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Sammanfattning
Det här arbetet behandlar frågan: ”Hur kan illusionen av att vara en skicklig renässansmålare
förmedlas i ett spel och vad är en lämplig arbetsmetod för att uppnå detta?” Metoden jag
använde för att ta reda på detta var att utveckla spelet Art Hero som låter spelaren måla en
förenklad version av några av historiens mest kända verk. Knepet är dock att det inte är den
förenklade versionen som träder fram under penseln utan originalverket. Den arbetsmetod jag
utvärderade är något som jag kallar ”improviserande produktion”. Grundidén med denna
metod är att ambitionerna i början hålls på en låg nivå och att resten av utvecklingsperioden
sedan används åt att finputsa spelet. Denna metod visade sig vara lämplig då jag efter 13
veckors arbete kunde konstatera, med hjälp av tre speltestare, att spelet visar på en lyckad
metod för att uppnå illusionen. En kritik mot spelet var dock att det snarare ger en känsla av
att skrapa än av att måla och det är något som jag hoppas kunna motverka i framtiden. Rent
konkret fann jag att det är viktig att motivet som spelaren ”målar av” är mer abstrakt än den
bild som spelaren själv ”skapar”. Det gör att spelaren får en illusion av att måla mer detaljerat
än spelets verklighet och det bidrar i sin tur till känslan av skicklighet. Nyckeln till illusionen
är dock framför allt att spelet i likhet med Guitar Hero (Harmonix Music, 2005) låter spelaren
utföra en komplicerad uppgift på ett förenklat sätt.
Nyckelord: Speldesign, Konst, Konsthistoria
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1. Inledning
När jag började fundera över vad jag skulle göra för examensarbete var jag ganska trött på att
göra klassiska actionspel. Jag beslutade mig för att ta till vara på möjligheten att inom
examensarbetets ramar göra något helt unikt. Idén att göra ett spel där spelaren tar rollen som
en målare fick jag efter att ha tillbringat den föregående terminen med att studera
konsthistoria och med att spela luftgitarrspelet Guitar Hero (Harmonix Music, 2005).
Frågeställningen var i det här läget enkel: Hur kan jag gå till väga för att förmedla illusionen
av att vara en erfaren målare på samma sätt som Guitar Hero ger spelare illusionen av att
kunna spela gitarr?

1.1 Spelet Art Hero
Spelet jag utvecklat heter Art Hero och är resultatet av 13 veckors utveckling i programmet
Game Maker (Overmars, M. 2007); ett program som förenklar utveckling av framför allt 2D
spel genom att sköta en stor del av den tekniska biten. Spelet som jag utvecklat låter spelaren
återskapa några av historiens mest kända konstverk, som t.ex. Arnolfini Portrait av
renässansmålaren Jan van Eyck (1443, The National Gallery, London), med hjälp av en unik
spelmekanik. Spelaren får se ett tecknat motiv och utmaningen är sedan att med hjälp av
motivet som guide använda musen och en flexibel färgpalett för att blanda fram rätt färg och
sedan måla den på rätt plats på duken. Spelaren belönas för rätt färgval på rätt plats med att en
del av originalverket framträder. När tavlan är färdig kan spelaren sedan sälja den och belönas
då med ett varierande antal floriner (spelets valuta) beroende på hur väl verket stämmer
överens med förlagan. En alternativ utmaning är att göra färdigt tavlan inom en viss tid och
detta ger då en extra bonus. De intjänade florinerna kan sedan användas för att köpa olika
verktyg som ger spelaren fler möjligheter, bland annat penslar och geometriska former. De
geometriska formerna fungerar som en guide för hur objekt kan placeras i bilden när spelaren
tar sig an fria uppdrag. Fria uppdrag fungerar som vanliga uppdrag men låter spelaren först
komponera tavlan genom att positionera och skala objekt innan tavlan målas i vanlig ordning.
Spelet har även ett användargränssnitt, ett profilsystem som i likhet med Windows (Windows
Vista, 2007) tillåter flera användare på samma dator och möjlighet att välja mellan två sätt att
blanda färg. Dessa funktioner påverkar inte spelmekaniken men är utformade för att spelare
skall kunna koncentrera sig på spelandet istället för att kämpa mot användargränssnittet.
Spelet är tänkt att underhålla spelarna och ett klumpigt användargränssnitt kan motverka detta
då det skapar frustration istället för de känslor som spelet är tänkt att förmedla. Vid projektets
slut har spelet en kampanj på åtta uppdrag som baseras på historiska verk samt en mycket
flexibel utvecklingsmiljö som gör att det smidigt kan byggas ut med fler.
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2. Syfte och frågeställning
2.1 Syfte
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur man gör ett spel som förmedlar illusionen av att
vara en skicklig renässansmålare.

2.2 Avgränsning
Även om underhållning är det huvudsakliga syftet med arbetet vill jag även passa på att lära
ut så mycket som möjligt om hur det i breda drag var att vara en målare under renässansen.
Med detta menar jag övergripande trender och skeenden i t.ex. utveckling av arbetsredskap,
arbetsförhållanden och arbetsmetoder. Därför inkluderas även miljön i den huvudsakliga
frågeställningen.

2.3 Frågeställningar
•
•

Hur kan illusionen av att vara en skicklig renässansmålare förmedlas i ett spel?
Vad är en lämplig arbetsmetod för att uppnå detta?

3. Metod
Tanken var att från början använda spelutvecklingsverktyget Game Maker (Overmars, M.
2007) för att utveckla prototyper som sedan var tänkt att användas som bas för det slutgiltiga
spelet, som skulle göras i grafikutvecklingsmiljöerna Open GL eller Direct X. Det visade sig
dock efter bara ett par dagar att Game Maker erbjöd allt det som jag behövde för att skapa ett
fullständigt spel och jag gick därför direkt över från att arbeta på en prototyp till att utveckla
det fullständiga spelet i detta verktyg.
Utöver den rent tekniska utvecklingen kräver även projektet en hel del utforskning av
konsthistorien. Därför har jag även tillbringat en del tid med att läsa in mig på både kända
renässanskonstnärers liv och de metoder som de använde under tidsepoken.
Vad det gäller den här rapporten kommer jag att använda mig av argumentdriven analys då
jag skriver. Jag redogör alltså för hur jag har arbetat, och presenterar sedan argument rörande
hur effektivt eller problematiskt mitt arbete varit.
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4. Arbetsprocessen
I den här avdelningen beskrivs hur arbetet med spelet gick till samt vilka beslut jag fattade
under utvecklingens gång. Jag har valt att i det här avsnittet först i detalj beskriva arbetet med
konceptdokumentet och prototypen och sedan avluta med att beskriva produktionsarbetet
vecka för vecka. Anledningen till att jag valt denna dagboksliknande form är att jag anser att
det är det bästa sättet att ge en inblick i hur jag arbetat. Denna information ligger sedan till
grund för min utvärdering av arbetet.

4.1 Konceptdokumentet
Under min femte termin på speldesignutbildningen studerade jag vid Champlain College i
USA. Där lärde jag mig att skriva konceptdokument, och därför bestämde jag mig för att börja
med det, för att ha något att utgå ifrån när jag gick vidare med utvecklingen av spelet.
Dokumentet gick igenom ett par iterationer där de första bara var lösa idéer nedkladdade på
vad som råkade vara tillgängligt när jag fick dem. Jag diskuterade även dem med mina vänner
som även de är spelstudenter och fick därigenom fler idéer som skrevs ner på ännu mer
obskyra papperslappar.
Sedan kom dagen då kursen började och istället för att spendera en vecka med att skriva det
officiella dokumentet så tog det endast två dagar. De lösa idéerna var ofta hela spelidéer som
alla föreslog olika sätt att förmedla känslan av att vara en skicklig målare i ett spel. Det som
hände när jag slutligen skrev konceptet var att jag slog ihop alla dessa idéer till ett spel.
Nästan alla idéer kom med, lätt modifierade för att passa ihop med de andra.
I dokumentet, som finns med som appendix till denna text, beskrivs vilken målgrupp spelet
riktar sig till; casual gamers 1 . Vilken miljö det utspelar sig i; renässansens Italien och
Holland, game playet; som jag återkommer till, samt vilken teknologi som ska användas för
att förverkliga spelet. Det finns även ett par illustrationer som beskriver användargränssnittet.

4.1.1 Miljö
Jag valde att låta spelet utspela sig i renässansens Europa, framför allt i Italien och Holland
som enligt västerländsk konsthistorisk tradition brukar anses vara de stora konstmetropolerna
under tidsperioden. Anledningen till att jag valde just denna miljö är att den lämpar sig väldigt
bra för ett spel. Under denna pre-avantgardeperiod , som varade fram till runt 1850 då
impressionisterna chockade världen, betraktades konstnärer nämligen mer som hantverkare än
som bohemer och detta betyder att i stort sett alla historiska konstverk som producerades
under denna period var beställningsarbeten (Davies m.fl. 2007) .
Spelmässigt är detta mycket användbart då jag kan använda detta system för att ge spelaren
uppdrag baserade på kända verk, samtidigt som det ger mig möjlighet att presentera
omständigheterna kring hur dessa verk kom till vilket är ett av mina mål med spelet.

I detta arbete delar jag in spelare i två kategorier: casual gamers och hardcore gamers.
Detta är två uttryck som brukar användas i spelbranschen för att skilja mellan spelare som
inte tar spelandet på så stort allvar och de som är mer hängivna i sitt spelande.
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4.1.2 Gameplay
Spelmekaniken som beskrivs i konceptdokumentet kan delas upp i två delar. Dels själva
måleriet som utgör grunden i spelet samt en runtomkring-mekanik som hanterar uppdrag och
ekonomi.

4.1.2.1 Måla
Denna del som den beskrivs i konceptdokumentet är en kombination av de olika idéer om
grundmekaniken som jag hade innan projektet satte igång.
En av idéerna var att utmaningen i spelet skulle vara att placera ut olika objekt i tavlan på rätt
plats. Denna idé blev till motivplaceringen där spelaren fritt får placera ut tavlans olika delar
innan själva målandet sätter igång. I dokumentet beskrivs hur spelaren kan välja vilka objekt
som ska vara med och få poäng baserat på detta samt deras placering i tavlan, ju mer
placeringen och val av objekt stämmer överens med uppdragsgivarens vision desto mer
pengar får spelaren som belöning. Detta skulle vägas mot ett annat poängsystem där spelaren
belönas för att gå emot uppdragsgivaren genom att inkludera kontroversiella objekt och galna
placeringar. Detta system ger spelarna en känsla av kreativ frihet då utmaningen blir ett sorts
kollagekonstruerande, men den fångar inte själva känslan av att måla. Det gör dock det som
blev nästa steg i det jag valde att kalla studion. När spelaren är nöjd med placeringen av
objekten blir nästa steg att måla tavlan med hjälp av en färgpalett på en duk. Detta moment
kombinerar två idéer från idéstadiet. Utmaningen är dels att välja rätt färg men även att måla
den på rätt plats med hjälp av musen. Denna tvåstegsutmaning fångar känslan av två av
målningens grunddimensioner, färg och form.
I konceptdokumentet beskrivs hur varje bild finns i fyra versioner. Detta hänger delvis ihop
med den teknologiska lösningen men det finns även en designmässig tanke med varje version.
Den första version spelaren möter är uppdragsgivarens ”vision”. Denna bild kom till för att
spelaren skulle ha något att utgå ifrån i placeringssteget. Ju bättre tavlan stämde överens med
denna vision desto mer pengar belönas spelaren med. Uppdragsgivarens version av verket är
även den slarvigaste för att ge spelaren än känsla av att uppdragsgivaren inte är någon
konstnär vilket i sin tur är tänkt att ge spelaren en känsla av att vara en mästare när den egna
versionen blir så mycket vackrare. Även motiven eller de objekt som spelaren skall måla av är
avsiktligt ”fula” 2 . Även här vill jag ge spelaren en känsla av att vara ett geni, då tavlan ser så
mycket bättre ut än i ”verkligheten” . Utöver att vara en spelmässig belöning finns det även
stöd för denna försköning i historien. Konstkritikern Robert Hughes berättar i sin bok Nothing
if not critical: selected essays on art and artists (1990), hur konstnärer rutinmässigt
förskönade verkligheten då de skapade porträtt av dåtidens elit, lite som hur dagens
fotomodeller får sina utseenden ”förbättrade” med hjälp av Photoshop (Photoshop, 2005).
Slutligen har vi den förenklade versionen som spelaren aldrig ser samt originalbilden som är
baserad på hur konstverket faktiskt ser ut. Den förenklade versionen kan liknas vid de färgade
plastknapparna på en Guitar Hero (Harmonix Music, 2005) gitarr. Det är den bild som
spelaren faktiskt målar (i Guitar Hero representerar de fem knapparna de tusentals
kombinationer av toner som kan tas på greppbrädan av en riktig gitarr) och denna förenklade
version kan modifieras för att justera svårighetsgraden så att alla oavsett ”målarvana” har
möjlighet att känna sig som en skicklig konstnär. Om spelarna korrekt målar denna förenklade
bild av tavlan med hjälp av musen och färgpaletten belönas de med att motsvarande del av

Med fula menar jag avsiktligt slarviga eller tekniskt mindre skickligt utförda än originalverken.
Ett annat sätta att beskriva dem är som en abstraktion där detaljer förenklats så att bilderna
ser mindre ut som verkligheten än i originalen.
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originalbilden avslöjas under penseln. Detta kan jämföras med hur en knapptryckning på
Guitar Hero gitarren kan producera en lång sekvens av komplicerade toner.

4.1.2.2 Ekonomi
Målandet är vad spelet i grunden handlar om men för att vidga spelet och berätta mer om
miljön så finns det även en ekonomisk del. Tanken är att spelaren skall använda sina pengar
till att köpa verktyg som gör målandet enklare, t.ex. fler penslar och färger. För den andra
valutan, konstpoäng, kan spelarna köpa nya tekniker som gör att de kan måla mer avancerade
verk. Det finns även en tredje variabel i ekonomin, fraktionspoäng. Tanken med detta är att
spelaren får poäng för att tillfredställa spelets två fraktioner, kyrkan och
handelsmännen/adeln. Varför just dessa två fraktioner? Historiskt sett var det just dessa två
som beställde konst. De hade även helt olika smaker, som dessutom stod i konflikt med
varandra (Davies m.fl. 2007). Kyrkans mål med konsten var att förmedla sitt religiösa
budskap vilket innebär att majoriteten av alla deras beställningar var på motiv av religiösa
scener medan de mer sekulära och ”upplysta” handelsmännen hade återupptäckt antiken och
beställde mytologiska scener eller motiv från deras egen samtid (framför allt i Holland).
Varför var det då en konflikt? Dels för att de mytologiska subjekten beskrev hedniska motiv
men också för att de många gånger användes som en ursäkt för att visa nakna kroppar och
andra syndiga saker. Denna konflikt intresserar mig eftersom konstnärerna hela tiden gick en
balansgång där de var tvungna att kombinera uppdragsgivarnas önskemål med sina egna
konstnärliga ambitioner. Den här typen av ekonomiskt balanserande är även något som
lämpar sig bra i spel och har använts i allt från managementspel till rollspel där spelaren
måste balansera olika fraktioner mot varandra. Även de två andra variablerna är en del av
denna balans då pengar måste balanseras mot konstnärliga poäng. Tillsammans bildar de en
intressant tredimensionell ekonomisk modell för spelaren att navigera i.

4.1.3 Teknologi
I den här delen av konceptdokumentet beskrivs den tekniska visionen och eventuella
utmaningar. Kort fattat så är spelmekaniken i 2D men kan som många liknande spel göras om
till 3D för att ge en bättre närvarokänsla. Det nämns även att färgmatchningen bedömdes
kunna bli ett tekniskt problem, men i prototypfasen som beskrivs nedan, visade det sig inte
vara fallet.

4.1.4 Användargränssnitt
Slutligen finns det en illustration av studions användargränssnitt. Denna illustration blev
sedan grunden i hur studion faktiskt ser ut i spelet.

4.2 Prototypen
Enligt den ursprungliga planen skulle konceptdokumentet följas av en prototypfas på ca fem
veckor där jag med hjälp av spelutvecklingsverktyget Game Maker (Overmars, M. 2007)
planerade att undersöka om spelets grundmekanik var så underhållande som jag tänkt mig.
När jag började med denna prototyp så var jag övertygad om att Game Maker var för
begränsat för att kunna göra det slutgiltiga spelet i. Tanken var därför ursprungligen att jag
skulle fejka de mer tekniskt avancerade delarna, som t.ex. färgmatchning och sedan undersöka
om det gick att göra dem mer ordentligt i andra miljöer så som Direct X eller Open GL under
nästa femveckorsfas av planen. Det tog dock bara ett par timmar av efterforskningar i Game
Maker för att jag skulle inse att det jag ville göra faktiskt var tekniskt möjligt i verktyget.
Efter en vecka hade jag därför uppnått målen för min prototyp utan att behöva fejka tekniken
och jag beslutade mig då för att utveckla hela spelet i Game Maker. Prototypen bevisade
5

dessutom att spelmekaniken var så pass bra som jag hade tänkt mig vilket även intygades av
positiva reaktioner från ett par vänner som fick testa den. I och med att jag blev klar med både
prototypfasen och teknikfasen på en vecka istället för tio så beslutade jag mig vid denna
tidpunkt för att skrota hela tidsplanen och gå direkt in i en improviserande produktionsfas.

4.3 Produktion och kreativt kaos
4.3.1 Arbetsmetod
I förgående avsnitt nämnde jag termen ”improviserande produktion”. Denna term
sammanfattar denna fas i utvecklingen men kräver viss förklaring. Under ett tidigare 10veckorsprojekt arbetade jag i ett team på 11 personer med ett spel som slutligen fick namnet
Flipside of the Divine. Projektet mynnade ut i ett spel som har fått mycket positiva reaktioner
från både spelare och press och lärde mig mycket om hur man kan arbeta för att skapa ett bra
spel. Det som jag tror var nyckeln till att vi lyckades skapa ett så bra spel på så kort tid var vår
arbetsmetod och det är den som jag har försökt att återskapa i detta projekt. Till att börja med
satte vi mycket låga mål för spelet vilket gjorde att vi hade uppnått dem redan efter 5 veckor.
Detta gjorde att vi kunde spendera de följande 5 veckorna med att lägga till nya funktioner
och finslipa nivåerna med hjälp av mycket speltestning. Det är denna arbetsmetod som jag
kallar improvisationsproduktion. Ambitionerna hålls låga i början så att man tidigt har ett
färdigt spel och sedan testdesignas eller improviseras resten av spelet tills tiden är slut. Ett
annat sätt att se på denna metod är att jämföra den med en annan form av konstnärligt
skapande som historiskt sett funnits längre än digitalspeldesign och därför kan anses ha en
bättre terminologi, musik. Klassisk spelutveckling kan jämföras med klassisk musik; först
skrivs designen ner (noterna) sedan produceras spelet. Detta kräver att designen är extremt bra
från början och leder oftast till att spelet inte blir klart i tid. Improvisationsproduktion å andra
sidan är mer som jammande eller en Jimi Hendrix-improvisation. Det behövs fortfarande
något att utgå ifrån så att alla spelar samma låt men projektet är mer flexibelt och kan avslutas
när som helst vilket gör att man slipper förseningar. Det kan dock bli ett ganska kort spel om
man inte inkluderar ett antal nivåer i grundspelet vilket är anledningen till att jag inte är helt
nöjd med antalet uppdrag i spelet. Slutligen skulle man kunna hävda att detta är ett annat sätt
att beskriva iterationsplanering men det stämmer inte riktigt då denna typ av arbetsmetod, så
som jag förstått den är mer planerad. Iterationerna är enligt denna modell planerade från
början medan i min metod planeras inte nästa iteration förrän den föregående iterationens mål
har uppnåtts.

4.3.2 Dynamiska iterationer
Följande avsnitt utgår från den dagbok jag skrivit under projektet och de tankar som ligger
bakom de beslut som togs.

4.3.2.1 Vecka 1 – Prototypen klar
Under dag ett skrev jag konceptdokumentet och under dag två skapade jag prototypen, men
sedan vilade jag inte. I den tidiga prototypen kunde spelaren måla Leonardo da Vincis Mona
Lisa (1503-1505, Musée du Louvre, Paris) med hjälp av en mycket begränsad färgpalett. Till
att börja med var jag inte helt övertygad om att enbart målandet var tillräckligt utmanade så
jag bestämde mig här för att i framtiden experimentera med en tidsbegränsning för målandet
för att skapa samma tidspress som den naturliga låtprogressionen skapar i Guitar Hero
(Harmonix Music, 2005). Mot slutet av veckan hade jag dock fått in ett tidigt
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poängsättningssystem och optimerat penseln vilket gjorde att spelet blev underhållande utan
denna tidspress. Jag behöll dock idén och implementerade den under följande vecka.

4.3.2.2 Vecka 2 – Frihet
I slutet av vecka ett lät jag tre vänner testa prototypen. De testade enskilt prototypen under
ungefär en halvtimme var och jag studerade hur de spelade. Jag noterade problem de stötte på
och frågade sedan om de hade några förbättringsförslag. De gillade prototypen och gav mig
ett par förslag som främst hade att göra med användargränssnittet. Bland annat var ett av
förslagen ett smidigare sätt att välja pensel. I min version scrollade man fram penseln och det
roterade så att när man skrollat förbi den största penseln valdes den minsta, förslaget var att
stoppa scrollandet vid den största penseln samt den minsta, vilket gjorde det mycket lättare att
välja pensel och jag behöll det som en del av spelet. Ett annat förslag var att ersätta mitt drag
n’ drop-system för färgblandning (färger dras till en mixklick där de blandas) med ett
vänster/höger- musknapp system där vänster knapp väljer färg och höger knapp blandar. Jag
implementerade dessa två förslag men behöll drag n’ drop-systemet i bakgrunden vilket
senare skulle visa sig smart då jag beslöt att återgå till det då många testare försökte blanda på
just det sättet.
Under denna vecka föddes även ett par nya idéer. Till att börja med en skärm med det färdiga
verket som visas när en tavla är såld samt statistik om hur duktig spelaren varit och hur
mycket pengar hon tjänat. Tidspressen implementerades och illustreras med ett fönster i
studion där spelaren kan se vilken tid det är genom att världen utanför förändras. Utmaningen
blev dessutom mildare då spelaren inte förlorar om tiden inte hålls, istället ger det en bonus
om verket blir klart i tid. Tanken bakom detta är att tillfredställa två olika spelartyper. Casualspelaren som gillar action kan på detta vis få nästan lika mycket poäng som noggranna
Hardcore-spelaren genom att hålla tiden. Det är dock balanserat så att riktigt noggrant arbete
(på pixelnivå) ger mer poäng än att hålla tiden. Anledningen till detta är att jag vill belöna
spelare som spenderar timmar med en enda tavla. En annan idé som föddes under denna
vecka men som jag inte hann implementera var galleriet, där spelaren kan se alla de tavlor
som hon skapat under spelets gång. Slutligen bestämde jag mig för att skapa ytterligare ett
spelläge, det så kallade friläget. Friläget omnämns som en spelidé i konceptdokumentet men
blev ett eget spelläge först under denna vecka. Det vanliga läget låter spelaren återskapa några
av historiens mest kända verk men är lite kreativt begränsat då det fungerar som ett pussel där
det bara finns en perfekt lösning. Spelaren kan naturligtvis måla vad hon vill men poängsätts
efter hur lik tavlan är originalverket. I friläget har spelarna mer frihet då de själva komponerar
bilden innan de målar den. Detta sker igenom att spelaren får tillgång till en bakgrund samt ett
antal objekt som hon kan placera ut i bilden. Därefter låser spelaren bilden och målar den
sedan precis som i det vanliga spelläget. Jag började implementera detta spelläge under slutet
av veckan men insåg att jag först var tvungen att skapa ett bättre system för inladdning av
uppdrag så det blev inte klart förrän i vecka 3. (Från början lagrades alla resurser i Game
Maker (Overmars, M. 2007) men med det nya systemet flyttades de ut till separata filer.
Fördelen med detta är att jag nu kan göra uppdrag utan att öppna Game Maker.)

4.3.2.3 Vecka 3 – Menyer
Större delen av denna vecka gick åt till att designa och skapa spelets menysystem som
illustreras i Figur 1. Jag valde den tekniskt ganska omständiga profillösningen där varje
spelare får en profil där data sparas. Anledningen till att jag valde att göra på det här viset är
att jag vill att flera olika spelare skall kunna spela på samma dator och på så sätt slipper jag
även skapa ett spar- och laddningssystem då spelarens status automatiskt sparas i profilen då
den förändras t.ex. vid försäljning av en tavla. Jag valde att först strukturera mitt menysystem
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som ett flödesdiagram då jag i tidigare projekt funnit att det är ett bra sätt att få överblick över
vilka menyer som behöver skapas och hur de relaterar till varandra. I figur 1 har jag valt att
illustrera hur man kan röra sig med färger. Gröna linjer betyder att spelaren kan röra sig både
framåt och bakåt medan röda betyder att spelaren enbart kan röra sig åt ett håll. Just de röda
linjerna kan vara lite otydliga och om fler personer hade varit involverade i projektet hade jag
nog förtydligat dem med pilar för att visa riktning men som personlig minnesanteckning
ansåg jag att det räckte med att visa att de är enkelriktade. Det har inte skett några
förändringar av menystrukturen sedan vecka 3 förutom att ”Tutorial” har ersatts av ”Help”.
Anledningen till detta är att jag bestämde mig för att grundmekaniken kan förklaras utan en
”Tutorial” och att resten såsom färgkombinationer och friläget kan förklaras under
kampanjens gång. Stommen till alla menyer skapades under denna vecka men de som blev
helt klara var endast ”Profile”, ”Main Menu” och ”Select Mission”. Den senare, illustrerad i
figur 2 är mest intressant då den innehåller en del intressanta designbeslut som illustrerar hur
jag har tänkt i specifika situationer. Till att börja med vill jag informera spelaren om var vi
befinner oss i historien genom att visa vilket år det är. Designmässigt ger detta spelaren en
känsla av progression då varje avklarat uppdrag förflyttar oss fram i historien men det har
även en lätt undervisande funktion då spelaren lär sig var olika verk hör hemma i historien.
Detta hänger ihop med en övergripande ambition som jag har att försöka undervisa spelaren i
konsthistoria när det är möjligt. Grundtesen är dock att detta inte är något ”serious game” och
underhållningsvärdet går alltid före realismen. I det här fallet är till exempel årtalet en
kompromiss mellan de två verken då de är tillverkade med ett par års mellanrum. Vidare hade
jag en vision i konceptdokumentet att ha två fraktioner av uppdragsgivare i spelet, dessa finns
med i form av de röda vaxblobbarna där deras sigill är stämplat. De har dock i nuläget ingen
spelmekanisk funktion utan är mera till för att informera spelarna om vem det är de arbetar
för. Anledningen till att jag valde att göra så är för att jag inte kände att det tillförde
tillräckligt till illusionen av att vara en målare för att jag skulle lägga tid på det. På
dokumentet visas även en slarvig skiss, målad av uppdragsgivaren, som visar hur de vill ha
bilden. Denna skiss är den fulaste versionen av verket och är till för, som jag nämnde tidigare,
att ge spelarna en hint om vad det är för motiv och för att förstärka känslan av att vara bättre
än andra i spelvärlden på att måla. Intill bilden finns lite information om tavlans namn, hur
mycket pengar verket kan ge, deadlinen samt vilket spelläge den målas i. Allt detta är till för
att hjälpa spelaren att välja mellan de två uppdragen. Slutligen finns det ett personligt brev till
spelaren löst baserat på historiska fakta om verket samt uppdragsgivarens namn. Även här
finns en undervisande ambition men i slutändan är texten tänkt som underhållnig. Varför två
uppdrag? Det började med att varje fraktion skulle ha varsitt uppdrag men eftersom det
systemet slopades blev det mer av ett val som minskar linjäriteten i spelet och ökar spelets
omspelningsbarhet.
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4.3.2.4 Vecka 4 – Pyssel
Under denna period spenderade jag mycket tid med att fixa smågrejer som jag störde mig på
men jag fick även in en del större funktioner samt ett par nya idéer.
Småfixarna är mest användargränssnittrelaterade och inkluderar saker som tydligare ikoner
och konsistens i navigationen. Med detta menar jag saker som att escape-knappen alltid för
spelaren bakåt i menysystemet. Detta är inte särskilt glamorösa grejer men jag har funnit
under min livstid som spelare att dåliga och svåranvändbara användargränssnitt kan vara
mycket irriterande 3 . Jag tror att småsaker som dessa inte bara är irriterande för vana spelare
utan dessutom riskerar att skrämma iväg ovana spelare. I fallet Art Hero är det extra viktigt att
måna om den senare kategorin då de är en stor del av den tänkta målgruppen.
Nya funktioner den här veckan var ett fungerande galleri som låter spelaren se sina tidigare
mästerverk i all sin prakt samt en möjlighet att skala motiven i friläget. Det sistnämnda gör att
spelaren kan skapa illusionen av att objekt är längre bort eller närmare i bilden och bidrar till
att öka den kreativa frihet som jag försöker skapa i detta spelläge.
Slutligen skapade jag under denna vecka en fantasilåda, i det här fallet ett word-dokument
med olika kategorier av mer eller mindre fantasifulla förbättringsförslag. Detta kom under
resten av projektet att bli det ställe dit jag gick för att bestämma vad jag skulle arbeta med för
dagen. Jag började lista både små och stora funktioner samt små och stora buggar. Bl.a.
önskemål om att låta spelaren själv namnge tavlor, fler färger och liggande tavlor. Alla dessa
funktioner utom den förstnämnda kom med i spelet. Anledningen till att jag valde att inte ta
med fria namn trots att det inte hade varit tekniskt svårt är för att jag vill att det skall finnas
någon sorts anknytning till historien och verkets namn är det enda som är kvar då spelaren
redan tagit konstnärens plats.

4.3.2.5 Vecka 5 – Färger
Under denna vecka spenderade jag mycket tid på research. Många klagade över att det fanns
för få färger vilket jag också noterat i min ”fantasilåda”. Jag ville inte få några kritiska
konstnärer på halsen på grund av bristande realism i färgmixandet så jag gav mig ut på
webben för att söka information om saken. Jag hittade många sidor av konstnärer där de
förklarade skillnaden mellan additiv- (ljus) och subtraktiv-färgmixning (pigment). Det jag fick
ut av allt detta var att jag behövde ett system byggt på det subtraktiva färgmixningssystemet
då det är detta som gäller för pigmentmålning. Tyvärr var dessa sidors information
ofullständig så det hela slutade med att jag hamnade på den i akademiska kretsar ifrågasatta
Wikipedian, där inte helt oväntat hela pigmentsystemet fanns - plus RGB-koder så att
färgcirkelns alla färger lätt kunde översättas till det additiva system datorer använder
(Wikipedia, 2008). Hur motiverar jag då användandet av Wikipedian i akademiska
sammanhang? Svaret är att min rapport inte handlar om färgmixning utan om skapandet av
mitt verk och verket är i sin tur ett konstnärligt projekt som inte har några ambitioner om att
vara historiskt korrekt i varje liten detalj. Som speldesigner har jag valt att lita på den
information som finns i Wikipedian då jag är övertygad om att det system som jag bygger på i
denna information kommer att vara tillräckligt korrekt för att skapa illusionen av att vara det.
Går man tillbaka till min frågeställning så är det ju just det som är syftet med projektet, att
Som i t.ex. PC-versionen av Assassins Creed (Ubisoft Montreal, 2008) där spelaren måste
trycka på menyalternativet exit fyra gånger för att avsluta spelet.
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skapa en illusion. Det system som dessa efterforskningar slutligen utmynnade i är byggt på
den subtraktiva färgcirkeln och låter spelaren blanda 6 grundfärger (svart, vit, gul, röd, blå,
grön) till 44 olika färger. Jag kommer troligen aldrig att använda alla dessa färger i något
uppdrag men möjligheten finns. Jag fann i Wikipedian utöver information om färgcirkeln även
information om olika pigment. Detta blev i den mån det gick grunden för mina färger så att de
har de nyanser som var tillgängliga under renässansen, spelets blå färg är t.ex. baserad på
pigmentet ultramarin.

4.3.2.6 Vecka 6 – Horisontalt
Till att börja med lade jag till stöd för liggande tavlor. Att inte ha med det från början (det
första systemet antog att alla tavlor såg ut som Mona Lisa (Leonardo da Vinci, 1503-1505,
Musée du Louvre, Paris) var ganska klantigt då det egentligen inte är särskilt många tavlor
som är vertikala. Att enbart ha vertikala och horisontala tavlor visade sig dock mot slutet av
projektet inte heller vara tillräckligt och detta system genomgick då ännu en förändring som
beskrivs under den berörda perioden. Under denna vecka skapade jag även ett nytt
frilägesuppdrag för att testa denna nya möjlighet. Det intressanta med detta uppdrag är att det
baserar sig på Sandro Botticellis verk Birth of Venus (ca. 1485, Galleria degli Uffizi,
Florence). Detta är intressant därför att när jag först skapade friläget var jag övertygad om att
jag inte skulle kunna basera de fria uppdragen på verkliga verk då delar av bakgrunden i
tavlorna skulle få vita fläckar av friläggningen av objekten. Med hjälp av diverse knep i
grafikprogrammet Photoshop (Photoshop, 2005) lyckades jag dock i detta verk täcka dessa
fläckar på ett hyfsat snyggt sätt och jag bevisade att det var möjligt att använda verkliga tavlor
i friläget. Vidare lade jag till en ny, större pensel i spelet men den skapade stora
prestandaproblem så jag fick lägga den på is tills jag kom på en lösning på problemet vilket
beskrivs i avsnittet om vecka 8.

4.3.2.7 Vecka 7 – Forskning
Under den här veckan tog jag en paus från det praktiska arbetet med spelet och läste i lite
böcker, bl.a. Nothing if not critical: selected essays on art and artists (Hughes, 1990) och Art
and Visual Perception: a Psychology of the Creative Eye (Arnheim, 1974). Jag fick inte ut så
mycket av det förutom ännu en bekräftelse på att konstnärer under renässansen gärna
förskönade verkligheten för att tillfredställa sina arbetsgivare. Detta illustreras delvis redan i
spelet då motivet alltid är fulare än den tavla som spelaren målar. Det den här veckan gav mig
var dock idén att gå ett steg längre och försöka dramatisera motiven så att de berättar en
historia. Detta började jag dock inte med på allvar förrän mot slutet av projektet då jag
skapade de första riktiga uppdragen i kampanjen och cementerade den grafiska stilen för
motiven, men jag tänker ändå förklara idén i det här avsnittet. Det jag menar med
dramatisering är att jag försöker berätta en annan historia med hjälp av modellerna än den
som finns i det slutgiltiga verket. I en scen har jag till exempel två unga damer där en har
rollen som jungfru Maria och den andra är en budbärare. I den här scenen skapar jag en
konflikt enbart med hjälp av ansiktsuttryck, Mariamodellen är glad för att hon fått äran att
vara verkets huvudperson medan budbärarmodellen ser mindre glad ut då hon enligt min
bakgrundsberättelse är avundsjuk på Mariamodellen. Jag har framför allt arbetat med
ansiktsuttryck då bilden inte får skilja sig allt för mycket från det som spelaren målar men i ett
annat motiv har jag låtit konstnären skapa en religiös scen genom att hänga upp pappänglar i
trådar och utrustat sina helgonmodeller med pappglorior. Anledningen till att jag vill skapa
dessa små dramatiska detaljer är att jag vill visa att omständigheterna kring verkens tillkomst
kanske inte var så glamorös som man kan föreställa sig och jag anser att det även bidrar till att
ge mer närvarokänsla och mänsklighet i spelet.
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4.3.2.8 Vecka 8– Optimering
Tidigare nämnde jag att prestandan gick ner enormt när stora penslar användes. Med hjälp av
ett par vänner lyckades jag finna en lösning på detta problem under denna vecka. Jag fick
programmera om hela grundmekaniken i spelet men resultatet blev över förväntan och med
mera flyt i spelet blev det dessutom mer underhållande. Med denna förändring kom även
många bonuseffekter som minskade laddningstiderna på många ställen i spelet. Vad jag
gjorde denna vecka är inget som syns i spelet men det var nödvändigt för känslan.

4.3.2.9 Vecka 9 – Kapitalism
Under denna vecka var det påsk men jag hann ändå med att påbörja spelets affär. Affären är
till för att ge spelaren något att spendera de intjänade pengarna på och fungerar därför som ett
sorts belöningssystem. Den har även en sorts rollspelsfunktion då de objekt som kan köpas, så
som penslar i olika storlekar, ökar spelarens valmöjligheter och därför kan sägas utveckla
spelarens karaktär. I början såldes bara just penslar i affären men senare tillkom även
geometriska former som jag beskriver i nästa avsnitt.

4.3.2.10 Vecka 10 – Geometri
Under denna vecka förbättrade jag
användargränssnittet i friläget men den
mest intressanta nyheten är de
geometriska formerna. Dessa kom till i
diskussion med min handledare och är
baserade på det faktum att konstnärer
under olika perioder har varit intresserade
av olika matematiska teorier. Tanken är
att dessa former skall leda spelaren till att
använda sig av dessa i friläget och varje
form är baserad på en trend inom
konsthistorien. För att illustrera hur detta
fungerar tänker jag beskriva triangeln.
Under den tidiga renässansen använde sig
en del konstnärer av detta koncept i
framför allt religiösa bilder som t.ex. den
fresk som är illustrerad i Figur 3.
Konstnärerna arrangerade objekten i sina
verk så att de bildar en triangel. Oftast var
det översta objektet Jesus eller Maria

Figur 3. (Masaccio, ca. 1425, Santa Maria Novella,

Florence)

medan de två nedre kunde vara, som i det här fallet, två helgon. I spelet kan spelarna köpa
dessa former och när de sedan spelar ett fritt uppdrag kan de välja en av dessa. När en
geometrisk form är vald så visas ett antal ringar över motivet (Figur 3). Genom att placera de
olika objekten som finns tillgängliga i dessa ringar så kan spelaren få en ganska kraftig bonus.
Detta är ett sätt att ge spelaren incitament att anamma dessa former utan tvång och för att
vidare motivera användandet av nya former så ger de högre bonus. Detta betyder att spelaren
omedvetet kommer att lockas att använda den geometriska form som var populär under den
perioden de befinner sig i.
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4.3.2.11 Vecka 11 – Tillbaka där vi började
I början av projektet så valde jag att testa ett annat system för att välja färger än det jag
ursprungligen tänkt. Detta system är snabbare men svårare för nya spelare att ta till sig så
under denna vecka bestämde jag mig för att återgå till det ursprungliga systemet. Jag behöll
dock det nya systemet som ett alternativ i ”options-menyn” så att mer vana spelare kan välja
det om de gillar det bättre. En annan mindre ändring som jag gjorde under denna vecka var
att ändra systemet för poängsättning i studion från att spelaren behövde trycka på knappen
”Judge” för att få sin poäng uträknad till ett system som poängsätter i realtid. Förutom att det
reducerar antalet förvirrande knappar i spelet så ger det även bättre feedback till spelarna som
nu när som helst kan se om de gör rätt eller fel. Jag fixade även ett par buggar denna vecka
och jag började känna att jag nått en nivå där det var dags att börja göra uppdrag på allvar.

4.3.2.12 Vecka 12 – Ljud och Bild
Under de två första dagarna under veckan började jag experimentera med ljud och musik. Jag
hittade passande ljud för när tiden på dagen ändras mellan kväll, natt, morgon och middag.
Detta är ett sätt att tillsammans med bilderna i fönstret uppmärksamma spelarna på hur
mycket tid de har kvar. När jag valde dessa ljud försökte jag kombinera dem med en tydlig
känsla av att vara i en medeltida stad. Morgonen illustreras t.ex. av en tupp medan middagen
illustreras av kyrkklockor. Jag skapade även en bakgrundslåt som är lovande men den
behöver mer arbete och det är inget som jag prioriterade som viktigt nog att lägga tid på under
projektets sista veckor. Mot slutet av veckan började jag planera och skapa de första verken i
kampanjen. Jag beslutade mig för att försöka ta mig igenom 1300-talet snabbt då verken
under denna period är rätt lika varandra men det blev ändå fyra stycken som illustrerar var
bildkonsten befann sig innan renässansen samtidigt som de lär ut grunderna i
färgblandningssystemet. Jag stötte dock på två problem under denna vecka; dels passade
nästan inget av de verk jag valt i mina två ramar (en stående baserad på Mona Lisa (Leonardo
da Vinci, 1503-1505, Musée du Louvre, Paris) och en liggande baserad på Nattvarden
(Leonardo da Vinci, ca. 1495-1498, Santa Maria delle Grazie, Milan)) då det verkar ha varit
populärt under 1300-talet med helt fyrkantiga tavlor. Det andra problemet var att det inte
fungerade att enbart slänga på ett filter i Photoshop (Photoshop, 2005) över originalbilden för
att skapa motiven då de fortfarande var för lika originalet och detta gav spelaren en känsla av
att kopiera snarare än att skapa. Det första problemet löste jag under denna vecka med hjälp
av en tredje upplaga av ram- och duk-systemet där ramen byggs upp dynamiskt av tiles 4
istället för att vara begränsad till visa mallar. Detta betyder att jag nu kan ha bilder med vilka
proportioner som helst så länge de är rektangelformade och detta är bra då det innefattar en
majoritet av konsthistoriens samlade verk. Det andra problemet fick en lösning under följande
vecka.

4.3.2.13 Vecka 13 – Rörlinje
Under föregående vecka började jag arbeta med uppdragen men förut hade jag bara skapat
enstaka uppdrag för att testa systemet så jag saknade en bra arbetsmetod. Dessutom återstod
problemet med att motiven var för lika originalbilden. Lösningen på detta motivproblem blev
att måla konturer på den enkla bilden (den som spelaren verkligen målar) och använda
resultatet som motiv. Detta fungerade bra då det ger motivet ett ”tecknad” utseende som inte
Tiles är ett begrepp som brukar användas av spelutvecklare för att beskriva små bilder som
används för att generera större bilder. I det här fallet finns det t.ex. 8 olika ramdelar som i
spelet kopieras och organiseras så att de tillsammans bildar en ram som passar den aktuella
tavlan.
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är för likt originalbilden samtidigt som det både ger spelaren klar information om vilka färger
som skall användas samt möjligheter att skapa det drama i bilden som jag nämnde i avsnittet
om vecka 7. Slutligen tog jag fram effektiva metoder för att skapa dessa uppdrag under denna
vecka och åtta uppdrag kan nu betraktas som hyfsat färdiga och vägen är öppen för att
producera flera.
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5. Diskussion
5.1 Estetisk diskussion
Spelet kan beskrivas som en blandning av ett pussel och spelet Guitar Hero (Harmonix
Music, 2005). Det är ett pussel därför att det i princip handlar om att välja rätt bit på rätt plats
och därför att det åtminstone i det vanliga spelläget bara finns en korrekt lösning. Spelets
mekanik har inte så mycket med Guitar Hero att göra förutom det faktum att båda spelen har
den pusselliknande egenskapen med en korrekt lösning som definieras i boken Rules of Play
(Salen & Zimmerman, 2004) med följande citat: ”A puzzle is a special kind of game in which
there is a single correct answer or a set of correct answers.” (Salen & Zimmerman, 2004, s.
83). En intressant detalj är att båda spelen har ett visst begränsat mått av frihet som bidrar till
en känsla av kreativitet, I Guitar Hero har spelaren möjlighet att förgylla låtarna med vibraton
medan Art Hero har det fria spelläget. Här är dock Art Hero något mer fritt då vibratona i
Guitar Hero poängsätts och därför kan anses vara en del av pusslet även om de inte är
nödvändiga för att bli godkänd på låten. Art Hero uppmanar visserligen till specifika
lösningar på positioneringsproblemet genom de geometriska formerna men fram till dess att
spelaren har skaffat dem finns ingen positionering som belönas extra mycket och även efter
det att spelaren skaffat dem så poängsätts fortfarande inte skalningen. Men i slutändan är det
framför allt illusionen av att vara skicklig på något som Art Hero har gemensamt med sin
musikaliska förebild. I båda fallen uppnås detta genom att lura spelaren med ett sorts
förvrängt orsak/verkan-förhållande. I Guitar Hero kan en vickning på ”strängen” resultera i
att 10 eller fler noter spelas upp medan spelaren i Art Hero målar ett stort antal nyanser med
hjälp av en enda färg.
Anledningen till att spelet är unikt beror dock främst på att inspirationen inte kommer från
andra spel. De flesta av spelets funktioner är istället hämtade från studier av konsthistoria,
t.ex. grundmekaniken, de geometriska formerna. Även små detaljer så som det faktum att
modellerna inte ser ut som på målningen har sin bas i historien. Det är klart att jag inte varit
immun mot influenser från alla de spel jag spelat i mitt liv men jag är övertygad om att det
enda sättet att göra nyskapande spel är att studera andra saker än just spel och jag hoppas att
detta verk är ett bevis för det.

5.2 Kontext
När jag började fundera över vad jag skulle göra för spel så bestämde jag mig tidigt för att
testa något galet som aldrig gjorts förut (jag kan visserligen inte garantera att detta koncept
aldrig testats förut men jag har i alla fall aldrig hör talas om något liknande). Anledningen till
att jag ville testa något galet är att jag är ganska säker på att jag inte kommer att ha några
möjligheter till det då jag kommer ut i den bistra verklighet av kloner som dominerar
spelbranschen idag. Men under projektets gång har jag lärt mig att verkligheten kanske inte är
så bister trots allt. I nuläget är Nintendo DS världens mest sålda spelkonsol och i och med att
det är en bärbar konsol med begränsade möjligheter kan budgeten hållas under de hundratals
miljoner som är standard i andra kommersiella produktioner. Mitt spel passar dessutom
perfekt till denna konsol då användargruppen är större och mer varierad än för de mera
påkostade konsolerna och den är dessutom utrustad med ett pekskärmsanvändargränssnitt som
är som gjort för att måla med. En annan intressant plattform skulle vara de allt kraftfullare
mobiltelefonerna så som Apples iPhone där även många av dem delar fördelarna med DSkonsolen i fråga om användargränssnitt och användare. Vad jag vill komma fram till med
detta är kortfattat att om kostnaderna och därmed riskerna kan hållas nere så finns det mer
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utrymme för tokiga idéer även i kommersiella sammanhang något som t.ex. bevisas av DS
spel som Dr. Kawashima's Brain Training: How Old Is Your Brain? (Nintendo, 2006 ).
Anledningen till att jag ser en varierad användargrupp som en fördel för mitt spel är att det
inte nödvändigtvis riktar sig till de mest rutinerade spelarna. Jag har egentligen inte designat
spelet med någon speciell målgrupp i åtanke men jag tror det i sin pusselnatur kan attrahera
nya målgrupper som t.ex. kvinnor och äldre, men i slutändan riktar jag mig framför allt till
alla människor som är intresserade av konst.

5.3 Kunskapsprocessen
Det här avsnittet är tätt knutet till syftet med den här rapporten då det är en viktig del av
arbetsprocessen. För att jag skulle kunna genomföra projektet krävdes det kunskaper inom
både teknik och design men framför allt konsthistoria. Kunskaper om design ansåg jag mig
redan ha tillräckligt av efter två och ett halvt års studier inom speldesign så under projektets
gång var det framför allt de två andra områdena som jag studerade. På tekniksidan hade jag
sedan tidigare ganska bra kunskaper om utvecklingsmiljön Game Maker (Overmars, M. 2007)
men det är kanske ändå på detta område som jag lärde mig mest. Jag använde mig framför allt
av programmets utmärkta dokumentation för att lösa problem men utnyttjade även det
officiella internet forumet för mer komplexa frågor. Trots att spelet handlar om konsthistoria
så studerade jag det inte i så stor utsträckning under själva projektet men kunde använda de
kunskaper jag fått under en kurs i ämnet som jag läste föregående termin. Jag läste dock, som
nämns i arbetsavsnittet, delar av ett par böcker under en period av projektet för att få
inspiration. När jag designade uppdragen mot slutet av projektet använde jag flitigt Janson's
History of Art (Davies m.fl. 2007) för att kunna förmedla en relativt korrekt bakgrundshistoria
kring verken. Slutligen använde jag mig av internet för att få inspiration till vissa delar av
designen, framför allt färgblandningssystemet som baseras på information från Wikipedian.
I slutändan är min arbetsmetod både när det gäller design och programmering väldigt trial
and error baserad och majoriteten av de kunskaper jag skaffat mig har kommit från att helt
enkelt arbeta med spelet. T.ex. har jag lärt mig extremt mycket om hur Game Maker fungerar
genom att testa olika lösningar på problem. Designmässigt har jag även testat olika lösningar
och framför allt lärt mig mycket om hur användargränssnitt kan göras smidigare. Några
gånger har jag låtit vänner testa spelet och feedback från dem har även det varit en viktig
kunskapskälla. En annan stor inspirationskälla har varit min handledare Ola Holmdal som jag
diskuterat både spelmekanik och konsthistoria med samt min konsthistorielärare Geebo
Church som tipsade om litteratur som jag kunde fördjupa mig i.

5.4 Genusperspektiv
Mitt verk tar inte ställning till frågan om genus lika lite som det tar ställning till religion eller
politiska frågor. Spelet återger den bild av västerländsk konsthistoria som framför allt
porträtteras i Janson's History of Art (Davies m.fl. 2007) utan att lägga till egna värderingar.
Av författarnas namn kan man gissa sig till att könsfördelningen är ungefär 50 % och detta
kan även vara skälet till att författarna i den version jag använt som källa ansträngt sig för att
ta med fler kvinnliga konstnärer. De är dock fortfarande få i förhållande till andelen män och
jag har valt att inte studera varför det är så eftersom jag anser det vara irrelevant för min
frågeställning som är inriktad på spelmekanik och inte genushistoria.
I de verk som förekommer i spelet återges de värderingar som var rådande under den period
då de skapades. Jag delade in dem i två kategorier beroende på uppdragsgivare, kyrkan och
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den rika eliten. I konceptavsnittet diskuterade jag deras olika smak och konstaterade att
kyrkan föredrar religiösa motiv medan eliten är intresserade av mer ockulta motiv och nakna
kroppar (både män och kvinnor). I båda kategorierna visas vad som skulle kunna ses som en
ensidig kvinnosyn. I de religiösa motiven är kvinnan ofta en modersfigur (Maria) medan hon i
de ockulta motiven är en symbol för åtrå. Jag anser att detta är ett mycket intressant ämne
men även detta är inget jag själv har haft tid att fördjupa mig då det inte är relevant för
frågeställningen.

5.5 Slutsats
Hur kan illusionen av att vara en skicklig renässansmålare förmedlas i ett spel? Verket
besvarar denna fråga genom att visa på en variant av hur detta kan uppnås. De som har testat
spelet hävdar att det ger en illusion av att måla eller i alla fall att skrapa fram bilder. En testare
fick först testa den tidiga prototypversionen av spelet där jag använde abstrakt grafik för
motivet och sedan en senare version där jag experimenterade med mer realistiska motiv.
Reaktionen från testaren blev att spelet var mindre underhållande i den senare versionen då
tavlan där var för lik motivet. Detta kan ses som ett bevis för att åtminstone denna del av
designen är viktig för underhållningsvärdet och för illusionen av skicklighet. Min slutsats är
därför, baserad på de reaktioner jag mottagit av testare, att verket visar en metod för att uppnå
syftet. Jag medger dock att det är mycket möjligt att det går att ytterligare förstärka illusionen
av målning samt motverka skrapkänslan och det är något jag kommer att fortsätta att
experimentera med.
Var min arbetsmetod väl lämpad för att uppnå syftet? Testarnas reaktioner visar att syftet
uppnåtts och vi kan därför kan konstatera att den improviserande arbetsmetod jag valt var
lämplig. Nyckeln till resultatet är att jag snabbt byggde ihop en prototyp som bevisade att
designen fungerade. Detta gav mig mycket tid åt att förbättra tekniken och testa ytterligare
metoder som tillsammans bidrar till att förstärka illusionen. Kortfattat så visar verket på en
effektiv metod att uppnå den åtråvärda illusionen och den improviserande arbetsmetod jag
använde var ett effektivt sätt uppnå detta.
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7. Appendix

Konceptdokument – Art Hero
Introduktion
Art Hero är ett unikt spel som låter spelaren ta rollen som en renässansmålare.
Ett unikt system låter spelarna återskapa många av de största verken under
eran samtidigt som de måste balansera konstnärlig frihet mot politiska och
ekonomiska intressen.

Målgrupp
Spelet är utvecklat för PC och riktar sig till alla som är intresserade av konst.
Systemkraven är låga vilket ger en stor potentiell marknad och spelet befinner
sig i samma gren av Casual Simulation som spelen Guitar Hero och Rock
Band. I likhet med dessa spel känner spelarna sig som duktiga konstnärer
(Rockstjärnor) samtidigt som de lär sig om den västerländska konsthistorien
under renässans eran (Rockhistorien).

Värld/Miljö/Narrative
I spelet tar spelaren rollen som en icke namngiven konstnär under
renässansen, en period som sträcker sig från ungefär 1400 till 1600. Under
denna period ansågs konstnärerna mer som hantverkare än de fria bohemer
som vi har idag. Det innebär att spelarna inte är fria att måla hur de vill utan
får uppdrag från de olika makthavarna under eran, dvs. kyrkan, adeln och
handelsmän. Detta uppdragssystem låter spelaren måla de mest kända
verken under perioden, t.ex. verk av Leonardo da Vinci och Raphael, men
även en del mindre välkända verk. Spelet utspelar sig framför allt i Italien men
gör även avstickare till det andra konstcentrumet under eran, Holland.
Slutligen finns det en konflikt mellan konstnärlig innovation och ekonomiska
intressen. Uppdragsgivarna har mycket specifika mål med sina beställningar
och ger lägre ersättning om spelaren lägger till saker som är kontroversiella,
t.ex. antireligiösa symboler i en tavla avsedd för kyrkan (är det allt för
uppenbart antireligiösa riskerar spelaren dessutom att brännas på bål). Dock
belönas dessa rebelliska initiativ med konstpoäng som ger spelaren
möjligheten att låsa upp nya tekniker (pengar används till att köpa andra
saker så som verktyg och färger). Hur tavlan komponeras påverkar även
fraktionernas villighet att anställa spelaren. I nyss nämnda exempel skulle
kyrkan vara mindre vilig medan adel och handelsmän får ökat intresse.
Grafisk sett finns varje verk i tre versioner; en skiss, ett motiv och det färdiga
verket. Skissen är en slarvig version av hur uppdragsgivaren vill att bilden ska
se ut och fungerar som mål för spelare som vill tillfredställa arbetsgivaren.
Varje verk har ett antal motiv som kan användas för a komponera verket. I
Mona Lisa t.ex. är ett av motiven modellen som poserar i konstnärens studio
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och ett annat bakgrundslandskapet, antingen som skiss eller ute i det fria (de
flesta konstnärer under denna period lämnade aldrig sin studio under verkets
slutförande utan använde skisser av landskap som de eller deras lärjungar
målat tidigare). Dessa motiv målas i lager så att de är oberoende av
varandra. Slutligen skapar spelaren verket genom att ”upptäcka” det på sin
duk. Om spelaren är skicklig kommer denna version att se ut som det kända
verk som uppdraget var att måla.

FIGUR 3. ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Gameplay
Grunden i spelet är studion där spelaren komponerar bilder men det finns
även en ekonomidel där spelaren kan uppgradera sin utrustning och ”köpa”
ny tekniker.

Måla

När spelaren väljer att anta ett uppdrag så får spelaren tillgång till de motiv
som kan användas för att komponera bilden. Uppdragsgivarens vision visas
20

som en slarvig skiss på spelarens staffli (Assignment i fig 1.). Om spelaren väljer
att försöka tillfredställa uppdragsgivaren så blir målet att försöka skapa en
bättre version av skissen. Nästa steg är att välja ett av motiven att börja med,
vanligen en modell eller en bakgrund. Sedan används ”en målruta”
(Targeting square i Fig. 1.) för att positionera motivet i bilden. Nästa steg är att
välja en färg på paletten (Palette i Fig 1.) och börja måla. Det finns endast ett
antal färger men det går att kombinera dem för att skapa nya färger. Den
färg som är vald eller kombinationen av två färger visas på paletten som
”vald färg” (Selected color i Fig 1.). När en färg är vald gäller det för spelaren
att måla med den på de områden där den överensstämmer med motivet.
Om spelaren målar på rätt ställe med rätt färg så ”upptäcks” den delen av
bilden, dvs. en del av originalbilden avslöjas. Om det är fel färg på fel ställe
avslöjas istället en förvrängd version av originalet eller något annat som inte
passar in. När spelaren har målat alla motiv (alla behöver inte målas men det
ger mindre pengar om bilden inte är komplett) och är nöjd med sin
komposition så skickas den till uppdragsgivaren som bedömer den utefter hur
pass bra den överensstämmer med målbilden och betalar därefter. Slutligen
bör nämnas att vissa motiv som finns i originalbilden ger konstpoäng istället för
pengar då de är kontroversiella. Dessa finns inte med i uppdragsgivarens
målbild men spelaren får tillgång till dem under målningsfasen.

Ekonomi

Pengar och konstpoäng kan användas till att köpa verktyg respektive
tekniker. Det kan t.ex. handla om penslar av olika storlekar och tekniker så
som cast lightning. Dessa tekniker låser upp möjligheten att måla de konstverk
som är målade i den dem. Som nämnt tidigare är det bästa sättet att få
pengar att tillfredställa uppdragsgivaren medan det motsatta ger konstpoäng. Detta innebär att spelarna inte kan vara vän med alla om de vill ta
sig vidare i spelet. Det är en balansgång där spelarna måste växla mellan
uppdragsgivare och ibland tillfredställa dem för att inte göra någon sida
alltför upprörd. Blir en sida riktigt arg kan det nämligen sluta med att spelaren
bränns på bål av kyrkan eller halshuggs av adeln/handelsmännen, vilka är
spelets två fraktioner.

Teknologi
Prototypen är i 2D men det finns även möjlighet att rendera studion i 3D i en
slutlig version medan själva spelmekaniken fortfarande är i 2D.

Prototypen

Målet med prototypen är att undersöka om grundmekaniken i spelet, dvs.
målandet, fungerar. De flesta delar av denna process går att göra i Game
Maker vilket är att föredra då det går fortare och ger mer tid åt att finslipa
eller göra om grundmekaniken. Den stora utmaningen blir dock färgmatchningen. Tanken är att det skall finnas en dold förenklad version av
konstverket som innehåller information om vilken färg som passar i vilket
område (detta illustreras i Fig. 2). Det bästa skulle vara om det gick att
analysera bilden direkt med det är troligen omöjligt att göra i Game Maker så
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för att det skall gå snabbare att göra prototypen blir lösningen, att för hand,
dela upp bildens färgområden i individuella objekt som innehåller information
om position och färg.

FIGUR 4. FÖRENKLAD SPELVERSION

Avslutning
Det här spelet är ett försök att göra någonting helt nytt, ett spel som låter
spelaren skapa i stället för att förstöra i en värld som sällan porträtteras i spel.
Art Hero låter spelare utan något som helst sinne för måleri känna hur det är
att vara ett geni medan de återskapar några av de mest kända konstverken i
historien.
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