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”Videogames etch memorable, high-speed imagery on to millions of retinas in the industrialized 

nations. They are rewiring our minds. This is both an opportunity and a danger. If videogames 

continue to plough clichéd visual and formal ruts, they will furnish the anomic mental landscape of 

an impoverished and unimaginative future generation, not only for artists but people in general. 

Which is why it is so important for videogames to continue aiming at creative revolution, in any 

number of wonderful and strange directions." — Steven Poole1

Inledning

I denna uppsats kommer jag ta upp  det senaste tillskottet i den mängd olika medium och tekniker 

jag använder: TV-spelet. Det är ett medium som människor börjat bli vana vid och som blivit allt 

simplare att skapa för den som inte är så tekniskt lagd. Min tanke med uppsatsen var att skapa min 

egen spelteori som jag kan använda i mitt konstnärsskap. Jag inser att  följande texter är mer av en 

introduktion och inte speciellt djupgående. TV-spelen består av så många olika lager, och kan 

vinklas på alla möjliga sätt: som underhållning, politiska redskap, reklam och psykisk träning till 

exempel, så denna text är mer personlig och snäv. Den som får blodad tand kan läsa de böcker som 

jag använt som underlag (förutom min egna erfaranhet som livslång gamer). De är följande: Trigger 

Happy: The Inner Life of Videogames av Steven Poole, Hamlet on the Holodeck: The Future of 

Narrative in Cyberspace av Janet H. Murray samt How to do things with videogames av Ian Bogost. 

Jag kan också varmt rekommendera de spel som omnämns i uppsatsen för den som är intresserad av 

utforska mediet.
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Generation Playstation

I min familj har konsten varit en självklarhet — mina båda föräldrar studerade på Valand 

Konsthögskola tillsammans på 80-talet och har sedan dess varit aktiva konstnärer. På Galleri 1 i 

Göteborg finns en dörrkarm med blyertsstreck, namn och årtal. Längst ner på karmen börjar det: ett 

streck, Ossian - 90, lite högre upp ett till, Ossian - 91, och så fortsätter strecken uppåt allt eftersom 

åren gått. Jag har vuxit på längden i gallerimiljön. Vitmålade väggar, ett gult sken från riktade 

spottar och så objektet de belyser: en tavla, relief, eller skulptur. Jag växte upp med en idé om att 

det är så det alltid varit och ska fortsätta vara. I den miljön fanns ett rätt och ett fel, jag fann en viss 

trygghet i det. Att, när jag var yngre och satt i min mammas ateljé, kunna säga saker som "den där 

ljusrosa nyansen är helt rätt för verket" eller "det  krävs något i detta 

hörnet för att väga upp kompositionen" och känna att det fanns något 

som backade detta. Då menar jag inte direkt färgteorin eller det 

gyllene snittet, utan mer det sublima. Något jag inte försökte sätta ord 

på då och fortfarande inte lyckas rama in. I gallerimiljön, den vita 

kuben, lärde jag mig att alla konstnärer bör ha sitt eget särskilda 

uttryck, och att man hittar det genom att  titta bakåt i tiden. Min 

pappas konst har sin rot i konstruktivismens bildvärld där varje form 

ses för vad den är: en cirkel är en cirkel, en kub är en kub, osv. Inte 

abstraktion, inte metafor. När jag en gång frågade min mamma vilken 

ism hennes konst tillhörde berättade hon att alla nutida konstnärer 

tillhörde samtidskonsten, men att hon hämtade sin inspiration ur 

symbolismen från det sena 1800-talet. Symbolisterna använde sig av 

figurers inneboende kulturella betydelser för att berätta något.

Jag har alltid beundrat mina föräldrars konst, och när jag själv tagit 

min egna kreativa steg in i konstvärlden, så har det varit i deras 

fotspår. Samtidigt har jag vuxit upp  med en ångest över att bli en 

kopia eller något slags resultat av ett plus ett. Så blev det ju inte, 

förstås. Och om vi spolar tillbaka till början av 90-talet igen så kan vi 

se varför; Teenage Mutant Ninja Turtles, E-type, Sonic The 

Hedgehog, Disneyklubben. Mina föräldrar har sina rötter och jag har 

mina: djupt rotade i 90-talskulturen, konsumerismens och 

kommersialismens bildvärld.
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Mitt första TV-spel var Sonic 2. Jag lånade en väns Sega Mega Drive och spelade konstant en hel 

helg. Vet ej hur bra jag var eller om jag ens förstod vad spelet gick ut på. Jag minns bara en känsla 

av fart och häftiga färger och någon sorts naiv lycka. Sedan dess har jag varit en spelare. Det är min 

favoritsyssla och ett huvudintresse. I min hjärna finner man namn på Pokémon där man på andra 

hittar namnen på Sveriges kungar och drottningar, och när jag ser bilder på New York känner jag 

igen mig från Liberty City (staden i Grand Theft Auto III, IV bygger på NY) istället för tvärtom.

Varför spelar jag? För mig har det aldrig varit någon stor fråga. Jag har aldrig "vuxit ur" TV-

spelen som många andra utan de har snarare växt upp  med mig. Nuförtiden läser jag mycket om 

TV-spelen och teoretiserar själv om spelandet i sig. Men det har alltid stått i konflikt med mitt 

övriga professionella liv (som konstnär) — hur kan jag som uppvuxen i den vita kuben förhålla mig 

till TV-spelet som brukar klassas som en ren underhållningsprodukt? Faktum är att  jag fram tills 

nyligen känt ett behov av att censurera denna del av mig från mitt konstnärskap. Jag har lånat 

färger, former och ljud från TV-spelens värld, men aldrig varit öppen med var de kommer ifrån. Nu 

vill jag avsluta denna konflikt  och istället för att ägna mig åt frågan "varför spelar jag?" fråga: "hur 

kan jag kombinera mitt huvudintresse med mitt konstnärskap?"

Kan man spela ett konstverk?

"Kan spel vara konst?" är en fråga som då och då dyker upp 

i speljournalistiken och oftast viftas bort  på grund av att 

många spel inte ens gör anspråk på konsten. Jag tror också att 

det krävs en tydlig konstnär någonstans i produktionen för att 

någon ens ska tänka tanken. Det senaste decenniet har ett fåtal 

spel fått frågan att dyka upp, och alla de spelen har gemensamt 

en singuljär frontfigur, likt regissören i en filmproduktion; 

Hideo Kojima (Metal Gear Solid), Keita Takahashi (Katamari 

Damacy, Nobi Nobi Boy) och Fumito Ueda (ICO, Shadow of 

The Colossus) är några exempel. "I don’t see my video games as an art. I think that video games are 

products, and they should be accepted by a wide audience." säger Ueda om sina spel, men är inte 

spelet som medium en konstform i sig, likt alla andra etablerade former?2 Jag tycker att spelet som 
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2 Ueda: Games are Products, Not High Art http://www.gameinformer.com/b/news/archive/2011/03/05/ueda-games-
are-products-not-art.aspx

Shadow of the Colossus, 2005
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medium är en perfekt  behållare för konst. Jag tycker heller inte det krävs ett anspråk från skaparnas 

sida att göra konst, för att det ska bli det. 

I boken How to do things with videogames skriver Ian Bogost om olika sätt att använda tv-spel 

utanför sitt tradiotionella sammanhang, som till exempel reklam eller politik. I ett kapitel om spel 

som konst skriver han om ”art-games” och ”game art”. Game art, eller spelkonst, är de spel som vi 

är vana att se i konstsammanhang. Det är konst som använder spel som material, snarare än 

medium. I boken nämns Cory  Arcangels verk Super Mario Clouds som 

exempel: en hackad Super Mario-kasett där alla objekt förutom himlen 

och molnen är raderade.3 Resultatet  blir en installation snarare än ett tv-

spel, eftersom det inte längre går att spela.

Art-games, eller konstspel, är tvärtom spelbara verk. Termen kan 

jämföras med art-film, det är alltså spel som inte nödvändigtvis är gjorda 

för att behaga och underhålla spelaren, men som ändå kan vara givande 

att spela. Det är dock spel som oftast  hamnat utanför den traditionella 

konstkontexten (exempelvis gallerier och museum). Bogost skriver att 

”...games can be construed natively as art, within the communities of practice and even the industry 

of games, rather than pledging fealty to the fine art kingdom. Its practicioners are game developers 

first, working artists second, if at  all.”  Jag är dock konstnär först, sedan spelskapare (nästan inte 

alls, egentligen), och jag vill skapa ett konstspel i den kontext som jag blivit uppfostrad i. 

Alla har egna idéer om vad konst är, och det går på ett liknande sätt ställa termen spel på ända. 

TV-spelen har gemensamt att de upplevs genom rörlig bild, ljud och ett interface av något slag 

(joystick, tangentbord, rörelsesensor osv), men vad innebär det egentligen att spela? Och vidare, 

med det definierat; om jag gör ett spel som konstverk, vad innebär det att införa spelandet i 

konsten? Svaren är nog olika beroende på vem som svarar, men jag anser det viktigt för dig som 

läsare att veta hur jag tänker kring detta.

Så, vad är spela? Ordet spelsätt brukar användas för att beskriva vad spelaren egentligen gör i 

spelet. Sen finns också orden spelmoment och spelmekanik. De kan ses som aspekter av spelsättet; 

momentet är spelsättet nedbrutet i mindre delar, mekaniken är hur spelsättet är uppbyggt rent 

praktiskt. Ett och samma spelsätt kan bestå av olika sammansättningar mekaniker och moment. Det 

finns egentligen lika många sätt  att spela som det finns spel, men de kan delas upp grovt efter olika 

kategorier, och ett spel kan (och brukar oftast) bestå av flera av dessa. Här är några av mina 

kategoriseringar:
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• Intrig-baserat spelande. Spelaren följer, och drivs av ett händelseförlopp som den vill 

utforska. Alla spel med en berättelse är i denna kategori.

• Socialt spelande. Detta är interagerandet med andra karaktärer (styrda av andra verkliga 

spelare, eller datorn), samt andra människor (utanför spelet). Detta är en stor aspekt av Massive 

Multiplayer Online-spelen (MMO) men också t ex high score-listor är en form av socialt spelande.

• Zen-spelande. Oftast används orden flow eller zone för att beskriva detta sätt att spela. 

Många spel sätter spelaren i ett slags avslappnat men koncentrerat stadie. Detta är zen-

spelande. 

• Nurture-spelande. Det är detta som driver spelaren till att träna sin karaktär, bygga en stad, 

eller mata sin Tamagotchi. Kontroll och makt över spelets innehåll driver karaktären till att forma 

och skulptera t ex karaktärer efter eget intresse. Detta spelande inkluderar även destruktivt 

spelande, som också är en sorts omhändertagande.

• Färdighets-spelande. Detta är när spelaren tränar sin egen förmåga genom att pusha sig 

med svåra utmaningar. I detta spelande ingår samlandet; många spel sprider ut objekt för 

spelaren att samla under spelets gång (ofta helt omotiverat) som t ex röda mynt Mario-spelen. 

Oftast är belöningen för dessa utmaningar till största delen avklarandet i sig. High score-listan 

tillhör även denna kategori.

Varje spelsätt är en interaktion med verket, och det är just dessa sorters interagerande som gör 

verket till spel och inte exempelvis film. Det intressantaste med denna definition av spelet (i detta 

fallet till skillnad från TV-spelet, som är bunden till en skärm i någon mån) är att dessa spelsätt/

interaktioner kan ses som verktyg att användas i andra konstformer för att skapa hybridverk: filmer 

där tittaren får välja slut, musikaliska verk där lyssnaren får dirigera osv. På så sätt kan man få in 

inte bara TV-spelet, utan spelandet i sig i konstvärldens kontext. Det behöver alltså inte vara genom 

att faktiskt göra ett TV-spel som i mitt fall, spelandet går att införa i oändlig mängd olika former, 

och jag tror att det finns outforskade spelsätt (som inte är nämnda ovan) som passar denna 

kontexten när den annars inte ens skulle bli påtänkt i spelvärldens. Men varför spela ett konstverk?  

”From the 1810s to the 2000s [...] the frequency of ‘fun’ multiplied by more than eight times. [...] As 

‘fun’ gained influence, mentions of ‘pleasure’ fell by a factor of four. [...] ’Pleasure’ carries a hint of 

the sublime; it speaks of a state of mind that comes organically, that need not be artificially induced. 

’Fun,’ though almost synonymous with ‘pleasure’ for contemporary speakers, often involves artificial 

inducement. You don’t feel fun; you do a fun thing. And fun has no hint of elitism, whereas pleasure 

vaguely does. Gushing waterfalls provide pleasure; games of paintball, in which friends playfully (and 

sometimes painfully) shoot one another with pellets of paint, provide fun.”  — Anand Giridharadas4

Jag tillhör ”Playstation”-generationen, eller ”the fun generation” som växte upp på 90-talet i 

upptakten till multimediasamhället som vi lever i idag. Det är sällan jag blir medryckt i ett 

konstverk såsom jag blir i ett spel, och sällan jag lyssnar på musik utan att  omedvetet  stampa takt 
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eller nynna med. Jag kan förstås inte tala för hela min generation, men jag tror att just interaktion 

och en känsla av deltagande krävs för att jag ska bli intresserad av något. När vi spelar ett spel så  

talar vi med det, och känner "fun" när spelet talar tillbaka. Att spränga en byggnad i ett TV-spel 

handlar alltså inte nödvängtvis om desktruktivitet, det  handlar om kommunikation, interaktion. 

Större explosion = starkare interaktion = mer "fun". 

Jag tror inte att  detta begär efter "fun" är unikt för min generation men jag tror att det  blivit extra 

tydligt nu när media konsumeras och produceras med en sådan extrem hastighet. Jag är osäker på 

om "fun" är bra eller dåligt, men jag har valt  att  följa med i denna riktning med detta projekt och 

vill därför bjuda in betraktarna att  spela mitt verk. ”Vem är avsändaren och vem är betraktaren av 

ditt  verk?” är en fråga som jag fått gång på gång sedan detta projekt började. Det är inte ett  verk för 

spelvärldens spelare, utan för en spelande konstpublik. Det är konst för Playstation-generationen.

Myst

”The game of Myst starts on a place called Myst Island. 

The player is given virtually no information. No premise, 

no nothing. In a vague sort of way, the player understands 

the task: find out what happened.

There are buildings on the island – a planetarium, a 

library, a clock tower, a log cabin, a spaceship. There are 

objects of uncertain import within the buildings. There are 

hints and allegations. There is the sound of the wind. For a 

long time, nothing seems to make sense. All of a sudden, a 

door of perception opens a crack. Information floods in, 

too much information. Entire universes become available.

It is a game because there are puzzles to be solved. It is also more than a game, because there is a 

story that unfolds within the puzzles. It is ultimately the story you must decipher; the endgame is all 

plot, no puzzles.” — Jon Carroll5

Det gamla CD-romspelet MYST kom från ingenstans 1993 och gick blev det mest sålda 

datorspelet under resten av 90-talet. Min pappa köpte det  och lådan står fortfarande och samlar 

damm på en hylla i hans kontor någonstans. När det först kom brukade jag titta på när min pappa 

spelade och under åren som gått har jag återvänt  till det gång på gång utan att  klara spelet. Jag har 

alltid varit mer intresserad av atmosfären; de mystiska strukturerna och den speciella musiken — en 

kombinationen av ljud och bild som skapade en känsla av närvarande.
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MYST skapades av Robyn och Rand Miller, två bröder från en kristen familj (deras far var en 

omkringresande pastor). Den ena intresserad av datorprogrammering och den andra av att skapa 

världar. Så de gjorde ett spel, det  första av sin sort, där spelaren utforskar en skapad värld och sakta 

nystar upp en berättelse om två bröder som skapat världen i sig mot sin faders vilja.

Kan det bli mer symboliskt? Många människor känner en inneboende rädsla inför att  "spela gud" 

och gå mot de naturlagar som finns uppsatta för oss. I MYST kan vissa karaktärer "skriva" världar 

där de själva bestämmer dessa lagar, för att sedan besöka dem. En kommentar på spelet som 

medium i sig självt. Samtidigt är första intrycket av 

MYST, som Jon Carroll också nämner i citatet ovan, 

inte alls berättelsen, utan det upplevs som stängt 

och oförståeligt. Likt min pappas tankar om 

konstruktivismen blir alla delar av spelet  upplevda 

för vad de är: det susande ljudet av vinden är bara 

just det, likaså miljöerna och pusslen i sig.

Det är kanske inte så underligt att  spelet har haft 

en sådan kraftig inverkan på min konst. Det går 

liksom att dra två raka linjer från MYST till mina föräldrars konst. Samtidigt har jag något alldeles 

eget i MYST. Den största delen av mitt konstnärskap  har gått till att hämta bildspråket från denna 

spelvärld, bland andra, men jag återkommer nu till spelet intresserad av att fånga berättandet. Att 

använda dessa sinnerliga intryck för att berätta min fiktion. Jag vill skapa min egna lagar och regler.

"Site specificity used to imply something grounded, bound to the laws of physics. Often playing with 

gravity, site-specific works used to be obstinate about "presence," even if they were materially 

ephemeral, and adamant about immobility, even in the face of disappearance or destruction. 

Whether inside the white cube or out in the Nevada desert, whether architectural or landscape-

oriented, site specific art initially took the site as an actual location, a tangible reality, its identity 

composed of a unique combination of physical elements: length, depth, height texture, and shape of 

walls and rooms; scale and proportion to plazas, buildings or parks; existing conditions of lighting, 

ventilation, traffic patterns; distinctive topographical features, and so forth." - Miwon Kwon6

I boken One Place after Another skriver Miwon Kwon bland annat om tidig platsspecifik konst 

och om hur den ser på platsen som en del av verket. Där varje aspekt av platsen spelar roll. 

Datorspelet som medium har den inbyggda funktionen att det är en plats man kan duplicera och 

installera digitalt, åtkomlig från en oändlig mängd fysiska platser. Och inom ramen av detta är 

MYST väldigt mycket ett platsspecifikt verk, där bröderna Miller hade full kontroll över alla 
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aspekterna som Kwon räknar upp. Kwon fortsätter sedan att  poängtera att platsen (inom 

platsspecifik konst) omdefinierats under de senaste trettio åren "from a physical location—

grounded, fixed, actual—to a discursive vector—ungrounded, fluid, virtual." Och med denna rörelse 

har den platsspecifika konsten fått en till aspekt att räkna med: betraktaren.

MYST är ju i grund och botten ett spel; man kan se det som en övning i logik och 

problemlösning. Spel innan MYST bestod av antingen en saga med början och slut (se Lucas Arts 

samtida Indiana Jones and the Fate of Atlantis till exempel), eller ett prov i färdighet där det gällde 

att  ta sig så långt/få så högt poäng som möjligt (Pac Man, Space Invaders, Super Mario osv). Man 

skulle på den tiden kunna hävda att  det låg i spelets natur att det spelades såsom dess skapare tänkt 

sig. Men jag hävdar att det inte är spelets natur; spelets interaktivitet motsätter detta. De flesta som 

spelade MYST kom aldrig till slutet. Och jag har inte ens varit intresserad av det. Om jag startar 

MYST och ställer mig någonstans alldeles stilla, om jag väljer att inte lösa något pussel och istället 

bara lyssnar på vinden och beskådar de märkliga strukturerna, spelar jag inte spelet då? Jag skulle 

hävda att jag spelar minst lika mycket som om jag skulle välja att försöka spela spelet till slutet.

Spect-acting och interaktivitet

Det finns ett begrepp som jag vill låna och trycka in i spelteorin som ursprungligen är en term i 

teatervärlden. Ordet spelare beskriver den som upplever ett spel, men jag tycker ordets betydelse är 

för bred och vill istället använda ordet "spect-actor", en betraktare (spectator) som aktivt deltar i 

verket (actor).

Verket lever i symbios med betraktaren och är inkomplett om betraktaren skulle avlägsnas. Detta 

är spelets inneboende natur. Det är ett  medium där betraktaren har makt över berättandet. I MYST 

sätter bröderna Miller upp  lagar och regler, men det är spect-actorn som är den sista pusselbiten, 

spect-actorn som sätter saker i rörelse och det är spect-actorn som väljer vad den skall hämta ur 

spelet. Det kan liknas vid hur en betraktare på ett galleri väljer hur, och i vilken ordning den skall 

betrakta verken, och på så vis hämtar olika historier ur verken utifrån det. Man skulle kunna hävda 

att traditionell konst  även fungerar på samma sätt. Duchamp skriver om en liknande process i sin 

text The Creative Act.

”...the creative act is not performed by the artist alone; the spectator brings the work in contact with 

the external world by deciphering and interpreting its inner qualification and thus adds his 

contribution to the creative act.” – Marcel Duchamp7
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Det finns dock en distinkt skillnad i det Duchamp skriver om och min spelteori. Duchamp 

skriver om verkets ”inner qualification”. Som betraktare kommer man inte nödvändigtvis i direkt 

kontakt med ett traditionellt konstverk, utan kontakten som Duchamp pratar om är på ett psykiskt 

inre plan. TV-spelet  däremot kräver interaktion för att bli komplett. Spel som MYST kanske också 

behöver en del grubblande, och visst finns det konstverk i andra former som också kräver 

interagerande, men en del TV-spel kan klara sig helt och hållet på en slags interaktion som handlar 

mer om reflexer än kontemplerande, exempelvis Tetris. I Jens. F. Jensens text Interactivity tar han 

upp olika sätt att titta på interaktivitet och hur man kan mäta det. Ett sätt, påhittat av Jonathan 

Steuer beskrivs såhär:

”...a 2-dimensional matrix based on a parameter of ‘vividness’ which refers to, “the ability of a techno- 

logy to produce a sensorially rich mediated environment” and ‘interactivity’, which refers to, ’the 

degree to which users of a medium can influence the form or content of the mediated environment” 

– Jens F. Jensen8

På denna skala blir skillnaden mellan TV-spelen 

och andra konstformer tydlig. Längst ner på båda 

axlarna finns boken, skulpturen och målningen. Längst 

fram på interaktivitets-axeln och halvägs upp på axeln 

för intensitet (vividness) hittar vi TV-spelen. De enda 

mer intensiva interaktiva medierna är ännu ej 

uppfunna och fiktiva, nämligen holodecket från Star 

Trek och William H. Gibsons cyberspace. Interaktion 

är dock ett  löst uttryck och så är även detta sätt  att 

mäta den, men jag tycker att denna skala ger en bra idé 

om potentialen som TV-spelet bär på.

Off-sight: en projektbeskrivning

Jag vill göra ett konstverk i form av ett enkelt spel. Mekaniken är direkt lånad från MYST; sett 

från förstapersonsvy utforskar spelaren en värld och pusslar ihop  ett narrativ. Spelaren kan gå 

omkring fritt och ”läsa” den virtuella världen i vilken ordning den vill. Olika spelare ser olika 

detaljer och formar sin egna berättelse ur spelet.
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Det är utgångspunkten. Jag tänkte från början skala av alla andra spelsätt och destillera spelet så 

att  det  bara går ut på detta utforskande. Jag tycker att  det egentligen inte är konstigare än att (de 

flesta) målningar inte är någon variant på finn-fem-fel eller Where’s Waldo. Spelet är i första hand 

ett konstverk, och behöver således inte tillfredsställa den vane spelaren med många olika spelsätt. 

Spelet bryter mot flera andra TV-spelskonventioner; det saknar ett  tydligt början och slut. Min 

idé är att spel är som bäst när den gränsen suddas ut. Spel är interaktiva och således skapas nya 

delar i spelets berättelse varje gång man spelar det. När jag spelar ett spel som tar för lång tid på sig 

att  börja (som t ex inte låter en styra förrän man fått  reda på premisserna för berättelsen genom en 

filmsekvens) eller slutar innan jag känner att  jag är klar med det (du klarade sista bossen, här är 

eftertexterna, köp vårt nästa spel!) så underminerar det spelets interaktivitet. Jag tycker Animal 

Crossing är ett bra exempel på ett spel som inte heller har något 

tydligt slut. Det börjar med att  spelaren flyttar in i en liten by  där 

invånarna är mer eller mindre säregna djur som vill bli ens vän, 

skicka post till en och bara umgås. Allt  utspelar sig i realtid, och 

spelaren kan komma och gå som den vill och se hur byn 

förändras med årstiderna, och hur invånarna flyttar iväg och 

ersätts av nya. Byn i Animal Crossing fortsätter leva i all 

oändlighet även när spelaren väljer att den är klar med spelet. 

Spelet har, olikt boken, ingen pärm som stoppar berättelsen från 

att  fortsätta i all oändlighet. Jag hävdar att början och slut i spel 

är något som, om inte motiveras genom spelets berättelse, inte 

hör hemma i spelet som medium. 

Nästa TV-spelskonvention jag vill spräcka hål på är den om 

att spel behöver mål. Många spel idag ger en ett  mål som spänner 

över hela spelet (döda bossen), och delar sedan ned det i mindre 

lättillgängliga mål (tio banor som leder till bossen), ibland hundratals. Spelet blir som en enda lång 

progress bar som långsamt fylls. Jag uppskattar spel där målet är oklart och lämnar rum åt spelaren 

att  sätta upp egna mål. I Noby Noby Boy blir spelkaraktären nersläppt på en slumpmässigt genererad 

terräng fylld med konstiga former och karaktärer. Mer information än så får man inte, men Noby 

Noby Boy kan stretcha ut sig och interagera med omgivningen på olika, oftast väldigt abstrakta sätt. 

Spelaren får själv hitta på spektakel (Hur långt kan jag stretcha mig? Kan jag göra en knut på mig 

själv? Kan jag äta upp rymdgubbarna?) och spelet  lägger ansvar på spelarens kreativitet och 

lekfullhet för att den ska kunna ha roligt. I mitt projekt vill jag på ett liknande sätt lägga över en stor 
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del av ansvaret på spelaren, för att få den att  själv attackera spelet med sina egna mål och gräva 

fram spelets narrativ.

Grundtanken var ett oerhört  destillerat  spel — inga spelmoment alls — men medan jag gjort 

research till projektet (som denna text också är en del av) har jag kommit fram till att små 

spelmoment behövs för att jag ska kunna styra spelaren mot narrativet jag vill berätta. Ett exempel 

på detta är införandet av en osynlig timer som, när den slutar, säger till spelet att skicka tillbaka 

spelaren till en startskärm. Man kan fortfarande fortsätta spela men kastas då till en annan plats i 

spelvärlden (dock med möjlighet att navigera sig tillbaka till sin tidigare position). Detta är för att 

stressa spelaren till att  vara mer aktiv i spelvärlden. Det ger också spelet naturliga andningspauser 

pauser likt kapitlen i en bok, och ger (om flera personer utöver spelaren tittar på) en chans för nästa 

spelare att ta över. 

Dessa beslut har givit spelet en riktning och det 

har blivit betydligt enklare att forma innehållet i 

spelet. Jag trodde från början att jag bara skulle 

kunna ta en imaginär kniv och hugga mot olika delar 

av mitt sinne för att se vilka bilder/platser/världar 

som kommer ut. Istället har spelet formats långsamt 

genom få små visioner som vid jämna mellanrum 

kommer med glimtar av narrativet jag vill berätta, 

och nu när spelet  fått  sin riktning tycks dessa komma 

lättare och oftare.

För närvarande utspelar sig spelet på en plan 

öken, med bergsvidder i fjärran och ett  antal små 

strukturer utstakade likt en stad av kulisser i vilda 

västern. Det är gryning. Ibland kommer skurar. 

Väggar är målade med graffiti, det finns gatulampor 

och höga stängsel. Långt bort i fjärran finns en 

struktur som är mycket högre än de andra. Denna 

byggnad är onåbar. (Det finns ett exempel från Super 

Mario 64 där man styr Mario upp  för en spiraltrappa 

som tycks fortsätta i all oändlighet. När man sen ger 

upp och vänder sig om för att gå ner upptäcker man 

att man fortfarande bara är några få steg upp i 
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trappan.) Jag tror att relationen mellan denna byggnad och de andra utforskningsbara byggnaderna, 

samt förhållandet mellan karaktären som spelaren spelar och samma karaktär när denne inte spelas 

på startskärmen (man ser taket på ett sovrum), är det som spelets narrativ kommer utforska. 

Dessa idéer har givit projektet det fiffiga och definitivt spel-klingande arbetsnamnet Off-sight.

Nästa steg i arbetsprocessen är att utforma denna setting i form av enkla 3D-modeller och 

iscensätta dem digitalt. Simultant kommer jag också bygga spelmotorn som för närvarande står 

halvfärdig, samt göra ett  soundtrack bestående av en mängd olika ljudmattor som skall vara 

ihoppusslingsbara så att de kan fadeas in och ut i varandra beroende ens position i spelet. Jag 

hoppas också på att karaktären man spelar skall formas snart. Det enda jag vet säkert än så länge är 

att den skall vara könsneutral. 

Vidare i projektet kommer byggandet av en arkadkabinett  för spelet att husera i. Detta kommer 

bli en enkel historia eftersom jag vill sätta det digitala innehållet av konstverket i fokus. Jag hoppas 

kabinetten blir en förlängning av spelets atmosfär i första hand och skulptur i andra hand. Jag anser 

dock att just detta projekt är bunden till en fysisk plats — det är tänkt för visas i konstsammanhang, 

bredvid andra mer traditionella konstverk. 

TV-spelet och framtiden

”Are video games art? They sure are, but they are also design, and a design approach is what we 

chose for this new foray into this universe.”9 Så inleder Paola Antonelli, kurator på institutionen för 

arkitektur och design på MoMA, sitt blogginlägg om valet att under 2012 börja samla TV-spel till 

MoMAs kollektion. Det är en blandning av klassiker som Tetris, Pac-Man och MYST, och nyare 

indie-spel som flOw, Passage och Canabalt. Antonelli anser alltså att TV-spel (i allmänhet) är 

konst, men att anledningen till att  MoMA köpt in just dessa är på grund av deras kvalitéer som 

interaktiv design. Jag tycker att detta är ett  bra sätt  att  tackla frågan, genom att  belysa de spel som är 

bra exempel som spel och inte nödvändigtvis som klassiska konstverk. Många vill jämföra spelen 

med andra konstformer genom frågeställningar som ”när får TV-spelen sitt Citizen Kane?”10 Men är 

inte det bästa sättet  att titta på vad TV-spelet har för egenskaper som utmärker det som medium, en 

konstform bland andra? Med den tankeställningen så kan till och med bland de första spelen, som 
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Pong (vars instruktioner fick plats i en enda kort mening: ”Avoid missing ball for high score”), 

räknas som konstformens stora verk. 

Det jag vill göra med TV-spelet och mitt konstnärskap, är just att införa dessa utmärkande 

egenskaper som konstformen bär, in i den konstscen jag vuxit upp  i. När mitt spel väl står där i den 

vita kuben, så vill jag till skeptikerna säga (en gång för alla) att här finns ett spel som också är 

konst, och till andra spelskapare säga att här finns utrymme att ta plats och visa er. Man behöver 

inte vänta på att någon högt uppsatt på MoMA ska peka och säga ”det där spelet är konst”, det kan 

man göra själv. Man behöver inte ens vara spelutvecklare, i rollen som spect-actor kan man med 

vilket spel man vill, skapa ny spelkonst eller utnämna det till konstspel. 

I How to do things with videogames skriver Ian Bogost ”forget games, art doesn’t have any sort 

of stable meaning in contemporary culture anyway.”11  Med det menar han att  frågan om spel är 

konst egentligen är överflödig och jag håller med, konsten är i ett konstant flux: likt ett löv som 

blåser längs en höstig väg så hinner den (konsten) knappt landa förrän en vindpust tar tag i den, 

vrider och vänder på den, för att sedan låta en ny  ta över. När MoMA nu tagit ställning och hävdar 

att TV-spel ”sure are” konst så känner i alla fall jag att jag har vinden i ryggen. 
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