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Abstract 
The game industry is a fast growing market. What have been seen recently are a high 

turnovers and a rapid increase of both game companies and their employees. The game 

market is developing and the game companies are trying to keep up with the market. 

Both when it comes to the development of games and also to reach new levels in the 

design process. The design process is unique and the game companies have different 

ways to develop their products. The methods are different depending on the game 

company but the basic foundation is to use support in the development process of the 

product. The question we ask ourselves is: How do game companies proceed in their 

design process when the surroundings are changing at a rapid pace?  

 

This thesis aim to find out how the deigns process function in the Swedish game 

industry. Focus will be on today´s design process but also on how the development is 

preceded. Through a quantitative interview and a qualitative survey we analyses the 

current situation of today‟s Swedish game companies in terms of the design processes.   

 

The result shows that all the respondents use their design process with a combination of 

their own methods and previous research. How to create an idea differs depending on 

the game companies. The implementation of the idea may vary and some of the 

methods are retained when they are considered important. The market also has a certain 

influence of how a design process should be performed. The customers have become 

more knowledgeable and have higher demands on how the game should perform. 

Therefore, the gaming companies need to adapt to the market development in order to 

achieve their success.  
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EXAMENSARBETE 

 

Spelbranschens Designprocesser 

Teori vs Verklighet 

Jacob Nilsson 

Boimy Phan 

Sammanfattning 
Spelbranschen är en bransch som expanderar snabbt med hög omsättning och en snabb 

ökning av spelföretag och anställda. I och med att spelbranschen och spelutvecklingen 

går framåt i en hög takt försöker spelföretag hålla samma takt med spelutvecklingen för 

att nå nya framsteg och utveckling i sina designprocesser. I en designprocess har 

spelföretag olika tillvägagångssätt för att utveckla sina spelprodukter. Tillvägagångssätt 

kan se olika ut beroende på vilket spelföretag man arbetar för, men den grundläggande 

tanken är att använda dem som hjälpmedel vid utvecklingen av en spelprodukt. Men hur 

går spelföretag tillväga med sina designprocesser när omgivningen förändras i en rask 

takt? 

 

Vårt examensarbete går ut på att undersöka hur en designprocess ser ut i dagsläget av 

den svenska spelbranschen och hur de går tillväga. Genom en kvalitativ intervju och en 

kvalitativ enkät har vi fått en bild av hur det ser ut för dagens svenska spelföretag när 

det gäller deras designprocesser.  

 

Resultatet visar att samtliga respondenter som vi har fått in, utför sin designprocess med 

en kombination av sina tillvägagångssätt med tidigare forskning. Idéskapande kan vara 

olika från olika spelföretag, genomförande av idé kan variera, men en del av metoder 

behålls då de anses vara viktiga. Marknaden har även en viss påverka på hur en 

designprocess utförs. Kunderna bli mer kunnig och har höga krav på hur spelet ska se 

ut, därför måste spelföretagen anpassa sig efter marknadens utveckling för att kunna nå 

sina framgångar.  
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Förord 
Vi har en grundtanke om hur ett digitaliserat spel tillverkas, utifrån våra teorier och 

kunskaper. Däremot är vi nyfikna på om det stämmer överrens med verkligheten. Därför 

vill vi ta reda på hur denna process ser ut i spelbranschen och på så vis få mer kunskap 

om det. 

 

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Margareta Borg för hennes stöd, vägledning 

och feedback under vårt examensarbete. 

 

Ett stort tack riktas även till alla spelföretag som tog sig tid att delta på våra intervjuer. 

Utan deras insats hade vi aldrig kunnat genomföra detta examensarbete. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Den digitala spelbranschen är bland de mest snabbväxande industrierna i världen. 

Omsättningen på den svenska spelbranschen har ökat med 82.3 procent från år 2008 

till 2013, där spelföretag har ökat med 66 spelföretag under 5 år
1
. Fullerton (2008, 

s.423) förklarar att anledningen till branschens expansion är kundens höga krav på 

spelet. Digitala plattformar som datorer och spelkonsoler blir bättre med tiden. 

Kunden blir mer van vid den nya tekniska utrustningen och har större krav och 

förväntning på att spel också ska följa utvecklingen. Spelföretag försöker då uppfylla 

kundens krav med till exempel bättre grafik, kvalité på media och spelljussättning. 

 

Enligt Baskett, Hughes & Wade (2007, s.360) omsätter spelbranschen mer pengar 

årligen och är därför mer etablerad än filmindustrin och musikindustrin. Till skillnad 

från designprocesser i andra branscher som reklam och produktutveckling, utvecklas 

en speldesignprocess i arbetsgrupper (Claussen, Falck & Grohsjean, 2012, s.224-

225). Tidigare var det vanligt att spelbranschens arbetsgrupp bestod av två personer: 

den ena stod för spelidén och den andra programmerade spelet. Nu för tiden kan en 

designprocess ha upp till 100 personer som är involverade i utvecklingen. I och med 

detta kan man se en dramatisk ökning av speltillverkning. 

 

Spelbranschen är relativt ny. Trots detta har den på kort tid etablerat sig till en stor 

marknad i Sverige. Spelbranschen förändras hela tiden och därför är det viktigt för 

spelföretagen att hålla sig uppdaterad inom spelbranschen (Paskell & Tengdahl, 

2012, s.ii). Detta för att undvika att hamna efter i utvecklingen och ha en chans att ta 

del av och utnyttja de nya tekniska framstegen, vilket ger möjligheter till utveckling 

av spelföretagets produkter. Framsteg i produkten innebär utveckling och förbättring. 

Det ger också spelföretag möjligheter att vara bland de mest framgångsrika 

spelföretagen i spelbranschen över hela världen. 

 

Ökning av spelföretag innebär också ökning av konkurrenter. Spelföretag försöker 

sticka ut ur mängden med en produkt som förväntas att bli populär hos sina kunder. 

En känd produkt kan leda till fler kunder, och fler kunder innebär en ökning av 

ekonomin, men framförallt framsteg i spelföretaget. Genom positiv respektive 

negativ kritik kan spelföretag få en helhetsuppfattning om hur deras spel har bemötts 

av spelare. 

 

I och med att branschen expanderar enorm kan spelföretagen behöva modifiera 

utförandet av vissa designprocesser. Detta bidrar till en etablerad “levnadsstil” för att 

anpassa sig efter hur dagsläget ser ut och hur stor konkurrensen är. På grund av 

denna expansion, kan dagens designprocess inom spel se annorlunda ut än vad som 

beskrivs i tidigare forskning. 

 

                                                 
1 Se Bilaga 1 
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Detta examensarbete har en explorativ ansats, där vi försöker ge en inblick i hur en 

designprocess ser ut hos spelföretag. Med designprocess menar vi hela den processen 

från en abstrakt idé till en färdig produkt som är redo att lanseras på marknaden. I 

ljuset av denna beskrivning av en bransch med högt tempo, stark konkurrens och 

höga krav på slutprodukten är det intressant för oss att undersöka hur en 

designprocess kan se ut i olika spelföretag. Vi kommer enbart att undersöka 

designprocessen inom den svenska spelbranschen, där spelföretag har digitaliserade 

spel som inriktning. Med digitaliserade spel menar vi spel som kräver en digital 

plattform som dator, mobiltelefon eller surfplatta. 

 

1.2 Frågeställning 

 

Hur ser designprocesser ut hos respondenter från den svenska spelbranschen? 

– Hur går de tillväga från idén till den slutliga produkten? 

– Vad finns det för likheter respektive skillnader inom designprocesserna? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att skapa en uppfattning om hur spelföretagens 

designprocesser ser ut i dagsläget genom information från respondenter. Dessutom 

vill vi ge en övergripande bild om hur man kan utföra en designprocess och skapa en 

djupare förståelse om det. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vårt examensarbete går enbart ut på att undersöka hur en designprocess kan se ut i 

spelbranschen. Hur användargränssnitt som spelkaraktär, miljö, musik, leveldesign 

och spelmekaniken med mera skapas kommer inte att belysas. 

2 Teori och tidigare forskning 
För att få en bättre förståelse för spelbranschens designprocess kommer vi att ha en 

referensram med ett antal beskrivningar samt vanliga moment om hur en 

designprocess kan se ut. 

 

Den första delen beskriver vad en designprocess är utifrån akademisk forskning. 

Denna forskning genererar en bredare insikt över hur en designprocess bör utformas. 

Sedan tar vi upp en beskrivning som består av Thompson, Schell och Fullerton, som 

är mer branschorienterad. Dessa referenser kan ge oss en grundbild över hur en 

designprocess bör vara samt en djupare förståelse om hur spelbranschen genomför 

sin designprocess. 
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2.1 Designprocessens mall 

Wong & Siu (2012, s.442) säger att en designprocess börjar när det finns ett problem 

som ska lösas genom att skapa något som genererar en lösning på problemet i 

slutändan. Denna designprocess kan innehålla olika steg som programmering, 

datainsamling, analysering, sammanställning, utveckling och kommunikation. 

Löwgren & Stolterman (2007, s.12) motsäger Wong & Siu genom att hävda att en 

designprocess inte går att likställa med problemlösning. Utan problemlösning 

handlar om att lösa en uppgift där resultatet antingen är rätt eller fel. Desutom ska 

man försöka förutse problemet i förväg och fokuserar på lösningsmöjligheter. 

 

Venkataramani Johar, Holbrook & Stern hävdar: 

 

Design activity involves the creation of a complete set of specifications 

intended to ensure the performance of various functions by an artifact - 

whether a candy bar, a painting, or an advertisement - in which design 

problems are characterized by a task environment specifying a set of 

functional requirements and objectives, a collection of constraints, and a 

technology of components to be employed in design activity 

(2013, s.2) 

 

Detta innebär att man kan göra en designprocess för att utveckla en produkt mot ett 

visst syfte och mål. När det finns ett visst antal specifika funktioner som man vill 

uppnå skapar man en artefakt som ska uppnå dessa egenskaper. Vid försöket ska man 

tänka på att ha med budget, tidsbegränsning, konkurrens och att göra kunden nöjd. 

Dessa faktorer påverkar hur en process läggs upp, hur resurserna fördelas och hur 

dessa specifika problem ska lösas. 
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Författarna beskriver även att man behöver hitta en balans mellan frihet och 

begränsning i en designprocess. Med för mycket frihet riskerar processen att inte bli 

klar i tid och att budgeten inte följs, trots att det finns ett stort utrymme för 

kreativiteten. För mycket vikt vid begränsningen gör att budgeten och resurser inte 

överstigs men då begränsas kreativiteten. Både för mycket frihet eller begränsningar 

kan skapa problem i en designprocess (Venkataramani Johar, Holbrook & Stern, 

2013, s.3). 

 

2.2 Arbetsroller 

I en designprocess inom spel kan det se olika ut. Enligt Thompson (2007, s.77) är 

arbetsroller i en designprocess uppdelad enligt följande modell:  

 
Enligt tabellen är arbetsuppgifter i projektet tilldelats till alla deltagare. Varje 

deltagare har sin uppgift. Alla har olika roller och platser i projektet men samarbetar 

för få fram den slutliga produkten. 
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Enligt Claussen, Falck & Grohsjean (2012, s.224) är en designprocess baserad på 

fyra steg och dessa består av: designer, grafiker, programmerare och producent. 

Designern arbetar med att få fram hur spelet ska vara uppbyggt och vad spelare 

kommer att integrera med (spelmekaniken). Grafikerns uppgift är att skapa det 

visuella uttrycket för spelet och programmerare skapar det visuella utseendet genom 

kodning. Producentens uppgift är att övervaka alla delar i designprocessen, det vill 

säga från den abstrakta spelidén till den färdiga spelprodukten. 

 

Baskett, Hughes & Wade (2007, s.360-361) beskriver att en designprocess kan 

innehålla en grupp som består av femtio personer. Dessa personer har olika 

kompetenser, och kan bland annat vara programmerare, designer, speltestare, 

animatör eller ljudartist med mera. Dessutom beskrivs samarbete som en stor del i 

hur utvecklingen av processen kommer ske i designprocessen. På grund av dessa 

faktorer kan den digitala speldesignprocessen bli mer problematisk än andra former 

av mjukvaruutveckling, eftersom det kan uppstå kommunikationshinder mellan de 

olika yrkeskompetenserna. 

 

2.3 En designprocess börjar med en idé 

 

“Design is the process by which a designer creates a context to be 

encountered by a participant, from which meaning emerges” - (Salen & 

Zimmerman, 2004, s.41) 

 

Enligt Thompson (2007, s.74-78) startar en designprocess när det finns en idé. Det 

finns inte en bestämd eller strukturerad form om hur man ska hitta inspiration. För att 

kunna bli inspirerad och hitta olika idéer gäller det att ha erfarenhet i spelbranschen. 

Dock innebär det inte för en designer att spela så mycket spel som möjligt. 

Erfarenhet kommer inte från spelandet, utan andra saker så som litteraturer, historier, 

konst och filosofi. Genom att ta erfarenhet från dessa källor och intryck från världen 

kan man samla in olika kunskaper och bli inspirerad. Slutligen kan man skapa en idé 

för ett spel. 

 

Schell (2008, s.57-61) har samma åsikter som Thompson: att en designprocess startar 

när det finns en idé till ett spel. Dock anser Schell att meningen med design är att 

lösa ett problem, som Wong & Siu. Schell beskriver inte heller något exakt sätt om 

hur man ska utföra en brainstorming, det vill säga hitta inspiration. Schell har, precis 

som Thompson, gett många tips på hur man kan hitta på en idé. Enligt Schell (2008, 

s. 68-73) kan man skriva ner alla idéer man kommer på för att kunna ha lättare 

tillgång till dem senare. Oavsett om den idén är lång, kort, detaljerad, oklar, 

strukturerad eller bara en tillfällig tanke, kan designern skriva ner den. Att skissa på 

sina idéer är också ett tips som Schell råder till att göra. Genom att skissa ner sina 

idéer blir det ett sätt att konkret visa andra vad man menar med sin idé. Man kan till 

och med ta med sig leksaker som modelleran Play-doh, för att kunna visa och 
förklara hur figurer i ett kommande spel kan tänkas se ut. Schell förklarar också att 

man inte behöver sitta på kontoret för att komma på idéer, utan råder designer att gå 

till andra platser. Detta gör att designer kan få in flera perspektiv och vinklar för att 
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sedan kunna utveckla sina idéer. Schell hävdar även att när man gör brainstorming i 

grupp kan detta generera en avslappnad stämning. Det kan hjälpa gruppen att se 

saker ur ett annat perspektiv som de kanske har missat tidigare. 

 

En sak som bör tänkas på är att inte vara för humoristisk, annars riskerar gruppen att 

komma långt bort ifrån den ursprungliga diskussionen eller det ämne som man ska 

fokusera på. När gruppen känner sig klar med insamlingen av idéer kan dessa 

kategoriseras för att få en bättre överblick över vad som finns och underlätta vid 

gruppdiskussion kring idéerna. Dessa strukturerade idéer skrivs ner på papper och en 

diskussion startas med flera personer för ytterligare åsikter och kritik om idéerna. 

Den idé som anses ha flest användningsområden, utvecklingspotential och som 

bidrar med mest nyttigheter till designprocessen används och utvecklas vidare. 

 

Fullerton (2008, s.148-149) inleder sin version av speldesign genom att börja med en 

idé. Idén får gärna hämtas från designerns liv eller intressen från sin omgivning och 

göra något annat än att enbart spela spel. Det kan vara allt ifrån att rita, träna, lyssna 

på musik, läsa nyheter till att analysera existerade spel för inspiration till sina egna 

idéer. Som Schell tidigare har hänvisat till, rekommenderar även Fullerton (2008, 

s.151) att man kan komma på en idé gruppvis eller individuellt samt att leksaker kan 

också användas för att ge stöd till sin fantasi eller stimulera kreativiteten. Genom att 

utföra en undersökning på ett ämne man är intresserad av kan man samla på sig 

inspiration eller information för djupare förståelse som man sedan ska kunna 

använda i sitt idéskapande och framtida spelprojekt (Fullerton 2008, s.156). 

 

Medan Thompson, Schell och Fullerton hänvisar att en designprocess startas när en 

idé finns, beskriver Löwgren & Stolterman att en designprocess startas när designer 

har ett uppdrag exempelvis från en kund. Utförandet av en designprocess kan ske när 

det finns en vision, en operativ bild och en specifikation (2004, s.22-30). 

 

Vision innebär den första idén eller den första tanken till det man ska skapa. En 

vision har olika förutsättningar och i slutändan beror det på vad man vill skapa. Det 

kan vara allt ifrån en lösning till ett problem, en förbättring av det som är mindre bra, 

ett skapande till något nytt eller en utveckling av en gammal idé. En vision är inte en 

färdig design eller en fullständig lösning, utan en grund för hur designern sedan ska 

strukturera upp sina tankar och förståelse om designsituationen. 

 

Operativ bild handlar om att strukturera upp sin vision och skapa en konkret bild 

eller en skiss, det vill säga att binda ihop visionen till designsituationen. Den 

operativa bilden kan påverka hur visionen egentligen är uppbyggd efter att man har 

lagt till nya detaljer och designsituationen kan då se annorlunda ut. När man har 

utvecklat en operativ bild börjar designprocessen angripas på ett strukturerat och 

metodiskt sätt. 

 

Specifikation handlar om att bygga upp en mall som är baserad på vilka funktioner 

som ska ingå i produkten, exempelvis tillägg av små delar och förändringar. Dock är 

denna mall aldrig skriven i sten, vilket gör att man har möjlighet att komma på nya 

idéer, lösningar och förbättringar till produkten under designprocessens gång. 
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Dessa tre grunddelar av Löwgren & Stolterman kan används för digitala 

designprocesser i allmänhet. Detta innebär att det inte enbart gäller för 

designprocesser för spel, utan även designprocesser för andra digitala artefakter som 

exempelvis reklam, film, radio eller bilder. 

 

2.4 Genomföra med Prototyp 

Thompson (2007, s.84) hävdar att när man har en idé ska man undersöka olika 

spelteman och spelmekaniker. Sedan kan man testa att spela dessa spel, ta reda på 

och analysera vilka fördelar respektive nackdelar det finns och eventuellt ta till sig 

positiva egenskaper till sin spelidé. Det kan antingen vara i samma genre som man 

vill skapa ett spel inom eller något som man kan jämföra med. Ifall det inte finns 

något nuvarande spel som har samma egenskaper som ens spelidé har man kommit 

på en unik idé till ett spel. Undersökningen kan även hjälpa designern att undvika 

problem som man kanske riskerar att stöta på under designprocessens gång. För att 

testa sin idé anser Thompson (2007, s.174) att man ska genomföra en prototyp för att 

ta sig vidare med sin idé. Där kan man ta delar eller hela sin idé och testa hur den 

fungerar, om man ska arbeta vidare med den eller om man ska tänka om. En prototyp 

visar även tidigt i utvecklingsstadiet vilka problem som finns och vilka fördelar som 

man kan fokusera på för att utveckla sin idé. Thompson säger även att man kan visa 

upp en prototyp genom skisser, 3D-modeller eller animationer för att spara både tid 

och resurser. Thompson rekommenderar även att hålla en prototyp så enkel som 

möjligt för att behålla fokus på problemet. 

 

När en idé finns tycker Schell (2008, s.86-90) att man ska utföra en prototyp, för att 

få en överblick över hur idén ser ut, testa vad som fungerar och vad som skulle kunna 

förbättras med mera. Schell har flera tips för hur han anser att man kan genomföra en 

prototyp av sin idé. Den kan vara enkelt strukturerad och behöver inte vara grafiskt 

imponerande. Vanligtvis gör man flera prototyper då det sällan räcker med en samt 

att den inte behöver vara digital utan kan vara analog. När prototypen är klar ska man 

utvärdera vad man har lärt sig av att testa sin idé och göra om hela processen. Detta 

görs för att använda sina lärdomar från förra prototypen och utveckla eller förbättra 

sin idé. Resultatet av prototypen visar om den idé man har är något som man vill 

satsa på och utveckla vidare eller om man väljer bort den och går tillbaka till 

ritbordet för nya idéer. När man har valt vilken idé man vill fortsätta att utveckla så 

börjar arbetet med att lägga till gameplay (den delen av ett spel där spelaren 

interagerar med själva spelet), grafik, olika banor, ljud, ljus med mera för att skapa 

sitt spel. 

 

Fullerton (2008, s.175) beskriver en prototyp som en obligatorisk del i en speldesign. 

Där kan man testa sin idé och se vad den kan leda till, om det finns något man kan 

använda eller om man behöver tänka om för att komma vidare. Det som är viktigt är 

att testa spelmekaniker och gameplay som kan intressera testare. En annan viktig 

aspekt att ha med i åtanke är att en prototyp enbart är ett test och ingen slutprodukt 
som man skapar. Man planerar vad som kan göras innan spelet tillverkas på riktigt 

och att alla som är med i projektet får en klar vision över helheten och vad som ska 

göras (Fullerton, 2008, s.207).    
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2.5 Speltesta innan lansering 

Schell (2008, s.390-395) rekommenderar starkt att när man har kommit en lång bit 

med designprocessen ska man speltesta sitt spel innan det lanseras. En prototyp och 

ett speltest är inte samma sak. En prototyp används i början för att undersöka ifall 

idén är värd att jobba vidare med. Ett speltest handlar om att testa ifall spelet 

fungerar som det ska, när allt som karaktärskoncept, banor, musik och övriga delar är 

skapat. Speltest är även ett av de obligatoriska stegen i ett spelprojekt. Den ger 

möjligheter till speldesigner att upptäcka nya problem om sitt spel så att man har tid 

att kunna korrigera problemet som upptäcks. Dessutom kan det skapa självförtroende 

för arbetsgruppen att de är på rätt väg och tillverka ett roligt spel för målgruppen. 

Speltestet kan utföras genom testare, kompisar, spelutvecklare och spelare som 

passar in i ens målgrupp och kan ske var som helst, som passar för både spelföretaget 

och speltestaren. Schell tycker även att man ska veta vilka delar man vill få feedback 

på innan man påbörjar ett speltest. Ju mer specifika frågor man har, desto mer får 

man ut av sitt speltest och desto mer tid sparar spelföretaget och testarna. 

 

Även Fullerton (2008, s.251) hävdar att ett speltest är nödvändigt i en designprocess 

och att man ska speltesta på sin målgrupp. Däremot motsäger Fullerton (2008, s.249) 

Schell, med att man även kan utföra ett speltest på sig själv (inom företaget). Hon tar 

även upp vikten av att låta testarna undersöka själva och ta reda på hur spelet 

fungerar, eftersom de aldrig har spelat spelet förut och har "nya" ögon och en ny 

vinkel att ta sig an spelet. Med andra ord ska designer inte berätta för testarna hur 

spelet ser ut, hur det kommer att fungera och att inte ge dem förutfattade meningar 

om spelet. 

 

Enligt Thompson (2007, s.176), Schell (2008, s.424) och Fullerton (2008, s.442) 

behöver spelföretag pitcha sin idé till en utgivare för att kunna lansera sitt spel på 

marknaden. Utan en utgivare existerar inte spelet alls. 

 

2.6 Kundens påverkan på marknaden 

 

"...utvecklingen drivs framåt av individernas beteenden och behov, och 

det gäller alla verksamheter." - (Hedlund, 2008 s.8) 

 

I dagsläget har kunderna blivit smartare (Hedlund 2008, s.8). Detta innebär att de vet 

vad de är ute efter och är mer pålästa om sitt intresse i marknaden genom att söka 

upp information via Internet. Kunderna vågar även säga sina åsikter och låter sig inte 

bli övertalade att köpa en produkt som inte kan tillfredsställa deras behov. De kan 

även få information från mötesplatser, kollegor, sociala medier, vänner eller andra 

sätt som företaget inte kan styra över (Hedlund, 2008, s.31-34). I och med att 

kunderna blir mer kunniga om marknaden behöver företaget förstå och hänga med i 

utvecklingen för att locka till sig kunderna. 

 

Hellström (2012, s.10) ser även möjligheten med att involvera kunden i sin process 

när man utvecklar sitt spel. Att göra sin produkt mer skräddarsydd för kunden samt 

att få den att känna sig delaktig och anpassad för marknaden när man skapar ett spel. 
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Det finns olika grader av hur mycket kunden kan vara en del av designprocessen. Det 

kan vara ifrån att den ska vara närvarande vid utveckling till att den ska vara påläst 

och göra en arbetsinsats för spelet. Utifrån detta kan man se att kunder vill vara med 

och påverka hur ett spel ska se ut, och därmed behöver spelföretag anpassa sig efter 

kundernas önskemål. En designprocess kan därmed bli påverkad och sättet som en 

designprocess "ska" se ut kan vara annorlunda. 

3 Metod  
Detta examensarbete är deskriptivt snarare än preskriptivt, det vill säga att påpekande 

eller rekommendation på hur designprocessen kan ändras tillkommer inte i detta 

examensarbete. 

 

För att kunna få en inblick i hur en designprocess fungerar i spelföretagen har vi valt 

att använda oss av, i huvudsak kvalitativa intervjuer och fick därmed chansen att se 

deras arbetsplatser. Denna intervju var semistrukturerad för att ge möjligheter till 

följdfrågor och mer öppenhet för spelföretag att svara på. Ifall spelföretag inte 

befinner sig på samma plats som oss, utförs intervju via Skype. Om spelföretag inte 

har tid för en personlig träff eller Skype kommer vi att skicka ut den kvalitativa 

enkäten, och på så vis kan vi få fram information som vi är ute efter, samtidigt är den 

anpassad för spelföretagets arbetsschema. 

 

Inledningsvis hade vi en tanke på att använda oss av en kvantitativ enkät som var 

inriktad mot spelföretag. Dock var vår frågeställning annorlunda i början av 

examensarbetet och den kvantitativa enkäten skulle enbart ge oss statistiska svar, 

vilket vi inte var ute efter. Tillslut valde vi att använda oss av en kvalitativ intervju 

och en kvalitativ enkät som komplettering. En av intervjuerna utfördes några år 

tidigare och den kvalitativa enkäten tidigare i år. Dock ansåg vi att dessa var 

relevanta till vårt examensarbete och valde därför att ha med dem. Den kvalitativa 

enkäten användes då vi inte hade möjlighet att utföra intervju ansikte mot ansikte 

eller via Skype. Dessutom var det mer anpassad efter spelföretagets tidsplanering, 

samtidigt då vi kunde få svar på frågorna. 

 

3.1 Den kvalitativa intervjun 

Merriam (1994, s.83) hävdar att den kvalitativa metoden består av detaljerade 

beskrivningar av situationer, händelser, människor, samspel och observerande 

beteenden samt direkta citat från olika personer. Syfte med en kvalitativ intervju är 

att skapa en djupare grund och en mer fullständig uppfattning om ämnet som man 

ska studera på (Holme & Solvang, 1996, s.101). Med andra ord ska den kvalitativa 

metoden ge en helhetsbild om undersökningssituationen. Därför har vi valt att 

använda oss av denna metod eftersom den var mer anpassande för vår undersökning
2
. 

 

                                                 
2 För intervjufrågor, se Bilaga 2 
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3.2 Den kvalitativa enkäten 

Den kvalitativa enkäten användes för ett spelföretag som önskar att få 

intervjufrågorna inskickad via e-post, då spelföretaget inte hade tid för en träff eller 

ett Skypemöte, men ändå ville vara med i vår undersökning. Syftet med den 

kvalitativa enkäten var likadant som intervjuerna, att få en stabilare grund och en mer 

fullständig bild av situationen. En enkät är en teknik för informationsinsamling, 

precis som en intervju (Davidson & Patel, 2011, s.73). 

 

3.3 På jakt efter spelföretag 

Som tidigare nämnt kommer vi bara fokusera oss på svenska spelföretag som har 

digitala spel som inriktning. Eftersom vi inte är så djupt insatta i spelbranschen eller 

dess lokalisering använde vi oss av Google för sökning av svenska spelföretag och 

forum på internet för att ta reda på deras kontaktuppgifter samt vilken typ av spel de 

gör. Utöver detta använde vi även Dataspelutvecklarindex 2014, där det fanns en 

lista med alla spelföretag i Sverige. Därefter tog vi kontakt med dem genom att ringa 

ett samtal och skickade en intresseförfråga vid e-post om att delta i vår undersökning. 

Vi skickade ut en e-post till spelföretag där vi introducerade oss själva; vilka vi var 

och var vi kom ifrån. Vidare en kort beskrivning om vårt examensarbete, syftet med 

den kvalitativa intervjun, och slutligen våra kontaktuppgifter. Ifall spelföretaget inte 

var intresserad av att delta i undersökningen letade vi vidare. Om spelföretaget ville 

delta gick vi vidare med undersökningen genom att boka en tid för en intervju eller 

skicka den kvalitativa enkäten. 

 

I slutändan har vi lyckats fått in fem spelföretag. Bland annat fick vi möjlighet att 

träffa tre spelföretag på deras arbetsplats och utförde den kvalitativa intervjun på 

svenska, den fjärde på via Skype på engelska, då företaget inte befinner sig i samma 

område som oss samt den femte via den kvalitativa enkäten. Vi hade inte ett bestämt 

antal om hur många som skulle vara med på varje intervjun, men mellan ett till tre 

personer från spelföretagen ansåg vi var tillräcklig.  

 

3.4 Genomförande av metoder 

Vid intervju har vi spelat in hela konversationen med spelföretag. Kylén (2004, s.40) 

hävdar att fördelen med ljudinspelningen är att man kan få med hela intervjun, har 

möjligheter att gå tillbaka och lyssna på intervjun en eller flera gånger. Genom att 

använda ljudinspelningen behövde vi inte belasta det fysiska minnet och hade 

möjligheten att gå tillbaka till intervjun om det skulle behövas. Vi kunde även 

använda oss av anteckningar, som hade ungefär samma syfte som ljudinspelningen; 

att få med de viktigaste punkterna. Dock kunde det bli svårt för oss att anteckna 

samtidigt under konversationen. Skrivningen kunde också förvirra intervjupersonen, 

eftersom hen kan svara långsammare för att vi skulle hinna med att anteckna ner vad 

som sägs. Enligt Holme & Solvang (1996, s.99) kan en kvalitativ intervju göra att 

intervjusituationen liknar ett vanligt och vardagligt samtal. Vi ansåg att det var 

viktigt för intervjupersonen att känna sig trygg och bekväm under intervjun och har 
valt att inte anteckna svaren. Det blev även lättare att fokusera på frågorna som 

besvarades under intervjun. Vår kvalitativa intervju är semistrukturerad. Enligt 
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Holme & Solvang (1996, s.100) bör inte denna typ av intervju använda en form av 

standardiserade frågeformulär, eftersom forskare eller den som utför intervjun inte 

ska ha så stor styrning i intervjun. Det vi behövde göra var att vägleda intervjun men 

samtidigt inte styra intervjupersonen. Utifrån vad intervjupersonen gav för svar, 

ställde vi olika följdfrågor som kompletterade information som vi fick. Vid 

Skypemötet ställde vi samma frågor samtidigt då hela intervjun spelades in med 

Skype recorder, ett program som spelar in hela Skype samtalet. När vi hade data från 

de kvalitativa intervjuer och de kvalitativa enkäter, lyssnade vi igenom 

ljudinspelningen och transkriberade svaren. 

 

3.5 Kortbeskrivning om de intervjuade spelföretagen 

- Företag A består av tre anställda och är inriktad mot att skapa äventyrsspel, där man 

tar sig runt i en värld med så kallad ”point and click” teknik. Intervjun med Företag 

A utfördes år 2013, med ett annat upplägg på frågorna. Trots detta anser vi att den 

fortfarande är relevant för detta examensarbete, eftersom Företag A är inom vårt fält 

och har gett oss liknande svar som övriga respondenter. 

 

- Företag B består av tre anställda och skapar innovativa upplevelser för mobila 

enheter, det vill säga smartphone och surfplattor. 

 

- Företag C består av tre anställda som skapar datorspel med science fiction och 

fantasy som huvudtema. 

 

- Företag D drivs av tolv anställda och skapar sportspel inom skidor och snowboard 

för datorn och Playstation 4. Detta spelföretag utförde vi intervju via Skype då 

företaget inte befann sig i samma område som oss. I och med att intervjupersonen var 

engelsktalande, utförde denna intervju på engelska. 

 

- Företag E har ca fyrtio medarbetare. Historisk sett har Företag E tillverkat 

Playstation spel, men har nu valt att inte begränsa sig till specifika digitala 

plattformar eller genrer.  

 

Enkäten från Företag E hade ett annat upplägg på frågorna, precis som Företag A, 

och utfördes 2014. För samma anledning anser vi att den fortfarande är relevant för 

detta examensarbete, och vi har därför valt att ha med den. 

4 Resultat 
I den här delen presenteras en sammanfattning av de intervjuerna och enkäten som vi 

har fått in
3
. 

 

                                                 
3 För detaljerat svar från samtliga respondenter, se Bilagor 3-7 
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4.1 Utformningen av visioner och tankar 

Vid start av en designprocess tar spelföretagen olika vägar för att komma fram till en 

idé. I början av ett spelprojekt brukar arbetsgruppen vara mindre för Företag E, som 

har fyrtio anställda. Där följs en enkel struktur, prototyper skapas snabbt samt att alla 

i projektgruppen är i rörelse. För Företag A används Scrum, som innebär att man har 

flera designmöten där man tar upp tankar och förslag och sedan diskutera fram dessa 

till en idé som kan användas. Här försöker gruppen få ett fågelperspektiv på alla 

delar som kan vara med i spelet. Att skriva ner spelidéer och det som diskuteras 

under designmöten är inget krav av Spelföretag A. De ser hellre till att memorera 

idéer och beslut som har uppkommit på designmöten, precis som Företag B. 

Skillnaden här är att dokumentation av designmötet eller idétankar är individuellt och 

frivilligt för Företag B, där deltagaren själv väljer om hen vill ha dessa tankar 

nerskrivna för att kunna få en överblick över de gamla tankarna igen. Det går även 

att fokusera på små specifika område vid idéskapandet, som Företag E gör. Dessa 

specifika områden kan vara olika, men här involveras endast delarna som uppdraget 

berör och Företag E kan på så vis effektivisera deras arbete. 

 

Både Företag C och D försöker skapa en idé utifrån vad de tycker om. Företag C 

hävdar att de försöker skapa ett spel som de själva vill spela eller som de vill se på 

marknaden. Med andra ord är deras idé baserad på personliga intressen. Liknande 

resonemang förs av Företag D, som försöker skapa en idé utifrån vad dem brinner 

för. Skillnaden är att Företag C:s idé kan vara baserad på vilka tekniker som är 

tillgängliga samt vad för typ av mekanik de kan använda med mera. Däremot går 

Företag D efter marknadens behov, det vill säga vad marknaden saknar snarare än 

vad de själva vill se.  

 

Företag D hävdar: 

 

"I wasn't really interested in that idea of a business model to run a 

company so instead we wanted to build a game that had a business 

behind it." 

 

Detta innebär att Företag D börjar med att skapa en idé som har stöd från marknaden, 

det vill säga istället för att följa marknaden, vill de generera en. Utifrån samtliga 

respondenter vill Företag D och Företag C kunna "stå på egna ben", samt vara 

självständiga med idéer som de skapar och utvecklar. 

 

Utifrån samtliga respondenter är Företag E det enda spelföretaget som skapar ett spel 

när det finns en klient, det vill säga en beställare. Sedan behandlas klientens specifika 

önskemål av Företag E och skapar en idé som kan uppnå dessa krav. Övriga 

respondenter är mer självgående, där de skapar ett spel  med sina egna idéer och 

sedan publicera det med olika aktörer, beroende på vad för typ av spel som skapas. 

 

4.2 Från dokument till feedback 

Utifrån samtliga respondenter, använder Företag A mycket av Story arc, medan 

resterande spelföretag väljer andra alternativ. Story arc är ett verktyg, liknande ett 
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manus, där man skriver ner idén och få en överblick över vad som ska göras i ett 

projekt. Detta manus skickas mellan företagets anställda eller deltagare i 

designprocessen. Vid arbetsgången kan det ske vissa ändringar på Story Arc, och då 

ska den senaste personen som har tillgång till detta manus utföra dessa ändringar 

eftersom det är hens tillfälliga ansvar. 

 

Företag B är det enda företaget som använder sig av GDD (Game Design 

Document), en liknande dokument till Story Arc, där man skriver upp sin spelidé för 

att visa vid mötet. Detta dokument används sällan av Företag B, då de föredrar att 

skapa en prototyp direkt när en idé finns, för att få fram feedback om idé verkar 

intressant nog att genomföra. Företag B har även använt Vertical Slides, där man gör 

en liten del av spelet så nära den standarden som den ska ha om det släpps ut på 

marknaden. 

 

I jämförelse med Företag A, D och E, anser Företag B och C att det är extra viktigt 

att tydliggöra så mycket som möjligt i ett spel för att öka spelbarheten. Det ska vara 

lätt för spelaren att förstå hur hen ska göra för att klara banan och gå vidare. För 

Företag B gäller det att tydliggöra gameplay (där spelaren interagerar med spelet) där 

de första minuterna spelar en viktig roll. Detta innebär att introduktionen om spelet 

är betydelsefull. De första minuterna avgör om spelaren bli intresserad av att fortsätta 

spela spelet och förutsätter att det inte uppstår en bug, det vill säga problem eller att 

spelet krånglar sig vid spelandet. Företag C hävdar att spelets spelbarhet kan ökas 

genom färger där spelkaraktärerna har olika färger och skiljs från varandra, bana till 

bana och så vidare. 

 

Företag C är den enda respondenten som använder sig av Early Access, en metod där 

man tar hjälp av spelare för att finansiera sitt spel, på tjänsten Steam, som 

tillhandahåller spel för datorn, där de lägger upp en tidig version som marknaden kan 

ta del av och ge feedback. Under utveckling förändras spelet utifrån åsikter som 

Företag C behandlar och en ny version uppdateras till Steam. Till skillnad från de 

andra fyra spelföretagen används feedback ständigt av Företag C, eftersom det är en 

del av deras designprocess och spelarna är med att påverka spelets utveckling. 

 

Utifrån samtliga respondenter, startar Företag D med att hitta finansiärer till sitt spel. 

Finns kapitalet kan Företag D börja utveckla sin idé till spel. Samtliga spelföretag 

behöver kapital för att kunna utveckla sina spel men Företag D lägger extra vikt vid 

att hitta det innan de börjar arbeta. 

 

När Företag E har kommit en bit i processen är behovet av en tydligare struktur, 

planering och dokumentation alltmer viktig för att ha kontroll över spelprojektet. 

Dessutom tenderar Företag E att arbeta med små spelbara prototyper för att kunna 

utvärdera och få feedback så fort som möjligt genom att speltesta till exempel 

spelfunktioner. 

 

Samtliga spelföretag använder olika metoder och tillvägagångssätt för att ta sig 

vidare i designprocessen. Trots att tillvägagångssätt är annorlunda används 

prototyper väldigt mycket av dessa spelföretag, då de anses vara en av de viktigaste 

delarna för designprocessen. Skillnaden är att Företag B hoppar över 
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dokumentationsdelen av sin idé och skapar en prototyp direkt, medan andra 

spelföretagen väljer att skriva ett manuskript om vad som ska finnas med i idén innan 

de börjar göra sina prototyper. 

4.3 Från speltest till lansering av spelet 

Förutom att prototyp anses vara en viktig del i designprocessen, anser samtliga 

spelföretag även att speltest är ett av de obligatoriska stegen i utveckling av spelet. 

Prototyp och speltest är två olika steg. Prototyp handlar om att strukturera upp sin 

idé, medan speltest är att be någon spela spelet när det närmar sig slutet. Genom att 

speltesta får spelföretagen feedback på hur spelaren reagerar, interagerar och 

upplever spelet. Feedback som ges behandlas vidare av spelföretagen som 

kontrollerar vilka delar som kan förbättras, exempelvis tydliggöra introduktionen 

eller ge mer ledtrådar i en bana där den uppfattas vara svår att lösa. Ett speltest utförs 

på olika sätt hos respondenterna. Företag A och B bjuder in testare till sina lokaler 

där de observerar hur de interagerar med spelet för att ta reda på hur spelet upplevs, 

vad testare inte förstår och så vidare. Medan Företag A och B speltestar hela 

versionen, speltestar Företag E sitt spel i små delar, en gång i veckan inom företaget. 

Som vi nämnt tidigare om Företag C ges feedback ständigt under utvecklingen, och 

därför behöver de inte använda sig av observationen. Företag D har inte kommit till 

den fasen för speltest ännu då deras nuvarande och första spel inte är färdigt. 

 

När Företag A och B har en spelbar version av spelet där det mesta fungerar, 

påbörjas en undersökningsprocess där de se till att deras spel fungerar på så många 

olika plattformar som möjligt. Detta kan ta några månader att undersöka och testa sig 

fram innan spelet släpps till kunder via en utgivare, Apple Store eller Google Play. 

 

Företag C och D har en annan vinkel på slutet av en designprocess. Företag C har 

nämnt: 

 

"Det brukar heta: det är i produktion, vilket är konstigt för produktion 

låter som att när man bygger någonting. Men det är när man säger att det 

är live, det rullar. Det har kunder som rullar data. Det uppdaterar sig 

själv, som Windows gör liksom „Är Windows färdig? Nej‟.  För nu fick 

jag en ny uppdatering eller när man slår upp sin dator så fick man 

uppdateringen. Så det underminerar de traditionella idéer om vad färdig 

är helt klart på grund av att den uppdateras." 

 

och Företag D har sagt: 

 

"Well for us we haven't reach that point yet but for us looking forward 

the game isn't really the typical box product where you make the game 

and it is done. Our game is more of a service so it will always be around 

and always be developing and always be adding more content so for us at 

a certain point we will decide that ok let start making the next game 
which will be in the same genre and then try to figure out how to have a 

smaller team continue to work on our current game well switching the 
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rest of our resources over to the next game. So sort of a transition 

period." 

 

Detta innebär för Företag C och D att ett spel alltid är en "work in progress", vilket 

innebär att spelet kan utvecklas vidare även om det är lanserad till marknaden. Spelet 

är färdigt när företagen har slutat att jobba med det. 

 

4.4 Att våga experimentera eller inte 

Företag A experimenterar inte med nya metoder, eftersom de gamla fungerar 

effektivt. När Företag A ska påbörja en ny spelidé kan de därför snabbt komma igång 

med ett spelprojekt. Dessutom anpassar Företag A projektgruppen efter den unika 

designsituationen. Medan Företag A går mer på den säkra sidan, vågar resten av 

respondenterna att ta risker och prova andra metoder. Om metoderna visar sig 

fungera väl kan dessa metoder fortsätta användas. Anledning till varför metoderna 

byts ut kan vara för att spelföretagen har en stark vilja att utveckla sig och testa nya 

metoder. Utifrån samtliga respondenter anpassar Företag E efter deras tidigare 

erfarenheter vid utformning av designprocessen och det nuvarande uppdraget samt 

låter det avgöra vilka metoder som ska användas. Metoderna utvärderas oftast och 

Företag E försöker hitta nya tillvägagångssätt för att förbättra sig. Ifall en ny 

arbetsmetod ger ett effektivare resultat används den, tills en ny metod upptäcks. Om 

metoden verkar vara problematisk eller ineffektiv löser Företag E det så fort som 

möjligt. 

 

4.5 Allt i allo respektive Rolluppdelning 

Företag A och B kör mer allt i allo, det vill säga att alla medarbetare gör allt eller 

hjälps åt med uppgifter som finns i en designprocess. Däremot har Företag C och D 

en struktur på vem som gör vad i företaget, trots att Företag C har velat ha allt i allo. 

Detta beror på att alla medarbetare inte har den rätta yrkeskompetensen som krävs 

för att kunna klara av varje uppgift som finns. Hur olika arbetsroller delas upp kan 

bero på att spelföretagen som Företag A, B och C är små företag där det inte finns 

tillräckligt med resurser för att anställa fler medarbetare. I och med att det inte finns 

flera anställda behöver de köra allt i allo för att designprocessen ska utvecklas 

framåt.   

 

Medan de flesta respondenter har uppdelade arbetsroller och allt i allo, har Företag E, 

som är ett stort spelföretag, en kombination av strukturerade arbetsroller och där alla 

hjälps åt. Detta innebär att Företag E tillåter sina medarbetare att rotera runt olika 

arbetsuppgifter, där ingen har samma arbetsuppgifter över en lång period. Detta 

brukar leda till nya infallsvinklar som genererar ett mer jämt resultat och ger en 

bredare överblick av designprocessen. 

 

4.6 Marknaden och de nya distributionskanalerna 

Företag B, C, D och E hävdar att marknad har en viss påverkan av hur deras 
designprocess läggs upp och hur de ska gå tillväga senare. Vem som beställer spelet 
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kan påverka hur en designprocess ser ut för Företag E. Dessutom beror det även på 

begränsning i budgeten, hur stor arbetsgruppen är, vilken typ av projekt det är och 

vid vilken fas projektet befinner sig i med mera. 

 

Att marknaden har en del påverkar säger Företag D följande: 

 

"Yeah...What is really interesting in game development scene is that in 

the past 5 years there have been a switch from the traditional releasing 

games through a publisher standard to now when indie developer is like 

us we can release game digitally on all platforms without the need of a 

publisher. We have different thing like crow founding traditional crow 

founding and also like steam early access which allow us to release game 

well it still in development and aren't finished. So that kind of changes 

how we approach on what we work on. Sometimes we need to focus on 

certain features which is better for the users because they are already 

playing the game so we will do that. Instead of thing that might be better 

for us in the long term so try to find a balance there on what is better for 

our users and what is best for us while the game is still trying to be 

finished." 

 

Företag D menar att under de senaste fem åren har man gått från att släppa sitt spel 

via en utgivare, har de hittat nya vägar för sitt spel i dagsläget. Exempelvis kan man 

be om finansiering av sitt spel från spelare eller gå via Steams Early Access för att 

skapa sitt spel som Företag C gör. Det är även lättare att få feedback från dem som 

redan spelar spelet genom att hitta en balans mellan vilka delar som spelarna vill ha 

och vad företaget kan göra. 

 

Även Företag C hävdar: 

 

"Ja, eftersom marknaden är intresserad av vår potentiella produkt så 

påverkas det enormt mycket. Det påverkar vad vi gör. [...] Så ja absolut, 

kan man inte anpassa sig till marknaden kan man inte sälja nånting. Det 

är fortfarande marknadsekonomi. Det handlar om att övertyga kunden att 

betala dig pengar, eller försvinn. Det är den brutala verkligheten." 

 

Eftersom marknaden utvecklas och förändras ständigt måste spelföretagen anpassa 

sig efter behovet som finns för att kunna överleva från den hårda konkurrensen. Om 

spelföretagen inte anpassar sig till marknaden och vad kunder önskar sig går det inte 

att få något sålt. Med hjälp av Steam kan Företag C se vilka spel folk röstar på och 

önskar att se på marknaden, och därmed skapa ett spel efter dessa önskemål. 

 

Företag B tar upp: 

 

"...ofta är det när vi pratar med analytiker/företag som analyserar 

spelidéer, koncept och prototyper och investerare så kan de bara basera 

deras åsikter om spelet baserat på vad folk har släppt tidigare till exempel 

i vårat spel är ju vad man kallar för ett premium spel ett spel som kostar 

pengar." 
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Företag B ta reda på vad analytiker säger om marknaden när de ska utveckla sitt spel 

och ser vad som verkar vara viktigt att ha med sig. Sedan utvärderar de det själva och 

ser om det finns en marknad för sitt spel, där spelet kan lanseras eller inte. För att 

lansera sitt spel, vände Företag B till aktörer i marknaden som Apple Store och 

Google Play, där de hjälper Företag B att lansera sitt spel.   

 

Dessutom får Företag B mycket stöd av aktörer i marknaden som Apple Store, 

Google Play och Amazon, där spelare kan ladda ner eller köpa spelet. 

Företag A har inte gett någon information om marknaden, utan lanserar sitt spel när 

det är klart. 

 

5 Analys & Diskussion 
Denna del presenterar resultat och teori om en designprocess. Datainsamling utfördes 

med en kvalitativ intervju och en kvalitativ enkät beroende på var spelföretag befann 

sig och tiden som de hade. Här analyseras och diskuteras hur en designprocess ser ut 

hos respondenter i dagsläget, och hur den har utvecklats sen tidigare forskning. 

5.1 En designprocess börjar och utförs på olika sätt 

Samtliga spelföretagen börjar en designprocess med en idé, som Thompson (2007, 

s.74-78), Schell (2008, s.57) och Fullerton (2008 s. 148-149) har hänvisat till, men 

ibland kan den startas när det finns en kund eller ett uppdrag, som Löwgren & 

Stolterman (2004, s.22-30) har beskrivit, eller när det finns ett problem som ska 

lösas, som Wong & Siu (2012, s.442) har sagt tidigare. Dock kan man utföra sin idé 

på olika sätt. Det kan vara allt från en muntlig diskussion till en skriftlig 

dokumentation eller att man memorerar allt som diskuteras fram, istället för att 

anteckna. Anledningen till att Företag A och B inte gör några anteckningar kan vara 

att man säger en ny tanke rakt ut när den dyker upp. Under en diskussion kan man 

vara väldigt fokuserad på själva diskussionsämnet, vilket leder till att man glömmer 

göra anteckningar. För Företag A kan förekomma att projektdeltagarna tycker mer 

om att diskutera fram nya idéer tillsammans och memorera allt än att ha tankarna i en 

skriftlig form. En förklaring till varför Företag B inte vill anteckna, kan vara att de 

hellre vill ha den visuella bilden om sin idé framför sig, än att ha det i en textad form. 

 

Ytterligare förklaring till varför anteckningar inte används är storleken på 

spelföretagen. Spelföretagen med mindre anställda, som Företag A, B och C kör 

igång sina designprocesser direkt, eftersom de är så få behövs det inga anteckningar. 

För ett större spelföretag med fler medarbetare, som Företag D och E krävs det en 

strukturerad planering och att anteckningar finns. Det bli lättare att förmedla 

planeringen via text till varje medarbetare istället för att ta det muntligt med var och 

en. 

 

Resurs kan vara en annan faktor som påverkar brainstorming eller kreativitet. Som 

Venkataramani Johar, Holbrook & Stern (2013, s.2) tidigare har nämnt, kan 
kreativiteten och designprocessens uppläggning påverkas vid tidspress och 
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resursbrist. Detta kan man se hos Företag C, att de går efter vilka tekniska 

utrustningar som de har, och därefter skapa en idé utifrån dessa begränsningar.  

 

Vid tidsbegränsning, begränsade budget eller resursbrist, kan det hända att designer 

använder en gammal idé som har fungerat. Detta gör att spelföretagen kan spara mer 

tid och kraft på att göra klart ett spelprojekt där sannolikheten är stor att spelet 

kommer att fungera, trots att den inte är baserad på en ny idé. De kan också välja att 

skapa något nytt och gör det bästa med de resurser och tid som spelföretagen har. 

Dock finns det risk att det inte finns tid över där man kan testa om den nya idén 

fungerar, vilket kan leda till att slutresultatet saknar detaljer. Därför får man antingen 

utföra brainstorming med säkra kort eller ta risker. 

5.2 Undersökning och prototyp 

När det finns en idé eller en uppdragsgivare kommer samtliga spelföretag igång med 

sina designprocesser. Detta har framkommit tydlig hos Företag A, B, C och D, då 

deras designprocess startas när de har en idé, medan Företag E börjar sin idé när det 

finns en beställare. Istället för att göra en undersökning om olika spelteman och 

spelmekaniker till sin idé som  Thompson (2007, s.84) har rekommenderat tidigare, 

går respondenterna till en prototyp och skapar en spelbar version om sitt spel direkt, 

vilket är märkbarast hos Företag B. Trots att samtliga respondenter inte har gjort en 

undersökning, kan man ändå hålla sig uppdaterad med marknadens utveckling 

genom att vända sig till branschorienterade analytiker, som Företag B har gjort. 

Genom att ta del av hens åsikter kan man kombinera ihop sin idé med vad 

marknaden vill ha. Samtidigt innebär det mer frihet att skapa en unik idé och har 

chans att lyckas skapa ett spel som ännu inte finns ute på marknaden. 

 

Som tidigare nämnt utför samtliga spelföretagen en prototyp där de testar sina idéer. 

Thompson (2007, s.174),  Schell (2008, s.86-90) och Fullerton (2008, s.175) anser att 

en prototyp är en viktig del för att komma vidare med sin idé, eftersom det i en tidig 

fas av designprocessen finns möjligheter att upptäcka nya problem, ändra eller 

förbättra idén innan den investeras. Utifrån vårt resultat ser vi att samtliga 

respondenter ser en prototyp som ett obligatoriskt steg i en designprocess, där idén 

testas och se ifall det finns något som inte fungerar, problem som inte kan ses i 

början samt om idén är värt att jobba vidare på. Skillnaden är att prototypen inte 

alltid måste utföras i en hel version, som ske hos Företag A, B, C och D, utan även i 

små delar som Företag E gör. Från prototypen känner vi igen Löwgren & 

Stoltermans operativ bild, där man strukturerar upp sin vision och skapa en konkret 

bild (2004, s.22-30). 

5.3 Speltest - en viktig del i designprocessen 

När en prototyp har utförs och när designprocess närmar sig slutet är det dags för ett 

speltest. Speltestet är ett obligatoriskt steg, som Schell (2008, s.390-395) och 

Fullerton (2008, s.251) har nämnt. Dock måste inte speltestet utföras i en hel version 

heller. Medan Företag A, B, C och D, utför sitt speltest i en stor del, har Företag E 

delat upp sitt speltest i olika små delar och speltestar inom företaget, som Fullerton 

(2008, s.249) har hävdat. Genom att speltesta spelet i små delar kan de få lite 
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feedback i taget. En förklaring till varför speltest används kan vara att spelföretag vill 

visa en produkt för spelare och få feedback snarare än att presentera en idé utan en 

konkret form på hur den ser ut. Genom att speltesta kan spelföretag se och få 

feedback på hur spelare interagerar och reagerar på med spelet och vad det är som 

saknas. Hur ett speltest utförs kan bero på spelföretagets storlek. För små spelföretag 

som Företag A, B och C, kan inte speltestet utföras inom företag, eftersom de har för 

få medarbetare. För större spelföretag som Företag D och E är det möjligt att 

speltesta inom företaget, eftersom de har fler medarbetare. Detta syns tydligast hos 

Företag E. 

 

Vid speltest kan Företag A och B utföra en observation, det vill säga att utvecklaren 

kollar på de personer som testar spelet, för att se ifall spelprodukten har blivit bättre 

eller om problemet som upptäcks i tidigare fas är löst. Ifall problemet är löst är 

spelprodukten redo att lanseras på spelmarknaden. 

 

Företag A går på en säker väg där de är medvetna om att deras arbetssätt fungerar 

effektiv och kan snabbt komma igång med designprocessen. Dessutom kan man vara 

självkritisk och villig att ta risk genom att testa nya metoder, som resterande 

respondenter gör, genom att observera ifall de kan få ett effektivare resultat och på så 

vis utveckla deras designprocesser. Genom att vara flexibelt med det man gör kan 

man anpassa sig vid designmetoder för de specifika behov som det nuvarande projekt 

eller klient har. 

5.4 Nya lanseringsmöjligheter 

Enligt teorier som Thompson (2007, s.176), Schell (2008, s.424) och Fullerton 

(2008, s.442) behöver spelföretagen pitcha sin idé till en utgivare för att ett spel ska 

nås ut till kunder. Vad vi ser från samtliga respondenter är att en pitch och utgivare 

inte alltid behövs för att kunna lansera sitt spel, istället kan man publicera spelet själv 

i exempelvis Early Access i Steam, där spelet når ut till kunden direkt. Dessutom har 

vi märkt att den typen av spel som ska publiceras påverkar vilken typ av utgivare 

som behövs. Om det är en mobilapplikation, är det Apple Store eller Google Play 

som gäller, som Företag B gör, då de håller publiceringen av spelet till kunden. För 

datorspel eller videospel finns det andra utgivare som Early Access i Steam, som 

Företag C använder sig av, där spelet laddas upp till kunderna och där de kan 

bestämma om spelet ska skapas eller inte. Här kan man se en förändring i hur 

spelföretagen kan publicera sitt spel i branschen - att pitcha sin idé till en utgivare är 

inte längre den enda vägen till få sitt spel lanserad. 

5.5 Rollfördelningen 

Thompsons (2007, s.77), Claussen, Falck & Grohsjean(2012, s.224), Baskett, 

Hughes & Wade (2007, s.360-361), har beskrivit om hur den tänkta rollfördelningen 

bör vara i en designprocess, men utifrån våra respondenter är arbetsfördelning 

annorlunda. Dessa spelföretag är mellan tre till fyrtio anställda och arbetssättet är 

baserat på hur många de är samt hur länge de har funnits i denna bransch. Är 

spelföretaget runt tre anställda har de det mindre strukturerat när det gäller 

arbetsroller. Alla anställda har mer frihet och kör allt i allo och är med på flera delar i 
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designprocessen. Om man har flera anställda läggs mer vikt vid den 

yrkeskompetensen som man kan bidra med i designprocessen, det vill säga man har 

uppdelade arbetsroller. Uppdelningen av arbetsuppgifter kan även bero på att man 

vill fördela resurser som finns och att kunna effektivisera arbetssätt och resultatet. 

5.6 Kundens roll i designprocessen 

Företag B, C, D och E hävdar att kunden har en viss påverkan hur en designprocess 

läggs upp. De anser att branschen har förändrats mycket med nya tillvägagångssätt 

som Early Access i Steam. Genom att involvera kunderna, det vill säga personer som 

köper spelet, i designprocessen, som Hellström (2012, s.10) har nämnt, kan 

spelföretag få möjlighet att skräddarsy sitt spel som är mer passande för kundernas 

behov. I och med att kunderna är intresserad av spelföretagens potential och att delta 

i spelets utveckling, som Hellström (2012, s.10) har sagt, behöver spelföretag 

anpassa sig efter marknadens utveckling för att kunna överleva och kunna sticka ut 

från mängden av konkurrenter. Dessutom börjar kunderna få mer kunskap om ämnet 

de är intresserad av och därmed har högre krav på produkten. På grund av denna 

faktor har spelföretag ett behov att skapa en produkt som kan tillfredställa dessa krav 

och att vara före i utvecklingen där de kan överraska kunder med nya saker som 

kunderna inte har förväntat sig. 

5.7 Reliabilitet och validitet 

Enligt Holme & Solvevang (1996, s.167) innebär validiteten att man utvärderar ifall 

man har mät information med rätt verktyg. Detta examensarbete har en god validitet, 

då vi har intervjuat spelföretag inom branschen och fått en inblick på hur 

spelföretagen arbetsplats ser ut. Denna mätmetod, det vill säga intervjun är 

lämpligast för oss, då den har gett oss svar på hur spelbranschens designprocess kan 

se ut. 

 

Däremot är reliabiliteten låg i detta examensarbete. Reliabilitet innebär pålitlighet, 

om man har mät det man ska ta reda på och om informationer är pålitliga (Holme & 

Solvevang, 1996, s.94). Detta examensarbete omfattar för få respondenter när 

spelbranschen är enorm. Med mer tid kunde vi ha intervjuat fler spelföretag för att få 

en större inblick över spelbranschens designprocess, och därmed ha mer att jämföra 

mellan olika storlekar på spelföretagen. Med mer respondenter hade vi kunnat öka 

reliabilitet för detta examensarbete, eftersom det är mer information om vårt 

undersökningsområde. 

6 Slutsatser 
Vårt syfte med examensarbetet var att ta reda på hur spelbranschens designprocess 

kan se ut i dagsläget, i jämförelse med tidigare forskning. Vår frågeställning "Hur ser 

designprocesser ut hos respondenter från den svenska spelbranschen?" besvarades 

genom en kvalitativ intervju med fyra spelföretag och en kvalitativ enkät från ett 

spelföretag. 
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Slutligen kan vi se att spelbranschens designprocess kan vara följande: 

En designprocess startas när det finns en idé, men också när det finns en beställare 

till spelet. Inspirationskälla kan komma från var som helst, och utformning av idén 

varierar från spelföretag till spelföretag. Det kan bero på hur spelföretaget ser ut, 

exempelvis storleken, resurser, arbetskraft med mera och hur de går tillväga när de 

arbetar. Vid arbete kan man använda samma metod eller testa nya. Genom att köra 

samma metoder är man medveten om att de är användbara och att designprocess kan 

snabbt startas. Spelföretagen kan även vara självkritiska och testa nya metoder och 

på så vis utvecklar sig. Detta kan vara tidskrävande. Helst vill spelföretagen inte 

lägga mycket tid på att testa nya designmetoder eller testa att skapa alla användbara 

idéer eftersom det är slöseri på tid, pengar och resurser. Härmed borde kreativiteten 

ligga i fokus och avgöra ett spelprojekt. Ska man följa trenden och skapa ett liknande 

spel eller ska man chansa och skapa något unikt? 

 

Som tidigare nämnt kan spelföretagets personliga egenskaper påverka hur en 

designprocess läggs upp. Dock kan även marknadens utveckling ändra hur en 

designprocess utförs. Då det händer mycket i marknaden har det kommit fram nya 

vägar som kan vara användbara för att utveckla och lansera ett spel. Man är inte lika 

bunden längre om att gå till en utgivare för att få spelet publicerat. Man kan själv 

ladda upp spelet genom andra tjänster som Steam Early Access och Google Play. Nu 

kan även kunden vara involverad i spelets utveckling, där spelföretag behandlar 

feedback som kunderna ger, och tillverka spelet som är anpassad efter deras 

önskemål.   

 

Varje spelföretag har sin egen mall om en designprocess. Tillvägagångssätten för att 

utforma en idé är annorlunda. Olika egenskaper som spelföretagens resurser och 

marknadens utveckling påverkar designprocesser. Trots dessa faktorer följs 

fortfarande ett viss mönster när ett spel ska tillverkas. De viktiga stegen som prototyp 

och speltest behålls och följs av samtliga respondenter från spelbranschen. Det kan 

bero på att dessa anses fortfarande som de mest betydelsefulla och mest obligatoriska 

delar som ska ingå i en designprocess för spelbranschen. I den expanderade fasen har 

spelbranschen anpassat sig i utvecklingen, samtidigt då de behåller en “mall” om 

speltillverkning och har lyckats ta sig vidare i marknaden och nått sina framgångar. 

6.1 Framtida forskningar 

Utifrån vår undersökning, har vi fått fram information angående hur spelföretagen 

kan involvera kunderna i sina designprocesser, och på så vis effektivisera sitt arbete 

och anpassa sig efter vad kunden vill ha. I och med att denna del tar en liten plats och 

fokus i detta examensarbete, anser vi att framtida forskningar kan innehålla en 

djupare undersökning om hur ett spelföretag kan involvera kunden i sin 

designprocess. Bland annat kan undersökningen beskriva vilka fördelar respektive 

nackdelar det kan leda till, vad distributionskanaler har för effekt och påverkan på 

framtidens marknad samt om designprocessen fungerar effektivare på det sättet eller 

inte. 
 

Vi rekommenderar även att den framtida forskningen kan innehålla en observation 

om hur spelföretag arbetar med sin designprocess om tiden för forskningen tillåter 
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det. På så vis får läsare en djupare överblick på hur speldesigner och medarbetare 

jobbar för att driva designprocessen framåt och få fram mycket mer än vad en 

intervju kan ge samt vad informationskällorna påstår.   
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Bilaga 1 - Spelutvecklarindex 2014 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Frågor till Intervju och Enkät 

1.     Hur kommer ni fram till idé ni vill skapa? 

- varför just på det sättet? 

 

2.     Hur går ni tillväga för att genomföra en idé? 

- Varför utför ni just dessa tillvägagångssätt? 

 

3.     Hur gör ni vid slutändan av processen? 

- Varför gör ni så? 

 

4.     Experimenterar ni nya metoder inom företaget? 

- Varför? 

 

5.     Hur fördelar ni arbete i ett projekt? 

- finns det en strukturerad planering eller kör ni spontant? 
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Bilaga 3 - Intervjun med Företag A 

Transkribering av intervjun med Företag A den 29-02-2013, på deras arbetsplats i 

Göteborg  
I och med att alla respondenter i vårt examensarbete är anonyma skrivs inte deras namn ut. I Företag 

A var det två intervjupersoner: 
- Intervjuperson 1 = IP1 

- Intervjuperson 2 = IP2 
 

Intervjuare: 

- Boimy Phan = BP 

- Jacob Nilsson = JN 

 

JN: Vad använder ni för designmetoder idag? 

IP1: (tyst och lite fundersamt) hahaha…em…vi brukar ta designmötet där vi sätter 

oss ner i grupp och angriper specifika problem som vi har. Ibland kan det vara…mer 

generella möten om hur vi vill lägga upp (tystnad)  ett spel…lite mer från 

fågelperspektivet, hur vi vill har de stora bitar på plats. Ibland så är det små specifika 

saker. Nu när vi bygger ett spel så har vi en progrown story arc som ska löpa igenom 

alla kapitlen, bygger kapitlen för kapitlen, men ibland så tar vi ett möte och där vi se 

till att alla bitarna ska få plats genom hela spelet i hela spelserien. Ibland har vi mötet 

där vi diskuterar hur knappsatsen ska se ut på en telefonkiosk till exempel och vilket 

typsnitt kan vi diskutera med ska ha på knapparna. Så våra möten kan gå…från 

nånting övergripande till det stora hela till små tekniska detaljerna eller små visuella 

detaljerna. Vi strukturerar inte upp att vi planerar in så mycket möten. Vi kan göra 

det med nån dag eller några dagars...säg att vi ska prata om den här grejen på tisdag 

eller nånting eemm (avbröts av IP2) 

 

IP2: Förlåt, nää det är ganska vanligt att vi sätter oss ner och faktiskt jobbar, då slår 

det ju liksom aa men det här vet vi ju inte hur vi ska lösa detta. Antar att vi spacar 

hur vi ska gå vidare på den här detaljen. Och då är det bara och vinka och säga att vi 

får sätta oss att prata om det här. Och då gör vi det.  

 

IP1: Vissa grejer kan man ta direkt. Ibland så sitter man i samma rum och bara 

frågar, och då blir det diskussion av det och det inte finns direkt svar så kan man 

prata igenom nånting. vi jobbar väldigt mycket på olika platser nu också genom chatt 

eller genom Skype, såå kommunikationen kan vara antingen några få ord liksom och 

samma platser, på olika platser i ett par timmar och diskutera saker. 

 

BP: Mm 

 

IP1: Metodiker är inte så som det använder nu (avbröt av IP2)   

 

IP2: en metod som inte nämns är faktiskt, vi använder ganska mycket med…vi har 

tagit över hela story arcen via mail. Jag vet inte om detta är nåt, om folk brukar jobba 
på det sättet. Det är lite som ett manus som…(lite fundersamt) ibland är det min tur 

att ha det, då ligger den i min inkorg ee och då liksom så här ser manuset ut, och så 

sitter jag och läser igenom det några gånger och så kommer jag på att aa men det här 

är ganska smarta och göra, och så skickar jag iväg den till honom och då ligger den 
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hos honom ett tag. Och så kanske ha nån möte där vi pratar lite om förändringar och 

så kommer vi på lite andra förändringarna och då blir det hans ansvar och lägga in de 

ändringarna i det här fina mailet. Och så bakar han in det, göra om de, och så skickar 

han mailet till mig, och så håller vi på så, bara skickar det här fram och tillbaks, det 

här dokumentet liksom, iterera över om och om igen, ha mötet om det och skicka 

igen (En annan person från företaget pratar i telefon i andra rummet) aaa IP3 är 

inblandad här också. 

 

*alla skrattar* 

 

IP2: Men det är lite så här, men det är lite slumpmässig faktiskt, vi har väldigt liksom 

otydliga roller, i vårt fall. Det är alla gör allt. Så att (åt och svalde nötter) ibland är 

jag inte med och pratar om vissa saker och ibland är IP1 inte med att prata om vissa 

saker. Ibland är det mycket effektivt att var två när man behöver liksom få saker gjort 

och bestämt  

 

BP: Varför det?  
 

IP2: Det blir så jävla mycket (avbröts av IP1) 

 

IP1: det blir mycket snabbare kommunikation med få personer. Man kan vara mycket 

mer alerta, mycket snabbare på ger varandra feedback. Tre personer är bra att ha det 

all line in the loop och se till att alla är med på beslutcentral och på beslutsvägen 

fram till det som vi har kommit fram till. Men när man väl ska sitta och bolla idé, 

vilket vi egentligen gör och väger fördelar och nackdelar, då är det effektivare i fall 

man är två personer så har man det väldigt effektivt. 

 

IP2: Vi har mycket erfarenhet av detta. Och vi har erfarenhet hur det var när vi var 

fyra personer i företaget och det gick ännu långsammare. Och när vi var fem i 

företaget så gick det ytterligare långsammare. 

 

IP1: Vi alla sitter i ett rum, ha alla tyck till om den här frågan ja nej kan vi gå vidare 

liksom, man kan ta bort allt overhead i samtalet när man är två för då har man bara 

en dialog och det är det mest effektiva sättet då.  

 

IP2: Men utmaningen som du nämnde då är att hålla alla in the loop för man bli, som 

den tredje personen kan man bli sene när man märker att detta börjar ta slut.  

 

IP1: Jaa, och dessutom ju fler personer man har som ger input på ett problem som 

man ska lösa desto fler idéer får man, men desto trögare blir processen av att dela 

idéer mellan personerna. 

 

IP2: När vi var fyra personer i företaget då kunde ju flera dagar eller flera möten, 

som skulle var morgonmötet kunde hålla på…liksom en hel jävla dag i princip, och 

utan att man ändå att man komma fram till något.  

 

BP: Det där känner jag igen. 
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*alla skrattar* 

 

IP2: Ibland är det jävligt nyttigt att vara färre. Jag upplevde väldigt ofta back then 

att…varje gång av en annan anledning att någon var borta, och gruppen blev mindre 

och gruppen blev otrolig mycket mer effektiv, och its a fact.  

 

IP1: Jag hoppas det spelar över på några andra frågor ni har (började skratta) 

 

JN: Aa det känns, det känns eum… 

 

IP2: Aa just det, vi få vara bra flicka här.  

 

BP: Men det är bra att ni bara prata på. 

 

JN: Vad tycker ni om metoder ni har nämnt? Är de bra eller dålig? 

 

BP: ger de effektiva resultater eller ee?   
 

IP1: Ja, vi har inte använt de om vi inte tyckte de var effektiva. Vi har ju arbetat i sju 

år på att försöka effektivisera våra processer för att ta beslut och designa våra 

produkter och att samarbeta både…estetisk och teknisk och bygga en pipe line och 

där vi få grejer att fungera, och bygga en bra grupp dynamik så visst vi tycker att vi 

har den bästa processen som vi har kunnat ta fram. 

 

IP2: Absolut.  

 

IP1: Annars hade vi använt andra designmetoder 

 

JN: Byter eller varierar eller använder ni samma metoder ganska ofta? Antar 

att ni har samma metoder då 

 

IP1: Aa jag tror vi använder samma metoder. Sen har vi andra metoder som inte är 

rena designmetoder. Vi använder ju nån typ av Agail, en variant där vi har daily 

stand up, nån slags scrum variant där vi har avstämning varje morgon och se vad alla 

håller på med. Men det är ju inga designmetoder för där har vi inte designbeslut, där 

har vi mer operativa beslut på vad vi ska lägga vår energi på, vad vi ska lägga fokus 

på från dag till dag. Så det kan komplettera men…vad gäller design så är det ungefär 

så som vi har sagt.  

 

JN: Har ni modifierat några designmetoder för att anpassa er efter 

designsituationer eller arbetsgrupper? 

 

IP1: Aa det har vi gjort, vi anpassat våra metoder för att fungera med gruppen som vi 

är. Och vi är ganska så ee vi gillar inte rygg och rösa tungan metoder på nåt sätt. Vi 

har inga mötes protokoll, vi har inga mötes agendor. vi skriver inte ens ner våra 

beslut, utan vi ser till att komma ihåg beslut om det är bra och glömma av dem om de 

inte var så bra. Så det är väldigt ostrukturerad på det sättet men vi vet väldigt väl vad 

vi håller på med, och vi känner varandra så väl att vi har fått det funka. Vi har även 
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modifierat gruppen utifrån metoder som vi jobbar med. Vi har…varit flera personer, 

vart upp till 10 personer i företaget en gång i tiden och…vi har hittat en grupp 

dynamik som vi känner att där här får vi 100% av potentialen av alla personer i 

företaget 

 

[Ställde icke-relevanta frågor till uppsatsen, men vad IP1 och IP2 nämnde efteråt 

var väldigt relevant till vår uppsats] 

 

IP1: Vi använder oss väldigt mycket feedback från testare när vi kommer till det 

stadiet i produkten att vi kan ta in feedback. Och sen har vi arbetat interaktiv med att 

förbättra de delarna i spelet som inte är tillräckligt bra…och det är viktigt att inte 

bara lyssnar på varandra för man får ju en skev bild av det man jobbar med (lite 

fundersamt). 

 

BP: Och kanske fastnar för mycket i sitt eget område också 

 

IP1: Aa precis 

 

IP2: Ibland är man till och med blind för felen liksom. När vi har jobbat med spel en 

lång tid så har vi lärt oss att inte snubbla i fällorna liksom. 

 

IP1: Och det är extra påtagligt i spel som vi gör som ett pussel spel eller 

äventyrsspel, eller arkad spel kan man ju ändå fortsätta ganska länge och känna att 

man gör det bättre och bättre. Man får en känsla för det, ett spel som är byggt på 

narrativa pusselmoment. Det finns ingen möjlighet för oss att spela det på ett sätt 

som om vi spelar det för första gången, som om vi inte visste exakt allting som skulle 

hända, som om vi inte har byggt varenda detaljer där [IP2: nää precis] vi har inga 

möjligheter att sätta oss i den situationen själva, att vi är nya till spelet, att vi inte har 

spelat det tidigare. Så vi använder oss av feedback väldigt mycket får och, ganska 

och förbättra våra egna designbeslut.  

 

BP: Hur får ni feedbacken? Är det att testa det produkt på nån annan? 

 

IP1: Aa antingen tar vi in de i under samma tak liksom…att vi har ett antal personer 

nära som vi sitter och testar, eller så kör man en större testrunda där man skickar ut 

över nätet. Men där får man mer, det har vart mer för teknisk testning som vi skickar 

ut till en större mängd personer för att se till att det fungerar på alla deras 

olika…plattformar, att det fungerar på iPhone, tre, fyra, fem att det fungerar på en 

iPad, att det fungerar på Linux, att det fungerar med de här drivrutinerna. Då behöver 

man en stor mängd människor så man får ett kvantitativt resultat. Men det är inte så 

mycket underlag för…designen av spelets speldesign, vi kommer inte förändra 

dialog eller karaktär eller visuellt utseende. Vi har däremot fixat tekniska problem, 

buggar, litchar, prestanda. Det som vi gör när vi testa våra pussel och testar vår 

gamedesign det är att vi sitter med någon och väldigt noga antecknar, hur personer 

reagerar och be personen att tala öppet om vad är det som händer nu, varför gjorde 

du det och (Avbröt av IP2) 
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IP2: Jag läste om en…snabbt inflikt så jag inte glömmer av det som jag nämnde för 

dig. Jag har läst en intervju om han…Robin Miller, Mist killen. Och han 

rekommenderar väldigt varm att när man gör det så ska man alltid ha ett par som 

spelar [IP1: Aa just det] så de kan ee föra en dialog tillsammans. Så du kan bara stå 

bakom och helt tyst och lyssna på dialogen och därmed får alla close utan att du 

behöver gå inne i den liksom. 

 

IP1: I efterhand har vi lyssnat igenom…ganska många review som när folk sitter och 

spelar spelet för nån site och de sitter och pratar om ”Oj, vad händer nu? är det 

tanken att jag ska använda ee osten på råttan nu?” då får man en väldigt tydlig 

inblick i hur folk resonerar. Och det ger väldigt bra feedback på hur spelet uppfattas, 

vilket inte alla gånger är på samma sätt som vi uppfattar det eller som vi ha tänkt att 

det ska uppfattas. Så det är väldigt hjälpfullt att följa andra när de talar repet om hut 

de upplever spelet när de spelar det första gången. Så det är man (avbröt av JN) 

 

JN: låter lite som en observation egentligen  
 

IP1: Aa 
 

BP: Det här tar väl jätte länge eller? För när man spelar så är det ju…för att 

spela en timme verkar inte räcka 

 

IP1: Nää aa det kan också vara för att vi vill göra specifika delar av det. Tex 

introduktion om spelet är något viktigt för att folk ska bli fängslad av det och inte 

fastna på litet moment utan man ska känna att man ha bra flow på första halvtimme 

tex.  Då kan man göra fokustest på just den biten eller så har man nya pussel som 

man vill testa ut. 

 

IP2: Med det är ju otrolig tidskrävande liksom. Det är en vissetlig del av liksom den 

senare fasen av utvecklar är ju liksom bara att tittar på när folk spelar och lyssna på 

feedback. Asså beta-perioden brukar ju lätt vara otroligt lång. 

 

BP: Testar ni den nya…eller den här produkten efter ändring? Testar ni på 

andra folk igen?  

 

IP2: Vi kommer nog ta in nya testare. 

 

IP1: Gamla testare också. Både och. I och med att vi behöver liksom väldigt nära 

observera de så man behöver ta de som är i samma stad som vi själva (avbröt av IP2) 

IP2: Sen så har vi flera testare som har jobbat med innan som var otroligt bra, som 

har gjort extremt bra rapporter. En först fas så är det ju eem så finns det så himla 

mycket som är fel i ett spel liksom, i en beta. Det är så mycket som är paj och som 

saknas, som inte finns så mycket att visa liksom. Och då är det ganska nyttigt och 
visa testare att man kan leverera så här långt i dokumentet liksom fel fel (sa ordet 

”fel” många gånger) 

 

IP1: Men det är också olika stadier av testning för att det stadiet av testning vill man 

se att…(lite fundersamt) övergripande grejer fungerar bra, ha en bra flow, och att 
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pussel någorlunda hänger ihop tex. Och där vill man få tidig feedback genom att titta 

på folk när de spelar, kika över axeln och höra vad de säger, när de tänker högt, för 

att se vilka saker man behöver ändra liksom för att spelet överhuvudtaget ska fungera 

köra från början till slut. Sen är det väldigt bra att få den här typen av extremt 

detaljerad feedback som man få på mail från folk som är professionella testare eller 

potentiellt professionella testare, alltså folk som jobbar som det i andra företag med 

spel testning eller som skulle kunna jobba som testare, för de är duktiga på det de 

göra. Och då får man…där tänkte jag att man snarare få en lista över saker som ska 

poleras (IP2: det är, det är…) sakerna som skulle kunna bli bättre för att kunna håla 

en jämn kvalité.   

 

JN: Mm då är vi klara! Vi tackar för oss!  
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Bilaga 4 - Intervjun med Företag B 

Transkribering av intervjun med Företag B den 15-04-2015, på deras arbetsplats i 

Göteborg. 
I och med att alla respondenter i vårt examensarbete är anonyma skrivs inte deras namn ut. I Företag 

B var det två intervjupersoner: 

- Intervjuperson 1 = IP1 

- Intervjuperson 2 = IP2 
 

Intervjuare: 

- Boimy Phan = BP 

- Jacob Nilsson = JN 

 

JN: Hur många är ni på företaget? Hur kommer ni fram till en idé? 

 

IP1: Jasså egentligen är vi 3 stycken som äger företaget. Sen tog vi in lite hjälp 

utifrån för musik, omkringliggande grafik och lite små grejer där vi visste exakt hur 

mycket arbete det var. 

 

IP2: Det blir ju lite speciellt också när man är väldigt få för att... (avbruten av IP1) 

 

IP1: Man spenderar mindre tid på kommunikation. 

 

IP2: Exakt! 

 

IP1: Vi har ju ingen heraki överhuvudtaget utan alla fick säga till om vad som helst 

och det är en positiv grej om man kan göra väldigt mycket arbete med få personer.  

 

IP2: Det enda kluriga är man måste ha rätt folk eller duktigt folk om man ska vara få, 

för att alla får ju väldigt mycket ansvar. Är man lite större kan jag tänka mig att man 

måste propagera visionen till alla som jobbar på projektet så mycket tydligare.  

 

BP: Mm 

 

IP2: Och det är svårare att utveckla visionen/hur systemetser ut för att man måste få 

godkännande och följa någon typ av idé. 

 

IP1: (kommenterar inspelningen och säger) Vi började med ett designdokument för 

att få en liten överblick för oss själva ungefär i vilken riktning vi ville spelet skulle 

gå, vi visste att det skulle vara någon form av plattforms spel. Vi visste att det skulle 

vara till mobilen/ mobila enheter och sen så var det för att göra klart för våra 

investerare hur planen kommer se ut vad vi kommer att göra vid olika tillfällen vad 

slutresultatet ungefär kommer att va. Och sen så efter det så tror jag att det beror lite 

på vad för tanke eller process eller vad man tycker är viktigt i spel men vi började 

med kontrollerna rätt tidigt. 

 

IP2: Ja sen var ju målet enligt designdokumentet och vår deal med investerarna var 

att i spelbranschen brukar man ha vad man kallar vertical slides åå en vertical slides 

innebär att man gör en testversion av spelet som är så final som möjligt fast bara för 
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första delen för en vis bit av ett spel och sen när det är klart så testar man idén åå om 

det är en bra idé om det känns bra så går man vidare och göra hela spelet. Annars så 

avslutar man projektet så egentligen vårat första mål och nå en vertical slides efter 4 

månader med de fyra första banorna. 

 

IP1: Så tanken är att ha de första fyra banorna helt färdiga ungefär så som man skulle 

släppa dem på riktigt för att få en uppfattning/känsla hur kommer spelet se ut. Varför 

ska vi fortsätta och vad finns det för potential och så vidare eller ska man göra ett 

helt annat spel. Det beror ju ofta på att göra spel är ju väldigt riskfyllt det är lite som 

att göra film det är ju både konst och de är/det finns inga recept hur man gör ett bra 

spel, så det är mycket att man måste bygga in de här grejorna kontinuerligt testa hur 

bra spelet är och ofta jobbar man med prototyper, vertical slides och.. 

 

IP2: Ja 

 

IP1 andra trick för att utvärdera delar av spelet i efterhand. 

 

IP2: Och man måste hela tiden förbättra sin process, det finns ingen sån här att man 

kan eller säga att okej det här är det perfekta sättet att göra spel är att man följer de 

här grejorna och man blir klar med något som är bra. Utan man måste hela tiden 

evaluera om jobbar vi på rätt sätt är det verkligen en bra idé att göra på det här sättet 

eller ska vi ändra på, byta riktning hur ska vi göra det blir ju en mix av allt att man 

utvärdering av allt att hur långt tid tar det att göra grafik och hur mycket pengar har 

vi kvar och vad är spelet vad är det vi håller på med är det banor, vad är det för 

struktur i spelet och sen finns det en målgrupp för spelet är det ens möjligt att spela 

ett plattforms spel på mobiltelefon eller är det något som bara går på en konsol eller 

på en PC och ofta är det när vi pratar med analytiker/företag som analyserar 

spelidéer, koncept och prototyper och investerare så kan de bara basera deras åsikter 

om spelet baserat på vad folk har släppt tidigare till exempel i vårat spel är ju vad 

man kallar för ett premium spel ett spel som kostar pengar och som inte är gratis till 

skillnad från candy crush eller något annat free to play spel. 

 

IP1: Man betalar i början en gång sen betalar du aldrig igen.          

 

IP2: Precis och när vi startade, när vi startade projektet var det i december 2012. Då 

var det väldigt het i branschen så här att nu okej nu ska det vara större budgetar, vi 

ska göra premium experiences, högre produktionkvalité, större projekt men sen efter 

något år eller kanske lite mer än ett år. 

 

IP1: Vilka titlar fanns då som var stora? 

 

IP2: Det var ju angry birds, where is my water och massa andra såna här spel som 

kostar 2-3 dollar och då tänkte branschen att om vi gör större produktioner då kan vi 

ta 5 dollar eller vi kan ta ännu mer pengar och det blir lite mer som så här legitimt 

eller större spel är inte bara små spel men sen efter något år när vi jobbat med vårat 

spel så skiftade allting. Då sa spelbranschen: "nä alltså allting måste vara gratis och 

alla pengar tjänar man på in game purchases".  
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IP1: Mer eller mindre free to play modellen kommer in. 

 

IP2: Ja precis free to play modellen tror jag dominerar och de som gjorde en analys 

på vårat spel i början de gjorde en n80(helvändning) sen när de gjorde en analys ett 

år senare för att vi hade ett koncept som kanske inte passade in i spelbranschen 

samtidigt hade vi, inbillade oss på något sätt att okej om vi släpper spelet vid ett 

tillfälle där de bara finns free to play spel så kanske är det någon som ger oss 

uppmärksamhet och så kanske folk faktiskt köper spelet för att det är de enda spelet 

som har hög produktionskvalité i ett hav av en massa free to play kloner. 

 

IP1: Free to play spelen har oftast rätt låg kvalité på själva spelet de har mycket game 

content, de har många banor men varje bana är inte så ofta jätte imponerande grafik, 

det börjar ändras på det lite nu. Och man såg direkt att det här är ett gratisspel och det 

vi försökte efterlikna var ju i princip att få konsolkvalité på mobiltelefon helt enkelt. 

Det såg ut som att det var en väldigt dålig idé. 

 

IP2: Ja iallafall enligt vad analytiker sa i branschen men min poäng är den att de ofta 

de ser deras analys på hur branschen ser ut för tillfället, vad som säljer och vad folk 

har gjort tidigare så de har väldigt svårt att analysera ett projekt som är innovativt 

som inte passar in i vad oms finns just nu. Men vi tågade vidare och släppte spelet 

och så hade vi kanske tur att det blev lite som vi hade tänkt oss att folk gav spelet 

väldigt mycket uppmärksamhet för att det var hög produktionskvalité och så var det 

som konsol. 

 

IP1: Vi fick väldigt mycket hjälp från de som har hand om affärerna också som 

Apple och Google och Amazon och en massa andra för de var det så här att det finns 

många spel som är gratis, som är lägre kvalité, de är av en viss typ men vi ville också 

ha den här premium känslan så vi kan mäta oss med riktiga som till exempel Steam 

eller Origin eller en riktig sån här affär där man släpper riktiga spel för att om man 

bara har free to play så kommer det bara vara en viss typ av spelare och de ville 

gärna lyfta fram att de ville ha premium spel för de fanns inte så många när vi 

släppte. 

 

IP2: Det är ju ett sätt att Apple vill, jag kan ju inte tala för Apple men Apple vill 

förknippa sig med projekt som passar vad folk har för bild av deras företag. 

 

BP: Mm. 

 

IP2: de har ju någon slags premium experience med deras mobiler och laptops de vill 

att folk ska känna att det är kvalité. Och därför burkar de inte lyfta upp spel som inte 

följer deras mall eller hur de vill att de ska se ut. Vårat spel passade ganska bra in för 

dem. Vi fick väldigt mycket hjälp ifrån Apple och så vann vi Apples Design Award 

förra året (2014) vilket är Apples sätt lite att säga att de här projekten gör vad vi 

tycker är bra. De har inte flest downloads i världen men om de hade fått välja spel i 

App store så hade de valt de här det här året liksom. 

 

BP: Skönt med lite sponsor ändå. 
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IP2: Ja 

 

JN: Ett kvitto på det man gör. 

 

BP: Men hur är det med kunder då har de någon påverkan hur ni lägger upp 

ett spelprojekt? Metoder ni använder? Eller är det vi har det här, det här 

fungerar? 

 

IP1: Vi Gjorde väldigt mycket tester. När man gör ett spel som vi har gjort som är 

premium då spelar folk oftast det under en kortare period man bryr sig inte om de 

spelar över en längre eller kortare period oftast är det engångs upplevelse det är som 

en film så man får se till att göra den bra redan från början för vi spenderade väldigt 

mycket tid på att testa på folk var de har svårigheter och polerade väldigt mycket 

själva användarupplevelsen i början. 

 

IP2: Vi gjorde ju om första banan väldigt många gånger. 

 

IP1: för att vi testade på folk kontinuerligt. Vi använde oss av tjänster där 

slumpmässigt folk får testa spelet och filmas samtidigt och pratar samtidigt i ungefär 

tio minuter så man får en upplevelse av hur reagerar olika människor på den första 

delen av spelet helt enkelt. Och så fixade vi så att vi var säkra på folk förstod 

kontrollerna, att de förstår vad spelet handlar om, att de förstår vad man kan göra i 

spelet och att man kan gå vidare. Så vi spenderade väldigt mycket tid på detta. Men 

jag vet också att om man gör free to play spel så bryr man sig inte lika mycket om 

det att man kommer kontinuerligt justering grejer där är det mer att man släpper 

spelet, sen så tittar du på hur folk spenderar pengar i spelet och sen justerar du 

kontinuerligt när det är ute. Till skillnad från oss som spenderar mycket tid innan det 

kommer ut så det beror mycket på vad för spel man gör. 

 

IP2: De första minuten på riktigt gameplay är nästan allting i spelet för att det är 

ganska svårt med vårt spel för att det är ett plattformspel. Alla har ju sett Mario och 

de flesta har spelat Mario så de fattar att man går höger, vänster och så hoppar man 

som ett basic koncept men på mobilen har vi ett litet speciellt sätt att styra spelaren 

att på vänster sidan av skärmen så går man höger, vänster och på höger sidan hoppar 

du igenom att swipa upp och det kan kännas rätt så naturligt när man förklarar det 

men om du har en person som köper spelet som sitter ensam någonstans och ska lära 

sig det här konceptet och människor de läser aldrig tutorials. De läser aldrig någon 

typ av text även om du säger till dem att det är så här det fungerar. Lyssna på mig, ge 

mig fem sekunder det är så här det fungerar läsa bara det här så kommer du inte ha 

några problem. De kommer absoluta inte att läsa det så man får bygga på vad de 

redan kan sen får man på något sätt ta pyttesmå steg i taget så att spelaren nästan 

implicit lär sig grejer snarare än att det är så här det fungerar. 

 

IP1: En viktig grej är också att ofta när spelaren ska göra någonting man får designa 

banor i början så att det finns ett sätt och klara det på och det är om man gör det på 

rätt sätt för oftast så är det att det finns ett felaktigt sätt och klara det på om spelaren 

lyckas ta sig förbi det och inte lära sig hur man ska göra egentligen så kommer de har 
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problem senare så att det blir lite så här att man får se till att göra så att det enbart 

finns ett riktigt sätt och klara det på. 

 

IP2: Och problemet är om en spelare lär sig att göra något på fel sätt alltså att man 

slumpar något som gör någonting på skärmen fast som är fel eller som är negativt för 

spelupplevelsen om de lär sig det, det är förvånansvärt hur hårt det sitter i hjärnan 

liksom det är väldigt svårt att unlerna något som är fel och särskilt när man 

presenterar ett pussel eller någonting och de tror att det är på det här sättet som jag 

ska lösa den här biten av banan. De testar det sättet och det fungerar inte så fortsätter 

de att och tänker att det är kanske något som jag gör som är lite fel och så sitter de 

med istället för att ta ett steg tillbaka och tänka om och gör det på rätt sätt. 

 

IP1: Ett exempel hos oss... 

 

IP2: Det gör folk frustrerade. 

 

IP1: Ett exempel hos oss är att våran karaktär kan blåsa upp sig och när han blåser 

upp sig så hoppar han också. På vissa ställen vill vi att man ska använda denna här 

funktionaliteten för att öppna dörrar och då kan man ofta bara göra det genom att 

hoppa på dörren. Fast vi vill att man ska kunna förstå att man ska kunna hålla sig 

uppblåst också. 

 

IP2: Hålla ner knappen. 

 

IP1: Det var en sån här grej som vi satt med och gjorde om hindrarna på många olika 

sätt för att vara säkra på spelaren förstår att man kan hålla inne och att man klara inte 

vissa delar av banan om man inte förstår detta. För att om man går vidare sen och har 

missat det här och har bara slumpat flera gånger och lyckas öppna dörren eller 

någonting så blir det så att folk kommer inte att förstå vissa av hindren som kommer 

senare. Detta var ett exempel på vad vi hade för problem. 

 

IP2: En av de svåraste grejorna är att om man ger spelet till någon och försöka 

förklara för dem hur de ska hålla telefonen för om du har en gamepad till din xbox så 

vet redan hur man håller i kontrollen du håller den inte med en hand. Utan de flesta 

vet att man håller den med två händer för om du har en mobil såhär när du startar 

spelet (Tar fram sin mobiltelefon och visar hur han vill att spelaren ska hålla sin egna 

telefon) i och med att spelet väljer landscape så fattar folk att man ska ha telefonen 

på längden. Men det är fortfarande oklart om man ska använda en hand eller två 

händer. Så det första man lär sig i spelet är vart man ska placera sin vänstra tumme 

och sin högre tumme och det är egentligen ingenting att göra med kotrollerna och 

göra däremot om du lägger tummarna som spelet visar så kommer du automatiskt 

lägga telefonen på ett visst sätt och det är ett väldigt viktigt först steg i spelet att få 

spelaren att hålla telefonen på "rätt" sätt. sen är det ja just det du kan röra vänster 

högre med tummen och då har de kvar den här tummen (högra) där och så fortsätter 

de och ser att man kan hoppa om igenom om att göra så (swipa upp med högra 

tummen). Så det är väldigt viktigt med onboarding. 

 

JN: Att få med sig spelaren helt enkelt. 
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IP2: Precis. 

 

JN: Experimenterar ni, ni sa i början att det finns ingen perfekt metod på hur 

man gör ett spel. Gör ni själva i företaget att ni experimenterar, eller hittar 

några nya metoder eller testar på. Eller kör ni på i samma veva? 

 

IP1: Vissa sitter nog såhär och har tanke experiment och skriver ner mycket, kanske 

funderar på hur det kan vara i huvudet lite grann men vår filosofi är att vi har en idé 

och vi vill testa om den fungerar eller inte så prototypar vi den direkt och gör så att 

man kan spela den även om det ser fult ut och det kanske är buggit så försöker vi få 

ner det i någonting spelbart direkt för vi har märkt att när man fysiskt får tag i 

någonting så får man helt andra upplevelser än när man har tanke experiment man får 

helt nya idéer också att det här kommer inte att fungera pågrund at det här jätte 

uppenbara som man aldrig funderat på. För oss är det väldigt lätt att jobba på det 

sättet iallafall få ner det till något konkret så snabbt som möjligt och testa. 

 

IP2: Man lär sig det den hårda sättet när man har fyra perfekta idéer som alla 

kommer att fungera och sen sätter man sig ner och jobbar lite så märker man ohh shit 

det här på grund utav den här anledningen så kommer det här att inte fungera 

överhuvudtaget det går inte och den typen av feedback kan man inte få fören man har 

testat konceptet. Men det är ju det man får ju nya idéer hela tiden när man jobbar på 

det så att jag ser det lite som med vårt spel att vi startade med tanken att vi skulle 

göra ett plattformsspel, sen blev det inte som vårat designdokument och det är ju 

nästan oundvikligt annars hade det blivit ett kasst spel så man får ju embraca 

förändring att det blir bra om man förändrar saker att det är okej att förstöra allting 

och allt möjligt.  

 

BP: Men det här med att komma upp i med idén ni sa ju att ni skriver ner idén 

direkt när det finns gör ni idén när det finns en kund med krav eller gör ni bara 

att det är dags och göra ett spel och lansera ut det? Hur går tanken där? 

 

IP1: Att skriva ner den som i dokumentet och så vidare gör vi bara om vi ska skicka 

den till/få bidrag och det händer inte så jätte ofta. Eller om vi ska ge den till någon 

annan en tredje part så internt så skriver vi inte ner saker fören vi har bestämt oss för 

att vi ska prototypa det eller något i den stilen.  

 

IP2: Istället för att skriva ner text. Text är jävligt svårt det är nästan samma sak som 

när man skriver en tutorial om jag skriver ner text och ger den texten till IP1 så ska 

jag förvänta mig att han ska fatta mina tankar kring en idé. Det är mycket lättare att 

om jag gör en bild eller om jag förklarar idén eller om jag det bästa då implementerar 

och visar checka det här typ. 

 

IP1: Så vårt arbetssätt är inte jättemycket att skriva ner utan de abstrakta idéerna. 

Utan de handlar mer om att prototypa dem direkt.  

 

IP2: Det är också till vem vi skriver ner idén för jag menar jag skriver ner mycket 

text men jag skriver den för mig själv. Jag har alltid ett notepad++ där jag skriver för 

mig själv att på något sätt hålla koll på gamla tankar så det finns ju ett ändamål för 
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det att man försöker skriva ner så man kan återuppta idéer senare. Men att skriva ett 

dokument, ett designdokument eller vilken typ av dokument som helst och lägga upp 

på molnet och förvänta sig att alla ska läsa dokumentet det är väldigt svårt. Jag tror 

att om man är 700 personer så kanske det finns en större roll för det för att då måste 

du, att du har du ett stort problem att få alla att dela samma vy av att hur projektet ser 

ut vad det är för något. 

 

IP1: Eller vad de kommer att vara. 

 

IP2: Men så fort du skriver ner något på papper så blir det helt plötsligt väldigt 

knuten till den idén det är svårt att nu att jag skiter i sidan 5 och gör något helt annat 

som är mycket bättre då är det ska vi uppdatera sidan 5 då eller och så gör man det, 

det blir en disconnect mellan den riktiga produkten och vad man hade tänkt sig 

istället för att säga att det är en dålig grej att man förändrar någonting och inte gör 

som i sitt dokument skulle jag säga att det är en bra grej att komma på nya idéer att 

man inte är fast i själva pushen.  

 

JN: Man kan sammanfatta det lite att ni brainstormar inom företaget 

egentligen för er idé kan man säga. 

 

IP2: Ja precis  

 

JN: Och utifrån vad ni kommer fram till, det är de ni går vidare med då. 

 

IP2: Det är väldigt interaktivt. 

 

JN: Jaja försökte bara få till en sammanfattning. 

 

IP2: Alltså man har ju en idé som med vårat spel man kan säga att vi ville göra ett 

plattformsspel och det är en schanger visst det fanns i början någon typ av idé att det 

är ett plattformsspel med de här speciella egenskaperna som är nya men vi gjorde 

dem aldrig så, men vi gjorde något annat som var våran Nitsch. 

 

IP1: Sen handlar det mycket om hur nyskapande idé man har också ibland är det så 

att man har en idé och den är beprövad att ja spelaren ska kunna gå åt höger och 

vänster och det är inget man behöver prototypa det vet man att det fungerar in princip 

men sen så kombinationen med att man ska kunna åka i loopar till exempel det är 

något som inte är jättevanligt som kan bli svårt speciellt på touch divices det kanske 

man behöver testa så det handlar mycket om erfarenhet i det området också så om 

man har mycket erfarenhet om man har testat grejer tidigare så behöver man inte 

prototypa de delarna utan då kan man använda de som byggstenar och skapa grejer. 

 

IP2: För många grejer i idén är väldigt enkla och förstå till exempel att om du kan 

åka höger och vänster alla förstår att om jag trycker höger så åker jag höger och 

trycker jag vänster åker jag vänster och sen kanske någon har idén att men okej man 

kanske ska åka i en loop så här vilket idén känns väldigt naturlig jam en klart att man 

att det fungerar sen börjar man tänka lite grann att okej om jag åker upp i loopen då 

håller jag ju nere höger men när jag är upp och ner vid det tillfället håller jag nere 
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höger då eller har jag byt till vänster för jag är ju upp och ner liksom vad är det som 

är rätt egentligen ska man kunna stanna halvägs i en loop och vad förväntar sig folk 

fast även om jag känner att det är jätte naturligt att hålla nere höger och så åker jag 

och så blir jag klar med loopen jag vet inte hur andra människor känner om detta 

fören man testar det på folk. Och då kan det vara att folk ja men så här vadå det är ju 

jätte logiskt att hålla nere höger knappen tills man kommer halvägs in i loopen och 

sen när man kommit halvägs byta till vänster för att det är bara det som är logiskt för 

nu åker jag till vänster då borde jag trycka vänster. Och i vårat spel blev det lite såhär 

att man får försöka göra det på ett sånt sätt att du både kan hålla nere höger och 

vänster du kan göra vad som helst allting är rätt men samtidigt.  

 

IP1: Och vi har gjort lite så att man ja det är begränsningar till exempel man kan inte 

göra vad som helst i loopen vi gör inte så att man ska hoppa i loopen och göra 

någonting vi gör så att in princip att loopen är för att man ska åka igenom eller samla 

upp någonting det är rätt enkelt du ska bara lära dig att ta dig igenom den. Men vi 

lägger inga monster där du ska hoppa över någonting i loopen eller inga knappar i 

loopen eller något sånt. 

 

IP2: Fast vi har ju det (skratt) vi har en loop där man ska ha ett hinder där och hoppa 

ner innan du når... 

 

IP1: Ja just det. 

 

JN: (skrattar). 

 

IP1: Men det är senare banorna. 

 

IP2: Jag tror det är typ fjärde banan eller någonting och sen så har vi att man ska 

kunna åka upp i en loop i en half pipe och hoppa ifrån den till vänster och det har 

blivit så okej då åker du uppåt och sen ska du hoppa men trycker du då vänster hopp 

eller hopp och sen vänster eller hur: 

 

IP1: Det är smågrejer som har ställt till det. 

 

IP2: Ja poängen är ju egentligen att du måste typ testa det och du måste ha en 

prototyp och be folk testa det fast även att du känner så här att om det här är helt 

uppenbart det är såhär det fungerar och om man inte fattar det så är man en idiot och 

så testar man det på andra människor att ingen fattar det förutom du och så är det du 

som är idioten.  

 

BP: (Skrattar). 

 

IP1: Det viktiga är ju att kontrollerna är en problematik som vi har på grund av att 

spelet är centrerat kring att du ska kontrollera en karaktär och om du gör ett spel som 

är ett kortspel så finns det helt andra problem där är ju inte kontrollerna som är 

problemet men du får nog liknande grejer att man missuppfattar vad vissa grejer gör 

och så vidare. 
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IP2: Om du har ett kortspel ska man kunna trycka på korten typ? 

 

IP1: Kontroller är ju oftast ett mindre problem där. 

 

IP2: ja ja jo jo visst.  

 

IP1: Det var en helt annat uppsättning av problem men iallafall det är inte alltid ett 

problem man har med kotrollen det är viktigt att notera det beror helt och hållet vad 

det är för typ av spel man gör. 

 

BP: Men bjuder ni in folk och testa spelet? 

 

IP2: Ja 

 

BP: Så att ni kan observera?  

 

IP2: Ja hela tiden. 

 

BP: eller skickar ni ut spelet? 

 

IP1: Både och. 

 

IP2: Att skicka ut spelet är mycket sämre än att man får ha personer vid sig och sen 

låta dem spela spelet utan att du ser någonting det viktiga är egentligen man vill så 

gärna förklara vad/hur de ska göra eller hur det fungerar men det gäller bara att bita 

ihop i ändan och spela bara spelet så får man bli torterad när man gör fel och inte 

förstår men det var en positiv grej så ändrar man spelet, det är väldigt många små 

förändringar och går man från att 10% fattar spelet, till 30%, till 55% till 75% då har 

man någon sort baseline att de flesta fattar spelet. Fast de kommer aldrig vara 100% 

vilket spel som du än gör så kommer du aldrig få med alla. Mina föräldrar har ju 

spelat spelet och min morsa sa att "spelet är jätteroligt IP2". Och jag blev lite 

fundersam och undrade om hon verkligen har spelat spelet, så jag bara vilken bana 

kom du till. "Ja jag kom till den med den här grejen som åker upp och ner så här" och 

det är de första som man stöter på i spelet efter typ 10 sekunder men hon känner 

fortfarande att det var såhär jätteroligt. Men det är väldigt svårt att inkludera alla 

personer. 

 

BP: Hur gör ni på slutet av ett spelprojekt? När ni har observerat och det 

börjar bli som ni vill vad gör ni då? När ni kommer dit? 

 

IP2: Polerar 

 

IP1: När vi kommer till slutet, nu har vi ju redan släppt spelet det kom för ett år sen 

så det vi gjorde när vi närmade oss slutet när man har spikat att det är såhär det ska 

vara. Så här ska spelaren interagera, det här är kontrollerna, det här är innehållet så 

blir det väldigt mycket testning. För just vårat spel finns på rätt många plattformar 

och då gäller det att man testar för att det ska fungera på alla android telefoner till 

exempel och det finns jättemånga så det handlar mest om att skicka ut det ser till att 
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allting fungerar rent tekniskt, se till att det flyter på bra och så vidare så jag skulle 

säga att vi har typ 2 till 3 månader att till efter man är klar med spelet där man bara 

testar spelet vi lägger inte till något i spelet. 

 

IP2: Det är ju det de man vill. 

 

IP1: Det är det man vill.  

 

IP2: Men det vi gjorde var att veckan innan så la vi till hardcore mode på spelet. 

 

IP1: Ja småändringar kan man lägga till. 

 

IP2: Det är svårt och det är lockande att lägga till grejer men samtidigt är det helt fel  

att göra. 

 

IP1: Smågrejer som man inte behövde testa la vi till. I stort sätt går man in i ett mode 

där man inte förändrar banorna, core gameplay eller kontrollerna utan nu vet nu är 

det spikat nu är det bara se till att det fungerar. Så det är väldigt mycket praktiskt 

testning helt enkelt. 

 

IP2: Sen från business sidan får man koordinera med Apple och Google när spelet 

ska släppas och om man ska göra någon typ av marknadsföring eller skicka ut spelet 

till reviwers så får man dra igång det också så att kanske press releases. 

 

IP1: Lite gameplay videos/bilder för marketing. 

 

IP2: hemsidor och support. 

 

IP1: Det är väldigt mycket administration man ska signa upp sig på sidor och. 

 

IP2: Precis. 

 

IP1: Men främst testning. 

 

IP2: Sen väntan på första reviewen man har en väldigt speciell relation iallafall i 

början till reviewers. Ett spel som man släpper. 

 

IP1: Sen tidigare spel man har släppt. 

 

IP2: Ja alltså man vill ju att det ska vara en bra review eller man vill att det ska vara 

en ärlig review att de säger vad som är kasst eller inte kasst men. 

 

BP: Eller inte så ja vad bra det blir, man vill ju ha mer konkret beskriva vad 

som är eller vad som behöver förbättras. 

 

IP2: Jo precis man vill väldigt byest det är ju vi som har gjort spelet så om någon 

säger att spelet är inte bra på grund utav den här anledningen och så känner man att 

de har ju missuppfattat den anledningen. Men sen går man över i en period där man 
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inte läser reviews längre och man känner att det är bara text och åsikter alla 

människor har ju en åsikt om ett spel, film eller vad som helst och det är de som är en 

schysst grej. 

 

IP1: Vi fick ju väldigt bra reviews för oss så vi är ju glada för det. 

 

IP2: Jo 

 

IP1: Vi har ett väldigt bra betyg på users score, metacritic. 

 

IP2: Jo visst och på App storen och Google play jag tycker nästa att det, jag ser det 

mer på scoren på Google play eller App storen är viktigare för de är riktiga 

människor som röstar. 

 

JN: Det är lite ett kvitto på vad marknaden tycker om det. 

 

IP2: Jaja 

 

JN: Review kan ju vara en person som skickar ut fem reivews i veckan. 

 

IP2: Oftast måste en reviewer också även om spelet inte är jätte jätte bra så måste de 

säga det och men de här grejerna kunde varit bättre för att man måste ha någon pro 

and cons grej Men vi har ju fått bra reviews det är bara positiva grejer. 

 

BP: Hur gör ni med de reviews som säger att de här behövs göra bättre? 

 

IP1: Jag vet inte har vi någonsin kontaktat någon som varken har sagt något bra eller 

dåligt? 

 

IP2: Vad menar du vi har ju skickat till reviewers. 

 

IP1: Jaja men vi har ju inte kontaktat dem efteråt i deras review. 

 

IP2: Aha. 

 

IP1: Och sagt att "va vad är det du säger". 

 

IP2: Vi gjorde ett misstag eller jag minns att Anders skickade ett spel till en reviewer  

när det var halvklart så om ni tänker er att fyra månader innan release att de bara 

hade de första banorna och hade tänkt att okej jag skickar det till en reviewer som jag 

känner till som är rätt schysst och säger att här har du de första fem banorna spelet är 

inte klart än så de kommer att vara många fler banor och sen fick han en dålig review 

för att spelet var förkort och efter det så känner man lite det att man måste ha spelet i 

ett visst skick innan man visar upp det för pressen annars får man missförstånd. vad 

är det för idiot review som tycker att det är förkort. 
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IP1: Ofta reviews för mobilspel är oftast så här lite mer bloggare hemmaspelare så 

det är väldigt blandat iallafall så det är inte så stora team som gör det de är vanliga 

människor som. 

 

IP2: Det finns inga stora tidningar längre. 

 

IP1: Nä så det är att du kan få lite vad som helst, men ärligt talat så vi itne bryt oss så 

jättemycket egentligen utan user scoren är mycket viktigare för oss och se så att 

oftast får man en etta om det inte fungerar. Tekniskt sätt att om jag startar spelet så 

kraschar det då får man väldigt dåliga betyg. 

 

IP2: Då får man fixa det i en ny version sen kolla så man aldrig får några mer ettor då 

får man ta kontakt med dem och lösa det. Vad var det som inte fungerade för oftast 

får vi bara ettor om det är någon viss typ av teknik de hade en viss Android med ett 

OS som inte fungerade och så får vi fixa det. 

 

JN: Det var det då vill vi tacka för oss.                                       

 



Spelbranschens Designprocesser - Teori vs Verklighet 

45 

 

Bilaga 5 - Intervjun med Företag C 

Transkribering av intervjun med Företag C den 15-04-2015, på deras arbetsplats i 

Göteborg. 
I och med att alla respondenter i vårt examensarbete är anonyma skrivs inte deras namn ut. I Företag 

B var det tre intervjupersoner: 
- Intervjuperson 1 = IP1 

- Intervjuperson 2 = IP2 

- Intervjuperson 3 = IP3 
Intervjuare: 

- Boimy Phan = BP 

- Jacob Nilsson = JN 

 

JN: Hur kommer ni fram till en idé?  

 

(Intervjupersoner var fundersamma) 

 

JN: Hur gjorde ni när ni skapar något? Första steget. 

 

IP1: Det är nog inte så…till och börjar med är det ju knappast så medvetet att man 

säger: nu ska vi göra ett projekt, nu börjar vi steg ett, tänker på en idé, aboslut inte. 

Utan jag tror i det här fallet så är det mer frågan om (lite fundersamt) lite grann av 

kombination av vad man har för teknologi tillgängligt, plus kanske, för min del på en 

väldigt vag nivå att ungefär det här scenariot, det här game play i vårt fall. Lite 

klassiska site fight tema liksom att det är den läskiga rymden, det är mörkt och du har 

hittat en ficklampa och det är jätteläskiga monster i det här spacet, så du vet 

mekanisk. De är farliga och hugger dig, men så länge du har avstånd så är det oki, så 

den dynamiken liksom. Så egentligen så...själva spelarens karaktär har en viss styrka 

och monstrerna har en annan styrka, den sorten balans liksom. Det sopas flummiga är 

det nog egentligen från början men sen är det ooh det jag har kvar jag kan nog få 

ihop den miljö, den ljussättning jag vill ha, jag kan få ihop den ljudbildning jag vill 

ha. Mer än så är det nog inte.  

 

IP2: Du brukar ju pratar om att du försöker att göra det spelet som du själva saknar. 

Då kan det handla om vilka filmer gillar du, vilka spel har du spelat innan, vad bli du 

inspirerad av och så vidare.   

 

IP1: Ja precis, det är lite det som ligger grund till att var, att gå indepentened vägen 

istället för att jobba i ett stort bolag, för de stora bolag är mer om 

anställningstrygghet som sådant, men det är knappast så att du få vara med och att 

bestämma vad det handlar om.  

 

IP2: Så var det inte ens på din tid. 

 

IP1: Nää precis, det var knappast så, så det är väl liksom friheten till att jaga sin lilla 
bäbis är nog väldigt mycket inne i grejen. Men åter igen till fråga då är det inte så 

super konkret utstuderade så (avbröt av IP2) 
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IP2: Det är kanske därför ni ska göra en uppsats om det här, för det finns inte ett rätt 

svar om det 

 

IP1: Nä men man kan säga att man utforskar en designspace, och sen så säger man 

”är det kult?” för om det inte är kult så spelar det ingen roll. Så det har alltid varit 

läskigt för oss spelindustri att ”aa hoppas det är kult så slipper jag jobba med 

nånting” Men speltestar man så, det var det inte ”Aamen det går att göra det här, vi 

går vidare” (alla skrattade) för det händer jättemycket. För generellt sätt så är 

svenska spelutvecklare är väldigt mycket teknisk kompetenta. Jag brukar alltid säga 

att vi är tyska med dålig självförtroende, för det är väldigt mycket teknik i fokus men 

sen...liksom aa världens bästa spel raw liksom snäll men försiktigt.  

På andra sidan i ett lite unik case här för jag har jobbat länge i lite större bolag. Och 

det är väl…min resa har varit att jag jobbat professionellt som programmerare så har 

jag vart den som tillhandlat och hållit det tekniska plattformen och det var kanske 

inte mycket om specifik design eller grafik. Men jag liksom trillade ur branschen för 

10 år sen i takt med att den blev större och precis det här att man kanske inte hade så 

mycket mer bestämmande rätt längre. För jag lärde mig det att men aa jag började 

med det här är för jag hade design ambition och ju längre jag jobbar eller komma upp 

i karriären men jag slutat för 10 år sen, men det har alltid varit en hobby grej för mig 

att hålla igång det vid sidan om medans man jobbar på sitt riktiga jobb. Och så har 

det varit fram till…praktiskt sätt i somras då IP3 behövde en praktisk plats, han gick 

i en yrkesutbildning. Och då var det mer som ”aha en praktikant som vill vara hos 

mig? kanske ska skärpa mig lite grann” så vi ordnade en kontorplats och det här 

projektet som vi jobbar med nu var lite grann…det är tillräckligt litet för att slutföra 

en idé än vad under 20 människor gör. Så ju mer medveten var det inte så att ”oh 

men det där kan vi ju ta” för det är kul för IP3 för han att ta det och inse det så det 

var mer för hans skull. Så vi gjorde det då. Och vi var inte alls förberedda på att vi 

skulle få den uppmärksamhet som vi fick. Känner ni till Steam?  

 

JN: Jadå 

 

IP1: Oki, Så vårt mål var att göra färdig det innan praktiken är slut och vi slänger upp 

det på Steam och sen är det bra med det. För spelet bedömde vi var så är så sopas 

litet och nichat att ingen skulle bryr sig i alla fall för det är jag van vid, att man sätter 

nya spel och ingen bryr sig. Men sen plötslig kom det massa intervjuer eller massa 

reviewer och sånt börjar trilla in utan att vi ens har gjort en marknadsföringsplan för 

det och sätt igång och sälj. Och vi ba ”ska kanske ha startat ett företag?” Eller det 

fanns ett företag men nu måste man ta det på allvar för det är nu det händer, det är 

liksom en break liksom så att sen Januari har vi vänt upp och ner. Vi har anställt IP2 

och IP3, skaffat pengar, skaffat kontor så nu är det bara köra på. Sen släppte vi vår 

första release på Steam. Och sen dess har vi gjort en uppdatering då ee nu är vi igång 

om man säger så. så det är också en aspekt av hur em (fundersamt) när man märker 

att det funkar då kör man…för att risken är för stor, för jag menar jag har varit med 

på många stora projekt. Det sista projektet jag var leadprogrammer på kostade 

mycket. Men efter en månad när vi var färdiga så las projektet ner, för det såldes inte. 

Så är branschen. Men det är i backfikan så jag har aldrig vågat bygga nånting med 

riskpengar. Så det har alltid vart att hålla igång vid sidan om. Det här är kanske första 

gången jag tar en stor risk på grund av att det verkar som att det funkar men det är 
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fortfarande klar stressande för man ska betala lönen, betala hyror…vi har inte räknat 

på det riktigt men vi hoppas på att det kommer gå bra. Snart får vi börja räkna. 

 

IP2: Du måste fatta ett beslut ganska snart. 

 

IP1: Aa till exempel så vi är bundna på det här hyresavtalet och såna saker då när 

man har en årshyra. Så genomförandet är mer om frågan om en skala nu har vi 

liksom rampat upp det nu tar vi det på allvar och jag är fri så jag kan jobba här heltid 

så jag inte distraherad av annat och vi fortsätter som vi gjorde innan. Jag antar att det 

känns så för dig också (tittade på IP3)  

 

IP3: jadå det känns så för mig också 

 

IP1: Aa så nu är det fler människor som jobbar med det varje dag jämför med innan 

då jag hinner med det varje helg lite då och då. Så den spelutvecklingsprocessen tar 

ju år. Men nu är det lite grann aa min come back trip, för jag har alltid vilja göra det 

här men sen jag lämnade branschen för 10 år sen så är det inte möjligt. Så nu är det 

upp till bevis som designer och även som projekt ledare och som art director och 

sånt.  

 

IP2: Och angående hur man förverkliga den designidé, som vi kör nu på Steam så 

gör vi delvis ihop med våra spelare. Vi har byggt upp en community där och de har 

väldigt mycket åsikter. Ibland väldigt bra åsikter kring att bygga vidare det här spelet 

för från början är ju en design ide ganska litet och vad vi har känt eller som du har 

pratat om det hela tiden: men det är ett väldigt litet spel och där behöver vi en större 

scoop. Och där får vi väldigt mycket hjälp av community också. Så det också nånting 

att vi bygger vidare på designen med din vision liksom vi filtrerar allting genom din 

vision. Men om det här nåt som de säger är nånting vi kan ta till oss det här så aa 

men det här skulle vi kunna testa  

 

IP1: Jag har väl unistämpel liksom. 

 

(JN och BP skrattade)  

 

Jamen precis det är ändå din bäbis liksom, det är du som säger det där behöver vara 

lite annorlunda, där här behöver vara annorlunda, nä nu känns det inte som det är 

spelet längre, nää då var det en dålig idé. Vi har ju testat, just nu det första 

uppdateringen vi gjorde så testade vi ett annat sätt att generera banorna på att 

fienderna kommer från andra ställe än de gjorde från början, och då släpper vi en 

version som vi säger vi testar det här, snälla testa det här och se vad ni tycker. Och 

sen får vi ju tillbaka deras feedback, vi har ju våra åsikter om det och sen får vi 

tillbaka deras feedback om det också…så det bli en del av designprocessen. 

 

IP1: Det där är nog en återkommande grej hela tiden. Jag vet inte men har ni pluggat 

nånting kring edge gial eller mjukvaruutvecklingsmetoder och sånt? Har ni läst nåt 

om det?  

 

JN: Lite typ scrum och sånt. 
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IP1: Aa, för det har varit lite trenden om…asså mjukvarubranschen har varit att gör 

en plan och så få nån implementera de. Men det där visade sig funkar inte. Nu är 

snart tvärt emot att man gör små förbättringar hela tiden och blandar in kunden i 

processen. Och det är väldigt mycket det här att spelet är färdigt på nåt plan, det 

fungerar åtminstone. Men det är mer frågan att ”vad ska vi förändra? Ska vi göra 

större?” Som IP2 frågade här var kommer förändringen ifrån. Teknisk sätt är att jag 

ändrade en nolla till en etta. Och sen helt plötsligt var det massa andra spelmoment 

som gick sönder, typ man hamnar i skottlinje från vissa fall. Det är såna grejer som 

man utifrån ett planeringsstadie aldrig har kunnat se. Så mjukvara är ju mjuk av en 

anledning och det är det som man på nåt sätt lär sig att tappas med då. Jag vet inte 

om ni har hoppas på att det var mer planering än så men det är verkligen inte, bara 

mer reaktiv (avbröt av JN) 

 

JN: Nä nä asså vi har väl rätt tänkt att branschen är sopas ny jämför med 

mjukvaru eller grafisk utbildning och sånt. Det är väl inga aspekter som ni 

blandar ihop med ljud och grafisk och…det är väldig många olika branschen. 

Vi är så sopas ny till hur det funkar för det är snabb utveckling, nya 

metoder…Allting händer så sopas fort nu mera. Det är därför vi är intresserad i 

den här branschen liksom.  

 

IP1: Nä, jag kan väl nog säga att eftersom jag har varit med sen 1997 så vet vi 

fortfarande inte vad vi håller på med, egentligen. Jag har pratat med en advokat som 

är väldigt insatt i den svenska spelindustrin. Jag har jobbat med många olika bolag. 

Och hans åsikter är att så vet de egentligen inte vad formen är. Det vet inte vad som 

blir nästa rockstar. Det är verkligen så att även om du har erfarenhet så vet du inte 

vad som kommer och hugga kunder. Så det är verkligen en kombination av estetik 

och design och ljud och alla olika det här. Det är väldigt mycket mjuka mänskliga 

aspekter som driver det här. Det är teknisk, ja men det är egentligen 

underhållningsprodukter. så det är som film och mode, allting som har med känslor 

att göra Och vi försöker formalisera det så gott vi kan om game design. 

IP2: Men det finns absolut inget planeringsstadie på det här företaget. Så kan man väl 

säga. 

 

IP1: Nä nä 

 

IP2: Det är väl ingen som du eller jag står för.  

 

IP1: Nä nä precis  

 

(JN skrattade)  

 

IP1: IP2 blev nyligen skrumsetificerad. Så hon har jobbat som projektledare men det 

är lite så som man hamnar då, för hon känner ju till min karriär sen innan, om man 

pratar om liksom hur gick projektet och hur mycket blev som man trodde. Och hon 

har fått mycket med det med sig, nu när vi pratar om projektledning litegrann 

(fundersamt) vi vill inte tidstestimera, vi vill inte göra plan, vi är bara mer reaktiv, vi 

testar vad som funkar och (avbröt av IP2) 
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IP2: Vi jobbade båda två, innan vi drog igång det här så jobbade vi på samma företag 

som utvecklade ett planeringsverktyg. Och det var väl under den tiden 

som…åtminstone jag kom på att, för jag kände så här aa men jag är skit bra på att 

planera, jag är riktigt bra på det. Men vad jag gör det är inte att jag planerar. Utan 

(avbröt av IP1) 

 

IP1: du menar som projektledare eller? 

 

IP2: Jaa eller rent generellt i livet. Det handlar inte om att göra en plan för det blir 

aldrig så ändå. det bli aldrig exakt vad man tänker liksom (fundersamt)…det känns 

som…planera kan vara (avbröt av BP) 

 

BP: Eller ta det som situationen kräver först då. 

 

IP3: Aa det jag kom på nu är…vi skriver upp vad vi behöver göra och sen så 

prioritera vi det som känns mest viktigt. 

 

IP1: Och det kan ändras från dag till dag. 

 

IP2: Och så testar vi och så reagerar vi och så lägger vi in annat och så reagerar vi, 

som du har pratat väldigt mycket om. 

 

IP1: Aa jag tror det kommer delvis ifrån när jag jobbade på ett spelbolag så hade vi 

en chef där. Han respekterade inte nånting, han ba ”det måste bli kul, det måste bli 

bra”. Så han satte upp en struktur om vem var projektledare och sånt , men så var han 

den första som underminera hela sin struktur, och han kunde gå in till den lägsta 

grafiker och ba ”Du! Ändra det här grejer”, ”Aamen det är min projektledare som har 

sagt…”, ”aamen skit i honom, det är jag som är chefen!” Och för många var det 

otroligt stressande, men för mig som i egenskap att bli programer är tvungen att 

kunna ändra min plan varje dag, för han gav sig aldrig. Så det var väl nångång i mitt 

sista projekt jag ba gav och oki jag har inga arkitektur, jag har inga kollplan, jag har 

ingenting, jag gör bara det du säger. Men sen insåg jag att men der här blev ju 

mycket bättre och jag kodar bara det som behövs och spekulerade inte och hade 

mycket roligare också. det har nog format mig otroligt mycket liksom folk säger ”du, 

jag ska bygga det här spelet” och jag ba ”mm”. Inte att vara negativt men jag tror det 

när jag ser det och det gör också att jag kan hantera mycket större mängder 

information själv för jag har aldrig programmerat det här, jag har ingen aning om vad 

som finns där ute. Jag söker mig till det jag inte vet. Och så lärde jag mig inte i 

högskolan ca 90-talet. 

 

IP2: Det gör de säkert inte fortfarande (skratt) 

 

IP1: Nää, och man brukar ju skämta om på skolan…det man lärde sig från skola ska 

man använda i sitt första jobb. Men sen så inser man att det inte verkar alls så seriöst 

som man vill få det att låta som. Så man lär sig kanske och ha bra insikt. Men det är 

lite skiftograf erfarenhet som krävs. Man måste göra bort sig lite ibland, precis som 

ett barn bränt sig på plattan ungefär. Det är väldigt mycket så. 
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JN: Mm. Men om vi ändrar det här då hur gör ni vid slutet av processen då? 

Antar att det bli svårt för er när ni inte är klart än. 

 

IP2: Nää det här projektet är inte färdig än. 

 

IP1: Nämen jag tror det kommer praktiskt bli så att det är färdig när vi slutar jobba på 

det. Men det bli inte mer dramatisk [JN: bara släppa det] amen det är väldigt viktigt 

att allt är körbart och vi prioriterar att det inte skulle kraschar. Så det är 

verkligen…mjukvaru funkar ju så. Varje gång när vi får ut en körbar version…det 

kan ju vara färdig om vi väljer att säga den är färdig. Och edge jail säger (avbröt av  

IP2) 

 

IP2: Det kan alltid bli snyggare eller man kan alltid lägga till saker, absolut! 

 

IP1: Men edge jail eller scrum säger verkligen liksom om kunden vill ha en 

förändring, oki fine, då kan de betala för det och köra ett tvåveckorsspel. Men det är 

också en viktig del att det är mjuk och kan då ändra sig i alla ändighet men den är 

färdig när du väljer det. Så det går väldigt mot klassisk planeringsteori på grund av 

att varje program är en färdig program om du vill.  

 

IP2: Vi har ju sagt nånstans i och med att vi är på Early Access på Steam, då är man 

ju under utveckling. Och då har vi ju sagt när vi släpper det där aamen vi räknar med 

att köra ungefär ett halvt år på Early Access och sen släppte det här till vanlig 

försäljning på Steam. 

 

IP1: Och den gissningen för att veva ett slags slut hur mycket ide vi har i bakhuvud 

kring vad vi skulle vilja testa och inte riktigt vad vi vet som kommer att komma in 

men att ha åtminstone nånting att göra och testa på en vision som sträckte sig så 

långt. 

 

IP2: Och sen vet vi ju inte då…det kommer inte bli så att vi har ett datum då vi ska 

vara färdiga, utan liksom…har vi en bra körbar version en dag och amen skit men nu 

har vi nån bra…då släpper vi ju den, när den känns stabilt. Vi kommer inte ha en 

bestämt datum när den ska släppas, för om den kraschar då släpper vi inte den. Det 

sänker bara företaget. 

 

IP1: Ett spelbolag brukar säga vi släpper spelet when it‟s done. Och det kommer ju 

litegrann från en hög krav på kvalite och vidare från dem. Men också för dem vet i 

elfte timme kan man komma på nåt som är verkligen game changing. Det är snarare 

frågan om att dra nytta av det istället för bara ”Nej men vi sa så här tidigare”. I och 

med att det är så mjuk så är det rätt så snabbt gjort istället för att…när du ska bygga 

ett högt hus så ska du bygga en våning till (avbröt av IP2) 

 

IP2: Och på andra planen. 

 

IP1: Men i mjukvaru så kan du verkligen göra det. Det är att hantera den 

verkligheten som är utmaningen. Så är det med webbsidor också . 
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IP2: De är aldrig färdiga. De är aldrig slutgiltig klara. 

 

IP1: Det brukar heta: det är i produktion, vilket är konstigt för produktion låter som 

att när man bygger nånting. Men det är när man säger att det är live, det rullar. Det 

har kunder som rullar data. Det uppdaterar sig själv, som Windows gör liksom ”Är 

windows färdig? Nej”.  För nu fick jag en ny uppdatering eller när man slår upp sin 

dator så fick man uppdateringen. Så det underminerar det traditionella idéer om vad 

färdig är helt klart på grund av att den uppdateras. 

 

IP2: Och det kan ju vara så att även om vi säger vi var färdiga och vi släpper det så 

kan det vara så att nån upptäckt en bug eller driv rutiner eller vad som helst som gör 

att aa men skit vi måste uppdatera mjukvaran här även om den är gold släppt. 

 

IP1: Inom spel så kommer det där från den tiden man släppte på CD eller DVD och 

skulle vara tvungen att säljas på hyllan. Digitalt distributioner har förändrat det totalt. 

Vi hade ju inte existeras om den inte var digitalt distribution. Nu är det helt oki att 

göra ett spel som kostar (fundersamt) 2 dollar. Men för 10 år sen så var det att…den 

ska marknadsföras, den ska tryckas upp, den ska rullas ut i hela butiken, den tävlar 

om hyllplats. Så då var alla spel lika stora och fick kosta ungefär lika mycket och det 

är lika viktigt om vad man gjorde.  

 

JN: Men experimenterar ni nya metoder inom företaget? Det misstänker jag. 

 

BP: Typ ni gör det så men sen upptäckte ni aa det här låter intressant vi testar 

det här, gör ni sånt? 

 

IP2: Metoder? 

 

BP: Eller arbetssätt. 

 

JN: Process typ. 

 

IP1: Asså på en mer hammar och spikar nivå jaa, absolut. Då var det ungefär…när  

 

IP2 kom in då skulle vi bygga visuella texturer som är till för och simulera geometri 

och det heter Normol apps. Och det traditionella sättet att bygga det har varit att man 

bygger massa saker i 3D och sen så är det nästan att man tar ett speciellt foto genom 

filter, så får man det foto som man vill ha. Men IP2 har absolut inga 3D erfarenhet. 

Och dessutom är hon lite otålig av sig 

 

IP2: Jag orkar inte lära mig det, eftersom vi har nån annan som kan det men han 

håller ju på med nåt annat så vi tänker det här måste vi kunna göra på ett annat sätt.  

 

IP1: Precis, vad jag har observerat var att vi behöver göra jätte mycket såna här 

material. Och om vi ska bygga allting i 3D kommer ta oändligt tid och det gör 

att…men det måste finnas nåt annat sätt, och IP2 hittade en Photoshop filter och det 

hade problem och sen hittade IP3 nåt annat som gör att man kan göra det här i 

Photoshop (avbröt av IP2) 
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IP2: Man fejkar 3D i Photoshop med andra ord. 

 

IP1: Aaa sen när IP2 har lärt sig det så går det hundra gånger snabbare liksom. Sånt 

är ju jättekult. Och det påverkar projektet oändligt mycket. Så ja absolut vi testar ny 

sätt hela tiden. Och det är väldigt naturligt för oss. Man glömmer bort vad man sa 

förra veckan och gör nåt annat. Det låter som världen flummigaste sätt (avbröt av 

BP) 

 

BP: Aa men det kan vara bra på ett sätt för att…förra veckan kanske vi har 

diskuterat om nåt viktigt sen glömma bort det andra och sen så kommer vi ju 

på nåt nytt och kombinera ihop det. Så det är en bra grej också.  

 

IP1: Ja precis, och mot den bakgrunden är det ganska viktigt att skriva ner saker. För 

om man glömmer bort det så finns det ingen rödtråd alls, som tusen halvfärdiga 

uppgifter.  

 

IP2: Vi har ju ett eget prioriteringsverktyg där vi skriver in alla idéer och det som ska 

göras, det som ska testas, det som ska diskuteras. Om vi ska testa så lägger vi in det 

där och sen prioriterar vi så det finns alltid en lista påminner oss vad vi ska göra. Sen 

kan man sortera om det från dag till dag och ta det viktigaste först.  

 

IP1: Vi har en enorm lång av backlager om saker vi har pratat om så vi inte glömmer 

bort det här. Men det är en amorph stuff och det är jättejobbigt om man behöver 

prioritera det. Sen har vi saker som är lite prioriterande, att vi ska göra det. Men det 

är ungefär så, att försöka hålla det lös på det sättet och försöker vara reaktiv till 

forumen om vad folk säger och om det är några kritiska buggar och sånt. Så det är 

lite fokusskift hela tiden men det är så. Totalt sätt så tror jag att skutan är på väg åt 

ungefär samma håll. Men det målet eller den planen är mer nånting som vi har med i 

huvud. 

 

BP: Hur fördelar ni uppgifter i ett arbete? Är det att alla göra allt eller har ni 

det uppdelat? 

 

IP1: Det hade vart jättebra om alla kunde ta allt. På filosofiska sätt så skulle jag vilja 

ha det så. Men yrkeskompetensmässigt så jag är ju programmerare. Det är det jag gör 

mest. Men jag är också visionärer och designer i det här fallet. Så jag är ju 

programmerare i första hand, designer i andra hand och art director i tredje hand. IP3 

jobbar med tekniska grafiker, han är technial artist, bygger 3D mesher, mycket 

textureringsarbete. IP2 kom väl in som nån slags (avbröt av IP2) 

 

IP2: Allt i allo! 

 

IP1: Aaa allt i allo! Aa men det blir liksom social media en hel del där vi gör 

marknadsföring (avbröt av IP2) 

 

IP2: Projektledning när det behövs, se till att räkningarna är betalda. Sen har det 

blivit mer och mer grafiska grejer. Sen är det jag som är färgpolisen (avbröt av IP1) 



Spelbranschens Designprocesser - Teori vs Verklighet 

53 

 

IP1: Aa för hon är en färggalning, till att börja med. Mer inredningskonsult utbildad, 

jobbar med tapet, färg och mönster. Hon kanske inte har den traditionella 

spelutvecklar grafiker kompetenser, men det är en intressant kombination då till det 

mer tekniska som IP3 besiktar. Men hon är duktig på att ändrar färgpalett och ge den 

lite personlighet och färgpalett är viktigt att ha med.  

 

IP2: Jag är väldigt visuellt petig! 

 

IP1: Aa men det är viktigt att ha en färgpalett och det är viktigt att hon är med. Det är 

tusenmiljarder färger här och IP2 försöker styra det här, minimera det och många 

gånger hjälper färger designtydlighet. För när man spelar med andra, så kan heads up 

spacen vara väldigt monopront. Och sen vi ger några färger då blir det tydligare. 

Först tyckte vi att det kan vara lite barnligt att ha för många färger, men det är såna 

saker man får göra trade offs, estetisk konceptuellt för spelbarhet och tydlighet. För 

om man spelar med andra spelare kan färger skilja vem är vem i spelet aa han är den 

röda, jag är det gröna liksom. 

 

IP2: Det finns alltid folk som är färgdefekta men det går inte att undvika. Men det 

måste vara tillräcklig tydligt.  

 

IP1: Det blir också lite att hur vi lärde oss under tiden. Till exempel vi har en plan 

här och tycker det är snyggt. Men ibland måste vi släppa det. Vi får inte ha det så 

trots att vi vill ha det så på grund av att vi måste erkänna för oss själva att det funka 

inte funktionellt. Så det är väldigt cross disciplin, du får nog ge dig på det där för 

att…det är snygg och jättebra om den var en bild men i sammanhanget så får vi 

kanske göra nåt ”fulare” bara för att det funkar bättre. Typ om man har ritat en 

bakgrund men den passar inte ihop med sammanhanget då måste man suddar ut det. 

Kastar det. Så det är väldigt viktigt att kunna balansera estetik med funktion. Samma 

sak är det med musik, ljud, spelbarhet och sånt. Så en viktig sak är att man måste 

testa i sammanhanget.  

 

JN: Mm Visst. Sista frågan här då, hur påverka marknaden er om hur ni 

använder metoder och hur ni delar upp en process och sånt?  

 

IP1: Hur menar du? Om kunderna skulle ha nån påverkan?  

 

JN: Aa typ om marknaden har nån påverkan om hur ni lägger upp en projekt 

typ.  

 

IP1: Jaa, eftersom marknaden är intresserad av vår potentiella produkt så påverkas 

det enormt mycket. Det påverkar vad vi gör. Som person gillar jag populär musik 

och kultur så jag har inte mycket av det här konstnäriga mängden. Men vad gäller 

spel och spelutveckling vill jag göra något relativt tillgängligt. Så jag lyssnar väldigt 

mycket på om vad folk vill ha. Så just nu är forumen på Steam vår huvudkanal att vi 

får feedback tillbaks och folk på internet är ibland totala idioter och tänker inte efter. 

Men vi filtrera det och försöker ser dem, till exempel ganska extrem design och ljus 

och ljud när man skjuter vapen från vårt spel. Det är nåting som är väldigt medvetet 

åt mitt håll för jag vill att det ska vara extremt. Men just ljusanimering var det väldigt 
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flashig och stropig så där och som jag fick problem med det. Vill man verkligen 

spela vårt spel, gavs jätte mycket kärlek på det, men jag har en sjukdom som jag 

reagerar på det på grund av kontrasten går från helt svart till helt vitt snabbt. Så då är 

det en trade off. Det här är min vision, följ den, eller ska jag ge honom en slider så 

han kan tona ner det. Jag vill även kunna invertera muspitchen, jag vill kunna göra 

den här spelpelaren, jag vill ha slumpartad färg och såna liksom. Alla såna små 

godbitar som vi kunde göra på rimligt tid vill jag ge på mer. Och säger ja vi kan fixa 

det här. Men givetvis också att inte under vår vision fullständigt, för det är många 

som var oroliga för observant som kanske säger ”ni har gjort ett spel, kommer ni inte 

göra nånting emellan?”. Så ja absolut, kan man inte anpassa sig till marknaden kan 

man inte sälja nånting. Det är fortfarande marknadsekonomi. Det handlar om att 

övertyga kunden att betala dig pengar, eller försvinn. Det är den brutala verkligheten. 

Det finns ett skimmer såklart, över spelbranschen, aa men det här är estetisk drivet 

och konst. Det har alltid funnits de aspekter. Det finns många människor som vill få 

det till det och utveckla och bli större. Som du har sagt innan (pekade på JN), detta är 

en ung bransch. Och det är typ vi har teknologi och undrar vad vi ska göra med den. 

Det har varit så hela tiden. Ingen hade kunnat förutspå det.  

 

JN: Vi har inga fler frågor, är det nånting som ni kommer på och vill tillägga?  

 

IP1: Nää det har vi inte. 

 

IP2: Nää. 

 

JN: då tackar vi för oss!  
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Bilaga 6 - Skype intervjun med Företag D 

Transkribering av intervjun med Företag D den 23-04-2015, Skypemötet från 

hemmet. 
I och med att alla respondenter i vårt examensarbete är anonyma skrivs inte deras namn ut. I Företag 

D var det en intervjuperson: 
- Intervjuperson = IP 

 
Intervjuare: 

- Boimy Phan = BP 

- Jacob Nilsson = JN 

 

JN: How do you come up with an idea? That you want to create for a game? 

 

IP1: For ous it was something we had a passion for but also something we saw made 

sense from a business point a view. I have been part of a few studios here in Sweden 

where contract been canceled, game got shutdown, lot of people had to be laid off 

and I wasn't really interested in that idea of a business model to run a company so 

instead we wanted to build a game that had a business behind it. So I don't know if 

you are familiar with our game? We do sports games so basically we recreate ski and 

snowboarding and I partnered with a lot of brands, athletes, sponsors to create 

content to the game and keep creating content to the game and we see this as a strong 

business model to keep the company alive on its own means. So sort of both part of 

the decision, I wanted to make a ski/snowboarding game but also seeing the 

opportunity in it.  

 

JN: Well we aren't familiar with your game but sure I hear what you say about 

it. Would you like to take the next one or should I (BP)? 

 

BP: When you have an idea, do you proceed it. What do you do next when you 

have an idea? 

 

IP1: Well video games a extremely complicated so it is not as easy as having an idea 

and starting working at it require founding some financing so that we could quit our 

current jobs or hire new employees so it was working, putting together an idea how 

we could raise some money without any product but then also trying to start do some 

early work on just discussing what the idea would be and the what they call a M.V.P 

minimal valuable product would be. So what could we do something that gives you 

an idea of our vision quickly. So it is kind of getting that emotion. 

 

BP: Then don't you do anything else with your idea? Do you do test on it if it is 

working or not? 

 

IP1: Yeah we didn't do much marketing research, for us it took a year and a half to 

get to a point where we had a product that we could let people really play and give us 

feedback. So by that point we were quiet invested in the game already and wasn't 

really something we could just turn back and stop. We know that we had extremely 

strong conviction that this type of game deserves to be made and so we kind of know 
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that as long as we look at other games similarly and really thought about what the 

gameplay should be. WE shouldn't have to worry about the game itself. 

 

BP:  How and what do you do at the end of and process? When the game comes 

to an end what do you do? 

 

IP1: Well for us we haven't reach that point yet but for us looking forward the game 

isn't really the typical box product where you make the game and it is done. Our 

game is more of a service so it will always be around and always be developing and 

always be adding more content so for us at a certain point we will decide that ok let 

start making the next game which will be in the same genre and then try to figure out 

how to have a smaller team continue to work on our current game well switching the 

rest of our resources over to the next game. So sort of a transition period. 

 

BP: We are wondering if you are experiment any new methods within the 

company like do you test new thing to come up with an idea?  

 

IP1: Yeah less on the creative side we have a very flat structure in the company so 

everybody have the rights to be creative and give input and feedback but from a 

product management point of view we do definitely try different systems and try to 

figure it out what works for a small team of 12 people so we can quite easily start 

testing new project planning, software or start testing different ways of planning our 

road maps and stuff like that. We definitely do that quite a bit it is always a lot of 

software out there and lot of different methodical about how to make games and not 

everything applies to every team so it is try to find what works best for the team you 

have. 

 

BP: How do you divide the work in the project? You said that you are 12 people 

so how do you split the work or anyone can do anything? 

 

IP1: We have three different departments, we have the programmers, the core 

programmers and when it comes to programmers they are trained to do certain kind 

of work so we have 3 gameplay programmers that work on the actually core game 

and then we have one programmer that works on the back end on the servers side 

stuff and then we have the art department another five people and there again they 

have different skills some of them are better doing characters, some are better on 

environment, some are better as level designers so we kind split it naturally there 

based on what people prefer to do and then we have the business side which is 

myself and a marketing manager we both kind of handles everything because it is 

only two of us to do it and we don't really have no choice. 

 

BP: We are wondering if the market have an effect on what method you would 

use or how design project would be and why? 

 

IP1: Yeah That is a great question actually. What is really interesting in game 

development scene is that in the past 5 years there have been a switch from the 

traditional releasing games through a publisher standard to now when indie 

developer is like us we can release game digitally on all platforms without the need 
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of a publisher. We have different thing like crow founding traditional crow founding 

and also like steam early access which allow us to release game well it still in 

development and aren't finished. So that kind of changes how we approach on what 

we work on. Sometimes we need to focus on certain features which is better for the 

users because they are already playing the game so we will do that. Instead of thing 

that might be better for us in the long term so try to find a balance there on what is 

better for our users and what is best for us while the game is still trying to be 

finished. 

 

JN: finishing of the interview.                
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Bilaga 7 - Enkät från Företag E 

Enkät från Företag E den 20-10-2014.  
I och med att alla respondenter i vårt examensarbete är anonyma skrivs inte deras namn ut. Enkäten 

besvarades av två personer i Företag E.  
 

1. Vad använder ni för designmetoder idag? 
Vilka designmetoder vi använder varierar konstant, vi arbetar ständigt på att utveckla 

vår process och anpassa oss till olika projekt och dess specifika behov. Eftersom vi 

samarbetar frekvent med förlag och deras existerande IP‟n så anpassas våra 

arbetsmetoder ofta efter deras behov. 

 

Exempel på designmetoder vi använder är bl.a. brainstorming sessioner, game jams, 

sprintar med kortsiktiga mål, interna milestones för långsiktiga mål med egna 

leverabler och en utvärderings process. 

 

2. Kan ni berätta lite om dessa metoder, hur ni använder dem och varför? 
Eftersom detta är en stor fråga som är svår att besvara kortfattat så berör svaret 

exempel på några designmetoder vi använder under utvecklingsprocessen: 

 

 Brainstorming - Våra brainstorm sessioner brukar fokusera på små specifika 

områden och involverar endast de som uppgiften berör. Detta för att 

effektivisera arbetet. 

o I väldigt tidigt skede händer det att vi har en företags täckande 

brainstorm sessioner för generella idéer kring ett projekt. 

 Prototyping  - Vi tenderar att arbeta med små spelbara prototyper för att 

snabbt kunna utvärdera olika designer e.g. gameplay features. 

 Utvärdering och Feedback (Speltestning) - Under utvecklingen så brukar 

teamen sitta ned en gång per vecka och speltesta. Detta är ett utmärkt tillfälle 

att få en överblick av produktens nuvarande stadie samt ge feedback till 

kollegor. 

o Feedback, små speltester sker kontinuerligt på mindre skala. 

 Roterande arbetsuppgifter - För att individer inte ska fastna, bli kära i sitt 

egna arbete tenderar vi att rotera vem som arbetar med vad. Detta brukar ge i 

nya infallsvinklar och ge ett mer balanserad resultat. 

3. Vad tycker ni om dessa metoder som ni använder idag? 
I överlag fungerar det bra men vi utvärderar frekvent våra metoder och försöker hitta 

sätt att förbättra oss. 

 

4. Byter/varierar ni designmetoder ganska ofta eller använder ni samma 

metoder? 
Vi varierar designmetoder frekvent, men detta är i förbättrings syfte som sker 

naturligt baserat på lärdomar från tidigare processer och projekt-specifika behov. 

Hittar vi ett arbetsätt som vi tycker fungerar så fortsätter vi med det tills vi upptäcker 
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en mer effektiv metod. Är det dock något i vårt arbetsätt som känns problematisk 

eller ineffektiv så försöker vi ta itu med det så fort vi kan. 

 

5. Har ni modifierat någon designmetod för att anpassa er efter designsituation 

eller arbetsgrupp? 

Ja. Designmetoder ändras baserat på projektets stadie, typen av projekt, klienten, 

budgeten, etc. Exempelvis i uppstarten av ett projekt brukar arbetsgrupperna vara 

små så brukar vi ha en enkel struktur, förlita oss på nära kommunikation och snabba 

prototyper där alla arbetar hands-on. I senare utvecklingsstadier, blir ofta fler folk 

och externa parter påkopplade till projekten, då ökar behovet för struktur, planering, 

dokumentation, producentinvolvering, etc. 
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