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Abstrakt/sammanfattning 
Spelindustrin växer för varje år som går, och mycket har hänt på senare år. Detta och mitt 

intresse om dator/tv-spel gör att jag finner det relevant att ta reda på hur det är att jobba i 

spelbranschen och skaffa mig kunskap om hur det fungerar i branschen. 

Det finns många positioner inom spelbranschen och det är inte lätt för en utomstående att 

förstå hur mycket arbete, tid och pengar spelföretag lägger ner för att släppa ett spel på 

marknaden och förhoppningsvis få det att sälja bra. En annan viktig aspekt i spelbranschen är 

hur det fungerar rent ekonomiskt och vart all budget kommer ifrån för att producera ett spel. 

Jag har också valt att titta närmare på hur det går till när man ska skaffa sig jobb i branschen.  

Genom litteraturstudier analyserar jag hur det kan tänkas vara att jobba i spelbranschen samt 

genom fakta få fram hur det fungerar med ekonomin och de olika positionerna som finns samt 

hur man ska göra när man söker jobb.  

Med studien har jag bland annat förstått att det krävs mycket mer tid, budget och 

marknadsföring för att producera ett spel men att det verkar vara en spännande bransch. Jag 

har även förstått att har man ett brinnande intresse, talang och vilja ska det inte vara några 

problem med att finna ett jobb i branschen.  
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Inledning 
Anledningen till att jag valde om att skriva om spelindustrin och hur det är att jobba i den är 

först och främst för att jag snart ska göra det. Jag tror att det kommer att passa mig bra att ha 

en bredare kunskap om själva branschen när jag väl ska ge mig in i den.  

En väsentlig del som jag också tycker verkar intressant och är hur själva företagen är 

uppbyggda, både utvecklare och utgivare och vilka positioner det finns inom företagen och 

vad deras roll är i produktionerna. En annan viktig sak är finansieringen och ekonomin runt 

ett spel och dess produktion. 

Problemformulering 
Spelindustrin växer år för år och har aldrig varit så stor som den är nu. Men hur är det 

egentligen att faktiskt jobba i spelindustrin och hur skaffar man sig ett jobb inom branschen? 

Intresset för att arbeta inom spelutveckling samt nya utbildningar som startat inom branschen 

är fler än någonsin. Det finns mycket mystik kring just spelindustrin och det kan vara svårt att 

veta hur man ska få en fot in i branschen och är man som jag är, vet man inte särskilt mycket 

om hur det ser ut på spelföretagen. Detta är själva problemet som jag vill belysa med denna 

studie. Att utifrån litteraturgenomgång och analys med diskussion komma fram till en slutsats 

hur det kan tänkas vara att jobba i spelbranschen och även hur man går till väga när man vill 

skaffa sig ett jobb inom branschen. 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att skaffa kunskap och information om spelbranschen 

genom litteratur och artiklar och på så sätt få fram en slutsats av hur det är att jobba i 

spelbranschen. 

Frågeställning 
 

• Hur är det är att jobba i spelindustrin? 
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Metod 
Fakta som sammanställs i denna studie kommer uteslutande hämtas ifrån böcker och artiklar 

på nätet, det vill säga en kvantitativ studie. Intervjuer kommer inte göras då så pass mycket 

relevant fakta finns i de källor jag kommer använda.  

Analys av fakta ifrån litteraturen och artiklarna kommer att vägas mot min egen erfarenhet av 

ifrån skolan, genom min egen jakt efter jobb i branschen och mot vad som sägs i källorna. 

Den samlade litteraturgenomgången är vad jag anser relevant att veta om spelindustrin för att 

dra en slutsats om hur det kan tänkas vara att jobba i spelindustrin. Relevanta slutsatser i 

studien kommer göras genom vad jag har kommit fram till i analysen och diskussionen.  

Urval / Avgränsning 
Det finns oerhört mycket att skriva om spelindustrin och all fakta baseras på folks 

erfarenheter ifrån branschen, inte forskning. Jag kommer att studera hur man går tillväga för 

att skaffa sig ett jobb, hur organisationen ser ut, jobbpositioner samt själva budgeten för 

spelutveckling och försäljning. En liten studie kommer också göras för att se dem olika 

förmånerna och lönerna man kan tänkas få som spelutvecklare. Jag kommer inte att gå in på 

djupet i varje ämne, utan istället hålla mig till allmän fakta. 

Källkritik 
Bob Bates har sammanställt en bok som heter ”Game Design”. Detta är kanske den mest 

relevanta boken i min studie om spelindustrin. Där finns bland annat ett mycket bra kapitel 

om hur organisationen och om de olika avdelningarna som finns hos en spelutvecklare.  

En annan viktig bok är sammanställd av Don Prues, ”Game Developers Market Guide” där 

jag bland annat har läst om hur rekryteringsföretag fungerar och arbetar.  

I de områdena jag har velat ha fakta har det tyvärr i de böcker jag använt mig av i stort sett 

varit samma information. Många av namnen i böckerna, t.ex. Bob Bates dyker upp i samtliga 

böcker. Det verkar vara ett fåtal nyckelpersoner som återkommer i de flesta källor med andra 

ord.  

Även på webbsidor är det i stort sett samma information ifrån de områden jag valt att studera. 

Därför valde jag att försöka koncentrera mig på ett fåtal källor. Vidare finns det inte särskilt 
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många böcker att tillgå om spelindustrin i sig, så valet blev att studera webbsidor där det 

fanns lite mer information om saker som jag inte kunde finna i litteraturen. Inga intervjuer 

kommer göras då det finns tillräckligt mycket underlag för mig att bedriva min studie.   

Gällande information ifrån webbsidor har jag kritiskt granskat dessa källor och gått igenom 

hur pass seriösa författarna är samt deras bakgrund. Därmed har jag valt bort mindre seriösa 

webbsidor med en massa fakta där det varken står författare eller datum. 

Hur jag har lagt upp studien 
Fakta kommer att sammanställas med hjälp av litteratur från bibliotek och genom webbsidor 

med relevant information. Jag kommer att väga upp dessa fakta med mina egna erfarenheter 

ifrån skolan, ifrån mitt jobbsökande och göra en jämförelse mellan källorna där det går.  

På så sätt analyserar jag informationen för att så småningom diskutera denna analys. På detta 

sätt ska jag komma fram till en slutsats om hur det kan tänkas vara att jobba i spelindustrin i 

dagens läge.  

Litteraturgenomgång 

Skaffa sig jobb inom spelbranschen 
Att skaffa sig ett professionellt jobb i spelindustrin kan bli en stor utmaning, men industrin är 

stor och håller alltid ett öga öppet för nya talanger som har dem rätta färdigheterna för att 

börja jobba hos dem. Är man väl förberedd, sitter man med dem rätta talangerna och är villig 

till att flytta till annan ort, eller till och med land, kommer man få ett jobb inom 

spelbranschen. Riktlinjer för att anställa nytt folk kan te sig rätt olika från företag till företag, 

Vissa kräver att man har en relevant utbildning i bagaget, andra har inga krav alls på en 

utbildning. Många företag anser dock att en utbildning är viktigt eftersom det breddar ens 

kunskaper och man är kapabel till att nå upp till givna mål. (Bates 2004) 

 

Något som företagen gärna tittar närmare på är en genomgripande röd tråd i ens arbeten, då 

kan det vara bra att han utbildning inom konst bakom sig. Detta kommer att hjälpa en när 

bygger upp t.ex. levels (sv. världar, banor, uppdrag) i ett spel eftersom konst främjar 

kreativiteten och hur man uttrycker det i sina arbeten.  
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Passion för spel är kanske det viktigaste av allt om man vill utveckla spel. Man ska inte bara 

spela spelen, man ska även analysera dem för att på så sätt lära sig mer om hur bra spel är 

uppbyggda. Saknar man passion för spel, blir man aldrig särskilt bra på att utveckla dem. 

Spelföretag kan få tusentals ansökningar från ivriga jobbtörstande personer per år, då kan det 

vara effektivt att söka jobb genom en kompis som redan jobbar i branschen. Företag tar 

mindre risker när dem anställer en rekommenderad person, och på sätt ökar chanserna att man 

får jobbet. Ett annat sätt att skaffa jobb inom spelutveckling, som blir vanligare och vanligare 

är att skapa såkallade moddar till färdiga spel. Det finns många som har fått anställning från 

Communitys (sv. mötesplatser på nätet) som utvecklar moddar.  

 

Har man ett sinne för detaljer och jobbar hårt kan försöka skaffa sig jobb som testare. Vissa 

större företag har en särskild avdelning för detta som brukar kallas för ”Quality Assurance”. 

Men det är dock inte så kul som det låter då man får spela om samma spel och banor hela 

tiden för att leta fel.  

Ännu ett sätt att få en fot in i branschen är att praktisera. Det är förvisso aldrig kul att jobba 

utan någon lön men det kan å andra sidan hjälpa en att få ett bra jobb. Företaget får genom 

praktiken upp ögonen för dina färdigheter och kan se potentialen i praktikanten.  

Tiden man arbetade ensam i en källare eller garage med att utveckla ett spel är sedan länge 

över. Nu för tiden ska man vara bra på att arbeta i grupp, då projekten kan bestå i upp 20 

personer. (Prues 2003) 

Showreel / demoreel 
Speciellt för artister, är det bästa sättet att få jobb på att visa upp en presentation på sina 

arbeten, detta görs oftast i form av en showreel/demoreel. Istället för att bara säga vad man är 

kunnig inom så blir en showreel ett bevis på vad man kan åstadkomma. Detta sätt är den form 

som börjar bli den vanligaste att skaffa sig inom branschen. En showreel blir som sagt ett 

bevis på mycket, t.ex. att man kan följa upp givna mål och att man är kapabel till använda 

verktygen som krävs senare i jobbet. Vidare är det också bevis på ens kreativitet och initiativ 

och att man verkligen brinner för att börja jobb i spelbranschen. Det tar trots allt mycket tid 

och är kan vara väldigt jobbigt att skapa en showreel med bra material. (Bates 2004) 
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Presentationen ska innehålla endast de arbeten som man är mest nöjd med. Efterhand som 

tiden går och man, förhoppningsvis, har skapat bättre arbeten ska man byta ut sina gamla 

projekt i showreelen med dem nyare.  

Det är viktigt att man dokumenterar på något sätt vad man har gjort och inte har gjort. Man 

ska inte överdriva med själva presentationen av sin showreel, en tumregel är att ju mer 

exklusiva och ”pampigare” cd-omslag och hemsida t.ex. – desto sämre material på själva 

showreelen. Det spelföretagen först och främst vill se är något som inspirerande och 

originellt, t.ex. intressant arkitektur och tilltalande atmosfär. (Dperry.com) 

 

Att nå ut med sin showreel till företagen kan man göra på många olika sätt. Ett vanligt sätt är 

att skicka iväg ett e-mail till rätt person på ett företag och i detta e-mail länka till sin hemsida 

med sin portfölj av arbeten eller en länk till sin showreel. (Bleszinski 2000) 

 

Det ser olika ut hur företagen vill ha showreelen levererad till sig men förutom att skicka iväg 

ett e-mail med länk kan man skicka en VHS eller en DVD innehållande ens showreel och 

arbeten. Det är mycket viktigt innan man presenterar sin showreel att man har testat det på så 

många datorer eller VHS/DVD spelare som möjligt så att man ser till att det verkligen 

fungerar. Det är även viktigt åskådaren inte tappar intresset eftersom företagen vanligtvis har 

väldigt många showreels att titta på. Därför bör showreel inte vara mer än 3-5 minuter lång 

och innehålla dem bästa arbetena i början av presentationen.  

 

En annan punkt är att man absolut inte ska väcka anstöt hos någon med t.ex. pornografi eller 

någon annat. Därför bör man tänka efter innan man skickar ut sin showreel till företagen så 

man inte bränner sina kort för alltid hos dem. (Adams 2003) 

 

Rekryteringsföretag 
Kort och gott kan man säga att en rekryterares uppgift är att matcha sin kandidat med en 

öppen position på ett företag och att skaffa sig en rekryterare kan innebära skillnaden med att 

få ett jobb och inte få ett. En rekryterare får sin betalning från företagen i fråga, och på sätt är 

det vanligtvis helt gratis för personen som söker jobb. Man bör inte välja en rekryterare som 
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tar betalt från sin kandidat. Att skaffa sig en rekryterare innebär enorm tidsbesparing eftersom 

de vet exakt vilka öppna positioner som finns och har ett etablerat kontaktnät hos företagen. 

Vidare vet dem också hur ens CV bör se ut och vilka personer som ska kontaktas.  

 

Bra rekryterare hjälper även till med saker som löner och förmåner, information innan 

intervjun och information kring positionen. Rekryteraren brukar även kontakta sin kandidat 

efter att personen har jobbat en tid för kolla upp så att allt står rätt till.  

Man bör som kandidat och som rekryterare lägga upp givna mål inför framtiden redan i början 

och även bibehålla kontakten eftersom det kan hjälpa en i karriären. Det har många på höga 

positioner gjort och har visat sig varit en stor fördel gentemot dem som inte har haft långvarig 

relationen med en rekryterare.  

En bra rekryteringsfirma kan man hitta t.ex. genom ryktesvägen från sina vänner och kollegor 

eller söka efter en själv på Internet. Om man gör det senare ska man kolla hemsidan och 

försöka avgöra själv hur pass seriöst och bra rekryteringsfirman verkar. (Prues 2003) 

Organisation 
Spelföretags positioner kan heta olika från företag till företag och distrubitionen av 

arbetsuppgifterna brukar också dem se olika ut. På ett företag kan t.ex. en producent jobba 

med samma projekt under två år medan samma jobb på ett annat kan delas av två stycken 

producenter. Samarbetet och förhållandena ser därför olika ut på företagen.  

Det finns alltid en visionär på företaget som innehar bilden om hur spelet kommer att se ut när 

det är färdigt. Viktigt som denna visionär är att man ska fokusera på dem mest intressanta och 

viktigaste finesserna i spelet så att det behåller sin balans. Man ska alltså inte ta in för många 

idéer och finesser så att schemat brakar ihop och tiden rinner ut för projektet. Denna visionär 

ska inte förväxlas med till exempel en producent, utan visionären kan inneha en annan 

jobbtitel, inte helt ovanligt är det designern.  

 

Man kan dela in en utvecklare för spel i olika avdelningar, dessa avdelningar finns alltid hos 

en utvecklare. Dem är produktion, design, programmering, testavdelning samt artist 

(artwork).  
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Självklart kan detta se olika ut från företag och företag. Ibland har en anställd flera 

ansvarsområden inom dessa avdelningar men själva produktionsdelarna och jobben som görs 

under produktionen är alltid dem samma. (Bates 2004) 

Producent 
Det finns två typer av producenter, en intern producent inom utvecklaren och en extern 

producent hos utgivaren. På vissa företag kan en producent inneha en annan titel som t.ex. 

Project Lead eller Project manager. Producenten är personen som säljer ut spelets bästa 

finesser till press, säljaren och marknad. I kort och gott ansiktet utåt för spelet.  

Det är han som håller i trådarna mellan utgivaren och utvecklaren och rapporterar om 

projektets och utvecklargruppens status.  

Det är också producentens uppgift att förse utvecklargruppen med nödvändiga saker för 

produktionen såsom hårdvara och mjukvara för att nämna några. En annan mycket viktig 

uppgift som producenten har är att minimera skador och problem som uppkommer under 

projektets gång. För att förebygga problem och skador bör producenten ha gjort en 

åtgärdslista i början av projektet. (Bates 2004) 

 

Som producent får man vara förberedd på att ta mycket ansvar och på stora risker. Att skaffa 

jobb som producent finns det ingen klar väg att gå då många producenter har jobbat sig upp i 

karriären. Som bakgrund kan det vara underlätta att ha en affärs/ekonomi relaterad utbildning 

i någon form men det hjälper även att ha en konstutbildning då man hela tiden balanserar 

mellan affärer och den mer kreativa avdelningen. Producentens jobb är alltså att leda sin 

arbetsgrupp, minimera problem och helt enkelt jobba för arbetsgruppen. (DPerry.com) 

− Intern producent (Internal producer) 

En intern producent tar hand om arbetsgruppen direkt på plats hos utvecklaren. Det är denne 

producent som tar hand om planeringen internt (t.ex. för semestrar, sjukdomsrisker, möten 

och så vidare) och ser till så att rätt personer väljs för projekten och även att dem nödvändiga 

resurser finns för att nå upp till dem givna målen. Justeringar i planeringen görs av 

producenten under projektets gång och samtidigt ska producenten hålla samman hela 

arbetsgruppen för att nå upp till det gemensamma målet. Det är genom producenten som nya 

idéer måste gå igenom och det är hans uppgift att överväga om idén passar in på spelet och 
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om det finns tid för att implementera den. Som en sista mycket viktig uppgift ska den interna 

producenten avgöra om spelet är klart för leverans eller om det måste skjutas upp för vidare 

arbete. (Bates 2004) 

− Extern producent (External producer) 

Som extern producent ska man se till så att utvecklaren har rätt budget, att spelet har 

tillräckligt bra finesser och att utvecklaren håller milstolpar och deadlines. Det är den externa 

producenten utvecklaren vänder sig till gällande betalningar och budget under produktionen. 

Som extern producent kan det lätt bli stressigt då man ofta har flera projekt igång samtidigt. 

Det gäller att planera rätt så utvecklarens produktion inte blir lidande, speciellt under de sista 

veckorna under produktionen då det är som mest stressigt. Det är en bra idé att lära känna 

arbetsgruppen hos utvecklaren eftersom man då får en bättre uppfattning om projektets 

omfattning och vad arbetsgruppen går för. Den externa producent funkar alltså som en 

mellanlänk mellan utvecklaren och utgivaren. (Bates 2004) 

Designer 
Det finns många olika typer av designers, Bates nämner tre vanliga som är leveldesigners, 

gamedesigner och writer (sv. författare). Det är viktigt att påpeka att det dock är alla 

inblandade i projektet som påverkar det genomgripande utseendet av spelet i slutändan. En 

designer skapar ett designdokument som kommer att fungera som en ”blueprint” av spelets 

original design. Detta designdokument uppdateras under projektets gång. (Bates 2004) 

 

En mycket viktig sak som en designer gör är att analysera andra spel. Det är omöjligt att spela 

alla tusentals spel som kommer ut på marknaden så man välja ut spel så gott det går. Ett tips 

är att läsa recensioner om bra spel eller spela spel som man har fått tips om, t.ex. från vänner 

och kollegor. Man kan även spela demos som följer med vissa speltidningar eller som man 

kan ladda ner från Internet, dessa demos är oftast mer ”fullspäckat” med finesser än en 

fullversion. (Bates 2004) 

 

Som en designer bör man vara medveten om att originell design är mycket viktigt och 

designen man har satt upp är uppnåelig för resten av arbetsgruppen. En bra sak är att låta 

arbetsgruppen själva tala om vad kan nås upp till och vad som inte är möjligt. I slutändan är 
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det viktigaste att spelet ska vara kul, och designern ska ställa sig själv frågan om man hade 

kunna tänka sig själv att spela spelet och om någon annan hade kunnat göra det. (Dperry.com) 

 
Gamedesigner 
Som gamedesigner har man som uppgift att ansvara, övervaka och skapa spelets 

underhållning. Med sina färdigheter ska man designa upp det bästa tänkbara spel. 

Gamedesignern skapar designdokument som uppdateras med mer detaljer om spelet under 

projektets gång. Dessa används också som en statusguide för resten av arbetsgruppen under 

utvecklingen av spelet. Som gamedesigner får man spela spelet under hela projektets gång för 

att se till att det håller måttet och se vad som kanske måste göras om. (IGDA.org) 

 

I och med detta behövs det en stor portion passion för sitt jobb och spel.  Som gamedesigner 

ska man kunna se spelet framför sig innan det är färdigt. Genom gamedesigner kommer nya 

idéer från arbetsgruppen som skapar spelet och otroligt många val måste göras under 

projektets gång. Man måste vara flexibel och kompromissa som gamedesigner då dessa idéer 

kan bli väldigt många och det gäller överväga ifall dessa idéer ska implementeras eller inte i 

spelet, det ska stämma överens med visionen man har om spelet. Som gamedesigner måste 

man ta hänsyn till saker som tidschema och budget när det gäller att implementera nya idéer, 

och inte minst de tekniska begränsningar som finns när man utvecklar spel. Genom små 

ändringar kan man bespara enormt mycket tid samt på så vis också minska den krävna 

budgeten. Eftersom det är designern som har skapat designdokumenten och håller i spelets 

mekanik och gameplay (sv. spelbarhet) är det oftast han som är den stora visionären om hur 

spelet ska se ut.  

 

Gamedesigners får ofta uppmärksamhet utifrån, media och fans t.ex., och man måste som 

gamedesigner vara tillgänglig för intervjuer. Här är det viktigt som gamedesigner att klargöra 

för media att det är inte bara han som ansvarig för designen av det färdiga spelet, utan att det 

faktiskt är hela arbetsgruppen.  

 

Andra arbetsuppgifter som hör till en gamedesigner är att dirigera leveldesigners och hålla 

själva ”flödet” i spelet. Man får samarbeta med marknads och PR avdelningen med t.ex. 
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omslaget för spelet, reklamen, webbsida och designa demos. Om man inte hyr en writer (sv. 

författare) utifrån för spelet dialog och text, kan ibland gamedesigner jobba som en writer. 

(Bates 2004) 

Leveldesigner 
I 3D-spel designar upp en leveldesigner hur banorna eller världarna ser ut rent interaktivt och 

dessa ska fungera, i en speciell del av spelet. I alla typer av spel dock, inte bara 3D-spel, är det 

alltså leveldesignern som designar uppdragen i spelet, t.ex. målen och beteende. (IGDA.org) 

Som leveldesigner tillhör man en av de nyare sorternas positioner på ett spelföretag. Som 

leveldesigner ansvarar man för att skapa demos, vilket är mycket viktigt eftersom det kan 

komma att visas för media och för högt stående personer (t.ex. hos utgivaren). Man får som 

leveldesigner träna upp sin förmåga att tala inför publik då man ska kunna presentera spelets 

bästa saker.  

Det kan bli många långa sen nätter som leveldesigner men man får se upp så man inte blir 

utbränd. Det är bevisat att för programmerare ökar faktiskt produktionen avsevärt med 8-

timmars pass jämför med dem som tar och jobbar många sena nätter, och sitter helt enkelt för 

länge. Samma är det för leveldesigners.  

En leveldesigner ska man ha stor kreativitet och fantasi. Då är det viktigt att man har intressen 

utanför jobbet. Alla dessa intryck från ”verkliga” livet kommer att avspegla sig i sitt arbete, på 

ett positivt sätt förstås. Ju mer allmänbildad man är desto mer inspireras man och ju mer 

inspirerad, desto bättre arbete gör man ifrån sig. (Bates 2004) 

Writer (Sv. författare / skriptare) 
Antingen hyr man en writer utifrån eller så är det t.ex. gamedesignern. Om man hyr en writer 

utifrån plockar man in denne då och då under givna delar under produktionen när det behövs. 

Det är writerns uppgift att skriva saker som har med text att göra i spelet.  

Några exempel på vad man kan få skriva är dialog mellan människor och/eller varelser, 

sportkommentarer till sportspel, instruktionsmanualer i spelet och berättelser, ja allt som har 

med text och berättelse i någon form att göra i spelet.  (Bates 2004) 

Finns där en historia i spelet är även det writerns uppgift att skriva denna. 

Man bör komma ihåg att det inte är som traditionellt linjärt skrivande utan oftast innebär att 

skapa avancerad dialog med olika val, därför är det viktigt att man jobbar nära designers 
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under hela projektets gång för att förstå alla tänkbara och möjliga utgångar som spelaren kan 

tänkas göra i spelet. (IGDA.org). 

 Upprepningar av samma dialog och text kan bli trist för spelaren samt att spelaren kan göra 

saker i massa olika ordningar och det bör man komma ihåg när man skriver. Spelaren vill 

alltid göra saker så snabbt som möjligt så man ska försöka ha kort dialog och trycka in 

information i bakgrunden och miljön så man slipper långa texter som kan få spelaren att tappa 

sitt intresse. Man bör också se till så att man skriver för den rätta miljön och karaktären och 

bör ha olika ton i det man skriver.(Bates 2004) 

Artist 
Om man vill bli artist av något slag i spelbranschen får man vara beredd på att tekniken 

utvecklas väldigt snabbt så det gäller att man följer med utvecklingen. I och med detta är det 

också viktigt att man har den bästa möjliga hårdvara och professionell mjukvara. Som visuell 

artist, t.ex. karaktärmodellerare och texturerare, får man vara beredd på att alla kommer se ditt 

verk. Som artist inom spelbranschen ska man ha stor förståelse för de tekniska begränsningar 

man ställs inför men ändå utnyttja tekniken till sin fulla styrka. Det finns många inriktningar 

att välja mellan men några vanliga som Bates nämner är, character modeling (sv. Karaktärs 

modellerare), animation, background modeling (miljöer) och texturer. (Bates 2004) 

 

En examen kan vara bra att ha i bagaget när man söker jobb som artist men är inte 

nödvändigt. Detta är för att spelföretag letar efter talanger och veteraner i stort sett, så det 

räcker oftast med att man har talang om man saknar erfarenhet. För att få in en fot i branschen 

ska man visa upp sina skapade verk. Detta görs i form av en presentation av något slag, t.ex. 

länk till hemsida eller uppvisning av sina verk i en showreel/demoreel.  

Det är viktigt att man är konstnärligt lagd och att man kan rita på klassiskt vis med penna och 

papper. Man ska även ha ett öga för färger, form, ljus, material, anatomi, perspektiv med 

mera. Saknar man detta kommer det att bli svårt jobba med mjukvaran professionellt eftersom 

man saknar dem nödvändiga artistiska baskunskaperna. (Dperry.com) 
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Art Director 
En art director ska kunna de flesta verktyg, tekniker och ha stor kreativitet och estetisk talang. 

Som art director jobbar man nära producenterna och designers på företaget. Att arbeta som art 

director kräver stort ansvar men å andra sidan är det en välbetald position. (Dperry.com) 

I denna position ska man dirigera artisterna, identifiera problem och hjälpa till att fixa lösa 

dem. I ansvaret ligger det att motivera, försvara och medla artisterna i projektet. Art director 

är den högsta positionen man kan nå som artist och detta får man jobba sig upp till. Man får 

vara beredd på att spendera mycket tid på möten och med administration, därför finns det 

väldigt lite tid över för att faktiskt skapa saker själv. (IGDA.org) 

Concept artist (sv. Koncept artist) 
Tillsammans med designern skapar koncept artisten det övergripande utseendet för spelet. 

Från sina tankar och fantasi skissar koncept artisten snabbt upp det på teckningar. Dessa 

koncept guidar sedan resten av teamet genom hela produktionen så spelet i slutändan får en 

genomlöpande stil. Ibland jobbar också koncept artisten med storyboard. Dessa storyboard är 

viktiga för t.ex. artisterna inte ska skapa massa saker som tar onödig tid, utan att de istället 

kan skapa endast det som finns med i storyboardet. (Bates 2004). Konceptartister ska alltså 

sketcha upp koncepten snabbt, och mycket av det konceptartisten skapar hamnar i 

designdokumentet. (IGDA.org) 

 

Vissa koncept artister använder bara papper och penna medan andra gör en snabb såkallad 

matte-painting med sitt digitala ritbord (t.ex. Wacom) i program som t.ex. Adobe Photoshop. 

Som koncept artist ska man bland annat vara duktig på att rita i perspektiv och förståelse för 

arkitektur. Koncept artister gör oftast inte dem bestående teckningarna (som visas t.ex. i 

spelet) men är ansvariga för den genomlöpande stilen. Serietecknare passar bra som koncept 

artister. (Dperry.com) 

 

Character modeler / Modeler (Sv. Karaktärsmodellerare / modellerare) 
En karaktärs modellerare bygger upp monster, andra varelser och människor i spelen. Genom 

att använda koncept, teckningar och skisser som guide modellerar man upp en såkallad wire-

mesh i ett 3D-program som t.ex. Alias Maya. (Bates 2004) 
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Nu för tiden har karaktärer i spel fler polygoner än någonsin och därför bör man göra ett val 

om man vill jobba med lågpoly eller högpoly karaktärer. En lågpoly modellerar gör snygga 

karaktärer med få polygoner inom dem tekniska begränsningar utan ”onödiga” detaljer. En 

högpoly modellerare däremot gör saker som ser väldigt fotorealistiska ut och i stort sett 

identiska med verkligheten i och med alla detaljer.  

 

Som vanlig modellerare som skapar andra sorters objekt i scener ska man vara organiserad 

och bli snabbare och snabbare på att bygga upp objekt. När modelleringen är färdig av ett 

objekt, detta gäller även karaktärer och varelser, tilldelar man objektet material med en eller 

flera texturer. Ett stort misstag är modellerare som påbörjar ett objekt och gör det snabbt för 

att sedan sitta med en onödig detalj för länge. För att modellera objekt som inte är karaktärer 

och varelser i 3D, t.ex. fordon av något slag, ska man ha förståelse för hur styrning, mekanik 

och motorik fungerar i verkligheten.  

I framtiden kan man förvänta sig att det blir mer och mer högpoly modellering då hårdvaran 

blir bättre för varje dag som går. (Dperry.com) 

Animation 
En animatör är den som ger liv de visioner som designers har skapat. Som animatör bör man 

göra en lista på aktiviteter i spelet. Till dessa aktiviteter finns en mängd rörelser som 

animatörer animerar. Genom en animation förmedlar man en karaktärs känslor och på så vis 

växer karaktären.  

 

Med dagens teknik och sofistikerade program kan man uppnå mycket naturliga rörelser men 

ibland räcker det inte riktigt till för de mer komplexa rörelserna. När detta i stort sett blir 

omöjligt att göra för hand, om det ska bli bra dvs., kan man använda en teknik som kallas för 

motion capture. Man placerar då sensorer på en skådespelares kropp på utvalda ställen. 

Skådespelare gör dem krävda rörelserna. Sedan läses data in från sensorerna och resten av 

motion-capture system in till datorn där det kan bearbetas av mjukvara. Från denna mjukvara 

för man sedan över det till ett program där en animerare kan finputsa ytterliggare i ett 

program som oftast används endast för animation, t.ex. Alias Motion Builder. Denna teknik 

används mycket i sportspel, fighting-spel och på senare tid även mycket i actionspel.  (Bates 

2004) 
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Som animatör ska man ha en passion av att driva sina animationer till perfektion. Det blir 

ovärderlig grundplåt om man har studerat klassisk animation som t.ex. Disney och även 

studerat andra klassiska tekniker för att få fram en bra animation.  

Om man har jobbat som klassisk animerare (papper och penna) och är osäker på sina 

förmågor gällande modellering men ändå vill animera för datorgrafik kan man ladda ner gratis 

modeller från nätet och animera dem. (Dperry.com) 

Bakgrundsmodellerare (Eng. Background-modeler och/eller Environment 
Artist) 
Som bakgrunds modellerare bygger man upp världen där spelaren styr sin karaktär igenom. 

Man startar i 3D-program oftast med byggandet av enkla primitiver som man sedan 

manipulerar, ändrar, kopierar och kombinerar för att det sedan till slut ska bli färdiga objekt 

som t.ex. rum och byggnader. Detta blir spelets miljö. (Bates 2004) 

Vissa bakgrundsmodellerare skapar fantasi inspirerande världar nästan helt utan några 

referenser. Andra är bra på att skapa mer fotorealistiska världar. De bästa 

bakgrundsmodellerarna är enligt Perry dem som är tekniska och tar initiativ och innehar idéer 

som kan få programmerare att bearbeta vidare på samma värld för att på sätt förändra 

atmosfären i världen till det bättre på ett interaktivt sätt. Texturerna till världen skapar man 

sedan i program som Adobe Photoshop när modellerna är färdiga. En bakgrundsmodellerare 

har stort ansvar då det oftast är dennes verk som spelaren först får se när denne startar spelet. 

(Dperry.com) 

 

Texturerare (Eng. Texture Artist och/eller 2D-artist) 
En texturerare skapar materialet eller ”skinnet” som sedan appliceras på en wire-mesh av ett 

objekt eller karaktär. Jobbar man med bakgrunder så arbetar man mest med texturerna i 2D-

program som Adobe Photoshop. Texturerna som man har gjort i ett 2D-program appliceras in 

i ett 3D-program där man kan få t.ex. en vägg (en polygon yta) att se ut som en tegelvägg.  

Vissa skapar sina texturer helt ifrån grunden där man bygger upp lager för lager och vanligtvis 

används ritbord för detta. Ibland kan det dock vara mer effektivt att använda tagna fotografier 

som bas som man kanske skannar in och sedan gör om efter behov för att passa modellerna.  
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För texturering börjar det bli populärt med såkallade WYSIWYG (What-You-See-Is-What-

You-Get) 3D-program. Där målar man en textur direkt på wire-meshen istället för att sitta och 

byta mellan 3D-program och 2D-program. (Bates 2004) 

Att jobba som texturerare kräver stor skicklighet med mycket detaljer i texturerna så dem ser 

realistiska ut. Hårdvaran bara blir bättre och bättre och det blir vanligare med tekniker som 

t.ex. bump-mapping i spel. En bump-map är en gråskala bild som visar variationerna i djupet 

på texturen. Detta räknas sedan ut i en 3D-motor eller renderare där spelaren får illusionen av 

det finns variationer i djupet. (Dperry.com) 

Programmerare 
En programmerare är den som gör designen komplett med att få fantasier verkliga och då får 

handlingar att genomföras.  

Bates talar om att det finns följande inriktningar inom programmering på ett spelföretag (i 

bokstavsordning): 

 

 AI 

 Asset integration 

 Game logic 

 Graphics effects 

 Network & multiplayer 

 Physics 

 Scripting languages 

 Sound effects 

 The database 

 The interface and I/O 

 The rendering engine 

 Tools 

 Weapons 

 

I större projekt är det vanligt att man har ett av dessa områden som specialitet men i mindre 

projekt kan en programmerare ha flera av dessa områden. Samtidigt som det är bra att ha en 

specialitet ska man tänka på att man bör behålla ett kunskapsområde inom alla inriktningar.  
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Det är viktigt att programmerarna kan förklara för en designer vad som är teknisk gångbart 

och inte, eftersom det inte är alltid en designer (och annat folk för den delen) är så insatt i dem 

tekniska termer inom programmering. På så sätt tränar man också upp en designer inför 

framtiden med vad som är tekniskt gångbart! En ändring från en programmerare gentemot 

designplanen kan innebära mycket tidsbesparing i ett senare skede. Som programmerare bör 

man alltså se till att orealistiska förväntningar uppdagas så att produktionen går smidigt som 

möjligt. Ett sätt att underlätta för dem andra i arbetsgruppen att förstå mer om ditt arbete är att 

du presenterar det på något sätt, t.ex. i form av en post-mortem menar Bates.  

Några viktigare aspekter att tänka på som programmerare är att inneha all nödvändig 

utrustning (innan man börjar arbeta), ta tid att planera och arbeta inom gränserna som finns 

inom arbetsgrupp och dem mål man har satt upp. (Bates 2004) 

Det är inte nödvändigt med en examen om man vill jobba som programmerare men å andra 

sidan är det väldigt svårt att hitta en professionell programmerare utan en! Därför finner man 

att många programmerare har intresse för fysik och läser böcker som är till nytta för 

programmeringen.  Som programmerare bör man kunna programmeringsspråken C och C++ 

men även t.ex. JAVA används ibland. I början kan det hända att man får göra mindre saker, 

t.ex.: gränssnitt, verktyg, editors för att nämna några. Inte minst viktigt att komma ihåg om 

man vill bli programmerare är att det tar oerhört lång tid att helt bemästra! 

Precis som för artister bör man sända in ett demo av något slag på ens verk. Som 

programmerare lämpar det sig bäst att skapa ett demospel. Det gäller att vara tålmodig med 

detta demo och det gäller även att vara mycket självkritisk och absolut inte skicka in 

någonting som man inte är helt nöjd med.  

I sin CV, resumé, ska man skriva vilka spel och verktyg som man har intresse för att utveckla. 

Det är också viktigt att skriva vad man har gjort i demot och sina verk, och vilka språk man 

har använts sig av för att koda ihop demot. (Dperry.com) 

Tech-lead / Lead programmer 
Som tech-lead och/eller lead programmer brukar man ha minst 5 år i branschen och ha en bra 

och bred kunskap inom alla område men vara expert på minst ett område. Som lead 

programmer arbetar man nära andra leads, designers och producenter. (Dperry.com) 

I början av produktionen är det en lead programmers uppgift att berätta för andra leads (sv. 

ledare) och för sin arbetsgrupp vad som är tekniskt gångbart och eventuella innovationer inför 
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projektet. Tech-leaden ska också skapa en planering inför tänkbara risker som kan uppkomma 

under projektets gång. Som en annan viktigt uppgift tech-leaden har är att bygga upp en 

arkitektur i kodningen av spelet som maximerar styrkan men minimerar svagheterna gentemot 

dem tekniska begränsningarna i plattformen som man utvecklar för. Tech-leaden ska också 

skapa ett tekniskt planeringsdokument med en uppskattning på hur mycket personal det krävs 

och ett schema för att nå upp givna uppgifter och mål. Bates talar om att man ofta 

underskattar hur lång tid det tar att fixa rätt personal för jobbet och därför bör man allokera tid 

i schemat för resurser som man inte redan har. Som tech-lead ska man också se till att 

arbetsgruppen har dem bästa datorerna man kan skaffa, man bör också räkna med minst en 

uppdatering av dessa under projektets gång.  

Ett annat ansvarsområde en tech-lead har är att infrastrukturen ska fungera i nätverket 

(Intranet) och att finns ett bra säkerhetskopieringssystem. Tech-leaden ska också avgöra om 

vissa stora delar av projektet ska utvecklas internt eller externt, t.ex. utvecklingen av en 

spelmotor. Tech-leaden är alltså den person som planerar programmerarnas schema och 

uppgifter, här kan man som tech-lead låta programmerarna själva uppskatta hur lång tid det 

tar för dem att nå ett mål.  

Inte minst viktigt är det att en tech-lead ska kunna förklara för resten av arbetsgruppen, 

inkluderar designers och dylikt, tekniska områden så dem kan balansera upp sina uppsatta 

finesser i spelet bättre och hålla sig inom de tekniska gränser som finns. I och med att det blir 

mycket möten, administration och planering finns det tyvärr inte alls mycket tid över för att 

skriva sin egen kod. (Bates 2004) 

Ekonomi 

Finansiering 
I dagens läge är det både dyrt och tidskrävande att skapa ett dator, -tv-spel. Sloper talar om 

att det finns fyra olika modeller att utveckla ett spel genom. Antingen gör man det helt och 

hållet själv, eller så gör man det själv genom en egen studio som jobbar under avtal med en 

utgivare. Då får man pengar från utgivaren när spelet släpps. Dessa modeller var vanliga på 

70- och 80-talet. Då krävde spelen betydligt mindre av allt, tid, budget, personal och så 

vidare. (Sloper 2001)  

Nästan all mjukvara, spel i detta fall, såldes och distrubierades av personer som hade spel och 
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utveckling av spel som huvudintresse. Fram till slutet av 80-talet krävdes ju bara en person 

som spelutvecklare vilket innebar att flera spel kunde släppas på ett år, dessutom kunde 

spelet fortsätta säljas flera år efter det hade släppts. (Laramée, 1999) 

Dessa modeller – där endast en person utvecklar spelet – finns idag också men inte alls i 

samma omfattning. Idag ter sig dessa modeller i form av shareware (Innefattas att man får 

prova på och sen betala) och freeware (helt gratis mjukvara) som distribueras via, oftast, 

okommersiella kanaler. Det vanligaste sättet att utveckla ett spel idag är att en extern studio 

utvecklar spelet. En arbetsgrupp på ett flertal personer sätts ihop. Det är programmerare, 

designers, ljudläggare, artister och anställda med högre positioner typ art directors – dessa 

jobbar sedan under ett avtal för en utgivare. Det finns också en fjärde modell. Då jobbar man 

alltid för samma utgivare permanent och utgivaren har sin egen utvecklingsavdelning. 

(Sloper 2004) 

Spelet växer fram genom två olika metoder gällande uppkomst och avtal. Antingen har 

utgivaren själva en idé om ett spel dem vill ska utvecklas eller så har utgivaren en idé och 

början på ett spel dem vill utveckla som dem sedan visar upp för utgivaren och på sätt få dem 

intresserade så att dem kan finansiera utvecklingen av spelet. Oftast får utvecklaren en 

bestämd summa pengar när man skriver på ett kontrakt men dem får också in pengar genom 

att möta upp med uppsatta milstolpar. Ibland finns även ett avtal med utgivaren där 

utvecklaren har rätt till såkallade royalties (en angiven summa som man får för varje sålt 

exemplar). Eftersom varje avtal kan se olika ut, är det väldigt svårt att säga hur dem 

vanligtvis ser ut. Om utvecklaren själva har kommit på idén och konceptet till spelet, och 

äger rättigheterna för det, kan utvecklaren få ett betydligt bättre avtal gällande royalties. 

Bland annat detta gör att utvecklaren hellre utvecklar ett spel som ifrån början kom ifrån 

dem. (Sloper 2001) 

Om utgivaren däremot har en permanent utvecklaravdelning hos sig, blir kostnaderna olika 

gentemot en extern studio. Då får utgivaren betala för andra saker som lokaler, underhåll och 

löner med mera. Eftersom utgivaren har massor med andra saker att tänka på, distribution och 

försäljning t.ex., blir trenden idag att man anlitar externa utvecklare. Oftast blir då förmånen 

högre för utgivaren än om dem skulle ha haft en permanent avdelning för utveckling. (Sloper 

2001) 
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Idag tar ett spel ungefär 1.5 år till 2.5 år att skapa. Dagens hårdvara för plattformarna och 

utvecklingen gör att det hela tiden blir mer detaljer i spelen vilket gör att det tar längre och 

längre tid att utveckla ett spel. En arbetsgrupp hos en utvecklare för ett projekt kan involvera 

väldigt många personer, vanligtvis mellan 20-60 stycken. Oftast anställer man fler i slutet av 

produktionen, då det ofta blir väldigt stressigt och man måste hinna med en deadline. 

(Reynolds) 

Försäljning 
Självklart vill både utvecklaren och utgivaren av ett spel att spelet ska sälja så mycket som 

möjligt på marknaden. Problemet är bara att för att spel ska stå ut från alla andra stortitlar, 

måste också budgeten på produktionen av spelet vara ofantligt hög. Sloper menar i sin text att 

för att detta ska kunna hända borde spelet produktion ligga på en budget på 1.5 miljoner till 

2.0 miljoner dollar (Sloper 2001). 

Marknadens omsättning av spel styrs i stort sett av ett dussin stora utgivare, och det blir värre 

för varje år som går och då blir det väldigt svårt att synas i spelhyllorna. En spelsäljare i tv-

spelsaffär vill självklart alltid sälja så mycket spel som möjligt. Är säljarens förväntningar 

låga på vad spelet kommer att kunna tänkas sälja, placeras spelet långt ner i hyllorna. 

(Laramée 2004) 

Förr på ”den gamla goda tiden”, kunde ett spel i stort sett stå på spelhyllan i affären fyra till 

sex månader för att finna köpare. Reklamen för spelen kom först efter att spelet släpps, till 

skillnad från idag när det är extremt viktigt att nå ut med reklamkampanjer och 

marknadsföring flera veckor innan spelet ens har släppts. 

Inte är det nog med bara reklam, idag är det också viktigt med förhandsexemplar (eng. 

previews). Detta var mycket ovanligt förr då en recensent alltid ville ha ett fullständigt spel 

att gå igenom. Alla dessa kanaler, marknadsföring, spelutvecklingssidor med mera är mycket 

viktiga för att ett spel ska kunna sälja.  

Idag ska spelet ha lockat sina köpare inom två veckor för att det över huvud taget ska kunnas 

säljas med godkända siffror. För att locka slutsäljaren, affären, att göra reklam för spelet, t.ex. 

affischer och sätta spelet längst upp i hyllorna, är det viktigt att utgivarna på något sätt har 

gjort sig förstådda för säljaren om att spelet är väldigt bra och kommer att sälja i höga siffror. 

Detta kan te sig i många former bland annat koncept och ritade bilder från spelet, säljkartor, 



Jobba i spelbranschen 

Jonas Dahlman DG03 
LTU, Institutionen i Skellefteå 24 2006-05-29 

reklam från säljavdelningen hos utgivaren, ryktet i branschen och från fans och speltidningar. 

Allt till trots ser spelsäljaren på antal förbeställningar av spelet hur populärt det är. (Bates 

2004) 

Enligt en rapport från NPD slog försäljningar av tv-spel och tillbehör rekord 2005 i USA med 

en försäljning på $10,5 miljarder! Det rekordet var mycket tack vare dem nya portabla 

maskinerna PSP och Nintendo DS. (NPD 2006). I Sverige under samma år såldes 5,7 miljoner 

dator och tv-spel som motsvarar 1,7 miljarder svenska kronor. Även här var det höga siffrorna 

mycket tack vare dem portabla maskinerna. (MDTS 2006) 

Löner och förmåner 
Innan man påbörjar sitt arbete ska man skriva under ett kontrakt som innehåller avtal om 

löner, förmåner, eventuella bonusar och så vidare. Förmånerna kan te sig olika från företag 

till företag med några förmåner är t.ex. tandläkare, hälsa och vård, bonusar, pension, aktier 

och ägande av del i företaget och så vidare. Det kan också vara i form av hur lång semester 

och avtal om sjukdom. Extra förmåner kan vara till exempel rätt till tjänstebil, hemdator, 

utgiftskonto och mobil.  

På vissa företag finns en bonus i form av en fond som oftast finansieras genom royalties från 

antal exemplar sålda. Det ska stå i avtalet hur detta fungerar eftersom det är olika från företag 

till företag. En annan form av en sorts bonus kan vara rätt till ägande av aktier inom 

företaget. (Ashley 2003) 

I en rapport från gamasutra finns det en sammanställning av löner för anställda inom 

spelindustrin i USA (2003). En programmerare med 2-5 års erfarenhet tjänar i genomsnitt 

$69 413 (ca 525 000: - SEK) per år medan en artist med samma erfarenhet tjänar i 

genomsnitt $53 218 (ca 402 000: - SEK). Den visar även att en designer tjänar i genomsnitt i 

princip samma som en artist. (Olsen 2004).  

Kikar man på itjobswatch.com finner man att i Storbritannien tjänar en 3d-artist (alltså inte 

bara spelindustrin) i genomsnitt £21.750 (ca 292 000: - SEK) om året och en programmerare 

£35.849 (482 000: - SEK). Denna rapport jag tittade på visade dock inte har mycket 
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erfarenhet som finns hos yrkespersonerna utan är ett direkt genomsnitt. (itsjobswatch.com 

2006) 

Analys 

Att skaffa sig jobb i spelbranschen 
Som Bates påpekar är branschen stor men det är ändå en utmaning att skaffa sig i branschen. 

Med dem rätta talangerna ser dock utsikterna positiva ut. Prues berättar att det är speciellt 

viktigt att ha en stor passion för spel och det kan vara nytta med en konstutbildning bakom sig 

speciellt som artist. Har man helt enkelt talang, relevant utbildning som vissa jobb kräver och 

är beredd på att flytta och kan kommunicera i grupp som Prues påpekar har man goda chanser 

att få jobb i spelindustrin. 

Showreel / Demoreel 
Enligt Bates blir en showreel ett bevis på att man faktiskt kan någonting och att man har 

talang. Som artist visar då denna att man är den rätta kandidaten för jobbet. Vikten av att visa 

upp sina verk för att få ett jobb i spelbranschen skiljer den från många andra branscher. I och 

med att så mycket hänger på showreelen gäller det att vara tålmodig och göra en bra showreel 

så man inte förlorar det potentiella drömjobbet. 

Rekryteringsföretag 
Prues säger i sin text att anlita en rekryterare kan innebära en enorm tidsbesparing och 

innebära skillnaden mellan att få ett jobb och bli utan ett. Vidare klargör han att det kan vara 

en god idé att lägga upp en plan inför framtiden tillsammans med rekryteraren. Detta visar att 

istället för lägga ner en massa tid på att söka jobb, kan en rekryterare välja ut positioner som 

är direkt lämpliga för hans kandidat och även hjälpa en i framtiden. Detta blir positivt för alla 

parter, den jobbsökande får sitt drömjobb, företaget en anställd som passar bra och 

rekryteringsföretaget får in pengar. Då är det en mycket bra idé att skaffa en rekryterare om 

man vill stiga i karriären eller åtminstone starta en.  

Organisation 
Bates menar på att jobbtitlarna och arbetsfördelningarna kan se olika ut på företagen men 

själva produktionen som görs är alltid densamma. Han menar också på att visionären inte ska 
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ta in för många idéer utan istället försöka bibehålla balansen, detta tolkar jag som att 

visionären har ett ytterst ansvar för projektet och visionen är viktig för hur spelet kommer se 

ut när det är färdigt.  

Producent 
Enligt Bates är producenten ansiktet utåt för projektet och personen som håller i trådarna 

gällande produktionen. Vidare talar han också om att producenten ger utvecklargruppen 

nödvändiga resurser.  Perry talar om att producenten står mellan den affärsmässiga delen och 

den kreativa delen av produktionen. Att vara producent innebär alltså att man måste vara en 

flexibel person, en bra ”problemlösare” och kunna ta sig an ett mycket stort ansvarsområde 

för att motstå och lösa eventuella risker för att ro projektet i land, enligt min egen tolkning.  

Designer 
Bates berättar att designers skapar en såkallad ”blueprint” eller designdokument av spelets 

design som kommer guida utvecklarna genom projektet. Perry påpekar att det är viktigt med 

originell design och att designernas ska kunna förstå om spelet kommer att bli kul att spela. 

Enligt min egen tolkning betyder detta att en originell och bra design i form av ett 

designdokument innebär en mycket viktig grundplåt för hur bra spelet i slutändan kommer bli, 

då vilar det med andra ord ett stort ansvar på designers, gamedesignern och leveldesignerns 

erfarenhet, kunnande och kreativitet.  

Gamedesigner 
Bates påpekar att det är viktigt att vara flexibel och låta sig kompromissa när det gäller att 

implementera nya idéer som svallar in. Bates påpekar också att det som designers är viktigt att 

analysera andra spel. Här ser jag ett samband. Analyserar man andra spel kan man genom det 

lära sig i vart spelet håller balansen, och på så sätt implementera idéer på ett smart och 

flexibelt sätt som passar för spelets balans, budget och planering.  

Leveldesigner 
Bates påtalar att en leveldesigner ska ha stor fantasi och kreativitet. För detta krävs det att 

man har ett innehållsrikt liv utanför jobbet så man blir inspirerad när man jobbar. Min 

bedömning av detta är att det egentligen gäller alla artistiska jobb men att det kan vara 

speciellt viktigt för en leveldesigner eftersom det finns otroligt många idéer som kan 
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implementeras i ”level” eller bana i ett spel och valen kan vara tusentals. Har man snålt med 

fantasi kan det vara i stort sett omöjligt att göra en bana eller värld som tilltalar spelaren.  

Writer 
Bates menar i sin text att en writer för ett spel skapar allt som har med text att göra i spelet. På 

IGDA.org står det att det är viktigt att jobba nära designers för att förstå alla möjliga val en 

spelare kan göra. På så vis skiljer det sig mellan linjärt skrivande och skrivande för spel menar 

dem på. Detta innebär en stor utmaning för en writer när man tänker på alla möjliga val som 

en spelare och inte minst ansvarsfull roll då en bra berättelse och dialog är mycket viktig för 

att hålla spelarens intresse kvar enligt min egen mening.  

Artist 
Perry pekar på att det är viktigt att ha ett öga för estetik som t.ex. färger och form som artist 

och på så vis vara allmänt konstnärligt lagd och det är just detta och talang spelföretagen letar 

efter! Om man då inte är konstnärligt lagd och inte är intresserad av konst i någon form i 

allmänhet kommer det bli svårt att göra karriär som artist, oavsett roll, enligt min tolkning. Att 

ha förståelse och färdigheter för att maximera tekniken inom begränsningar är viktigt och inte 

minst att man hänger med utvecklingen enligt Bates. Min analys av detta är att som artist i 

spelbranschen ska man ha en stor portion kreativitet, konstnärlig men även teknisk lagd och 

kunnig för att förstå gränserna som finns för vad hårdvaran kan prestera.  

Art director 
Enligt Perry innebär att jobba som Art Director att man får ta mycket ansvar och IGDA.org 

berättar att man har lite tid över för att faktiskt skapa verk i och med att tiden är reserverad för 

administration av olika slag. I och med detta blir det väldigt lite tid över för det man kanske 

först och främst gav sig i branschen för och man har som Art Director har ett stort 

ansvarområde gentemot sin grupp av artister, enligt min egen mening.  

Konceptartist 
Konceptartisten ska snabbt skissa ner från tankar och idéer och ibland jobbar de också med 

storyboard berättar Bates. Perry säger i sin text om koncept artister att vissa ritar digitalt och 

andra på klassiskt vis. Detta tolkar jag som om ett spelföretag ska få någonting ut av att ha en 

konceptartist ska detta var en kreativ och impulsiv person som snabbt kan ”brainstorma” fram 
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ett bra koncept som tilltalar målgruppen för spelet. Här behövs med andra ord inte utrymme 

för massa krångliga krimskrams detaljer, utan det ska gå väldigt snabbt och funka som en 

enkel guide för resten av arbetsgruppen får jag fram.  

Modellerare 
Perry pekar på att det är viktigt att man bör göra ett val om att bli en högpoly eller lågpoly 

modellerare och man ska kunna bygga modellerna snabbt. Han menar också att det är viktigt 

att man förstår sig på hur verkliga saker fungerar. Min tolkning är att har man en förståelse för 

hur saker och ting fungerar i verkligheten kan man också få det att funka i programmen och 

verktygen samt att det kommer att tilltala publiken mer då det beter sig mer verklighetstroget 

samt att man även kan modellera upp det snabbare. Vidare tolkar jag också att om en person 

förstå sig på dessa saker samt få fram tilltalande detaljer på en högpoly modell eller lågpoly 

modell är man en bra modellerare.  

Animation 
Bates påpekar att man genom animation förmedlar känslor och framställer karaktären genom 

rörelser. För detta krävs en passion menar Perry. Därför får jag fram att det som animerare är 

mycket viktigt att man verkligen brinner för det man gör, jobbar stenhårt, studerar 

verkligheten runt omkring en för att hjälpa en i sitt arbete och även studera klassisk animation 

som Perry också talar om. 

Bakgrundsmodellerare 
Perry påpekar att dem bästa bakgrundsmodellerare är dem som är lite tekniska och kan få 

programmerare att koda om deras värld till en mer interaktiv. Han menar också att en 

bakgrundsmodellerare har stort ansvar då det kan vara det spelaren först möts av. Jag tror att 

Perry menar att en bra bakgrundsmodellerare har en förståelse för vad en programmerare kan 

göra genom att koda om världen, och på sätt få den att ”leva” på ett sätt och bli mer dynamisk 

som inte går att bara bygga upp. Jag tror även att han menar en blandning av denna tekniska 

egenskap och den mer artistiska färdigheten av bara byggandet, är en bra 

bakgrundsmodellerare.  
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Texturerare 
Bates berättar i sin text att ibland skapar man en textur helt ifrån början och ibland tar man 

riktigt foto och använder denna som bas som kan vara mer effektivt. Med detta enligt min 

mening är mer effektivt när något behövs se mycket verklighetstroget ut, men då det ska vara 

mer ”tecknad” och kanske lite mer ”fantasy” stil lämpar det sig bättre att rita från scratch.  

Perry berättar att det krävs stor skicklighet som texturerare i och med alla detaljer som 

behövs. Vad jag tror han menar med stor skicklighet är att man ska ha öga för detaljer, och 

maximera programmens verktyg och använda den till fullo tillsammans med sina färdigheter 

men ändå hålla sig inom de tekniska begränsningarna för att få fram texturer som tilltalar 

spelaren och på sätt få spelet att se tilltalande ut.   

Programmerare 
Bates pekar på att det som programmerare är viktigt att planera och att man ska arbeta inom 

de mål som har satts upp. Han menar även att en påpekning från en programmerare kan 

innebära stor tidsbesparing i en produktion. Perry berättar att det tar väldigt lång tid lära sig 

bemästra programmering och att många programmerare läser böcker om t.ex. fysik. Min bild 

av att vara en programmerare är att man ska vara noggrann med planering för att underlätta 

kodningen senare och inte vara sparsam med att påpeka för resten av arbetsgruppen av några 

potentiella ändringar som kan innebära enorm tidsbesparing. Dessutom bör man ha ett intresse 

för fysik, matematik, ja allt som kan underlätta när man ska koda i sitt arbete. På sätt har 

programmeraren ett stort ansvar i produktionen.  

Tech-Lead / Lead-programmer 
Perry talar om man bör vara expert på minst ett område inom programmering och ha kunskap 

inom alla område som Tech-Lead och/eller Lead programmare. Vidare berättar Bates att man 

har lite tid över själva kodningen eftersom det tar lång tid för administration dessutom ska 

man ha ett stort ansvar den tekniska biten i produktionen av spelet. Detta tolkar jag som att 

tech-lead har ett väldigt stressigt arbete eftersom det är många risker som finns i och med att 

prylar och infrastruktur faktiskt kan falla samman. Därför menar jag att man bör kunna ta 

mycket ansvar, vara stresstålig och även mycket kunnig inom sitt område för att kunna styra 

den tekniska biten på ett bra sätt 
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Ekonomi - finansiering 
Laramée och Sloper talar om att det i dagens läge behövs betydligt mer personal och budget 

för spelen idag än vad det behövdes förr i tiden. Tiden där utvecklingen sköttes av enbart en 

person är sedan länge över, förutom då genom vissa kanaler som t.ex. freeware och 

shareware. Detta är på gott och ont enligt min mening. Idag kräver spelen så mycket mer tid, 

personal, budget och mycket annat menar Sloper och Laramée men å andra sidan menar jag 

att en bredare massa kan få tillgång till spelen samtidigt som kvalitén och innehållet i spelet 

också blir avsevärt bättre än om en endast en person skulle utveckla det. I och med den breda 

massan går idag också att tjäna en massa pengar på spel (eller förlora en massa för den delen) 

och tillhör inte längre bara en smal krets av spelfanatiker. 

Enligt Sloper är som sagt tendensen idag att en utgivare anlitar en extern studio att utveckla 

spelen. Sloper menar på att en utgivare har tillräckligt mycket annat att tänka på och lämnar 

då ansvaret hos en extern utvecklare. Detta är inte så konstigt enligt min egen bedömning. Då 

utgivare med bra avtal – för båda parter – kan anlita en utvecklare som dem garanterat vet gör 

ett bra spel, och på så sätt tjänar utgivaren stora pengar, som är det allt egentligen handlar om!  

Försäljning 
Eftersom marknadens i stort sett styrs av ett dussintals utgivare enligt Laramée, kan det bli 

enormt svårt att trängas med bjässarnas spel i hyllorna. Enligt Bates ska utgivaren 

marknadsföra spelet på så många sätt som möjligt, genom bland annat rykten, recensioner 

och reklam för säljaren ska förstå att spelet kommer att sälja bra. Det är lätt att räkna ut att 

detta blir en dyr historia! Därför är det i dagens läge enormt svårt att slå igenom om man inte 

har rätt budget.  

Det är därför det är så få utgivare som trängs på hyllorna, de andra slås helt enkelt ut om man 

inte har rätt marknadsföring och budget bakom sig. Den hårda konkurrensen till trots, är det 

inget fel på försäljningen på tv-spel och datorspel som i dagens läge har slagit rekord som 

rapporterna från NPD och MDTS visar.  

Har man med andra ord ett bra spel och rätt marknadsföring kan man tjäna enormt stora 

pengar, men å andra sidan med den stora budgeten Sloper talar om (1,5 – 2 miljoner dollar) 

som ett spel kräver, kan man räkna ut man kan förlora enorma summor om det inte skulle slå 

igenom.  
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Löner och förmåner 
Som Ashley pekar på verkar det som att dem anställda i spelindustrin har samma förmåner 

som det finns på andra företag som inte är i spelindustrin, till och med fler i och med bonusar 

och royalties. Om spelet säljs bra och utvecklaren har ett bra avtal med utgivaren tjänar alltså 

personalen som utvecklat spelet en rätt rejäl bonus på det förutom sin lön.  

Både rapporten från 2003 (Olsen 2004) och itjobswatch.com rapporter visar att en 

programmerare tjänar betydligt mer än vad en artist gör. Kanske inte så konstigt eftersom 

programmerare oftast har en ingenjörs utbildning bakom sig. 

Diskussion 

Forskningsprocess 
När jag började denna studie så visste jag inte riktigt vart eller hur jag skulle börja. Jag 

började leta källor på Internet men detta blev snabbt rörigt och många källor var för gamla för 

att använda eller så förstod jag inte riktigt vart information kom ifrån. Så småningom hittade 

jag E-böcker genom mitt studentkonto där jag kunde finna den relevanta informationen jag 

var ute efter. Med dessa litteraturkällor tillsammans med handfull Internetkällor började min 

litteraturgenomgång. 

När litteraturgenomgången var färdig och jag hittat informationen jag var ute efter började 

jag min analys där jag jämförde källorna, om där fanns mer än en, samt övervägde med mina 

egna tankar om det hela. Från denna analys började jag sedan på mitt forskningsresultat där 

jag genom diskussion kommer fram till hur det kan tänkas vara i spelbranschen, gällande till 

exempel ekonomi och att skaffa jobb. När allt detta vara färdigt påbörjade jag slutsatsen om 

hur det kan tänkas vara att jobba i spelbranschen. 

Nu i efterhand kan jag tycka att jag borde ha planerat långt i förväg vilka källor jag skulle ha 

använt då i stort sett alla böcker jag behövde var utlånade på biblioteken. Räddningen blev 

vissa källor på Internet samt E-böcker. Jag kan också tycka att jag borde ha haft fler källor 

om varje område men då det stod i stort sett samma saker i varje källa såg jag inte det som 

relevant att använda mig av fler.  

Valet av ämnet har varit mycket intressant och studien har gett mig betydligt större kunskap 

om spelbranschen och om hur den fungerar. Hade jag haft mer tid och kanske redan jobbat i 
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spelbranschen hade jag även intervjuat personer med stor erfarenhet för att höra deras 

version. Jag valde istället att ägna min studie enbart åt litteratur och artiklar. Mycket av det 

jag har kommit till i min studie stämmer överens med min egen erfarenhet om hur det är att 

söka jobb, speciellt rekryteringsföretag och hur man ska presentera sitt material. 

Som sagt var valet av ämne intressant och jag ångrar mig inte att jag gjorde en 

litteraturbaserad studie istället för att arbete t.ex. i Maya då jag ser studien som betydelsefull 

för mina kunskaper om branschen och att det kan vara bra att bära med sig i framtiden.  

Forskningsresultat 

Att skaffa sig jobb i spelbranschen 
Det verkar som att utsikterna för att skaffa sig jobb i spelbranschen faktiskt ser ljusa ut, om 

man sitter med dem rätta talangerna med andra ord! Har man bra material och kan bevisa att 

man har de talangerna som företagen letar efter kommer det inte bli svårt att ordna ett jobb. 

En stor passion för spel behövs också eftersom det är det man kommer jobba med 

(förhoppningsvis) hela livet.  

Ibland behövs det en utbildning, då kanske främst för programmerare, men har man dem rätta 

talangerna kanske inte utbildningen behövs. Här vill jag påpeka att för få ett jobb i 

spelbranschen, så gäller det att personen besitter saker som gäller för att få i stort sett vilket 

jobb som helst. Det är viktigt att vara trevlig, lojal och social. Är man inåtvänd och inte kan 

kommunicera kommer man antagligen inte få jobbet eftersom det är mycket relevant att 

kunna kommunicera i grupp då man oftast jobbar i stora arbetsgrupper. 

Showreel / Demoreel 
Det verkar som att en showreel börjar bli det absolut viktigaste sättet att söka jobb på i 

spelbranschen. Detta gäller nog även för andra områden inom 3d-branschen. När jag själv 

sökte jobb så sökte jag enbart genom showreel som gav rätt goda resultat.  

Man ska lägga ner mycket krut och tid på sin showreel och bara visa upp saker som man är 

mycket stolt över. Mycket viktigt är att kunna förklara hur allting är gjort och vem som har 

gjort det och även när. En showreel ska locka tittaren så denne inte tappar intresset utan 

snarare tvärtom ser potentialen i personen som söker jobbet! Adams påpekar att showreel bör 
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vara 3-5 minuter lång, jag håller inte riktigt med. Personligen tycker jag att showreel endast 

bör vara 2-3 minuter lång då den snabbt kan visa upp talangen om personen. 

Rekryteringsföretag 
Om man vill snabba på processen och ha ett rejält plus i kanten när man söker jobb bör man 

finna sig en rekryterare. Jag använde mig själv av en rekryterare när jag sökte jobb i 

spelbranschen och all information ifrån min litteraturgenomgång stämmer överens till punkt 

och pricka om hur detta fungerade. Att skaffa sig en rekryterare kan verkligen innebära 

drömjobbet eftersom man på sätt får in en fot i branschen på förhoppningsvis drömföretaget! 

Organisation och jobbpositioner 
Arbetsfördelningarna ser i stort sett likadana ut på spelföretagen men däremot kan titlarna på 

positionerna vara lite olika. Det verkar som att ju större företagen är desto mer indelat är 

inriktningarna eller positionerna för dem anställda. Om ett företag är mindre kan det vara 

vanligare med att en person har fler än ett ansvarområde. Det kan vara relevant att tänka på 

när man söker jobb att det är alltid är bra att ha ett ganska brett kunskapsområde – oavsett 

vilken position man söker! I takt med att spelbranschen växer tror jag att utbildningar inom 

området också kommer att växa, därför kan det idag vara ännu viktigare att visa rå talang än 

vad det var förr när det var färre folk som sökte sig till branschen. 

Enligt min bedömning verkar det som att alla positioner kräver ett stort ansvar – med 

undantag för lead positioner såsom t.ex. lead programmer och art director som kräver ännu 

mer ansvar i och med att man delar ut arbetsuppgifter osv. Vad jag också ser som en röd tråd 

är att på flesta positioner så krävs det kreativitet och fantasi samt man ska kunna det estetiska 

– färg, form och så vidare – speciellt som artist. På några positioner såsom producent och 

gamedesigner ska man ha ett sinne för ”management”, och kanske ännu bättre, en 

affärs/ekonomi utbildning. Spelutveckling handlar i slutändan om att tjäna pengar! Vissa 

positioner kan man söka sig direkt till utifrån medan andra får man jobba sig upp för att få, 

t.ex. producent. Något som är viktigt att komma ihåg är att man i spelbranschen, oavsett 

position, får hålla sig ständigt uppdaterad inom tekniken eftersom denna avancerar hela tiden 

med rasande fart. 
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Ekonomi 
Det verkar som att det idag är väldigt svårt att slå sig igenom som nytt bolag i spelbranschen. 

Det ska satsas oerhört mycket på reklam och rykten för att spelet ska kunna säljas i de 

upplagor som krävs för att gå med vinst. Denna vinst krävs för att finansiera den oerhört stora 

budgeten som krävs för spelutveckling idag. Därför tar man enligt min bedömning en stor 

risk om man startar ett nytt bolag i spelbranschen. Å andra sidan säljer tv-spel och datorspel 

som aldrig förr visar rapporter så visst kan man tjäna enorma pengar på spel! Min egen 

personliga åsikt gällande finansiering är för min egen del spelar det ingen roll hur mycket 

man har satsat på grafik och den nyaste tekniken – det är spelets spelbarhet som är det 

viktigaste, det är dock inte säkert att alla tänker så. I framtiden tror jag man kommer att se en 

större tendens av vad som redan håller på att hända – spelproduktioner kommer att gå mer 

och mer liknande stora Hollywood produktioner och mer pengar kommer satsas i spel. På 

både gott och ont. 

Gällande löner och förmåner verkar det i princip samma som vad som gäller för alla sorters 

jobb men ändå rätt individuella löner, vad jag tror är satta efter erfarenhet och talang. Dock 

finns det en skillnad, och det är royalties. Detta gäller inte alla spelföretag men har man tur 

kan få sig ett jobb på ett spelföretag där dem anställda kan få tillgång till det, men då ska 

också spelet göra vinst för att det ska utbringa något.  

 Min Slutsats 
Spelbranschen verkar vara en mycket innehållsrik och spännande bransch där utvecklingen 

snabbt går framåt och där man ständigt får hålla uppdaterad. Det finns oerhört många 

positioner att välja mellan, många fler än vad jag har tagit upp i denna studie, och det finns 

plats för många sorters olika talanger och färdigheter. Det gäller att hitta sitt område där man 

har talang och hoppas på att man trivs på positionen som man söker sig till.  

När man söker jobb gäller det att satsa på material att visa upp så att man kan bevisa sin 

talang – talang är något spelföretag alltid letar efter! Dock är inte så viktigt med utbildning 

alla gånger men är relevant för vissa positioner.  

Det finns stora risker med spelbranschen då ett spel kan gå i förlust kan även ett företag som 

utvecklar spelet göra det, å andra sidan kan det även gå med enorma vinster! Är man inte 
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villig till att ta några risker överhuvudtaget utan istället satsa på helt säkra kort tror jag inte 

spelbranschen är den rätta branschen. Om man däremot vill satsa på något spännande, 

originellt, har talang, passion för spel och är villig till att ta risker, t.ex. att flytta och vara 

beredd på att få byta företag efter en tid, tror jag spelbranschen är den helt rätta. Jag tror att 

det kommer hända mycket i framtiden gällande spel och industrin kommer att växa mer och 

mer. Tekniken och hårdvaran blir mer avancerad och snart kommer det nog inte skilja sig 

mycket mellan film och spelproduktioner om man ser på begränsningar. Med andra ord 

verkar spelbranschen vara en rolig och kanske framförallt, en spännande bransch som 

ständigt utvecklas!  
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