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Abstract 

The process of producing a video game is one that goes through a number of phases 

during the span of the entire production. One of these phases is the concept design phase, 

which is part of the pre-production. This phase is an important aspect of the production 

as it is where all the different parts and ideas concerning the game are brought together 

to define what the game is going to be. Though a clearly important part of the video 

game production surprisingly little research have been done on the subject of concept 

design. This thesis presents what place concept design has in the overall game production 

and how the design process is handled. It defines how the economic realities of the 

production is the one aspect that plays the largest role in the development of a concept 

and gives a basic look on the nature of the design process and different approaches 

towards the design of a good concept.  
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1. Inledning 

I dagsläget är spelbranschen i ett av de starkaste lägen den någonsin varit i. Under 2010 

skeppades mer än 600 miljoner spelenheter över hela världen vilket är en rejäl ökning från 2005 

års 128 miljoner enheter. 2010 år bäst säljande spel var Wii Sports med ca 16 miljoner enheter 

medan 2005 års toppsäljare Gran Turismo 4 endast sålde nära 6 miljoner enheter över hela 

världen vilket i sin tur är nästan samma siffra som Call of Duty: Black Ops sålde på bara en vecka 

när det släpptes i november 2010 (www.vgchartz.com). Värt att notera är också att bara mellan 

2005 och 2008 ökade inkomsten från tv-spelsförsäljningen i USA med nästan fem miljarder 

dollar (Siwek, 2010). Alla dessa exempel påvisar en väldigt stabil uppgång för spelbranschen och 

bevisar att det är en industri som blir allt större samt allt mer etablerad. 
Samtidigt så har spelande blivit allt mer socialt accepterat i samhället då tv-spel spelas i 65 % 

av alla hushåll i USA, snittåldern på en spelare ligger på 32 år och två utav fem spelare är av 

kvinnligt kön (www.theesa.com).  
 Spelproduktioner börjar allt mer att komma upp samma standard som filmproduktioner med 

budgetar på flera miljoner (www.nydailtnews.com) vilket även för med sig ökad press på 

utvecklarna att leverera en stark och marknadskraftig produkt. I och med att spelbranschen är 

en bransch med relativt stor tillväxt av nya spelutvecklingsstudios så är det oundvikligt att de 

som inte klarar av att möta kraven som ställs på dem av marknaden snabbt faller och dör ut 

oavsett gamla meriter (www.shacknews.com).  
Modern spelproduktion är en process som sker i steg eller faser (Crawford, 1984). Processen 

består av en pre-produktionsfas, en produktionsfas och en post-produktionsfas. Pre-

produktionen är som namnet antyder den fas där man gör allt förarbete. Det är arbetet man gör 

innan man verkligen börjar med att producera spelet. Pre-produktions fasen innefattar 

idéstadiet, konceptarbete samt en mängd olika prototyper och utvärderingar. Det handlar om att 

göra artwork, skriva story, komma på scenarion och definiera spelmekanik. 
Därefter följer produktionen vilket är den del av spelutvecklingen där spelet tillverkas. Det är 

här de stora resurserna konsumeras. Allt som man definierat under pre-produktionen 

implementeras här och skapar spelet. Produktionsmässigt handlar det bland annat om att koda, 

animera och modellera. Det är denna del av ett spelprojekt som oftast uppmärksammas och det 

är den biten de flesta associerar till då man nämner spelproduktion. 
Slutligen har vi post-produktion vilket är arbetet som sker efter att själva spelet är färdigt. Det 

kan röra sig om att uppdatera spelet för att fixa till eventuella fel och missar som slapp igenom 

innan release samt släpp av eventuellt bonusmaterial för att tillfredsställa fans. Det är allt arbete 

man gör efter att ens produkt är färdigställd och har släppts ut på marknaden. 
I National Encyklopedin beskrivs ett koncept som ett utkast eller en bärande idé (www.ne.se). 

Inom spelproduktionssammanhang ingår det i pre-produktionen och man kan beskriva 

konceptstadiet som steget mellan idé och den faktiska produktionen. I konceptstadiet definierar 

man spelmekanik och innehåll samt utvärderar marknadspotential. Det är läget innan spelet 

blivit ett spel och det steg man strukturerar upplevelsen. Det är även här projektets framtid 

avgörs beroende på hur stort konceptets värde är. 
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Det finns mycket skrivet om produktion av dator och tv-spel samt den designprocessen som 

är involverad vid datorspelsutveckling (Rouse, 2001, Crawford, 1984, Salen, Zimmerman, 2004 

). Där täcks givetvis konceptarbetet upp men det görs aldrig riktigt ingående. Konceptarbetet 

sammanförs istället med resterande aspekter av pre-produktionen såsom idéer, research och 

tidiga prototyper. Det får aldrig utrymme att beskrivas på djupet som en egen enskild 

designprocess utan bara som en begränsad del av den stora produktionen. 
Efter att ha studerat såväl designprocesser som konceptarbete under min tid på universitet så 

uppfattar jag det som anmärkningsvärt att en så viktig del av spelutveckling som konceptdesign 

aldrig riktigt beskrivs i det djup som det förtjänar.  

Jag har valt att skriva om konceptdesign därför att ämnet erbjuder en fascinerande inblick i 

delprocesserna inblandade i en spelproduktion. I och med att branschen blivit större och större 

verkar det rimligt att mer fokus borde läggas på att förstå designprocesserna involverade i alla 

faser av produktionen snarare än att bara beskriva en övergripande designprocess för 

spelproduktion. Alltså att belysa en delprocess snarare än en hel process. 

Ett utökat fokus på just konceptutvecklingen skulle sedan kunna vara till nytta dels för 

spelutvecklare som vill förstå sin egen process samt studenter som studerar spelutveckling och 

vill ha en bredare kunskap om just konceptdelen av kommersiell spelproduktion.  
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2. Problemformulering 

2.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur designprocessen inom konceptutveckling 

hanteras inom ett kommersiellt spelprojekt. 

2.2 Frågeställning 
Vilka faktorer inblandade i ett kommersiellt spelprojekt inverkar mest på hur designprocessen 

för konceptutveckling ser ut? 

Finns det någon typ av redan etablerad standard för hur en designprocess i konceptstadiet ser 

ut?   
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3. Metod 

3.1 Val av Metod 

I och med att konceptdesign är ett område som är relativt outforskat förefaller det mest logiska 

angreppssättet för att skapa förståelse för ämnet vara att utföra någon typ studie med relevanta 

representanter för området, vilket i detta fall är professionella spelutvecklare. 

En kvantitativ metod karakteriseras av att man undersöker den numeriska relationen mellan 

två eller flera mätbara egenskaper. Är inte en egenskap mätbar finns ingen möjlighet att göra en 

kvantitativ undersökning. Metoden bygger på att man formulerar en vetenskaplig hypotes som 

sedan ska stödjas av den kvantitativa undersökningen (Hartman, 1998). Utformningen av 

hypotesen bygger i sin tur på en teorigrund som testas genom just användandet av hypotesen 

(Creswell, 2003). Resultatet av en kvantitativ studie kvantifieras efter insamlandet och kodas 

vilket innebär att det omvandlas till siffror för att underlätta analysen (Bryman, 2011).  

Metoder som återfinns inom kvantitativ forskning innefattar bland annat strukturerade 

intervjuer och enkäter. En strukturerad intervju, även känd som en standardiserad intervju går 

ut på att forskaren har ett i förväg fastställt intervjuschema som sedan används till att ställa 

frågor till en respondent. Intervjuschemat är väldigt strikt vilket innebär att alla frågor skall 

ställas i samma ordning samt formuleras på samma sätt vid varje intervjutillfälle. Frågorna är i 

sin tur mycket specifika och ger respondenten ett antal svarsalternativ att välja mellan. Målet 

med detta är att kontexten för intervjun ska vara densamma för alla respondenter därför att 

respondenternas svar sedan skall kunna sammanställas på ett jämförbart vis (Bryman, 2011). En 

enkät kan liknas vid en strukturerad intervju där den enda egentliga skillnaden är att det inte 

finns någon intervjuare. En enkät delas i regel ut i någon form, till exempel via e-mail eller till en 

skolklass och låter sedan respondenterna själva läsa och besvara frågorna. Dock brukar enkäter i 

jämförelse med strukturerade intervjuer ha en utformning som är lätt för respondenten att själv 

följa, ha färre öppna frågor samt vara kortare för att minska risken för att respondenten tröttnar 

på enkätfrågorna (Bryman, 2011).  

En vanlig kritik som riktas mot kvantitativ forskningsmetodik är att den har en förmåga att 

förtingliga den sociala verkligheten. Vilket innebär att ett antagande görs angående huruvida alla 

respondenter tolkar frågorna på samma sätt. Det läggs ingen vikt vid hur respondenterna tolkar 

den värld de lever i och hur det kan påverka utfallet av undersökningen. Kopplingen mellan 

forskningen och vardagen försvåras av de strikt strukturerade mätprocedurerna (Bryman, 2011).  

En kvalitativ metod definieras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ 

eller en grupp individer. Den omfattar undersökningar som klassificerar efter egenskaper. En 

kvalitativ metod är ett medel för att upptäcka ännu icke definierade eller otillräckliga 

egenskapelser eller företeelser (Hartman, 1998). Till skillnad från kvantitativ metodik som 

bygger på att testa teorier handlar en kvalitativ metod mer om att skapa en teori med hjälp av 

studien (Creswell, 2003). 

Exempel på metoder inom kvalitativ forskning är bland annat etnografiska studier och 

kvalitativa intervjustudier. En etnografisk studie är en metod byggd på observation och kan 
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därför även kallas för deltagande observation. Tanken med metoden är att forskaren ska 

engagera sig i en social miljö där denne observerar hur deltagarna i miljön beter sig. 

Datainsamlingen sker genom att lyssna på och delta i samtal samt intervjua informanter om 

företeelser som inte direkt går att observera. Det är i regel en tämligen tidskrävande process 

(Bryman, 2011).  

Vidare har vi kvalitativa intervjustudier som i sin tur kan delas upp i ostrukturerade och 

semistrukturerade vilka anses vara de viktigaste formerna av kvalitativa intervjuer. 

Ostrukturerade intervjuer kan närmast liknas vid samtal om ett visst tema. Forskaren ställer så 

få frågor som möjligt och låter därefter intervjupersonen svara och associera fritt utifrån det. 

Intervjuaren reagerar bara och ställer uppföljningsfrågor vid intressanta utsagor. En 

semistruktrerad intervju är i sin tur aningen mer styrd och baseras från en intervjuguide med ett 

antal frågor eller teman som intervjupersonen sedan fritt får tolka och utforma svaren efter. 

Frågorna behöver inte nödvändigtvis följa samma struktur som i intervjuguiden samt att det 

finns utrymme för nya frågor och uppföljningsfrågor som inte finns med i intervjuguiden 

(Bryman, 2011).     

Kritik som kan riktas mot kvalitativ forskning fokuseras på generella oklarheter som framstår 

i studien. Dels kan den ostrukturerade naturen hos en kvalitativ undersökning leda till att 

studien kan vara svår att replikera. Alltså att resultatet ofta vid främst etnografiska studier kan 

komma att bero på vad forskaren själv väljer att inrikta sig på och hur denne väljer att tolka sina 

observationer. Vidare kan även resultatet av en kvalitativ studie vara ganska specifikt för den 

valda studiemiljön och därför vara svår att generalisera gentemot hela ämnesområdet och det är 

svårt att säga hur representativ studien verkligen är. Vidare följer även kritik mot att viss vaghet 

i relation till varför ett tema har valts framför ett annat samt att det kan finnas svårigheter i att 

fastslå rent konkret vilken slutsats som nåtts (Bryman, 2011).  

För att förenkla det hela skulle man kunna säga att en kvantitativ undersökning fokuserar på 

bredd medan en kvalitativ fokuserar på djup (Bryman, 2011).   
För den frågeställning som behandlas i uppsatsen känns en kvalitativ metod som det logiska 

metodvalet. Detta därför att jag inte har en hypotes som skall testas utan istället utgår en bred 

frågeställning samt att ämnet som tas upp inte riktigt är kvantitativt mätbart i detta läge. En 

kvalitativ metod riktar mer in sig på att undersöka människor i en viss kontext och deras relation 

till den kontexten. Vilket passar bra för denna studie då grundtanken är att undersöka hur något 

hanteras i en viss kontext. I detta fall hur konceptutveckling hanteras i en kommersiell 

spelproduktion. Att ett koncept eller fenomen är outforskat och ett behov finns av att skapa 

större förståelse för området är något som meriterar en kvalitativ ansats (Creswell, 2003).  

Därefter följer val av vilken kvalitativ metod som passar bäst. En etnografisk studie skulle bli 

relativt svår då varken jag eller företagen har tid att ge för en sådan studie i den struktur som 

krävs av undersökningen. En kvalitativ intervjustudie däremot erbjuder att man gör 

undersökningen vid ett kort tillfälle vilket borde passa bättre för de respektive företagen. En 

semistrukturerad sådan med sin höga grad av standardisering och lägre grad av strukturering 
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(Hartman, 1998) passar bäst i en intervjusituation där respondenterna har lite tid att 

tillhandahålla och intervjun måste vara relativt kortfattad.   

 

3.2 Konceptdesign 
De litteraturkällor som används är The Game Design Sequence av Chris Crawford och Game 

Design - Theory and Practice av Richard Rouse III. Dessa är båda publikationer som behandlar 

spelproduktion i helhet och inte bara konceptfasen, faktum är att ingen av dem ens nämner 

konceptdesign. Båda publikationer har dock ett kapitel som beskriver en pre-produktionsfas 

vilka lätt kan liknas med konceptdelen av en spelproduktion.   

Crawford (1984) behandlar en genomgående designprocess av spel, för tidsperioden då boken 

skrevs. Boken anses också vara en av de fundamentala publikationerna på ämnet speldesign och 

bland annat finns en intervju med Crawford av Rouse i den sistnämndes publikation. Av 

innehållet i boken har jag koncentrerat mig på det femte kapitlet kallat The Game Design 

Sequence vilket tar upp en del om vad man skulle kunna klassa som pre-produktion. Han 

beskriver den som dels en researchfas där man närmare studerar ämnesområdet som det spel 

man utvecklar ska behandla samt vilka som är de tre viktiga delfaserna inblandat i designfasen. 

Dessa tre är design av Input/Output struktur, spelstruktur och programstruktur. 

Researchfasen som beskrivs i Crawford handlar först och främst om att välja ett mål och en 

kategori att skapa sitt spel runt. Därefter följer en fördjupning inom kategorin eller området man 

valt. Tanken bakom denna fördjupning är att den ska starta en tankeprocess kring området och 

generera idéer som potentiellt kan implementeras i spelet. Crawford beskriver här vikten av att 

inte börja koda eller producera annat till spelet innan en bra förståelse för målet och området 

har skapats.    

Input/Output handlar om kommunikationen mellan spelet och spelaren vilket Crawford 

menar främst handlar om grafik, ljud samt kontrollsystem. Hur spelupplevelsen presenteras och 

kommuniceras till spelaren beskrivs som output. Här beskrivs det som att grafik är viktigare än 

ljudet på grund av att människor relaterar lättare på ett visuellt plan än ett auditivt. Han menar 

att de grafiska komponenterna har till uppgift att kommunicera med spelaren på ett effektivt sätt 

som passar spelet. Grafiken ska tjäna till att förstärka spelupplevelsen snarare än att överglänsa 

denna. Input handlar i sin tur om hur spelaren kommunicerar med spelupplevelsen; hur 

spelaren interagerar och styr det som händer i spelet. Det beskrivs främst som en fråga om hur 

kontrollsystemet är utformat. Här menar Crawford att kontrollerna ska hållas på en lättillgänglig 

nivå för att spelaren ska kunna sätta sig in i spelet snabbt. Han menar att ett kontrollsystem som 

erbjuder en onödig mängd alternativ bidrar till att bryta den immersiva illusion som 

spelupplevelsen skapar. 

Spelstrukturen beskrivs som den delen där spelidén och ens mål arbetas till ett fungerande 

spelsystem. En spelstruktur skapas genom att identifiera ett eller flera nyckelelement som man 

sedan kan bygga resten av spelstrukturen runt. Dessa nyckelelement kan närmast beskrivas som 

spelets kärna och representerar spelupplevelsen. Vidare måste dessa nyckelement i sin tur vara 
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manipulerbara till en viss nivå. De ska ge spelaren en känsla av frihet samtidigt som de inte kan 

ge fullständig frihet; då det skulle kunna resultera i mer av ett hinder snarare än en styrka. 

Crawford skriver även att nyckelelementen ska hållas till ett begränsat antal då för många 

features kan komma att tynga ner spelet och bli en nackdel snarare än en fördel.   

Den sista delen är programstrukturen vilken beskrivs som den del som översätter 

Input/Output strukturen och spelstrukturen till den slutliga produkten. Crawford beskriver här 

snabbt vad som är viktigt att tänka på under programmeringen. Detta avsnitt anses dock även 

vara en del av ren programmering och tas därför inte upp i någon större detalj, vilket resulterar i 

att det inte kommer att tas upp i någon större utsträckning här heller då det mer känns som ett 

arbete i en senare del av spelutveckling snarare än i konceptfasen.    

Rouse (2001) erbjuder en mer samtida beskrivning och syn på speldesign och inkluderar flera 

designexempel och intervjuer med framstående spelskapare. Inte heller Rouse beskriver 

konceptdesign i något större djup men pre-produktion beskrivs relativt ingående i det tredje 

kapitlet ”Brainstorming a Game Idea: Gameplay, Technology, and Story”. Rouse beskriver här 

tre olika startpunkter för en spelproduktion vilka som titeln antyder är teknik, story och 

gameplay. Vilken av dessa man sedan utgår från ger sedan olika angreppsätt för 

designprocessen.  

Först ut bland dessa är gameplay vilket närmast kan beskrivas som speltyp, alltså en 

startpunkt som beskriver och utgår från vilken typ av spel man vill utveckla. Med detta menas 

vilken spelstil spelet ska ha och vilken genre det ska tillhöra. Till exempel om det är ett 

actionspel ur förstapersonsperspektiv, ett rollspel eller ett racingspel. Från denna punkt bygger 

man sedan på med teknologi och story, anpassade efter de krav som sätts av speltypen. Exempel 

på krav kan vara en grafikmotor som klarar av de krav på spelstil och miljöer som ställs av 

spelets gameplay och en story som funkar med spelupplevelsen. 

Teknologi är i sin tur en startpunkt som utgår från vilken teknologi spelet ska använda sig av. 

Startpunkten beskrivs som ett läge där den teknologiska aspekten av spelet generellt redan är 

tämligen välutvecklad, vilket innebär att de som producerar spelet vet vad de har att bygga från. 

Denna startpunkt kräver att man utvecklar ett spel som tar tillvara på och utnyttjar de 

teknologiska aspekterna till fullo. Uppdraget blir att utveckla gameplay och story anpassat efter 

vad som kan göras med tekniken som finns tillgänglig. Denna startpunkt tillsammans med 

gameplay beskrivs som de vanligaste startpunkterna för ett spelprojekt. 

Därefter följer story vilket som namnet antyder är ett utgångsläge anpassat efter handling och 

berättande. Det kan handla om en viss historia som spelet ska berätta eller en viss värld som 

spelet ska utspelas i. I likhet med de tidigare startpunkterna anpassas därefter resterande delar 

av produktionen efter storyn som spelet ska berätta. Gameplayet och teknologin anpassas efter 

vad som är effektivast för att stödja den story som producenten vill förmedla. 

Vidare beskriver Rouse även hur en speldesigner måste kunna lära sig att arbeta utifrån 

begränsningar då dessa oundvikligt kommer att spela en stor roll inom produktionen. Han 

menar att de redan etablerade startpunkterna för spelutvecklingen alla för med sig 

begränsningar. Begränsningar som multipliceras när de tre startpunkterna slutligen sammanförs 
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och sedan blir fler ju längre produktionen går vidare. En designer måste veta hur dessa 

begränsningar kan användas till att uppfylla den vision av spelet som fanns vid början av 

produktionen. 

Det som jag huvudsakligen tar med från dessa två publikationer är vilka delar av spelet som 

är viktiga att etablera i konceptstadiet och vilka de huvudsakliga startpunkterna är. Detta 

kommer sedan jämföras med utfallet av intervjuerna för att se hur mycket av det som Crawford 

och Rouse beskriver överensstämmer med dagens kommersiella spelproduktion och den 

arbetsprocess som är inblandad i pre-produktionsstadiet.      

3.3 Urval 

För att kunna genomföra intervjustudien krävdes ett urval av representanter som kändes 

relevanta för ämnet, vilket i detta fall var professionella spelutvecklare. Följande företag 

kontaktades. 
Coldwood Interactive vilket är Umeås största spelutvecklare. Deras största produktion är The 

Fight – Lights Out vilken de utvecklade åt Sony’s Playstation Move kontrollsystem. 
Zordix AB är en Umeåbaserad studio i medelstorlek som främst satsar på Nintendos bärbara 

plattformar samt iPhone. 
ICE Game Studios är en Umeåbaserad studio med sin grund i konceptutveckling och som 

hittills utvecklat spel till PC. 
Arrowhead Game Studios är baserade i Skellefteå och deras största titel är Magicka vilket 

lanserades med stor succé tidigare i år. 
Fatshark är en oberoende studio som bland annat utvecklat spel åt internationella 

storföretaget Capcom. Deras största spel innefattar Bionic Commando Rearmed 2 till Xbox 360 

och Playstation 3 samt Lead & Gold till PC och Playstation 3.  
Turborilla är en liten Umeåbaserad spelstudio vars störta spel är Mad Skills Motocross som 

finns till bland annat PC, iPhone och iPad. 
Massive Entertainment är en av Sveriges största och mest anrika spelstudios som etablerades 

redan år 2000 med spelet Ground Control och hittills främst har inriktat sig på PC. De är sedan 

2008 en del av Ubi Soft. Deras titlar inkluderar två Ground Control spel och World in Conflict. 
Avalanche Studios är också ett av Sveriges största spelföretag med de kommersiella 

stortitlarna Just Cause 1 och 2 som finns tillgängliga på en rad olika plattformar. 

Dessa studios valdes alla för att de i någon grad alla är inblandade i kommersiell 

spelproduktion och därför kan ge en trovärdig bild över hur konceptdesign hanteras i branschen. 

3.4 Genomförande 

Planeringen inbegrep att göra personliga intervjuer med Umeå företaget Coldwood, Zordix, 

ICE och Turborilla samt eventuellt med Skellefteåbaserade Arrowhead. Till övriga företag som 

har huvudkontor i resterande Sverige var det tänkt att skicka ut intervjun via mail som ett kort 

frågeformulär. Ett mail skickades till alla studios utom Zordix vars kontaktinfo saknade 

företagsmail (se bilaga 1). 
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Av alla studios var det endast tre stycken som svarade på mailet. Dessa var Arrowhead och 

Fatshark som tackade nej på grund av tid samt Turborilla som gick med att göra en kort intervju. 

Vidare ringde jag till de övriga Umeå företagen varvid jag lyckades med att få intervjuer med 

Zordix AB och Coldwood Interactive. 
Jag strukturerade ett tiotal frågor baserade kring ett antal kärnpunkter baserade på bitar 

tagna ur litteraturen och egna observationer. Frågepunkterna kretsade kring begränsningar, 

kreativ frihet, designprocesser, resurser, komponenter och utvärderingar. I och med att syftet 

med studien var att undersöka omständigheterna för konceptutveckling för kommersiell 

spelproduktion var det relevant att ha med frågor rörande just hur de aspekterna påverkade 

produktionen. Därför fokuserades det på frågor kring resurser, plattformar och relation till 

eventuella förläggare.  

Vidare beskriver Rouse (2001) hur varje designbeslut som fattas inom ett projekt stänger en 

dörr vilket begränsar produktionen och i sin tur hjälper till att definiera vilket spel det i 

slutändan blir. Därför förefaller det logiskt att ställa frågor rörande begränsningar och deras 

inverkan på produktionen. Rouse beskriver vidare i ett senare avsnitt av sin bok hur viktigt hur 

viktigt det är att testa och utvärdera sitt spel under produktionen för att se hur vida spelet 

fungerar som det ska och vad den eventuella målgruppen tycker. Detta ledde i sin tur till ett 

intresse av att ta reda på om och hur ett koncept testas, vilket medförde frågor relaterade till 

tester och utvärderingar av koncept.  

Både Rouse och Crawford beskriver även något man skulle kunna kalla för 

nyckelkomponenter inom en spelproduktion. Det vill säga olika startpunkter för projektet samt 

vad som är viktigt att definiera under pre-produktionen. Därav frågor baserade kring vilka 

komponenter som är viktigast att definiera under konceptutvecklingen. 

Vid mina egna studier har jag varit med att utveckla ett antal enkla grundkoncept av bland  

annat spel. Under dessa designprocesser gavs ett intryck av att konceptutveckling är aningen 

friare i termer av att det inte finns lika hårda ramar för vad som kan och inte kan produceras än 

det i den regelrätta produktionen. Detta antagande ledde i sin tur till frågor baserade kring 

kreativ frihet med tanken att testa mitt intryck av koncept utveckling i en mer professionell 

miljö. 

Följande frågor var de huvudsakliga som ställdes vid intervjutillfällena. 
Hur mycket kreativ frihet har man i konceptarbete i jämförelse med resten av 

produktionen? 
Hur mycket lägger sig eventuella arbetsgivare i? 
Hur mycket spelar plattform & distributionskanal in? 
Hur stor del av spelutvecklingen är konceptarbete? 
Hur utvärderar man konceptet? 
Vilken komponent är viktigast att definiera i konceptet? 
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Beroende på vilket företag det var och vilka svar som de gett så ställdes även andra frågor 

rörande samma ämnesområden för att täcka upp hela spektrumet och fördjupa insikten i 

processen. 
Intervjuerna var förhållandevis korta och hölls så på grund av att företagen inte hade speciellt 

mycket tid att stå till förfogan med. Den första intervjun tog ca 6 minuter, den andra 12 minuter 

och den sista tog ca 15 minuter.  

Intervjuerna utfördes hos företagen i enskild miljö med en representant från respektive 

företag. Dessa representanter hade också relativt olika roll i sitt företag, vilket antagligen beror 

på att de tre företagen är tämligen olika i storlek och därför inte har samma spridning på 

arbetsuppgifterna. Intervjuerna spelades i sin tur in med en diktafon för att lättast kunna få med 

frågor så väl som svar utan något större stressmoment inblandat med att anteckna under de 

korta tidsrymderna som krävdes vid intervjutillfällena. Intervjuerna transkriberades sedan 

ordagrant med det som var relevant för frågeställningen. Felsägningar och oavslutade samt 

ovidkommande meningar plockades bort. Efter transkriberingen jämfördes svaren från 

intervjuerna med varandra för att hitta gemensamma teman samt svar som liknade och skiljde 

sig mellan intervjuerna. Dessa sammanställdes sedan i ett grovt analysdokument innan de 

sorterades och delades upp i olika kategorier efter de teman som kom att få det största utrymmet 

i svaren. 
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4. Resultat 

Här följer en sammanfattning av de svar som gavs i intervjuerna. Sammanfattningen rör alla 

intervjuer med de tre tillfrågade företagen och innehåller enbart deras åsikter och tankar 

angående konceptdesign och spelproduktion. 

Vidare är svaren uppdelade i olika kategorier utifrån de ämnesområden som gav de mest 

utförliga svaren och som det därigenom fick den största platsen. De kan därför räknas som 

kärnområdena inom studien. 

4.1 Begränsningar 

Det finns i princip alltid vissa begränsningar inblandade i konceptstadiet av en spelproduktion. 

Dessa begränsningar kan röra sig om plattform, distributionskanal, varumärken, teknologi, typ 

av produktion samt krav från förläggare. Dock behöver nödvändigtvis inte alla dessa krav vara 

något negativt utan kan tvärtom vara något som hjälper den kreativa processen genom att sätta 

upp vissa ramar för produktionen. Genom att veta vilka begränsningar som är nödvändiga för 

produktionen så kan man lättare designa ett koncept som är starkt och uppfyller de kraven det 

ställs inför.  

“Vi fokuserar ju på Nintendo så då blir vi ju både begränsade och upphöjda av 

plattformen, då vet man ju vad man har för prestanda och det är ju egentligen en fördel i 

den kreativa processen att ha vissa ramar utsatta.” – Respondent A 

Det gäller att hitta ett sätt att använda dessa begränsningar att förstärka produktionen 

snarare än att låta dem låsa den. 

“Till exempel kan man säga att spelet ska funka på en skärm med 128x128 px, vilket är en 

begränsning. Och då är ju tanken att det ska frammana någon sorts kreativitet just 

genom att skapa ramar och begränsningar att hålla sig inom.” – Respondent B  

När det kommer till begränsningar gällande eventuella förläggare gäller det att försöka se till 

så att man hålla sig på ungefär samma nivå gällande den kreativa visionen och se till så att 

förläggaren har fullständig tillit till designerns förmågor. Vilken sorts relation man som 

spelstudio har till förläggaren spelar också in gällande begränsningar då de eventuellt påverkar 

vart grundkonceptet eller grundidén faktiskt kommer ifrån. Om man blir kontaktade av ett 

utomstående företag för att utveckla ett spel eller om man själv som studio söker upp en 

förläggare för att söka finansiering. 
Har man begränsningar som lätta att komma förbi är arbetet med konceptet i princip så fritt 

man kan få det under spelproduktionen. 

“Men annars så är det väl så fritt som man kan ha det, då är man ju inte ens låst av 

tekniska begränsningar utan då resonerar man väl vad man kanske eventuellt kommer 

kunna få till inte nödvändigtvis vad man kan få till.” Respondent C  
 

4.2 Tid  



	   14	  

Tid är en av de största tillgångarna och samtidigt största begränsningarna för en spelproduktion. 

Den deadline som alltid finns inblandad fungerar som den faktor som avgör vad som faktiskt är 

möjligt att designa och vad som inte är det. Deadlinen begränsar på det sättet att den tillåter 

bara att designern gör det som hinns med vilket kan resultera i att allt som från början planerats 

in i konceptet inte alltid kommer med och att vissa idéer måste prioriteras bort för 

produktionens bästa.  

“Den största faktorn är väl tid, att man alltid har för lite tid för att göra det man vill. Det 

är oftast ganska snålt med resurser om man säger så, det blir ju ganska stora 

produktioner med stora budgetar och allt möjligt sådant men de lyckas alltid vara lite för 

små för att lyckas göra allting man vill.” – Respondent C 

Tidsbegränsningen bestämmer även hur mycket pre-produktion som kan göras i spelprojektet 

och definierar därför även hur stor del av hela produktionen som kan vara konceptarbete. Dock 

så kommer konceptet oundvikligt att fortsätta modifieras även efter att den slutliga 

spelproduktionen inletts. 

“Så i ledtid, rent datummässigt så kan det ta lång tid innan konceptdelen är gjord och 

mycket kortare tid men mycket mer resurser och manmånader när man producerar. 

Men så är det ju en iterativ process så under produktionen vidareutvecklar du ju 

koncepten och gör ny design, förändrar och tar bort och lägger till saker.” – Respondent 

A 

 

4.3 Tester  
Ett koncept kan utvärderas på flera olika sätt beroende på vad det är verkligen man vill få fram 

av testet. Utvärderingsprocessen av ett koncepts marknadspotential kan gå till på följande vis. 

Låt oss säga att vi efter en tidig första utvärderingsfas har tagit fram ca 10 stycken idéer eller 

grundkoncept som är stabila. Dessa tar man sedan till olika förlag runt om i världen för att se 

vilka de lystrar till. Samtidigt låter man bland annat fokusgrupper, experter och spelare testa 

idéerna och frågar vilken eller vilka idéer som är värda att satsa på. De som genom detta får bäst 

kritik tar man sedan och vidareutvecklar till mer färdiga koncept för sedan låta dem testas på ett 

liknande vis igen. 
Vill man istället utvärdera spelbarhet och spelmekanik bör man istället satsa på att göra sitt 

koncept spelbart så fort som möjligt. Inte spelbart i den meningen att man ska ha en bit av den 

slutliga produkten färdig för utvärdering utan snarare att man kan simulera spelmekaniken på 

ett tillfredsställande sätt.  

“Genom att försöka göra det spelbart så fort som möjligt, allra helst ska man kunna 

simulera det redan innan man har gjort det”-Respondent C 

Detta görs på lättast sätt genom att göra grova mockups i papper som man kan interagera 

med samt att man gör en mockup video som beskriver visuellt ungefär hur man tänkt sig att 

spelmekaniken ska fungera och vara. Ett av företagen beskrev också en testmiljö baserad på 

Playstation Move kontrollerna som de har för att testa olika små minikoncept. Denna testmiljö 
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tillåter att man snabbt skapar en värld och enkelt kan bygga ihop olika komponenter och fysik 

för att man lätt ska kunna göra en snabb mockup. 
 

4.4 Viktigast komponent 

Vilken komponent av spelet som är viktigast att definiera och få klart för sig i konceptet beror 

i hög grad på vilket syfte man har med spelet och vilket angreppssätt man har till 

konceptdesignen.  

“Man har ju olika lager där man beskriver målgrupp, genre och en massa sådana här 

saker med bara något enstaka ord, vad spelet går ut på, vad det är för kategori, vad som 

är unikt med spelet, vad som är dina selling points osv.”-Respondent A 

Har man en mer affärsmässig relation till designprocessen så ligger fokus på att identifiera 

vad det är som kommer att få spelet att sälja, vilken aspekt i konceptet som gör att det har 

marknadspotential och vad som kommer att göra det värt för finansiären att satsa på just det 

konceptet. Det är ett synsätt som syftar på att man direkt måste kunna definiera vad som gör att 

folk kommer köpa ens spel för det är vad som krävs för en förläggare i dagsläget ska våga satsa 

på projektet. Ett bra koncept är ett koncept som innehåller något som kan sälja. 

”Nu till exempel håller vi på att göra ett facebookspel och då ska vi tjäna pengar genom 

att sälja virtuellt gods och det viktiga i det konceptet för att tjäna pengar på det är att 

spelarna spelar det ofta och länge. Inte långa sessioner men att dom spelar det ofta, att 

dom slår igång det en gång per dag. Det är det optimala.” – Respondent B 
Ett annat mer designcentrerat perspektiv fokuserar istället på just vad spelets kärna är. Det 

handlar om att kunna definiera spelmekaniken för att slå fast exakt vilken typ av spel det är man 

designar. Man ska konkretisera upplevelsen samt spelets funktionalitet för att få ett väldefinierat 

grundkoncept. Detta använder man sedan till att få folk intresserade av ens spel och på så sätt 

försöka skapa intresse hos eventuella finansiärer. 
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5. Analys 

Den första punkten som spelar in på hur mycket den kreativa friheten blir begränsad är var ifrån 

grundkonceptet faktiskt kommer. Här ställs friheten av att designa sitt helt egna koncept mot att 

designa vidare på en grund man fått utifrån. En grund som oftast är givet av ett annat företag 

som vill ha en viss typ av spel. Detta kan i sin tur försätta konceptutvecklingen i helt olika 

situationer. Att ha ett företag som förser en med ett koncept att utveckla vidare borde rimligtvis 

också betyda att man har finansiellt stöd för projektet säkrad. Har man istället sitt alldeles egna 

koncept kan man själv komma att behöva ta det till olika förlag för att söka finansiering.  
Förläggaren kan även ha invändningar på konceptet och vilja styra det åt ett annat håll än 

utvecklaren. Vilket begränsar i olika utsträckning, beroende på av hur mycket designern är villig 

att kompromissa sin kreativa vision för att det inte ska låsa sig med arbetsgivaren. Det är dock 

en kompromiss som kan vara värd att ta med tanke på hur industrin ser ut. Frågan gäller vad 

som är mest värt, kreativ kontroll eller kreativ frihet och hur mycket av dem man är villig att 

offra. Det är aldrig fel att ha ett starkt företag i ryggen som finansiär. 
Vidare kan krav på vilka plattformar som spelet ska finnas tillgängliga för att komma 

begränsa då man måste anpassa konceptet efter vad som är möjligt med viss hårdvara. Det blir 

till exempel en väldigt stor skillnad på att utveckla något till Nintendo DS jämfört med en PC 

eller Playstation 3. Begränsningar av denna typ är dock relativt oundvikliga i dagens bransch och 

hjälper till att definiera vad spelet i slutändan kommer att bli.  
Ett projekt helt utan begränsningar behöver heller inte nödvändigtvis vara en fördel då det 

lätt kan leda till att designern kommer fram till med ett alldeles för stort och svårproducerat 

koncept. Begränsningarna hjälper på så sätt projektet att hålla sig grundat i en vision som kan 

realiseras. 
Därefter kommer nästa viktiga punkt upp, budget och tid. Finansiären sätter budgeten som i 

sin tur definierar deadlinen vilket bestämmer hur mycket tid som kan läggas på varje del av 

produktionen. Tillsammans bestämmer dessa två faktorer hur mycket resurser som finns att 

tillgå och hur dessa distribueras. De bestämmer vilka idéer som är realistiskt genomförbara och 

vilka som måste avfärdas. De bestämmer vilka sorters tester som kan göras för att utvärdera 

konceptet och hur många av dessa som kan göras. Dessa faktorer har tillsynes den mycket stor 

inverkan på inte bara konceptdesignen utan även spelproduktionen i helhet. 
Beroende på vem man frågar så påverkar även det affärsmässiga vilken komponent i 

konceptet som är viktigast att definiera. Till exempel någon som är insatt mer i de ekonomiska 

aspekterna av spelutveckling kan mena att det viktigaste är att identifiera något i konceptet som 

kommer att sälja, vad det är med spelet som gör att det kommer vara värt för finansiären att 

satsa på just det här projektet. Detta är ett perspektiv som innebär att en idé som är helt 

frikopplat från vinstintresse eller målgrupp inte är en vare sig bra eller gångbar idé. 
Om man däremot frågar någon med en mer designcentrerad roll i konceptarbetet samma 

fråga får man istället ett svar som riktar sig mer till just spelet i sig. Här handlar det mer om att 

få klart för sig vad det faktiskt är för spel och om att definiera kärnmekaniken. Det handlar om 
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att konkretisera upplevelsen samt spelets rena funktionalitet. Målet med detta är att få en 

väldefinierad grundidé som man använder för att sälja in ens spel hos spelare och andra.  
Dessa bägge perspektiv speglar sig sedan i respektive representants beskrivning av hur man 

testar ett koncepts hållbarhet. Den första representanten beskrev en testmetodik för att 

utvärdera ett koncepts marknadspotential. Där har man efter en initial utvärderingsfas 

exempelvis tio stycken idéer. Dessa idéer testas därefter av bland annat olika förlag, 

fokusgrupper, spelare och experter för att se vilken idé de tycker är bra. De idéer som sedan får 

bäst kritik vidareutvecklas till ett mer färdigt koncept och testas därefter på liknande manér. En 

testmetodik med syftet att ta reda på både om det finns en marknad för spelet och om det är ett 

bra koncept. 
Den andra mer designinriktade representanten beskrev en testmetodik mer inriktad på att 

testa spelmekaniken, först och främst genom grova mockups i papper och videoformat som 

beskriver kärnmekaniken. Han beskriver också en testmiljö de har på just det företaget där de 

snabbt kan sätta ihop en enkel värld med lite fysik och byggstenar för att göra snabba mockups 

och testa olika minikoncept. Vilket i sin tur ger en metod för att utvärdera spelvärdet, hur 

funktionell ens mekanik är samt hur realistiskt konceptets genomförande är, vilket reflekterar 

ambitionen att skapa en så stabil spelkärna som möjligt.  
Man kan säga att även om målet med bägge perspektiven är att skapa ett grundkoncept som 

tillfredsställer den affärsmässiga biten samt att de i grund och botten även definierar samma sak 

så har de relativt olika angreppsätt rent tankemässigt kring designprocessen. 
De olika företagen i studien har dock också relativt olika relationer när det kommer till 

arbetsgivare/förlag. Det ena företaget går med sina koncept till olika förlag och söker 

finansiering på det sättet medan det andra har en historia av att bli kontaktade av arbetsgivare 

som ger dem idéer och grundkoncept att arbeta vidare med. Vilket i sin tur som tidigare nämnt 

har stor inverkan på vilket angreppssätt de sedan har till den vidare konceptutvecklingen.  
	  

5.1 Sammanfattning 
I denna uppsats har jag undersökt vilken sorts designprocess som är aktuell vid konceptdesign 

för en professionell spelproduktion och vilka faktorer som inverkar på denna process.  
Den avgörande faktorn i ett konceptarbete är utan tvekan de affärsmässiga realiteterna för 

spelprojektet. Hur projektet finansieras, av vem och hur finansiären förhåller sig till 

produktionen sätter upp ett ramverk som begränsar arbetet och hur konceptet tar form. Det 

affärsmässiga påverkar i sin tur andra begränsande faktorer så som till exempel plattform, 

distributionskanal och varumärken. 
Det står också klart att den främsta resurs som konceptutveckling och hela spelproduktionen i 

sig har att tillgå är tid. Vilken deadline man har är den aspekten som definierar hur mycket 

arbete man kan lägga på konceptet och därför hur utvecklat det har utrymme att bli. Hur mycket 

tid som finns att tillgå är sedan i sin tur direkt påverkad av de finansiella aspekterna av 

spelproduktionen. Man kan säga att de affärsmässiga delarna av en spelproduktion genomsyrar 
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resten av projektet i allra högsta grad och påverkar i någon utsträckning alla delar inom 

processen. 
Vidare så finns det inte direkt någon definierad universell designprocess för 

konceptutveckling utan det är snarare något som varierar från företag till företag beroende på 

storlek, förhållande till förläggare och vilken typ av spel man inriktar sig på. Vilket angreppssätt 

man har till konceptdesignen varierar även den beroende på vilken roll man har i produktionen 

och vilken sorts relation man har till de mer ekonomiska aspekterna av den. Detta återspeglades 

sig bland annat i vilken syn som fanns på speltester och vad som är viktigast att definiera i 

konceptet.  

Som avslutning kan man sammanfatta att den faktor inom en spelproduktion som påverkar 

konceptdesign i särklass allra mest är de affärsmässiga aspekterna. Vidare så är den resurs som 

är viktigast för design vid konceptutvecklingen är tid. Det finns inte heller någon definierad 

standardprocess för konceptutveckling utan det är något som varierar beroende på syfte och 

mellan företag.  
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6. Diskussion 

6.1 Litteratur 
I denna avdelning skulle jag vilja ställa mina slutsatser och resultat av studien i jämförelse med 

de publikationer jag läst angående speldesign.  
Crawford menar att I/O strukturen är den viktigaste delen av designen. Dock skulle jag säga 

att det rent grafiska i termer av hur bra grafik spelet kan innehålla faller mer in på den faktiska 

produktionsfasen av speldesign. Crawford har en poäng i att det grafiska gränssnittet kan vara 

viktigt att definiera eftersom att det även hjälper att definiera spelmekaniken. Men det faller 

också in på faktorer som idag redan kan vara definierade innan produktionen ens riktigt dragit 

igång i någon fas.  

Sedan har vi spelstrukturen, det vill säga processen att omarbeta sin grundidé till en 

fungerande spelsystem. Spelstrukturen är som intervjuerna visat fortfarande en viktig del att 

definiera inom pre-produktionen, men det är samtidigt kanske inte det som upplevs vara den 

största utmaningen idag då spelsystem finns etablerade för de flesta olika idéer och koncept.  

Den rena funktionaliteten av ett spelsystem kan även i dagsläget testas utan några större 

problem. De systematiska begränsningarna verkar inte lika relevanta i relation till dagens teknik. 
Trots att det Crawford beskriver som viktigast att definiera fortfarande är oumbärliga 

ingredienser av speldesign kan det inte hjälpas att publikationen känns aningen orelevant för 

dagens spelindustri. Detta är inte speciellt konstigt då den är skriven för nästan 30 år sedan och 

spelbranschen har, som jag skrev i inledningen, utvecklats väldigt mycket bara de senaste åren 

vilket innebär en stor skillnad från 1984. Främst de tekniska aspekterna (dvs. plattformar och 

kanaler) av produktionen ser helt annorlunda ut samtidigt som spelindustrin idag är en 

multimiljonbransch. Just konceptprocessen beskrivs ganska kortfattat som endast ett stadium 

för raffinera sin grundidé snarare än något där någon riktig storskalig design sker. Crawford 

beskriver en process där spelmekanik implementeras och ändras om i produktionsfasen av 

projektet utan att helt ha definierats i förhand.  

Jag har full förståelse för varför det Crawford skrivit anses som en av de mest tongivande 

publikationerna inom ämnet spelutveckling (Rouse, 2001) då grundprinciperna för speldesign 

som Crawford presenterar i princip är densamma idag som för 30 år sedan. Spelindustrin är 

däremot idag mycket större än då vilket innebär att den produktion Crawford beskriver ter sig 

aningen småskalig i jämförelse.   
Rouse beskriver i sin publikation tre utgångspunkter för speldesign, gameplay, teknologi och 

story. Dessa tre utgångspunkter är givetvis fortfarande framstående inom en designprocess och 

har sin etablerade roll inom produktionen. Gameplay, teknologi och story har i allra högsta grad 

fortfarande rollen som startpunkter inom en produktion. Däremot ter de sig i dagens 

spelutveckling relativt integrerade då designprocesser verkar kunna ha en startpunkt som är en 

blandning mellan några av dessa. Just runt de rent tekniska aspekterna inom en produktion har 

företagen idag oftast en relativt klar bild av vilken plattform de ska producera för samt vilka 

tekniska begränsningar och egenskaper plattformen för med sig. Den teknologiska startpunkten 
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i kombination med gameplayaspekterna ger i sin tur en utgångspunkt som är väldigt snarlik 

angreppssättet för konceptdesign som inriktar sig på spelmekanik.  

En punkt som tas upp i Rouse och som bidrar till att få publikationen att kännas aningen 

föråldrad är när han beskriver hur valet av grafikmotor blir relevant i samband med 

gameplayaspekterna då de flesta grafikmotorer inte skulle klara av att rendera utomhusmiljöer i 

3d om spelets gameplay krävde detta. Detta kan i dagsläget vara svårt att relatera till med tanke 

på dagens grafikmotorer och de visuellt spektakulära spel som har kommit ut under de tio år 

som gått sedan Rouse skrev detta och är att betrakta som en tidsbunden del av Rouse 

resonemang 
Både Crawford (1984) och Rouse (2001) beskriver koncept i grova drag i form av idéer och ger 

tillsammans en väldigt klar bild över vilka aspekter som är viktiga att definiera i ett spelkoncept. 

Dessa aspekter stämmer till viss del med hur dagens spelföretag beskriver produktionen ur ett 

rent processperspektiv. Dock så fokuserar Crawford och Rouse också på just designbiten av 

spelproduktion och missar därför den idag mest begränsade aspekten av speldesign, nämligen 

den affärsmässiga. Som tidigare nämnt känns bägge publikationerna aningen daterade om man 

jämför med hur spelbranschen såg ut när de är skrivna och hur den ser ut idag. De beskriver 

bägge trots att de är skrivna med mer än 15 år mellan sig en bransch som inte är samma 

kommersiella storindustri som i dagsläget. Förutsättningarna för en spelproduktion är helt 

annorlunda nu än då. 

6.2 Metodutfall 
Här följer en avdelning dedikerat till tankar kring utfallet av den valda metoden och hur väl den 

fungerade i relation till den avsedda studien. 

I efterhand skulle jag vilja påstå att en idealmetod för att studera designprocesser inom 

konceptutveckling skulle vara en etnografisk studie. En sådan studie med tillgång till en 

etablerad kommersiell spelstudio där man kan observera produktionen av ett spel och hur 

utvecklingen av konceptet sker vore tveklöst det mest lämpade angreppsättet för en studie av 

detta fenomen. I ett sådant läge skulle forskaren kunna ta sin tid och verkligen kunna sätta sig in 

i designprocessen och alla övriga faktorer som påverkar. Dock skulle en sådan typ av studie vara 

väldigt tidskrävande med tanke på hur lång utvecklingstid ett kommersiellt spel har i dagsläget. 

Med detta i åtanke samt inräknat hur dålig respons de företagen jag hörde av mig till 

angående intervjuer gav skulle jag vilja påstå att en semistrukturerad intervjustudie var ett av de 

allra bästa alternativen för att studera detta ämne. Här får man även räkna in studiens 

begränsade tidsram vilken inte gav utrymme för användandet av en mer storskalig metod. 

Som tidigare nämnt i metodavsnittet var det enbart tre företag som gick med på att intervjuas 

och dessa hade tyvärr inte speciellt mycket tid att ge. Jag gavs en maxtid på ca 15 - 20 minuter 

för varje intervju och fick således försöka utnyttja tiden till fullo. Därför koncentrerades frågorna 

till ett antal kärnpunkter vilka ganska exakt var relaterade till studiens frågeställning.  Dessa 

frågor fick i sin tur alla relevanta och tillräckligt utförliga svar vid vardera intervjutillfälle. 

Dokumentationen i form av inspelning med diktafon var i sin tur en oumbärlig del av 
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intervjuerna och avsaknad av diktafon hade gjort dels intervjuerna samt transkriberingen 

avsevärt mycket svårare. 

Som tidigare nämnt var också en av intervjuerna väldigt kort, bara ca sex minuter totalt. Det 

finns ett antal skäl till detta. Först och främst är det värt att nämna att den intervjun också var 

den första som gjordes. Vilket ledde till viss nervositet och intervjuovana från min sida vilket 

säkerligen påverkade intervjuns längd. Företaget som intervjuades var också det minsta 

företaget som intervjuades med enbart en handfull anställda och de hade vid intervjutillfället 

enbart utvecklat ett färdigt spel vilket gjorde vissa frågor gällande mer affärsmässiga intressen 

aningen ovidkommande. Företaget hade inte heller någon direkt utstuderad metod för 

designprocessen vid konceptarbetet vilket gjorde det svårt att besvara frågor gällande det 

ämnesområdet. 

Dock gav intervjun inte på något sätt dåliga svar utan de som gavs var väldigt utförliga och 

besvarade i högsta grad de frågor som ställdes. De gav ett bra perspektiv på hur designprocessen 

vid konceptdesign kan komma att gå till inom ett lite mindre företag. Intervjun var också 

värdefull på det viset att det gav saker att tänka på inför de kommande intervjuerna med det 

resterande två större företagen.  

Jag menar även att jag fick relevant respons från alla intervjuer. De frågor jag ställde fick i 

regel utförliga svar som gav en intressant inblick i konceptdesign såväl som spelproduktion. 

Vissa svar var ganska väntade då jag tvivlar på att en representant för en kommersiell spelstudio 

skulle beskriva de begränsningar som en förläggare för med sig som det absolut värsta som finns 

i ett designsammanhang.  På det stora hela besvarades alla frågorna på ett tillfredställande vis. 

Exakt hur representativ studien verkligen är för området kan dock diskuteras. 

Undersökningen erbjuder ett antal olika utgångspunkter och infallsvinklar för konceptdesign 

men det finns inget som direkt fastställer att de är de enda av sin sort. Hade flera och större 

företag medverkat i studien hade möjligheten funnits att yttligare idéer och angreppssätt för 

designprocessen involverad inom konceptutveckling skulle ha framträtt. Studiens begränsade 

omfattning erbjuder ett fåtal olika angreppsätt och perspektiv för konceptdesign och dess roll 

inom spelutveckling vilket har till effekt att resultatet inte kan ses som en fastslagen 

utgångspunkt för hela branschen.    

6.3 Vidare Forskning  
Det står klart att detta är ett område där mer forskning skulle behövas för att kunna få en mer 

sammanhållen bild av designprocessen. 

Som jag nämnde i det förra avsnittet vore det föredragna angreppsättet för en studie av detta 

ämnesområde en etnografisk studie där en forskare ka kan medverka under hela 

designprocessen av konceptet för ett kommersiellt spelprojekt.  

Ett exempel på vidare studier skulle kunna vara att jämföra designprocessen hos stora 

etablerade studios med den hos indie utvecklare för att på så sätt kunna ställa de affärsmässiga 

aspekterna hos de båda företagens produktioner mot varandra och se vilka skillnaderna är. 

Genom detta skulle man kunna bygga upp en bild om exakt hur designprocessen påverkas av det 
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kommersiella intresset i produktionen och hur olika angreppssätten är beroende på hur 

företaget ställer sig i förfogan till de affärsmässiga aspekterna 

En annan möjlig idé som skulle kunna utforskas med mer tid och resurser skulle kunna vara 

att utveckla en designmetodik för konceptutveckling som är universell och kan appliceras på 

olika typer av produktioner oavsett kommersiellt intresse, genre eller storlek på 

produktionsstudion. En metodik som stödjs oavsett vilket angreppsätt man har till 

konceptdesign   
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Bilaga 1 

Hej 

Jag heter Jesper Persson Högdahl och studerar programmet Digital Medieproduktion på Umeå 

Universitet. Jag håller just nu på med att skriva mitt examensarbete vilket handlar om 

konceptutveckling för dator/tv-spel. Målet med uppsatsen är att får en förståelse för 

designprocessen som äger rum vid konceptutveckling. Till detta arbete ska jag göra en 

intervjustudie och undrar därför om det finns en möjlighet att intervjua någon på ert företag 

med erfarenhet av konceptutveckling? Är tacksam för svar så snart som möjligt. 

Mvh/Jesper Persson Högdahl 

 

 

 

 

 

 

 

 


