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Förord  
Det började med en formulering på en potentiell problemställning och 
slutade med ett ännu starkare intresse för spelbranschen och framförallt 
grafiken inom spel. Jag vill tacka de som gett sitt stöd under processen och 
ge ett stort tack till spelutvecklarna som medverkade i min undersökning. 

Joakim Sommar 
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
För tolv år sedan ansågs Sverige ha en lång tradition av dataspels-
utveckling. Redan då hade spelbranschen växt från enmansföretag och 
småföretagande till stora bolag som skapar spel med miljonbudget 
(Dataspelsbranschen, 2005). Dataspelsbranschen nämner också att svenska 
spelutvecklare har ett internationellt sett högt anseende och är kända för att 
vara tekniskt kompetenta, hålla vad de lovat, vara ärliga och inneha en god 
förmåga att berätta en historia.  

Battlefield, Candy Crush och Minecraft är några exempel på spel från 
svenska speltillverkare som idag har mångmiljonpublik över hela världen.   

Den svenska spelbranschen har växt explosionsartat de senaste åren. Enligt 
Dataspelsbranschen (2016) spelar var tionde människa på jorden ett 
svenskt spel. Fortsättningsvis nämner Dataspelsbranschen att spel-
företagens omsättning år 2015 var 12,5 miljarder kronor. Från år 2006 till 
2015 var den årliga tillväxten i genomsnitt 40 procent 
(Dataspelsbranschen, 2016). Enligt Nyteknik (2015) finns det inget som 
tyder på att tillväxten kommer att avta. 

Dataspelsbranschen (2016) nämner även att den svenska spelbranschen har 
tredubblat sysselsättningen under fem års tid och skapat omkring 2 500 nya 
högkvalificerade och välbetalda jobb. Trots detta är bristen på ny 
kompetens ett oroväckande problem för spelföretagen. Gripenberg och 
Olsson (2014, 22 maj) skriver att spelföretagen under år 2014 hade ett stort 
antal önskemål på åtgärder. Allra högst upp på listan stod kompetensfrågor 
– eftersom branschen växt kraftigt har företagen haft svårt att hitta personal 
med rätt kompetens. 

Spelföretagen vill gärna ha en uppgradering av de estetiska ämnena i 
grundskolan och på gymnasiet (Gripenberg & Olsson, 2014, 22 maj). En 
amerikansk studie, genomförd av Owston, Wideman, Ronda och Brown 
(2009), undersökte om datorspelsutveckling som en pedagogisk aktivitet 
kunde motivera och engagera grundskolelever till att ta in ny information. 
Resultatet av deras undersökning visade att det gick betydligt bättre för 
eleverna i experimentet att ta in ny information än de elever som inte 
genomförde experimentet (Owston, Wideman, Ronda, & Brown, 2009).  

Enligt Adamsson och Axén (2004) ökade grafikernas inflytande över 
dataspelsproduktionen markant under åren 1998-2004. 

Grafiken i spelbranschen utvecklas ständigt och blir allt mer realistisk. Det 
krävs kompetens för att arbeta med utveckling av spelgrafik och det finns 
enligt spelföretagen en brist på denna kompetens (Dataspelsbranschen, 
2016).  

Även om spelbranschen är förhållandevis ung finns det mycket skrivet om 
den. Det finns däremot få vetenskapliga studier som tar upp grafikers roll i 
spelutvecklingsprojekt. En tidigare studie om den svenska spelbranschen 
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genomfördes för 13 år sedan, men den fokuserade endast på ett spelföretag 
– det finns därför behov av en studie som behandlar grafikers roll i 
spelutvecklingsprojekt utifrån nuläget och i ett större perspektiv. Syftet 
med föreliggande studie har därför varit att ge en övergripande bild av 
grafikers roll i spelutvecklingsprojekt, inom den svenska spelbranschen. 

1.2 Arbetsflödet i ett spelutvecklingsprojekt 
Det finns ingen etablerad modell om hur produktionen ska gå till inom 
spelbranschen, utan det skiljer sig från produktion till produktion, däremot 
finns det en översiktlig modell på hur det kan se ut. Figur 1 visar en 
översiktsbild av hur det vanligtvis ser ut i ett spelutvecklingsprojekt, på ett 
större spelföretag. 

 
Figur 1 – Översiktlig modell på det generella produktionsflödet (Layton, 2015).  

Enligt Bethke (2003) är grunden det viktigaste när ett spel utvecklas. Utan 
en god grund finns det ingen anledning att ens fortsätta på produktionen. 
Han fortsätter med att spel som har en dålig, eller ingen, utvecklings-
metodik tar mycket längre tid att producera. Dessutom blir resultatet oftast 
dåligt. Bethke menar att det är därför förproduktionen är den allra 
viktigaste delen eftersom det är där hela grunden för spelet läggs.  

Produktionen är fortfarande den del av arbetsflödet som det läggs mest tid 
på, men den delen handlar framförallt om implementering (Blow, 2004). 
Enligt Bernhaupt (2015) händer det mest saker under produktionen, men 
det flyter vanligtvis på bra om allting har organiserats på ett bra sätt i 
förproduktionen. Slutproduktion är enligt Bernhaupt den minst omfattande 
delen av arbetsflödet och handlar mycket om att åtgärda problem i spelet 
samt att påbörja marknadsföringen av spelet (Bernhaupt, 2015). 

1.2.1 Grafiker 
Enligt Creative Skillset (2017) finns det tre kategorier för en spelgrafiker, 
dessa är: Concept Artist, 3D-modellerare och 2D/Textur-artist.  

Concept Artist använder sig oftast av traditionella material (penna och 
papper) snarare än att arbeta med digitala programvaror (Creative Skillset, 
2017). Att förstå grunden till konst – som anatomi, perspektiv, färgteori, 
design och ljussättning – bör beaktas eftersom det är A och O för en 
Concept Artist (Concept art, 2017, 24 mars). Enligt Creative Skillset 

http://d2r5da613aq50s.cloudfront.net/wp-content/uploads/479331.image0.jpg
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skissar en Concept Artist upp idéer för spelvärlden, till exempel karaktärer, 
objekt, fordon och möbler. Dessutom ger de förslag på färgscheman och 
gör skisser som återspeglar känslan i spelet. Även om de inte arbetar med 
de slutliga delarna i spelet kommer deras koncept att forma utseendet på 
spelet (Creative Skillset, 2017). 

3D-modellerare bygger karaktärer, objekt, miljöer, landskap, vegetation, 
möbler, fordon och mycket mer. De behöver tänka på att optimera de 
visuella detaljerna till de begränsningar som kan uppstå med tekniken 
(Creative Skillset, 2017). 

Creative Skillset (2017) fortsätter med att tala om 2D/Textur-artist, de 
skapar och applicerar texturer som används framförallt till modeller inom 
3D. Detta är också ett högkvalificerat område som kräver stor kunskap om 
ljus, perspektiv, material och visuella effekter (Creative Skillset, 2017). 

1.3 Projektmål 
Det huvudsakliga syftet med studien är att ge en övergripande bild av 
grafikers roll i spelutvecklingsprojekt, inom den svenska spelbranschen. 

För att uppnå det syftet ska följande frågeställningar besvaras:  

• Vilka roller finns för grafiker inom spelutvecklingsprojekt? 

• Hur ser arbetsprocessen ut i ett spelutvecklingsprojekt? 

• Hur ser arbetsuppgifterna ut för grafiker i ett 
spelutvecklingsprojekt? 

• Vilka samarbetar grafiker med under arbetsprocessen? 

I studien behandlas även kompetensfrågan och vad som orsakat bristen på 
kompetens samt vilka möjliga lösningar det finns.  

1.4 Begrepp 
Begreppen för de estetiska rollerna i spelbranschen används på ett 
ovarsamt sätt. Även de som är insatta i spelbranschen har lätt för att blanda 
ihop designers med artister och grafiker. Artister och grafiker har samma 
innebörd medan designers syftar på speldesigners – de som har hand om 
mekaniken i spelet. I denna studie kommer grafiker behandlas som ett 
samlingsbegrepp för alla roller som ansvarar för visuell utformning av spel.  

I studien förekommer det en blandning av svenska och engelska ord. När 
engelska ord används är det för att de orden redan är väl etablerade inom 
spelbranschen och saknar svensk motsvarighet.  

1.4.1 Spelföretag 
Indiestudio. Ett mindre spelföretag kallas vanligen för indiestudio. Det är 
ett företag som arbetar självständigt utan finansiell support från en utgivare 
(Indie game, 2017, 13 mars).  
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Triple A eller AAA-studio. Ett större spelföretag benämns vanligtvis som 
AAA eller triple A. Det omfattar produktioner som finansieras med högsta 
möjliga budget (AAA video game industry, 2017, 31 mars).   

1.4.2 Spelutvecklingstermer 
Assets. Det är allt möjligt som måste skapas i en extern programvara, till 
exempel: props, fordon, karaktärer, ljudeffekter, material, texturer 
(Gamedevelopment, 2015, 24 juli).  

Props. Avser lösa objekt som ställs in i en scen eller används i en 
uppsättning. Ordet kommer ursprungligen från teatriska termer och syftar 
på teater-egendom (Theatrical property, 2017, 28 mars). Se figur 2 för 
exempel på props.  

  
Figur 2 – Exempelbild på olika props. 

Items. Det är i princip detsamma som props men avser till exempel saker 
som spelaren kan äta i spelet eller använda som vapen (Pluralsight, 2014, 
16 januari).  

Texturer. För att skapa en yta som liknar det verkliga livet måste texture 
mapping användas, det innebär att grafik läggs på och förvrängs runt ett 
objekt (Ahearn, 2014). Grafiken är vanligtvis bilder på material som 
skapats, se figur 3, eller fotografier från verkligheten (Pluralsight, 2014, 16 
januari). 

 
Figur 3 – Exempelbild på texturer.  

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/19/d0/66/19d06601d9e7c4ff674efefe963004eb.jpg
https://www.textures.com/images/hiw-exampleimages.jpg
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Material. I material ingår texturer men det omfattar även fler egenskaper 
än bara utseendet. Ahearn (2014) nämner att om en textur får ett föremål 
att se ut som trä, kommer materialets egenskaper att simulera ljudet av när 
trä bryts, dess flytförmåga samt simulera utseendet när trä bryts. Detsamma 
gäller andra material som till exempel glas, se figur 4, där den främsta 
egenskapen är hur ljuset bryts när det går igenom glaset (Valve Developer 
Community, 2016).  

 
Figur 4 – Kulor med olika material skapade i 3D.  

Shaders. En shader är ett program som används för att göra skuggningen i 
spel. Den beskriver hela materialet på ett objekt – hur ljuset reflekteras, hur 
det absorberas och genomskinlighet på objektet  
(Pluralsight, 2014, 16 januari). I figur 5 visas tre exempel på shaders, de 
två första är förvalda shaders medan den sista är specialtillverkad av 
spelutvecklare. Det finns vanligtvis flera olika shaders att utgå ifrån, men 
vanligtvis skapar spelutvecklarna egna shaders.   

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/62/c1/54/62c15491e02124818699bd2e73436941--texture-painting-painting-tutorials.jpg
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Figur 5 – Exempelbild på olika shaders.  

Concept Art. Det är en form av illustration för att förmedla en idé för 
användning inom spel, film och även andra genrer (Concept Art, 2017, 24 
mars). Vanligtvis börjar de konceptuella designerna med flera olika skisser. 
Därefter görs ett urval och sedan utvecklas de utvalda skisserna till den 
tänkta visuella stilen i spelet (Concept Art, 2017, 24 mars). Se figur 6 för 
en enklare illustrering av hur arbetsprocessen kan se ut. 

 

Figur 6 – Del av processen vid konceptuell design av en karaktär. 

 

 

http://media.indiedb.com/images/articles/1/170/169535/auto/silhouette.png
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2 Metod 
2.1 Tillvägagångssätt 
En kvalitativ undersökning utfördes i form av semistrukturerade 
djupintervjuer. Semistruktuerad syftar i detta fall på att frågorna,  
se bilaga 1, var specifikt relaterade till spelutvecklingsprojekt, men att de 
var tillräckligt öppna för respondenterna att tolka på sitt egna sätt. Frågorna 
utformades efter litteratursökning inom ämnesområdet samt genom 
diskussion med handledare. 

Tre av intervjuerna genomfördes via mejlkontakt då det inte fanns 
tillräckligt med resurser att intervjua respektive respondent på plats. Två 
respondenter intervjuades via samtal över internet och tre respondenter 
intervjuades via mejl.  

2.2 Litteratursökning 
De databaser och sökmotorer som användes för att hitta tidigare forskning 
och information till denna studie var Summon, DiVA Portal, Google 
Scholar, Google. Dessutom användes Dataspelsbranschens hemsida 
frekvent där ett stort antal artiklar finns att hämta med information om den 
svenska spelbranschen. Nedan följer ett urval av de sökord som användes 
vid litteratursökningen:  

• Game Development Production 
• Game Development Production Artists 
• Game Development Workflow Game Artist  
• Swedish Game Industry 
• Game Artists 
• Roles in Game Industry 

2.3 Intervju via mejl 
Ett informationsbrev, se bilaga 2, skickades ut med mejl till respektive 
respondent. Informationsbrevet bestod av en inledning om varför 
undersökningen utförs och sedan information om intervjun. Efter att 
respondenten bekräftat att hen läst informationsbrevet, skickades 
intervjufrågorna ut och respondenten fick ett par dagar på sig att besvara 
frågorna. När respondenten besvarat den inledande intervjun fick 
respondenten ta del av några följdfrågor. Följdfrågorna var individuellt 
anpassade utifrån svaren på de inledande frågorna. 

2.4 Intervju via samtal 
Intervjuerna genomfördes via Skype-samtal med samma inledande 
information som i mejlintervjun, men i början av intervjun upprepades det 
också att intervjun var helt frivillig och att respondenten kunde avbryta 
utan motivering. Frågorna till dessa intervjuer skiljde sig något från 
mejlintervjuerna då dessa utfördes i ett senare skede, men också för att de 
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anpassades till talform. Inspelningen av den längsta intervjun blev ca en 
och en halv timme. 

2.4.1 Transkribering 
Intervjuerna skrevs ut ordagrant och den längsta intervjun tog ca åtta 
timmar att transkribera. I ett senare skede har den transkriberade texten 
rensats från ord och annat som jag inte ansåg påverkade tolkningen.  

Den transkriberade texten finns tillgänglig hos författaren.  

2.5 Urval och respondenter 
Ett snöbollsurval utfördes genom att använda Facebook för att hitta 
spelutvecklare inom den svenska spelbranschen. Jag lade ut en öppen 
förfrågan, som alla i mitt nätverk kunde se. Det fungerade som väntat – 
inlägget delades och personer taggade sina vänner som arbetade inom 
spelutveckling, vilket i sin tur ledde till att jag fick kontakt med ett drygt 
tiotal spelutvecklare. Tack vare detta inlägg var jag alltså i kontakt med 
flera spelutvecklare. Några av dessa medverkade i studien medan andra 
hjälpte mig att hitta andra respondenter. Jag ansåg att det var den 
lämpligaste metoden för att samla in ett flertal respondenter på kort tid.  

Av respondenterna jag var i kontakt med var det i slutändan endast fem 
respondenter som kunde delta i undersökningen. Respondenterna bestod av 
personer med olika roller inom spelbranschen. Alla hade arbetat eller 
arbetade i ett spelutvecklingsprojekt när undersökningen genomfördes. Tre 
respondenter hade någon form av roll med fokus på den visuella 
utformningen av spel, medan de två övriga bestod av en programmerare 
och en speldesigner. 

Tabell 1 – Beskrivning av respondenter 

Respondent Titel Erfarenhet Företag 

R1 Programmerare i.u* i.u* 

R2 Technical Artist i.u* bl.a. DICE, Overkill 

R3 Lead Artist > 10 år bl.a. Bublar, Avalanche Studios 

R4 Art Director < 1 år SVRVIVE 

R5 Speldesigner 5 år i.u* 

 *ingen uppgift 

Respondenterna är medvetet anonymiserade. 
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2.6 Databehandling 
Resultaten från intervjuerna sammanställdes i ett arbetsdokument 
tillsammans med tillhörande frågor. Till föreliggande studie användes en 
variant av tematisering som följde fyra steg. Det första steget kodning i 
nyckelord handlar om att reducera ner transkriberingarna genom att 
analysera vad intervjutexterna hade för mening (Hedin, 2011). 

Respektive intervjutext lästes igenom ett par gånger och flera nyckelord 
markerades ut baserat på respondentens svar. Därefter påbörjades det andra 
steget att finna teman som handlar om att sortera ut nyckelorden och se 
vilka som passar ihop – vilket bildar teman (Hedin, 2011). Totalt blev det 
över 60 nyckelord, men större delen av dessa hade ingen relevans och 
sorterades därför bort. I slutändan behandlades omkring 15 till 20 stycken 
nyckelord. För att hitta teman analyserades intervjutexterna i sin helhet för 
att finna svar på de ursprungliga frågeställningarna som benämns i 
introduktionsavsnittet.  

Det tredje steget kodning av varje tema i underkategorier behandlade 
tillförlitlighetskontroll där varje intervjutext blivit nedbruten i ett antal 
teman (Hedin, 2011).  

I det fjärde steget att söka mönster eller typer handlade det om hur 
mönster, likheter och skillnader kunde hittas genom olika medel (Hedin, 
2011).  
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3 Resultat och diskussion 
Det här avsnittet bygger på redogörelserna från respondenterna. Resultaten 
inkluderar citat. Den sammanställda transkriberade texten kan fås på 
begäran.  

3.1 De grafiska rollerna  
För att besvara frågan om vilka roller som finns för grafiker inom 
spelutvecklingsprojekt, beskrivs ett antal roller under rubriken 3.1.1 
Ansvarsområde utifrån respondenternas redogörelser.  

De grafiska rollerna som nämnts i respondenternas redogörelser var 
följande: 

• Creative Director 
• Art Director 
• Lead Artist 
• Technical Artist 
• Lighting Artist 
• Concept Artist 
• Övriga grafiker 

o Level 
o Karaktär 
o Prop 
o Vapen 
o Fordon 

Det finns även designroller inom spelbranschen som inte arbetar med den 
visuella utformningen utan med funktionalitet i spelen. En respondent 
förklarar skillnaden mellan grafiker och designer på ett bra sätt:  

R5, speldesigner: ”Det är supervanligt att folk insatta i 
branschen blandar ihop grafiker/artister och designers, men 
det är två olika yrkesroller. Det är lite luddigt att designers 
fått den beteckningen då ordet ofta syftar på visuellt designa 
något, men i detta fall handlar det om designen av 
kodningen. Förenklat kan man säga att grafikerna är de som 
arbetar med det visuella och speldesigners arbetar mer med 
funktionerna.  

Speldesigners är alltså inte de som arbetar med det visuella 
utan mer hur man spelar spelet, vad är det som driver spelet 
framåt, vad är det som gör att man vill spela spelet, hur ska 
handkontrollerna fungera osv.” 

En av anledningarna till att designroller och grafikers roller ofta blandas 
ihop är för att i större produktioner finns oftast till exempel både en 
fordonsdesigner och en fordonsartist. I dessa fall arbetar fordonsartisten 
med att utforma fordonets utseende, se figur 7, och hur eventuella extra 
delar till fordonet (t.ex. vapen) ska se ut – medan det är fordonsdesignerns 
jobb att se till att fordonet och tillhörande delar faktiskt fungerar. 
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Figur 7 – Visuella utformningen av ett fordon. 

På mindre företag som indiestudios finns det generellt sett endast 
speldesigners, grafiker och programmerare. Medan större företag som 
AAA-studios kan ha roller som enbart är inriktade på ett visst föremål. 

R4, Art Director: ” ...den rolldelningen är mer vanlig på 
större företag och sådant, där kan du har mer specifika roller 
– du är en 3D-grafiker som ska göra blomkrukor i två år, då 
får du göra det, alltså... du blir liksom blomkruksansvarig 
[he-he]” 

3.1.1 Ansvarsområde 
Uppgifterna skiljer sig beroende på produktion och företagets storlek.   

R1, spelutvecklare: ”På företaget jag jobbar har vi inte direkt 
några specifika yrkersroller/titlar, utan man skulle kunna 
säga att alla designers 'bara' är designers där alla har olika 
kompetensområden och väljs till ett projekt baserat på deras 
kompetens.” 

Creative Director. En Creative Director (CD) har till uppgift att ständigt 
komma på nya idéer. Den rollen är nyckelpersonen under spelutvecklings-
projekt, eftersom den har hand om att övervaka alla beslut på hög nivå som 
påverkar spelets funktioner, visuella stil samt hur det låter (Creative 
Skillset, 2017). Creative Director är alltså inte enbart en grafiker utan har 
uppgifter som berör alla avdelningar.   

R4, Art Director: ”Så vi har en som jobbar som Creative 
Director och han är som en idésprutare – han kommer hela 
tiden med nya grejer. Ibland får man stanna upp honom och 
säga vänta lite nu, nu har vi kommit på alldeles för mycket 
grejer, nu måste vi stanna av lite.” 

Art Director. Den som arbetar som Art Director (AD) ansvarar för spelets 
visuella utformning genom att skapa en stil för spelet och se till att den 

http://4.bp.blogspot.com/-J1vT8FD2ZOc/UCqRzJCv0OI/AAAAAAAABKY/hcEv82yDm1c/s1600/DanielSimon_TronUprising_Submersible_2011_01.jpg
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stilen hålls enhetlig under hela projektet. En AD bör ha struktur, 
noggrannhet, god kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta 
(Sydow, 2009, 24 november). 

R4, Art Director: ”...huvudansvarsuppgiften har ju varit det 
här med att se över allt – det är ju det som är det viktiga när 
man skapar spel. Till exempel om man är fyra grafiker att det 
då kan bli fyra olika stilar i spelet och det kan vara många 
som undrar hur ett spel kan ha en och samma stil. Det krävs 
alltså att en Art Director har koll på att allting görs inom 
samma genre, stil, färg och form.” 

Lead Artist. Rollen som Lead Artist handlar framförallt om 
projektledning, men också att skapa en visuell stil för spelet, enligt 
(Creative Skillset, 2017). Lead Artist tar alltså över rollerna som en Art 
Director har – om den rollen inte finns på det företaget.  

R4, Art Director: ”Lead Artist är ju lite mer projektansvarig.” 

R3, Lead Artist: ”Min nuvarande titel är Lead Artist vilket 
består av att dels sätta upp en grafisk stil för projektet, sätta 
upp uppgifter och leda andra artister i projektet. Det går även 
ut på att göra estimat för tid och schemalägga så att alla 
uppgifter utförts när dom behövs av andra i teamet. Samt att 
även utföra uppgifter som resten av artisterna i projektet.” 

Technical Artist. En Technical Artist arbetar bl.a. med att hjälpa andra 
grafiker med tekniska problem, eller med att skapa nya verktyg som 
underlättar arbetet för andra. Enligt Creative Skillset (2017) fungerar de 
som en brygga mellan grafikerna och programmerarna. 

R2, Technical Artist: ”Jag är en technical artist. Mina 
ansvarsområden är att hjälpa artists med tekniska problem 
(t.ex. hur dom skapar assets i Maya, hjälpa dom med 
tekniska issues i motorn, problemlösa om det blir problem att 
kompilera deras assets i spelet...” 

R4, Art Director: ”...det finns en roll som heter Technical 
Artist som jobbar med att sätta upp tekniska shaders på ett 
assnyggt sätt. Typ metall på golv och sånt, så sätter de upp 
funktionalitet – inte bara metallens utseende utan också att 
den fungerar i spelet så att när du går på den att det blir 
tryck från skon och sådana där grejer.” 

Lighting Artist. Rollen omfattar all slags ljussättning i spel och det handlar 
mycket om att få rätt känsla i spelet. 

R4, Art Director: ”...som sidoroll har jag också, förutom art 
director, lighting. Jag sammanställer lighting setups, hur vi 
ska ljussätta spelet och vilka kontraster som ska finnas, ska 
det vara mörkt, ska det vara ljust, ska det vara glatt, ska det... 
liksom vilka känslor ska finnas i spelet. Det är där väldigt 
mycket känslor är, vilka typer av känslor kommer upp i 
spelet när man är på vissa områden och sånt. ” 
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R2, Technical Artist: ”De fokuserar helt på att få rätt känsla i 
ljussättningen. Jobbar mycket med dom att få snygg 
ljussättning som inte kostar för mycket prestanda.” 

Concept Artist. De beskrivs i introduktionsavsnittet som personer med hög 
konstnärlig förmåga och de har ett spännande uppdrag med att skissa upp 
hur saker i spelet ska se ut, se figur 8. 

R2, Technical artist: ”Dom skapar konceptbilder och tar fram 
många coola designs på allt möjligt i spelet som artisterna får 
för att skapa i 3d. Conceptartisterna jobbar väldigt mycket på 
hög nivå (designa känsla i områden och overall visuell 
design).” 

 
Figur 8 – Concept art till spelet Dishonored.  

Övriga grafiker. De vanligaste rollerna är level-, karaktärs-, prop-, vapen-, 
samt fordonsartister och de ansvarar för utformningen av visuella delar i 
spelet. Det finns ingen begränsning på antalet olika roller för grafiker. Det 
kan till exempel finnas grafiker som är specialiserade på att göra 
kontorsstolar, andra är specialiserade på att göra bord eller ansvara för 
kaffemuggar. 

R2, Technical Artist: ”Level Artist – dom bygger upp 
banorna och placerar ut alla assets som 3D artisterna skapar. 
Dom designar själva formen på banan och tänker mer på 
kompositionen och känslan när man spelar. Hjälper dom med 
tekniska problem också.” 

R5, speldesigner: ”Karaktärsartisterna gör precis som det 
låter – karaktärer. Deras arbetsuppgifter varierar såvitt jag 
vet.. alltså det är ju aldrig bara att plocka fram något utan de 
gör ju skisser eller så gör en concept artist skisserna och 
sedan förverkligar karaktärsartisten dom i 3D.” 

R2, Technical Artist: ”Prop Artists/3D Artist – skapar i 
princip alla olika saker som kan placeras ut på banorna. Ger 
dom mycket stöd i hur dom ska göra sina assets på bästa sätt 
så att vi får bra FPS i spelet.” 

https://www.flickr.com/photos/uggl-y/8295985238/in/photostream/
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3.2 Arbetsprocessen 
I introduktionen under rubriken 1.2 Arbetsflödet i spelutvecklingsprojekt 
beskrevs det översiktliga arbetsflödet inom spelbranschen. Arbetsprocessen 
för grafiker beskrivs här i grova drag, se figur 9, utefter respondenternas 
redogörelser. Flera av respondenterna har konstanterat att det inte finns en 
etablerad beskrivning av hur arbetsprocessen ska gå till. Det kan skilja sig 
helt beroende på företag och produktion. Efter att en spelidé tagits fram 
handlar det i stora drag om förproduktion, produktion och slutproduktion.  

 

 
Figur 9 – Enkel illustration av arbetsprocessen för grafiker. 

3.2.1 Spelidé 
Spelutveckling börjar alltid med en spelidé, men hur spelidén kommer till 
är helt beroende på vilken typ av företag det är. I vissa fall kan det vara på 
begäran av en uppdragsgivare:  

R1, spelutvecklare: ”Vi fick en brief på vad kunden vill ha.” 

Medan i andra fall har personalen på företaget en tävling för att komma på 
ett nytt spel: 

R4, Art Director: ”...när vi vill komma på ett spel, då har vi 
något som heter pitch-runda. Så att alla gör en liten pitch 
och sen så har vi en dag där man pitchar idéerna till allihop 
och sen så väljer man väldigt snabbt ut vilka som är bäst. 
Sen kommer man fram till vilket spel som känns bäst. Är det 
inget av dom som känns bäst... då gör man om det igen.”  

Sedan har vi de företag som har en förläggare: 

R3, Lead Artist: ”En spelidé tas fram i grova drag som säljs 
in till en förläggare. Man startar en research & development-
fas, där man testar olika obeprövade tekniska lösningar och 
generellt försöker förutse problem i den framtida 

Förproduktion

• Konceptutveckling
• Schemaläggning
• Uppgiftsfördelning
• Dokumentation

Produktion

• Genomförande
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produktionen. Efter detta brukar man göra en vertical slice av 
spelet där det går ut på att göra en liten del av spelet till nära 
produktionskvalitet, ofta för att övertyga förläggare att spelet 
är värt att finansiera till slutet av produktion.” 

3.2.2 Förproduktion 
Efter att spelidén är bestämd påbörjas förproduktionen där större delen av 
grafikerna inte deltar. De grafiska rollerna med störst ansvar är Art 
Director, Lead Artist, Concept Artist och Level Artist.  

Under introduktionsavsnittet nämndes det att förproduktionen är grunden 
till ett lyckat spel, enligt (Bethke, 2003).  

R3, Lead Artist: ”...designen för projektet förfinas och 
projektet estimeras och planeras i grova drag.” 

R4, Art Director: ”Förproduktionen är den viktigaste fasen 
för att allting ska funka och se bra ut. Därför tar det upp så 
stor del av hela produktionens timeline – för att hoppar man 
över den så blir det inget spel.” 

Fortsättningsvis nämnde R4 att förproduktionen kan omfatta omkring  
30 % av hela produktionen: 

”Förproduktionen för spelet ska i princip bestå av 30 % av 
hela produktionen. Så att om du har tre års projekt så ska 
nästan åtta månader vara förproduktion. Du ska inte börja 
göra en enda grej på spelet på dom åtta månaderna, utan du 
ska i princip bara göra en whitebox för spelet.” 

Innan produktionen kan påbörjas görs en whitebox, se figur 10. Den byggs 
upp med enkla temporära modeller av en Level Artist tillsammans med en 
Speldesigner för att få en känsla av spelet.  

R4, Art Director: ”Så att efter whiteboxen är gjord så ska du 
egentligen kunna hoppa in i spelet, i alla fall game 
developers, och förstå spelet i princip – sådär gameplay-
mässigt att aa, jag pratade med karaktären. Karaktären kan 
vara en kub, men man förstår ändå att det är här man ska 
prata med honom.” 

R2, Technical Artist: ”Vi börjar med att bygga upp små 
testbanor och leker lite med designen, känner hur rolig den är 
och om dom sakerna som fungerade på papper fungerar på 
riktigt. När det väl är bestämt så bygger vi upp alla banorna 
med väldigt temporära och fula modeller, så att designers kan 
känna på spelet och börja utveckla designen samtidigt som 
artisterna börjar med att definiera vad vi behöver för att 
bygga spelet.” 
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Figur 10 – Whitebox (också kallad prototyp eller testbana). 

I det här stadiet definierar grafikerna vad för assets som behövs, och efter 
att detta har definierats kan den egentliga produktionen påbörjas. 

3.2.3 Produktion 
Under produktionen genomförs allting utefter de riktlinjer som skapats.  

R4, Art Director: ”Sen så när produktionen börjar, då sätter 
man bara igång i princip. Bara köttar och gör alla assets som 
behövs och följer dokumenten.” 

R2, Technical Artist: ”Sen är det bara att köra på, vi har en 
plan då och börjar bygga alla assets och polera produkten så 
mycket vi kan.” 

R3, Lead Artist: ”..så börjas oftast full produktion och själva 
genomförandet av spelet görs.” 

En av respondenterna nämnde att det är viktigt att regelbundet se över 
helheten av produktionen: 

R4, Art Director: ”Det är jätteviktigt under produktionen i 
alla fall att vi sitter och har konstanta möten för att veta var 
vi ligger i projektet. Så att man inte bara kör på och sen så 
efter tre års produktion så är allting helt fel, bara för att man 
inte har checkat upp varandra på vad som inte ser bra ut från 
grafikerna eller programmerarna.” 

3.2.4 Slutproduktion 
Sista delen av arbetsprocessen består i många fall av slutproduktion där 
störst tid läggs på att polera upp produkten. 

R4, Art Director: ”...såsom vi delar upp det på vårt projekt är 
att vi har pre-production och vi har production och sen så har 
vi polish-phase.” 

http://dystopianslumsfmp.blogspot.se/2014/01/references-and-whitebox.html 
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R3, Lead Artist: ”Detta följs ofta av ett alpha stadie där 
spelet i grova drag ska ha det mesta på plats, dock utan att 
det har sin slutliga kvalitet och mycket buggar kvar. 
Någonstans här brukar man ha feature complete där alla 
spelets funktioner och features ska vara på plats. Följt av en 
beta- samt buggfixningsfas där försöker man polera spelet 
samt se till att alla buggar åtgärdas.” 

R2, Technical Artist: ”Några månader innan vi ska vara klara 
så fokuserar vi helt på att fixa buggar och få till det sista så 
att det ser så snyggt ut som möjligt.” 

R5, Speldesigner: ”I slutproduktionen arbetar vi med att 
polera spelets olika delar.” 

Art Directorn från en indiestudio fortsätter: 

R4, Art Director: ”...vi säger om det är tre års produktion, 
tänk dig att tre månader är bara polish-fas. Då sitter du på 
projektet och inte gör några nya assets what so ever, 
ingenting nytt får åka in i spelet, utan allting som är inne i 
spelet måste poleras upp, alltså förfinas och om något fattas 
så kanske ta in det i spelet men liksom försöka förfina det 
som är där.” 

Det sista steget i slutproduktionen handlar om att kontrollera produkten: 

R3, Lead Artist: ”...efter det är det dags att gå gold där man 
skickar spelet till kontroll av konsolltillverkare för att dom 
ska avgöra om spelet möter dom krav som finns för att få 
släppa spelet på deras plattform. Efter att man fått godkänt på 
spelet kan man oftast släppa spelet.” 

3.3 Kompetensfrågan 
En av de åtgärder som spelföretagen söker svar på från politiker handlar 
om kompetensfrågan (Gripenberg & Olsson, 2014, 22 maj). Det har 
diskuterats mycket om kompetensfrågan i olika medier och det är en fråga 
som ofta återkommer. I det här avsnittet diskuteras kompetensfrågan och 
dess betydelse för den svenska spelbranschen.  

Under forskningen i det här ämnet har jag märkt att det hade varit betydligt 
enklare att ge sig in i spelbranschen om begrepp och termer användes på ett 
mer konsekvent sätt. Flera roller blandas ihop med svenska översättningar, 
i slutändan används både svenska och engelska ord för ett begrepp i samma 
mening. Det är utmattande. 

R2, Technical Artist: ”...vi anställer väldigt många från 
utlandet men också för att många tekniker utvecklas 
utomlands och engelska blir ett standardspråk för många 
begrepp, t.ex. min titel är Technical Artist och inte Teknisk 
Artist.” 

Visst kan begreppen grafiker och artister användas, men det skulle bli 
lättare att bli insatt i branschen om enbart grafiker eller artister används. 
Det blir annars svårt för utomstående att förstå spelbranschen, och jag talar 
från egen erfarenhet då det tog mig ett tag att förstå skillnaden mellan 
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designers och artister i spelbranschen. Men när jag väl förstod uttrycken 
blev det plötsligt lätt att förstå sig på spelbranschen. Det gäller helt enkelt 
att göra det lättare för utomstående – om en utomstående förstår direkt blir 
det lättare att locka fler till spelbranschen. 

Det är framförallt svårt för personer som inte har några som helst kontakter 
inom spelbranschen sedan tidigare att ens förstå att det går att göra karriär 
inom denna bransch. Å andra sidan har spelutbildningarnas 
marknadsföring blivit bättre på senare år. 

R4, Art Director:  ”...även förra året, innan jag började här, så 
kände jag inte någon som höll på med spel så därför var det 
svårt för mig att komma in på något.”  

Det är intressant hur den svenska spelindustrin med en omsättning på 
miljardbelopp, kan ha förvånansvärt låg sysselsättning. 

R4, Art Director: ”...mellan 3500 till 5000 personer jobbar 
inom spelutveckling och det innefattar marknadsförings-
personal, ljuddesigners, grafiker, concept artists. Det 
innefattar även VD-roller och ekonomer. Dom rollerna 
innefattar hela spelbranschen så det är ju inte bara 3D-
grafiker, utan det är ju allt. Det är 5000 stycken och tänk dig 
att en Saab-fabrik i Trollhättan är typ som hela 
spelbranschen i en och samma lokal på ett område.” 

Kompetensfrågan handlar inte om att vi svenskar inte är tillräckligt duktiga 
– det verkar inte heller handla om bristande marknadsföring då det är 
hundratals personer som söker till respektive spelutbildning varje år. Utan i 
det stora hela verkar det handla om att efterfrågan – som spelföretagen har 
på kompetens – förändras årligen.  
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4 Sammanfattande diskussion 
och slutsatser 

4.1 Slutsatser 
Föreliggande studie har syftat till att undersöka de roller som har en visuell 
inriktning inom spelutvecklingsprojekt – grafiker. Genom 
litteraturforskning och studiens undersökning kan följande slutsatser dras: 

Roller. Det finns ett stort antal grafiska roller inom spelutvecklingsprojekt 
och den svenska spelbranschen skiljer sig inte från omvärlden gällande 
rollerna. Några av de mer betydelsefulla rollerna är Creative Director, Art 
Director, Lead Artist, Technical Artist, Lighting Artist, Concept Artist och 
Level Artist. Exempel på några andra roller med inriktning på de visuella 
delarna är fordons-, vapen- och karaktärsartister.  

Kommunikationen mellan roller. Kommunikationen varierar beroende på 
storleken av företaget och produktionen, men generellt ansvarar Lead 
Artist för kommunikationen med övriga avdelningar på begäran av 
artistavdelningen.  

 

 
Figur 11 – Kommunikationen från Lead Artists perspektiv. 

Om det finns en Art Director på arbetsplatsen kommunicerar den direkt 
med Technical Artist, Lighting Artist, Concept Artist och Level Artist samt 
de övriga grafikerna och ser till att spelet håller samma visuella stil. Det är 
annars Lead Artist uppgift att se till att den visuella stilen hålls enhetlig. 

Arbetsprocessen. Det skiljer sig beroende på företag och produktion, men 
generellt sett består processen av: Förproduktion, Produktion och 
Slutproduktion.  

Lead Artist

Technical Artist

Lighting Artist

Concept Artist

Level Artist

Övriga grafiker
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Uppgifter under arbetsprocessen. Lead Artist och Art Director har till 
uppgift att se till att arbetsprocessen från förproduktion till slutproduktion 
flyter på som det ska, se figur 12. De har mest arbetsuppgifter i 
förproduktionen där Lead Artist har hand om att skapa dokument som 
omfattar schemaläggning, tidsuppskattning samt riktlinjer för de andra 
grafikerna. Art Director har till uppgift att skapa den visuella stilen för 
spelet, vilket vanligtvis innebär att göra en omfattande research och samla 
ihop moodboards – det är sedan Concept Artists uppgift att tolka och skapa 
de idéer som Art Directorn har. Level Artist arbetar i detta skede med att 
skapa upp en prototyp bana för att ge en känsla av hur spelet kommer att 
kännas. 

Technical Artist, Lighting Artist och övriga grafiker har vanligtvis inga 
uppgifter under förproduktionen. Däremot har de mycket att göra under 
produktionen och slutproduktionen, se figur 13, medan Concept Artists 
arbetsuppgifter avtar. Level Artist är dock kvar och har fortfarande många 
uppgifter. I detta skede och slutproduktionen handlar det om att genomföra 
allt som har bestämts i förproduktionen och alla arbetar helt enkelt på.  

 
Figur 12 – Lead Artist, Art Director, Concept Artist och Level Artists uppgifter. 

 
Figur 13 – De övriga grafikernas uppgifter. 

Kompetensfrågan. Spelföretagen har haft önskemål om ett antal åtgärder 
de behöver hjälp med, högst upp ligger kompetensfrågan. Det verkar dock 
inte vara några problem att hitta kompetens i den svenska spelbranschen 
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utan det verkliga problemet verkar bero på att efterfrågan ständigt 
förändras. Den kompetens som vanligtvis efterfrågas är sällan möjlig att 
bemöta då kraven är orealistiska enligt J. B. Rogerts (personlig 
kommunikation, 20 maj, 2017).  

4.2 Metodreflektion 
Den här studien genomfördes under tio veckor och undersökningen tog 
ungefär två veckor att genomföra, vilket kan ses som en kort period i 
förhållande till den övriga studien. Därför anpassades metodvalen till vad 
som var praktiskt genomförbart under denna tidsperiod. Det hade varit 
intressant att ta in fler perspektiv i undersökningen, till exempel från 
personer intresserade av spelbranschen och spelutvecklarstudenter.  

Jag märkte tidigt av en del brister i min kunskap inom spelbranschen när 
undersökningen påbörjades. Genom att ha läst på mycket under processen 
av examensarbetet har jag lärt mig mycket mer och fått ett nytt perspektiv 
på hur saker och ting fungerar i spelbranschen. Om jag från början hade 
haft samma inblick i spelbranschen som jag har nu hade undersökningen 
förmodligen varit mer omfattande. 

I nuvarande undersökning ingick inte kompetensfrågan från början men 
den togs upp av en av respondenterna. Om jag från början visste om att 
kompetensfrågan är en åtgärd som står högst upp på spelföretagens 
önskelista hade det varit en del av denna studies undersökning. Nu kom 
kompetens med som en sidofråga. 

Det positiva med mejlintervjuerna var att respondenterna fick mer tid till 
att djupare reflektera över frågorna, däremot blev det på så sätt utdraget 
jämfört med samtalsintervjuerna. Samtalsintervjuerna visade sig dock vara 
mer omfattande, och om resurserna inte varit begränsade hade det varit mer 
optimalt att enbart genomföra samtalsintervjuer.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågorna 
 

Huvudfrågorna 

• Vad är din nuvarande titel och vad består ditt ansvarsområde 
av?  

• Hur hamnade du i spelbranschen?  

• Vilka andra roller brukar befinna sig i ditt team och hur 
samarbetar du tillsammans med dessa? 

• Kan du beskriva hur arbetsprocessen ser ut för dig när ni 
utvecklar ett spel? 

• Är det stor skillnad på spelutvecklingsprojekt, och i så fall 
vad skiljer sig? 

 

Följdfrågor har anpassats utefter respektive respondents svar på 
huvudfrågorna och därför finns de inte med i denna bilaga. 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
 

Information om intervjun 
 
Inledning 
Mitt namn är Joakim Sommar och jag studerar Grafisk design på Högskolan 
Dalarna i Borlänge. Den här undersökningen är en del av min 
kandidatuppsats som handlar om spelutvecklingsprojekt. Syftet med 
intervjun är att ta reda på vad det finns för grafiska roller inom 
spelbranschen, vad för ansvarsområde de har, hur arbetsprocessen ser ut 
och vad för betydelse dessa roller har i jämförelse med andra. 
 
Om intervjun 
Intervjun sker via mejl där du får ett antal frågor att svara på, dessa frågor 
är tänkta att vara öppna och kunna tolkas olika – alla svar är bra svar. När 
du sedan svarat på dessa kommer du få tillbaka några följdfrågor som är 
mer specifika utifrån vad du svarat från början.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
Uppgifter 
Om du behöver ta kontakt med mig eller min handledare för frågor eller 
funderingar finns våra kontaktuppgifter nedan. 
 
Joakim Sommar 
h14josom@du.se 
 
Petter Kolseth 
pkl@du.se  
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