Effect (1890 -91)
http://www.metmuseum.org tillgänglig 18/04 2012
28
Bilaga 2: Bild Galleri Edgar Degas The Rehearsal, c. (1873-78)
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.rehearsal.jpg tillgänglig 16/04 2012
29
Bellony-Rewald and Eklöf, Impressionisternas svunna värld 166
30
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past.”31Monet ansåg, och även andra impressionister, att det var viktigare att sätta fokus på objekt
som existerade i deras egen tid än att blicka tillbaka på sådant som funnits före dem. Det betyder
inte att konstnärer ska gå ut och måla en exakt kopia av omvärlden utan att de ska använda sin omvärld för att skapa konst. Det talar för den dedikation som konstnärerna hade för att driva sina personliga mål framåt. Monet arbetade vanligtvis med landskap och Degas fokuserade på ballerinor
och hur han skulle fånga intrycket av deras livsstil. Det är denna bredd av objekt som är särskilt
intressant inom impressionismen.
Vikten inom impressionismen ligger vid hur impressionisterna gjorde sina målningar utifrån
sina tankar, teorier, diskussioner och sociala medvetande. Spelutvecklare kan ta del av det tankesättet och inte repetera saker som gjorts tidigare. “What the Impressionist painters actually accomplished was the finding of a form closer to the first impression of the appearance of things than other
painters had.”32 Det kan vara intressant att diskutera i from av gestaltandet av spelvärldar och
användandet av det de ämnen som representeras i spelmediet.

4.4 Spel och Impressionism
Jämfört med fakta som tidigare tagits upp om impressionismen fortsätter argumenteringen utifrån
perspektivet att spelare eller speltillverkare kan föra utvecklingen vidare mot en möjlighet att
kombinera impressionism och digitala spel. Om digitala spel ska kunna utvecklas till sin fulla
potential är det upp till speltillverkare och spelare att starta en förändring.
Joris Dormans skriver i sin text” Games that look and feel realistic sell well.”33 att det går att
jämföra med hur konsten såg ut i slutet av 1800-talet, när impressionismen började, då konst som
såldes var den konst som representerade verkligheten och såg realistisk ut. Det går att koppla till
fakta som togs fram om de digitala spelen ”Call of Duty” och ”Battlefield” tidigare i texten. Även
om de digitala spelen i sig kan framställas som realistiska är det inte säkert att spelarens aktivitet i
spelet är realistisk. Spelaren är dock van vid att vissa typer av spel ser ut på ett särskilt sätt. När det
handlar om pengar är det alltid svårt att hitta personer som är villiga att spendera pengar på något
som inte följer normen och som inte bevisligen kan bli en succé. Ed Fries, Xbox medgrundare,
diskuterar det här problemet i en intervju med Andrew Webster.34 Diskussionen fortsätter kring hur
tekniken idag tillåter spelutvecklare att göra realistiska miljöer. I början av spelmediets historia
fanns inte teknik för att skapa fotorealistisk grafik. Genom teknikens utveckling har det blivit
möjligt att utveckla grafik som tydligare representerar verkligheten. Fries kopplar sin tankegång till
konstmediet och hur konstmediet under en längre tid inte var nyskapande, utan konsten som
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producerades efterliknade det som gjorts tidigare, det var därför impressionismen uppstod och
skapade den förändring som följde. 35 ”Painting managed to break free from this path thanks to
movements like impressionism, which imposed artificial limitations on the artist.”36 Det handlar om
att föra konstmediet framåt och utveckla det till något nytt för att mediet skulle kunna nå sin fulla
potential. Det behöver inte handla om att kopiera impressionistisk estetik, utan att experimentera
eller hitta en aspekt som förändrar något i spelmediet. Impressionism var inget som plötsligt bara
uppstod utan realiserades genom att konstnärerna, som impressionister, testade gränserna för att se
vad de kunde skapa med sin konstform.
En tankegång inom digitala spel, som nämnts tidigare, bygger ofta på att skapa realism och
därigenom skapa något som känns autentiskt, att på detaljnivå bygga upp en scen som det skulle
kunna ha sett ut i verkligheten. Jesse Schell menar i sin book The Art of Game Design A Book of
Lenses att “The point is that you don’t need to perfectly replicate the real experience to make a good
game. What you need to do is to capture the essence of those experiences for your game”37. Det är
definitivt en impressionistisk tanke att försöka fånga en essens och föra över det till en egen konstform. Det var till större delen vad 1800-talets impressionister arbetade med, att fånga ett intryck, en
essens och applicera det på en tavla. Det intressanta är när spelutvecklare tar sig friheten att leka
med tanken om vad som representeras i digitala spel, estetik, filosofi eller att diskutera ett
utmanande ämne. När spel kommer till den gränsen är det möjligt att börja diskutera om digitala
spel är konst. Det beror på “art provides challenging information”38 det är något som är möjligt att
tolka och det är något som diskuteras av dem som tar del av spelupplevelsen. Det här är ett sätt för
digitala spel att kunna utvecklas, att diskutera vad som sätts in i spel, vilket perspektiv spelaren får
se och hur informationen som används i spel kan tolkas av användaren.
En annan fråga är hur konst definieras idag, Ernest Adams ger förklaringen att “dominant
theory of art today is art-as-expression.”39 Han skriver i sin artikel ”Will computer games ever be a
legitimate art form?” i vilken han diskuterar hur digitala spel kan utvecklas till att bli något som
klassificeras som konst. En del av konstvärlden är de personer som diskuterar konst, konstkritikerna. Inom konstvärlden är det inte vem som helst som kan bli konstkritiker utan det är en person
som är väl utbildad inom det område den ska kritisera. Konsten byggs därigenom upp av välutbildade människor som verkligen vet vad det är som diskuteras och kritiserar.40 Det är viktigt att
lyfta fram det här för att behålla kopplingen till impressionismen, och dess konstform, för att
därmed kunna få en helhetsbild av vad som är impressionistisk konst och därmed kunna diskutera
35
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vad som kan föras över från impressionism till spelmediet.
En av de viktigare delarna inom konst är att konsten påverkar iakttagaren att känna något,
åtminstone har en del konst den egenskapen. Digitala spel påverkar självklart spelaren som deltar i
spelet på någon nivå, men idag är det oftast inte så mycket känslor som kommer fram genom digitala spel. Spelutvecklare måste lägga ner tid på att få fram ”verkliga” känslor för att kunna kalla sig
för konstnärer.41 Det finns ett antal kriterier som det digitala spelmediet måste hålla för att kunna
komma upp till konststandard. De som bestämmer dessa kriterier är konstkritikerna.42

4.5 Impressionism som ett visuellt uttryck i spel
Det visuella uttrycket kan koppla impressionismen samman med hur spelmediet gestaltar spelgrafik
“Impressionism was a new way of seeing. It was about the fact that the eye is not a camera. That
painting does not have to be representative.”43 Där diskuteras om frågan som Adams ställer sig och
påpekar att ögat inte är en kamera utan något annat och därför behöver spelutvecklarna inte enbart
utveckla fotorealistiskgrafik utan testa andra former av gestaltning och därmed skapa nya spelupplevelser.
Joris Dormans beskriver i sin artikel, Beyond Iconic Simulation, “Games would do well to
strive for noniconic, abstract simulation rather that detailed realism.”44 Impressionism passar väldigt
bra i den här diskussionen eftersom digitala spel idag går mer och mer mot fotorealism men det som
händer i digitala spel är sällan realistiskt. Det vore intressant att utforska vad som kan skapas genom
att använda en annan estetik. Det skulle därför kunna vara ett nytänkande att utforska vad som kan
skapas genom att använda en annan estetik och om spelutvecklare använde sig av fotorealism, för
att skapa fotorealistiska världar som inte liknar den världen som vi lever i.
Som avslutning i teoriavsnittet passar det som Adams tar upp i sin artikel ”Will computer
games ever be a legitimate art form?”
Consider impressionism. It is now recognized as one of the greatest of movements in painting. It was famously
excluded from the French Academy and the first show of Impressionist paintings had to be held in a private
45
home. But Impressionism was not a technology of painting.

Impressionismen var inte populär i början av sin era och impressionisterna fick egentligen inte
något stort erkännandet förrän i slutet av eran. Den förändring som skapades påverkade hur människor såg på bildskapandet som en konstform. Det nya var inte att impressionisterna var avancerade i
teknisk mening utan att de valde att se på sin konstform ifrån en annan vinkel och att använda sig av
målningarnas begränsningar för att utveckla målerikonsten.
41
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Det impressionistiska tankesättet är något som bör kunna föras över till digitala spel. Det är viktigt
att dra lärdomar ifrån andra medier för att utveckla spelmediet. Därigenom kan spelutvecklandet ta
ett steg framåt och uppnå sin fulla potential som digitala spel, för att räknas som konst.

5 Tillvägagångssätt
För att få svar på problemformuleringen i kapitlet beskrivs metoderna som använts för att tolka den
insamlade informationen och utifrån det skapas en spelproduktion. Spelproduktionen används för
att tolka om och i så fall hur impressionismen kan gestaltas i en digital spelproduktion.

5.1 Produktionsarbete
En Slice, en del av ett digitalt spel som presenterar en komprimerad del av den slutgiltiga produktionen, skapades av spelproduktionen för att testas av spelstudenter. Därigenom kunde spelproduktionen diskuteras utifrån hur spelstudenterna tolkade spelproduktionen och vilka intryck de fick av
denna. Tanken med spelproduktionen var att skapa ett digitalt spel för att diskutera hur, och om, det
är möjligt att gestalta impressionismens estetik och ideologi i en spelproduktion. Spelstudenter
testade spelet, eftersom de har en god inblick i hur spel skapas och utifrån det diskuterade spelutvecklingsterminologi. Det skulle kunna uppstå en intressant diskussion genom att testa
spelproduktionen på spelare som inte studerar spelutveckling, men då kan det uppstå problem med
spelutvecklings terminologin.

5.2 Arbetsmetoder
Inom spelmediet används olika arbetsmetoder under utveckling av spelproduktioner. De produktionsmetoder som tas upp är iteration, Vattenfall, och Scrum. Metoderna valdes ut eftersom vi redan
har kunskap om metoderna vilka ingått i utbildningen vid Blekinge Tekniska Högskola. De tre olika
metoderna redovisas, därefter presenteras valet av arbetsmetod utifrån ett impressionistiskt perspektiv.
Vattenfall är en metod som först och främst är utvecklad för software development. Namnet
Vattenfall kommer ifrån att arbetsmetoden rör sig i ett nedgående led. I Vattenfall görs en del färdig
innan nästa del i ledet påbörjas.
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Stegen i ett Vattenfall projekt:
Definition Study/Analysis
Basic Design
Technical Design/Detailed Design
Construction
Testing
Integration
Management and
Maintenance.46

Planering och dokumentation är viktigt i Vattenfall. Det leder till att det är enkelt för en ny part att
komma in i projektet. Om dokumentation är dålig blir det svårt för medarbetarna att följa
Vattenfallsmodellen. Om planeringen är välutförd vet medarbetarna hur långtid projektet tar och hur
långtid varje enskild del av projektet tar att utveckla.
Det negativa med Vattenfall är att en fas måste vara färdig för att kunna gå vidare till nästa
del av produktionen. Testperioden i Vattenfall kommer senare än i andra metoder. Det kan vara bra
att börja testa tidigt i produktionen för att kunna se om något är bra, dåligt, eller om idén är helt fel
för produktionen. Designen måste till exempel vara färdig innan programmerarna kan börjar arbeta
med systemutvecklingen. Dokumentationen i Vattenfallsmodellen måste vara mycket utförlig, den
tar tid att skapa och uppehålla. När planeringen är färdig och produktionen är startad, är det inte
möjligt att förändra något för då måste planeringen göras om. Det är kanske inte optimalt för en
mindre produktion. Vattenfall fungerar bättre i en större produktion som behöver ordning i systemet
för att fungera. 47
Scrum är en arbetsmetod som ger frihet till produktionsteamet att bestämma hur utvecklingen av produktionen ska fortlöpa och hur problem ska lösas. Scrum är till viss del utvecklat för
software development. Det finns två personer som har specifika roller, Scrum Master och Product
Owner. Scrum Master är den som har kontroll över Scrum-arbetsmetoden och ser till att den följs.
Product Owner är den person som äger projektet.48
I Scrum används oftast något som kallas för sprints. Tanken med en sprint är att teamet gör
en planering över vad som utvecklas under en period och varje specifik arbetsgrupp har uppgifter
som ska göras under sprintperioden. Normalt i Scrum finns det något som heter daily Scrum där allt
som ska göras under dagen står uppskrivet. Det positiva är att produktionsteamet ser vad varje enskild person arbetar med och det går att följa projektets progression.49
Scrum känns mest lämpad för en större grupp där en person har gjort en grundläggande
planering. Scrum är mer flexibel än Vattenfall eftersom det går att ändra och lägga till saker under
produktionens gång. Det tar tid att arbeta med dokumentationen och det är inte optimalt för ett
46
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mindre produktionsteam.
Iteration är den sista arbetsmetoden som tas upp. Iteration är en friare arbetsmetod där
medarbetarna bestämmer vad som ska göras dag för dag eller vecka för vecka, istället för att göra en
långsiktig planering. Iteration passar oftast till en mindre produktion eftersom det är möjligt att
förändra och lägga till nya egenskaper under produktionens gång. Om det är ett mindre produktionsteam arbetar de antagligen tillsammans och diskuterar de förändringarna som kommer upp
under produktionens gång. Under en iterationsperiod färdigställer teamet färdigt med en del av
produktionen och i nästa iteration fortsätter teamet med att lägga till nya egenskaper och avsnitt i
produktionen.50
Det positiva med iteration är flexibiliteten som produktionsteamet har. Friheten i iterationen
skapar möjlighet att lägga till och förändra delar under produktionens gång vilket är positivt. Det
negativa med iteration är att det oftast inte finns någon helhetsplanering utan produktionsgruppen
arbetar mycket på känsla och tidigare erfarenhet. Det kan leda till att tänkta egenskaper inte
kommer med för att det inte finns tillräckligt med tid kvar i produktionen.

5.3 Val av arbetsmetod
Vi valde att gå vidare med Iteration som arbetsmetod. Valet baserades på det behov som fanns i vår
grupp som bestod av två personer. De två andra arbetsmetoderna krävde mycket mera arbete för att
fungera. Arbetet och planeringstiden som hade varit obligatorisk för de två andra metoderna hade
varit för mycket för att vara effektivt på två personer. Iteration valdes därför att den metoden var
mest flexibel och vi kunde planera dag för dag för vad som skulle göras. Det fanns en huvudplanering att utgå ifrån och under produktionen diskuterades vad som skulle göras och därefter
skapades en ny planering när det behövdes. Därefter delades uppgifterna ut utifrån om de var
kopplade till speldesign eller spelgrafik. Båda parterna var väldig medvetna om vad den andre
arbetade med eftersom det skapades en lista över de objekt som fanns med i spelet och det
existerade en struktur i hur arbetet skulle fortgå. Iteration är metoden som vi tycker är mest impressionistisk eftersom den lät oss att arbeta fritt och efter egna intryck och viljor. Det är något som de
andra två metoderna inte tillät.
I produktionsarbetet användes Photoshop för att utveckla grafik, Word som ordbehandlingssystem och Tortoises SVN som produktionspipeline. SVN var ett program som tillåter användaren att samla produktionsmaterialet på en och samma plats. Spelproduktionsplattformarna var
Visual Studio och XNA där det går att nå ut till Xbox Live Indie Marketplace och PC. I produktionsarbetet arbetade vi med två andra arbetspartners, som också skapade en spelproduktion och de
arbetade också med dessa plattformar. Det gick hand i hand med vårt arbete, eftersom vi först tänkte
50
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PC och nu fungerar även 360 som en plattform. 2D (spelet ritas ut på ett två dimensionellt plan)
grafik var det optimala valet för produktionsgruppen.
Under projektets gång diskuterades olika tankar och idéer. I början av produktionen fanns
det en idé om att impressionism skulle genomsyra hela spelproduktionen. Huvudkaraktären skulle
vara kopplad till en målare som skulle stå för impressionismens estetik och ideologi. Spelaren
skulle ha intagit rollen som konstnärens skapelse, i form av en tavla, och karaktären skulle vara
baserad på olika färger. I spelet skulle spelaren förmedlat impressionistisk känsla för färg och uttryck. Spelarens aktivitet under spelets gång skulle påverka världen omkring spelaren. Den idén
försvann, eftersom den inte passade in i ”settingen” som våra arbetspartners hade i åtanke för spelet.
Den här idén skulle fortfarande kunna vara relevant för ett framtida projekt, men den passar inte in
för tillfället.
Under produktionen har olika idéer diskuterats och förändrats. Produktionen har gått vidare
och i det stora hela fick minigolf en stor roll i berättelsen och spelvärlden. Det bygger mycket på att
frågeställningen, som våra samarbetspartners hade, var att kombinera multi directional shooter, ett
spel där spelaren använder två styrspakar, där en kontrollerar rörelsen och den andra kontrollerar
siktet, medan RPG, roll playing game, som bygger på att spelaren utvecklar sin karaktär och miniatyrgolf. Från det perspektivet valde gruppen att förlägga spelhandlingen i en värld där minigolf var
”allt”.
Valet av 2D-grafik tillät snabb experimentering med en stil som fungerade och är annorlunda
mot 3D-grafik (spelet ritas ut på ett tre dimensionellt plan). Den grafiska stilen valdes för att passa
in i golfvärlden, men även för att den ska kunna ”stå ut” och vara annorlunda i sitt eget sammanhang. De viktigaste grafiska principerna var färg, 1800-tal och vikingar för att hålla det som kontrast till golf som kunde ses som en seriös sport. Det impressionistiska i dessa koncept var hur de
kombinerades, valet att använda ljusa färger och det uttryck som skapades i spelproduktionen.
Spelets berättelse var kopplat till spelvärlden och framhävde en impressionistisk syn på
teknikens framsteg och hur impressionisterna satte fokus på de människor som arbetade med sina
händer. Impressionisterna ansåg att det krävdes en artesan (en person som är duktig i sitt ämne) med
kunskap för att skapa produkter som kunde klassificeras som vackra. Den industriella revolutionens
genomslag innebar att maskiner gjorde liknande arbeten snabbare, men då fanns inte den talang som
den mänskliga faktorn erbjöd. Detta tema var något som några av impressionisterna valde att visa i
sina tavlor som till exempel Claude Monets, Grainstack in the Morning, Snow Effect51 som diskuterades tidigare i arbetet. Narrationen i spelet utgår från att golfmaskiner försöker ta över golfkonsten ifrån människorna och därmed lyfts impressionismens ideologi i relation till den industriella
revolutionen. Valet byggde på att den grupp som var kopplade till produktionen tyckte att det
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passade bättre att använda robotar i spelet för att det var ”häftigt”. Den andra delen av gruppen hade
aldrig samma intresse för att försöka diskutera djupare frågor kopplade till impressionismen. Valet
att använda robotar i spelet var något som arbetades fram under projektets gång, det var inte den
första eller den absolut bästa idén för att föra fram ett impressionistiskt budskap.

5.4 Undersökningsmetod
De undersökningsmetoder som övervägdes var: gruppintervju, enskild intervju, och enkäter.
Metoden baserades på två olika dokument som belyste fördelar och nackdelar med de olika
metoderna. Det första dokumentet kommer ifrån Chalmers Högskola och är ett dokument som
belyser de vanligaste metoderna för att samla in data.52 Det andra dokumentet kommer ifrån
Kungliga Tekniska Högskolan, Eva-Lotta Sallnäs Ph.D, Beteendevetenskaplig metod Intervjuteknik
och analys intervjudata.53 Valet av de här två texterna byggde på användandet och analyserandet av
intervjuerna. Analyserna utgår ifrån det som presenteras i de här två dokumenten men ifrån en
vinkel som passade den här undersökningen.
5.4.1 Val av metod
Det lämpligaste för undersökningen var någon form av intervju för att samla information ifrån
speltestare, för att besvara frågor om deras intryck av spelproduktionen och därigenom diskutera
hur impressionismens estetik och ideologi förmedlas genom den spelproduktion som skapades.
I en enskild intervju kan det vara enklare att föra en diskussion med respondenten. Det är
positivt för den här studien, eftersom det är viktigt att diskutera frågorna som skapades för intervjuerna. Därigenom kan det gå att diskutera ämnet djupare och belysa det från olika vinklar. I valet
mellan användandet av ostrukturerade och strukturerade intervjuer, valdes ostrukturerade vilket
bygger på att respondenterna svarar öppet på frågorna och att intervjuerna i sin tur blir öppna
diskussioner. Med den metoden kan svaren att få ett djup som inte hade kommit fram genom en
strukturerad intervju där svaren inte hade diskuterats.54 Nackdelar med intervjuer är att det tar tid att
analysera den insamlade informationen och det av tidsskäl inte går att göra en mer omfattande
undersökning.
Gruppintervjuer kan bli för stora och informationen kan därmed bli svårtolkad. Genomförandet av en gruppintervju kräver mycket mer tid både av dem som håller i gruppintervjun, men
även för dem som deltar i gruppintervjun. Ett annat problem som kan uppstå i en gruppintervju är
att den som leder diskussionen enbart fokuserar på en eller ett par deltagare och då försvinner
mycket av den tillgängliga informationen.55
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Enkätfrågeställning bygger på att nå ut till flera människor för att få en bredare undersökning. Den
bygger på att det går att säga att något är på ett visst sätt, eftersom informationen som samlas in
kommer ifrån fler respondenter. Den som utför undersökningen vill ha ett kvantitativt resultat.56 Det
är viktigt för den här undersökningen att föra en öppen diskussion med de människor som intervjuas
för att det ska kunna ge en helhetsbild och även analysera de intryck som respondenterna får i från
spelet.
Enskilda intervjuer passar den här undersökningen eftersom det blir möjligt att föra en
öppen diskussion med respondenterna. Det viktigaste i det här momentet är att få fram information,
från respondenterna, för att jämföra med de fakta som tidigare redovisats kring gestaltandet av
impressionismen. Det är viktigt att personerna som intervjuas har testat spelet för att de ska kunna
diskutera produktionen och synen på gestaltningen av impressionism i produktionen.
5.4.2 Intervjuutförandet
Intervjun hade ett tidsspann på 10 till 15 minuter.57 Det var ett val för att intervjuerna inte skulle ta
allt för mycket tid ifrån respondenten.
Intervjuerna var semistrukturerade och det betyder att det fanns en ordning som skulle
följas. Utifrån intervjuformen ställdes frågorna flexibelt och en diskussion fördes med respondenten.58 Intervjun baserades på frågeområden som styrde intervjun. Frågeområdena är normer,
gestaltning, utveckling och produktion av spel. Dessa fyra områden är relevanta för kandidatarbetet
och produktionen. Intervjuerna spelades in via en mobiltelefon för att respondenterna inte skulle bli
distraherade av att intervjuaren tog anteckningar under intervjun.
5.4.3 Intervjufrågor
Frågor som ställdes vid intervjuerna finns i Bilaga 2. Avsikten var att frågorna skulle få respondenterna att reflektera över hur de såg på det digitala spelmediet och därefter hur de tolkade det som
fanns i spelproduktionen. Frågorna var uppbyggda för att väcka ytterligare frågor hos respondenterna. Tanken var att impressionism inte skulle nämnas i frågorna. Det var ett val för att senare i
analysen av svaren kunna granska om det som diskuterades i intervjuerna var av impressionistisk
karaktär eller inte.
Frågorna var baserade på Eva-Lotta Sallnäs teorier om intervjumetoder. Frågorna var
vinklade för att passa in i undersökningen.59 De som intervjuades var anonyma.
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5.4.4 Analys av intervjudata
Den inspelade informationen transkriberades, därefter analyserades svaren och presenteras i detta
dokument. Transkribering skedde ord för ord, men utan pauser eller liknande eftersom det inte påverkade svaren i studien.60

6 Resultat
I resultatet analyseras och diskuteras intervjusvaren utifrån textens problemområde ” Är det möjligt
att gestalta en historisk konströrelse inom samtida spelutveckling?”. Diskussionen är kopplad till
valet av impressionismen som katalysator för att testa möjligheten av att frambringa en förändring
genom spelproduktionen.

6.1 Intervjuresultat
Respondenterna diskuterade mycket kring normer om spelutveckling i digitala spel och hur de ser
på spelmediets framtid. Alla ansåg att det fanns genrer som till exempel FPS där utvecklingen hade
stannat till och att de nya FPS-spelen som släpps inte kommer med något nyskapande utan att de
bara var nyare version av äldre digitala spel. Den förändringen som sker är i grafiken, den blir bättre
och bättre. Strävan efter fotorealism är något som respondenterna noterade och de trodde att det
bygger på att fotorealism har blivit en trend och då vågar inte spelutvecklare testa andra former av
grafisk spel gestaltning.
Respondenterna diskuterade att det knappast blir någon stor förändring i mekaniken utan
spelutvecklarna förbättrar den mekanik som redan finns och kanske lägger till någon ny del som
inte fanns med i den tidigare spelproduktionen. De menade att FPS säljer på spelmarknaden, FPS
har formaliserats, då digitala spel görs på samma sätt och fungerar på samma sätt. Här diskuterades
även sådana spelgenrer som inte utvecklats, till exempel EAs NHL genre. En av respondenterna
ansåg att de flesta digitala sportgenrer inte har utvecklats speciellt mycket på den mekaniska sidan,
de nya spelen som släpps varje år är nästan likadana som de gamla förutom att det har lagts till
någon ny mekanik. Två av respondenterna menade att detta beror på att spelföretagen har släppt ett
spel som säljer bra och vill få in lättförtjänta pengar med en lätt förändrad uppföljare.
En av respondenterna trodde att en ny sorts interaktion kan bli mer och mer intressant
genom att använda Xbox 360s Kinect och Playstation 3s Move som bygger på den tekniken som
använder rörelse sensorer och i sin tur gör att spelaren rör på sig för att interagera med spelvärlden.
Respondenterna diskuterade möjligheten att istället för att använda dialogval när spelaren ska göra
något, som de flesta digitala spel använder idag skulle det vara mer intressant om spelaren gjorde ett
60
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aktivt val i spelet. Ett av exemplen som en av respondenterna tog upp, beskriver hur spelaren ska
välja sida, då gör spelaren ett aktivt val att ställa sig bakom den personen som spelaren vill stödja
istället för att göra det valet i en dialogruta. En annan form av berättande är filmscener i digitala
spel, där spelaren inte har någon interaktion, där tyckte en av respondenterna att spelutvecklare
skulle kunna använda interaktionen och låta spelaren göra aktiva val, och då inte i form av enstaka
knapptryckningar som på en del digitala spel idag.
När respondenterna diskuterade normer i spelmediet, ämnen som diskuteras i spelmediet
idag, tyckte respondenterna att spelutvecklarna har samma ansvar som alla andra medier när det
gäller vad spelutvecklare väljer gestaltat i sina produktioner. Två av respondenterna tyckte att det är
problematiskt att spelupplevelser måste vara rolig eller lättsam. Den klassifikationen är spelmediets
problematik, det ska vara roligt att skjuta någon i ett spel och att på något sätt förskönas krig. Ibland
säger spelutvecklare att de strävar efter att skildra krig som om det vore verklighet menade
respondenterna. Respondenterna menade att det hade varit intressant om fler spelutvecklare gick
ifrån uppfattningen att digitala spel huvudsakligen måste vara roliga eller lättsamma.
En av respondenterna trodde att det kan bli viktigt att ta in normer och kultur från alla delar
av världen, ”idag är spelvärlden fokuserad i västvärlden, då speglas normerna och kulturen i spel
mer åt det hållet.” Spelindustrin borde sikta mot mångfald av normer och kultur i det som gestaltas i
digitala spel. Därigenom kommer spelindustrin att växa i både normer och kultur och skapa fler
intressanta digitala spel.
Alla respondenter ansåg att digitala spel kan vara konst, inte alla digitala spel men att det har
producerats spelproduktioner som kan kallas för konst och digitala spel kan vara en intressant
konstplattform. En av respondenterna beskrev att det intressanta med spelmediet är interaktiviteten
och fortsatte att diskutera om att människor på något sätt interagerar med en bok eller med ett
konstverk. Vidare ansåg respondenten att det som skiljer spelmediet från andra medier är att
spelaren aktivt arbetar med upplevelser. Ett digitalt spel som två av respondenterna beskrev när det
diskuterades digitala spel som konst var Heavy Rain, i spelet får spelaren en ny upplevelse på ett
djupare plan i kontrast till ”Call of Duty” som skapar en upplevelse där spelaren kanske inte
behöver tänka lika mycket.
Spelmediet har under de senare åren blivit en stormarknad och det är otroliga summor som
spelutvecklarna arbetar med när det skapas Trippel A-spel. Det är svårt för stora spelföretag att våga
satsa på ny interaktion, konstnärliga vyer, eller förändra grundmekaniken i ett digitalt spel som de är
osäkra på om det går att tjäna pengar på, om de har ett annat digitalt spel att utveckla som de vet
kommer att vara inkomstbringande.
Det gemensamma för respondenternas svar var att de tyckte att spelmediets framtida
utveckling ligger i den interaktion som spelmediet tillåter och hur spelaren interagerar med
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spelvärlden, både när det gäller berättandet och vad spelaren aktivt kan göra i en spelupplevelse.
Film har i många år gett liknande upplevelser, men digitala spel har potentialen att ta det ett steg
längre genom att spelaren själv kan interagera i handlingen. Spelmediet blir mer intressant när
handlingen och spelmekaniken sammanflyter, där och då skapar spelutvecklare något som andra
medier inte kan uppnå.
Diskussionen om uppföljare till digitala spel kan bygga på att spelarna som uppskattade det
första spelet köper det andra spelet för att de villa ha mer av samma sak. Det är inget fel med det,
men det kan skapa en ”ond cirkel” där spelföretagen gör liknande digitala spel för att det är sådana
digitala spelen som spelarna köper. Därigenom kan det vara svårt att motivera varför spelutvecklare
ska välja att skapa ett digitalt spel som är nytänkande och annorlunda när det då kan bli osäkert om
spelutvecklaren kommer att tjäna några pengar.
Respondenterna hade inte bara en negativ syn på den nuvarande utvecklingen inom
spelmediet, de intervjuade menade även att det finns digitala spel som ”Heavy Rain”, ett spel som
arbetar med interaktion för att föra spelupplevelsen och berättelsen framåt. Det är spel som ”Heavy
Rain” som respondenterna tycker att spelvärlden kan titta på för att se att det går att utveckla nya
intressanta spelkoncept som går att sälja. ICO, ett annat digitalt spel, som enbart arbetar med
berättandet i form av kommunikation genom kroppsspråk, jämfört med ”Heavy Rain” som arbetar
mer med att integrera mekanik och berättandet.
Det finns två sidor inom dagens spelmedier, de företag som bygger sin produktion på
uppföljare och de företag som är innovativa. En tendens till förändring kan anas men det kommer
att ta tid. De stora spelföretagen kommer inte göra några drastiska förändringar så länge som de
tjänar pengar på de spelproduktioner som de utvecklar. Det finns indiespelföretag som utvecklar nya
och intressanta spelkoncept. Det är komplicerat att utveckla nya idéer och testa gränserna men detta
får inte vara en ursäkt för inte försöka utveckla spelmediet mot att bli en konstform.
En av respondenterna ansåg att det även finns mycket som kan förändras inom spelkritikbranschen, speltidningar eller speljournalistik som ofta kan uppfattas som ganska ytliga och
fungerar som PR för de spelen som de recenserar. Där kanske det behövs fler välutbildade
människor som arbetar och diskuterar spelmediet, menade den intervjuade. Dessa personer
diskuterar spel och dess betydelse och genom det uppnås någon form av högre krav på spelmediet
som helhet.
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6.2 Resultat av spelproduktionen
Under produktionstiden har tankesättet hela tiden varit att arbeta mot impressionism och problemområdet som lyder; Hur kan impressionismens estetik och ideologi gestaltas i spelmediet? Digital
spelproduktion belyser tre olika spelgenrer, de är RPG, multi directional shooter och miniatyrgolf.
Spelproduktionen syftade till att koppla ihop de olika genrerna till en upplevelse istället för tre
separata upplevelser. Spelaren går omkring i en öppen värld, spelaren kan antingen utforska denna
eller ta uppdrag från andra karaktärer i spelet. Uppdragen är olika och består i att spelaren antingen
finner någon form av objekt eller dödar olika fiender. I utforskandet stöter spelaren på fiender eller
golfhål. När spelare stöter ihop med en fiende, hamnar spelaren i en stridsscen där spelaren får slåss
mot fiender som är runt omkring honom, scenen är liten och det finns ingen möjlighet att fly från
scenen utan att ha besegrat alla fiender. Vid golfhålen förändras spelet till miniatyrgolf, där spelaren
skjuter golfbollen från en punkt till en annan och slutligen ner i hålet. Under spelets gång finns det
en chans att spelaren stöter på fiender och då placeras spelaren i en stridsscen som har en liknande
layout som miniatyrgolfbanan. När spelaren har nått hålet i slutet av banan kommer spelaren till en
boss, en ledande karaktär i spelet och den som spelaren ska bekämpa, bossen står i vägen för
spelaren och hans slutgiltiga mål.
Grafiken i spelproduktionen gestaltas ur ett tvådimensionellt perspektiv och ses alltid ovan
ifrån. Grafiken är en blandning av färger som förhåller sig till impressionismen genom att använda
varma och ljusa färger. En konstrast skapas mellan spelets miljö och människor i förhållande till
robotfienderna, men kontrasten är inte tillräckligt stor för att robotarna ska kännas felplacerade. I
spelproduktionen visas förhållandet mellan människor och robotar. Det är en koppling till impressionismens syn på industriell utveckling i förhållande till traditionellt hantverk.
Respondenterna tycker att spelproduktionen har ett intressant tema och en bra kombination
mellan de olika spelgenrerna, därefter anser de att det är intressant att ha med de olika delarna som
finns i det digitala spelet, basvärlden där spelaren kan gå runt och utforska, det finns strider samt
golfbanor som är separata och tillsammans skapas en adekvat upplevelse.
En av respondenterna tyckte att det kändes naturligt att miniatyrgolf är ett mandomsprov för
karaktären i det digitala spelet och ansåg att det var konsekvent för att världen runtom kring bygger
på golf. Stilen är intressant, det är en intressant blandning av pixel art, expressionistisk layout i
husen och miljön som kändes impressionistisk.
Blandningen av människor och robotar fungerade som en helhet enligt respondenterna.
Vidare framgick det att respondenterna upplevde att robotarna blev tydliga motståndare eller fiender,
vilket kändes naturligt och inte konstigt.
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7 Diskussion och slutsats
I den här delen av texten diskuteras resultatet av intervjusvaren utifrån frågorna baserade på arbetets
problemområde. Är det möjligt att gestalta en historisk konströrelse inom samtida spelutveckling?
Hur kan impressionistisk estetik och ideologi gestaltas i spelmediet? Hur är synen på sambandet
mellan konst och spel i dagens spelmedier? Hur kan spelmediet utvecklas genom konst inspiration
från konststilar som impressionism?

7.1 Diskussion om impressionism och spelmediet
Hur kan impressionistisk estetik och ideologi gestaltas i spelmediet? I spelmediet idag finns det
spelföretag och nischer av branschen som arbetar med att utveckla spelmediet, istället för att enbart
göra traditionella digitala spel. Det är med dessa spelutvecklare det går att börja diskutera
utvecklandet av spelmediet och därigenom om, och i så fall hur, spelmediet skulle kunna använda
sig av impressionism. Det är indiespelmarknaden som främst arbetar med en förändring inom
digitala spel och utvecklare av digitala spel, som ”Heavy Rain”.”Heavy Rain”, är ett digitalt spel
där spelutvecklaren arbetar med interaktionen mellan spelaren och spelet, bevisar att det går att
skapa en spelupplevelse som är impressionistisk, menade respondenterna och det är något som
spelutvecklare kan ta del av.
Indiespelmarknaden, menar en av respondenterna, är den del av spelmediet som kanske är
mest impressionistiskt i arbetssättet med spelutveckling, eftersom de har möjlighet att vara helt fria
i sina uttryck och i det som de skapar. De har inte samma tvång att skapa spel som säljer utan de har
möjligheten att testa olika uttrycksformer.
Impressionismens tankegångar kan vara till hjälp för att spelmediet ska nå en nivå där
digitala spel kan diskuteras som en konstform. Detta stöds av intervjusvaren om hur spelutvecklare
kan arbeta genom att förmedla saker genom spelmediet i en djupare form och att det är genom
interaktion som spelmediet kan utvecklas. Spelutvecklare kan även applicera impressionism genom
grafiken i spel, användandet av färger och hur de väljer att gestalta spelvärldar.
Rent hypotetiskt anser vi att impressionisterna skulle argumentera för att spelutvecklare
utifrån konstreferenser utvecklar digitala spel och använda interaktionen som digitala spel tillåter
eftersom det är det som gör spel speciellt.

7.2 Diskussion om spelproduktionen
Är det möjligt att gestalta en historisk konströrelse inom samtida digital spelutveckling? I spelproduktionen arbetade vi med en annan grupp på två personer som hade en egen problemformulering.
Spelproduktionen gick både bra och dåligt när det gäller gestaltandet av impressionism i produktionen. Att arbeta med en annan grupp gjorde att vi har fått reducera möjligheten att ”arbeta in” im22

pressionismen. Om vi hade arbetat själva hade slutresultatet blivit annorlunda, men det hade blivit
mer av ett konceptarbete än att skapa en spelproduktion. Det skulle kanske ha blivit olika koncept,
eller test på olika sätt hur det skulle kunna gå att gestalta impressionism i en spelproduktion.
Det är både bra och negativt att arbeta tillsammans i en produktion med en annan grupp, det
ger möjligheter att där diskutera allting utifrån båda grupperna. Detta var en av anledningarna till
varför vi valde att arbeta två grupper tillsammans. Det gav en inblick i hur det kunde gå att gestalta
impressionism i en spelproduktion som inte var kopplad till impressionismen från första början.
När produktionsdeltagarna skulle diskutera impressionism var det svårt att få den andra
delen av gruppen att förstå hur viktigt det var att gestalta impressionism på ett visst sätt. De andra
tyckte att det räckte med att göra pixelgrafik eller liknande för att det skulle klassificeras som
impressionistiskt. Det gick inte helt att förmedla de olika tankegångarna, eller ideologierna som
impressionismen hade, till den andra gruppen. I deras del av produktionen fanns det inget intresse
för att arbeta med koncept som att ”fånga ett intryck eller en känsla” eller arbeta med att förändra
synen på hur karaktären och spelaren uppfattar saker och ting i spelet. Grafiken var enbart det som
övriga gruppmedlemmar kopplade till impressionismen.
Det blev en mindre spelproduktion eftersom kandidatarbetet även omfattar forskning och
skrivande. Det var viktigt att samla in information som skulle bearbetas för att kunna få ett slutresultat. Iterationsarbetesmetoden fungerade relativt bra, ett problem skulle kunna var att planeringen inte blev tillräckligt utförlig baserad på vad vi ville ha in i spelproduktionen, gruppen siktade
för högt och för optimistiskt. Om gruppen hade använt Scrum eller Vattenfall hade planeringen
antagligen blivit bättre, men det hade i sin tur att lett till att mycket tid hade lagts ner på att planera
och utvärdera planeringen.
Det är viktigt att nämna att spelproduktionen ännu inte är helt färdig, det blev en Slice där
spelaren tar del av en kortare upplevelse som visar ungefär hur spelet skulle kunna komma att se ut
när det är färdigutvecklat.
Gestaltandet av impressionism i spelet har varit möjlig och grafiken som applicerades i
spelet har vi försökt hålla i en impressionistisk stil. Valet att använda bruna varma färger gjordes för
att knyta an till en känsla av hantverk och till impressionistisk ideologi eftersom impressionisterna
föredrog handens uttryck framför maskiner. Detta styrks av det som nämndes tidigare om Monets
tavla Grainstack in the Morning, Snow Effect. Tillsammans med övriga gruppmedlemmar var det
därför ett självklart val att använda robotar som fiender i spelproduktionen. Valet att använda
människor mot robotar baserades på att människorna i spelet symboliserar hantverkarna, då de står
för att spela golf med händerna i kontrast till robotarna som enbart är konstruerade för att spela golf.
Människorna har runda former och varma färger, det är i motsats till robotarna som har stela och
spetsiga former. Robotarna är mörktonade och har mörkare färger för att symbolisera industri23

utvecklingen som impressionisterna under slutet av 1800-talet såg som ett hot mot hantverket.
Gestaltandet av impressionism i grafiken skedde även genom träden med inspiration hämtade från
impressionisternas sätt att arbeta med snabba penseldrag. Det går att se de enskilda grova penseldragen i träden. I produktionen användes mycket färg och ingen svart skuggning för att gestalta
impressionisternas val att arbeta med färger.

7.3 Diskussion om intervjuerna
Hur är synen på sambandet mellan konst och spel i dagens spelmedier? Det som är intressant i
intervjuerna är framför allt att de intervjuade anser att spelmediet behöver en förändring. De
intervjuade har inte specifikt diskuterat impressionismen eller visat de har samma syn som det som
redovisats i teoridelen. Inter-vjupersonerna diskuterade spelmediet ur två perspektiv, den del som är
Trippel A-marknaden och den del som är indiespelmarknaden som arbetar med att skapa nya
koncept och utveckla spelmediet. Det kan till viss del kopplas till impressionismen, eftersom
impressionisterna utvecklade konstme-diet på 1800-talet. Trippel A-marknaden kan kopplas till den
delen av konstvärlden som arbetade med de traditionella målningarna och inte försökte skapa något
nytt.
Respondenternas diskussion gällde den interaktion som digitala spel tillåter och hur spelutvecklare ska arbeta mer aktivt genom att använda den mekanik som gör digitala spel speciella. Det
känns som ett impressionistiskt tankesätt, eftersom även impressionisterna arbetade aktivt med att
använda sig av sin konstform.
Skildringen av människorna och robotarna känns lyckad då respondenterna kommenterar att
de står i motsats till varandra, men att båda parterna fortfarande är från samma värld. Konflikten
mellan robotar och människor var något som de intervjuade inte kopplade till impressionism. Det
kan betyda att de kanske inte har läst om impressionism och den syn som impressionisterna hade
när det gällde industriutvecklingen.
Utifrån det här resultatet är det nog viktigast för spelmediet att ta till vara på interaktionen
mellan spelaren och spelvärlden. Det är där som spelmediet kan utvecklas mest och skapa något
som inte har existerat tidigare.

7.4 Fortsatt forskning
Hur kan spelmediet utvecklas genom inspiration från konststilar som impressionism? En av många
tankar om att gestalta impressionism i digitala spel skulle kunna vara hur världen förändras omkring
spelaren när han eller hon integrerar med den. Till exempel att spelvärlden förändras efter att
spelaren har gjort något i omgivningen, eller när spelaren kommer allt närmare en fiende börjar
världen runt spelaren sakta förändras till något annorlunda. Det här står i förhållande till hur
spelarens karaktär påverkas av att fienden är i närheten av spelaren. Spelarens eller karaktärens
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perspektiv förändras när han har gjort något i spelvärlden, som att ett objekt blir till något nytt och
annorlunda.
Resultatet av kandidatarbetet indikerar att spelutvecklare kan fortsätta utveckling och
gestaltning av impressionismens ideologi och estetik genom att till exempel arbeta aktivt med den
interaktionen som digitala spel tillåter för att bli mer intressant. En annan möjlighet skulle kunna
vara att spelutvecklare börjar diskutera och gestalta annorlunda ämnen i digitala spel och ta ett
större ansvar för vad de faktiskt väljer att gestalta i en spelupplevelse. Ett exempel skulle kunna
vara att ett digitalt spel utgår från litterärt verk, som Machiavellis Fursten61 och ger spelaren den
information som spelaren behöver för att kunna göra ett val baserat på vad han anser om den
politiska texten.

7.5 Slutsats
Kandidatarbetet har utgått från huvudfrågorna om det är möjligt att gestalta en historisk konströrelse inom samtida spelutveckling och hur kan impressionismens estetik och ideologi gestaltas i
spelmediet? Ett gestaltande kan göras i många olika former, impressionismen i sig byggde mycket
på den särpräglade stil som konstnärerna arbetade med i sina tavlor, hur de tänkte på att återskapa
det direkta intrycket och hur de arbetade med sin konstform. Dessa delar är grundpelarna i
impressionismens estetik och ideologi. Det är här spelmediet kan se på impressionism och tänka på
att arbeta aktivt med spelmediet i form av det som gör spel speciellt, till exempel interaktion. När
spelutvecklare arbetar med att skapa en upplevelse är det viktigt att tänka på det som gestaltas och
välja att göra en upplevelse som inte bara är rolig eller lättsam, utan som kanske även har en
djupare mening och betydelse. Spelutvecklare borde tänka på att de kan skapa något nytt, de har
nästan fria händer att skapa helt gränslösa världar istället för att försöka återskapa någon form av
realism. Där borde de tänka på att försöka ge spelaren ett eller flera olika intryck av hur spelvärlden
ser ut, eller att arbeta med konventionen kring hur spelutvecklare väljer att representera en motkraft.
Svaren från respondenterna stärker denna tolkning när de diskuterar möjligheten att förändra hur
spelutvecklare arbetar med gestaltandet i digitala spel.
Det som gör frågan relevant för dagens spelutvecklare är att det behövs en förändring,
framför allt på Trippel A marknaden där flera FPS spel släpps varje år och det är ytterst viktigt att
skapa uppföljare till populära spel som ”Call of Duty” och ”Battlefield” där spelutvecklarna bygger
på de spel som redan finns och utvecklar en mer fotorealistisk grafik. Problemet är att spelen släpps
årligen och det blir ingen djupgående förändring av spelen. Det här gäller nästan alla digitala spel
som får uppföljare i dagens spelmedier. Det är inte dåligt men det behövs en strävan från spelutvecklare att aktivt försöka skapa något nytt och annorlunda inom digitala spel.
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Det pågår en diskussion inom spelindustrin om digitala spel är konst och vad som behöver
förändras för att digitala spel ska kunna betraktas som konst. Det är något som Ernst Adams
diskuterar i sin artikel.62 Konst kopplat till digitala spel är något som lyftes fram i intervjuerna,
respondenterna menade att det finns spel som är konst och spel som inte är konst. ”Heavy Rain” är
ett av spelen som respondenterna hänvisade till som konst och ”Call of Duty” var exempel på ett
traditionellt digitalt spel som inte kan betraktas som konst. I den här diskussionen skulle det kunna
vara viktigt att nämna utvecklingen av digitala spel mot att bli en konstform och den möjligheten
som det ger spelmediet. Som till exempel arbeta med djupare frågor, diskutera sociala ämnen
genom digitala spel. Därigenom utveckla digitala spel som ger spelaren en ny spelupplevelse som
får spelaren att tänkta i nya banor och försöka fånga ett intryck hos spelaren som han eller hon kan
diskutera med andra spelare.
Det är svårt att säga att spelutvecklarna måste göra på ett särskilt sätt för att gestalta
impressionism i någon specifik form. Vi valde att främst gestalta impressionism i spelgrafik, i ett
försök att skapa ett annorlunda och intressant koncept och att försöka diskutera den ideologi som
impressionismen hade kring industri och hantverksarbete.
Det kan vara viktigt för framtiden är att använda sig av impressionistisk ideologi och estetik
för utvecklandet av spelmediet. Detta kan göras genom att framför allt arbeta med interaktionen och
därigenom ge spelaren olika impressionistiska upplevelser.
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8.3 Bilaga 1 Förklaring av begrepp
2D: spelet ritas ut på ett två dimensionellt plan.
3D-grafik: spelet ritas ut på ett tre dimensionellt plan.
Artesan: en person som är duktig i sitt ämne.
Avant Garde: Före truppen, kommer ifrån det franska språket och är ursprungligen ett militärt
begrepp för spaningstrupper.
Cel-shading: en teknik som skapar svarta linjer runt karaktärer och objekt i spelvärlden.
Ecole des Beaux Arts: En av de klassiska konstskolorna i Frankrike.
E3 är för närvarande (2012)den största årliga spelmässan som hålls i juni. Den varar i cirka en
vecka och under den veckan lanserar alla spelföretagen sina nya titlar.
First Person Shooter: spelaren ser spelet igenom karaktärens ögon och förkortas som FPS.
Impressionism, ”Soleil Levant”: En målning av Claude Monet som gav namn till gruppen.
Monet, Claude: En av dem mest välkända impressionistmålarna, kände för naturmålningar och
användandet av tydliga penseldrag i sina målningar.
Multi directional shooter: spelaren använder två styrspakar, där en kontrollerar rörelsen och den
andra kontrollerar siktet.
RPG: roll playing game, som bygger på att spelaren utvecklar sin karaktär.
Slice: En del av spelet som representerar allt som ska finnas med i den slutgiltiga produktionen för
att vissa producenter och finansiärer vad det är för typ av produkt som produktionsteamet arbetar
med.
Tech Demo: Det är en liten del av ett spel eller ett program som visar ny teknik.
Trippel A spel: spel som har stora produktionsvärden och som släpps av de stora spelföretagen som
till exempel EA och Activison.
Plein Air Painting: Plein Air är ett franskt ord, som betyder öppen luft direkt översatt. Det syftar
dock till de konstnärerna som gick och målade landskap.
Units: är ett engelskt or som kan översättas till exemplar.
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8.4 Bilaga 2 Intervjufrågor
Frågeområde för normer i spel:
Vad är din syn på normen i dator och konsolspel idag?
Vart tror du att normen för gestaltning av dator och konsolspel är på väg?
Vad tycker du är den mest framträdande norm skillnaden mellan spel och andra medium?
Frågeområde för gestaltning i spel:
Hur ser du på gestaltningen av berättelser i dagens spelmedium?
Vad tror du om gestaltningen av upplevelser i dagens spelmedium?
Vad är din syn på spelmediet som en gestaltnings plattform för konst?
Frågeområde för utveckling av spel:
Hur ser du på utvecklings kurvan i dagens trippel A spel?
Vilken är din uppfattning av normen för spelutveckling?
Hur ser du på spel utveckling som en konstform?
Vad är ditt intryck av spelmediet som en konstform?
Vad är ditt intryck av spelet?
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