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Intervju med Dan Åkhagen, Starbreeze 
 
Börsnoterad. Grundad 98. Strax under 100 anställda. Jobbar med konsolspelsutveckling. Har 
EA som förläggare sedan 2009. Inget exklusivt avtal, men för tillfället jobbar de med EA. 
 

Hur sker lärandet på Starbreeze? 

Generellt tycker Dan Åkhagen att personalen borde vara mer mån om att hålla sig 
uppdaterad. På massor av olika sätt, eftersom de är 90 personer. De traditionella 
förfrågningarna om olika kurser. Anställda frågar för lite. Åkhagen försöker bevilja så många 
han kan, och ger dem enkla frågor att besvara om varför de vill gå kursen. De bör kunna visa 
hur det är direkt kopplat till deras yrke. 
 
Han kan tänka sig att det är på grund av att de har fått många nej historiskt. De skickar folk 
på traditionella mässorna, på workshops, nordic game – men det är mest för inspiration och 
att hålla sig uppdaterade. [är inte mässor också en del av fortbildningssatsningar?] 
 
Nu har de korsdisciplinära team, modellerare arbetar med programmerare osv. Väldigt 
utvecklande för individen i helheten – en breddning. Men om man lär sig av andra inom 
samma fält (ex bara animerare) så kan man utveckla spetskompetens. Det som är bra med 
korsbefruktningen är att man lär sig hela spelutvecklingsprocessen. Man måste dock försöka 
hålla ihop animatörerna så de hittar naturliga forum att hjälpa varandra att utvecklas. 
Traditionellt kanske man har en animatörsavdelning vilket hade gett dem ett naturligt forum. 
Korsdiciplinärt lär man sig dock hela processen. 
 
Finns det andra bitar ni tittar på när ni sätter ihop arbetsteam än individers 

kompetenser? 

”Man önskar att man inte skulle behöva arbeta med personval. Som arbetsledare skulle jag 
tycka att det var bättre om alla var ‘likriktade resurser’.” Att bara se till personlighet kan göra 
det mindre flexibelt, dock kan det bli åt andra hållet – erik och lotta är fantastiska 
tillsammans. I första hand ser de på kompetensen, i andra hand till personligheten. Det går 
trender i hur man vill forma arbetsgrupperna. Först tycker man att man effektiviserar om man 
sätter alla animatörer tillsammans. Senare kanske man tycker att det är mer effektivt att göra 
det på ett annat sätt, så kommer det alltid vara, det handlar om att lära sig. 
 
Ibland kan det vara bra om alla animatörer är i en grupp, för då kan alla lära sig av den 

som vet har mer kunskap? Hur arbetar ni med detta? 

Han säger att helst bör man inte lägga sig i, men de har en diciplinansvarig i varje 
arbetsgrupp som är ansvarig för kvaliteten. Den ska se till att personer når dit de ska och 
utan att tilldela någon handledare. Om den diciplinansvarige ser att en kunskap hos någon 
skulle gynna den andre paras dessa ihop så att kunskaperna som behövs tillägnas. Det 
fungerar bra. Problemet som kan uppstå med korsdiciplinära team är att man bryter upp 
någons dagliga liv, och kanske hamnar efter tidsmässigt när den måste börja jobba på ett 
annat sätt. Men i princip fungerar disciplinansvaret jättebra. 
 
Hur har kompetensutvecklingen förändrats när det har gått svagare och när 

organisationen har förändrats? 

Han anser att det inte har gått svagare. Det som förändras när det går svagare är i hur man 
rekryterar, man har sällan råd och är mer selektiv, kanske ställer oftare frågor om man 
verkligen ska skicka någon på kurs och varför. De har skurit ner på nöjesbitar, t.ex. 



 
 

seminarier som kan vara roliga, utan åker snarare på mer seminarier som är relevanta och 
disciplinspecifika. För det andra kan vara teamutvecklande, men kan nog inte kallas 
utbildning. Men utbildningsinsatser har man inte råd att släpa efter med. Kan man inte 
leverera med kvalitet får man inte vara kvar i alla fall. 
 
Har andra samarbeten med andra organisationer förändras? 

Det blir en minskad kompetensutveckling inom hela branschen och kanske får prioritera den i 
sin disciplinkunskap. 
 

Om du skulle försöka kartlägga de informella processerna? 

Informella processerna: 
När man möts inom en disciplin, ”disciplinmöten” – man går igenom det som inte har gått 
bra. En slags ”agil arbetsmetod” Man går igenom vad som inte har gått bra och varför. Sedan 
försöker man hitta någon som kan det som personen saknar kunskap om och lär den det. 
Det är inbyggt i arbetet. Sedan formaliserar man hur det ska gå till. Detta görs rutinmässigt 
och är i den aspekten en formell process. 
 
Gör retrospektiva analyser på milstolpar i projekt (mellanlånga projektdelar). Efter upp till en 
månad kan man fundera på ”Vad har inte gått bra, vad kan vi lära oss av det?”. Mycket av 
det handlar om övergripande produktionsmetodik och arbetsflöden, snarare än t.ex. specifika 
animationseffektiviseringar, så skapa animationer som kan på ett visst sätt för att föra dem till 
nästa steg i produktionen. Detta ses som en naturlig del av medarbetarnas arbete, och man 
behöver någon slags producent. Det är ett sätt för dem att tillägna sig kunskap. 
 

Hur uppmuntrar ni till kunskapsutveckling? 

Uppmuntrar till nyfikenhet. Även genom att låta en disciplinansvarig (även kallad ”lead”) även 
sköta en omvärldsanalys och ta reda på om det är något organisationen behöver veta mer 
om, om någon bör skickas på kurs etc. Tydligast är inom programmering – ett 
överlevnadskrav, t.ex. om det kommer nya grafikkort måste man anpassa sig efter det. 
 
De uppmuntrar även till interna ”talks”. Man får en tid att prata en kväll framför de andra om 
sitt eget ämne. Det behöver inte vara något helt unikt, det enda viktiga är att man pratar om 
något som är en kunskap som andra på studion inte har. T.ex. kan det handla om varför det 
är svårt för en AI att gå igenom en dörr. Då kommer alla på studion veta lite mer än de visste 
innan. Allra minst så uppmuntrar det till en kultur där det är roligt att dela med sig. Man får 
vara lite ”kunskapshjälte” – ”jag kommer förmedla världsunik kunskap (i det här rummet)”. 
Det är viktigt att välja ett ämne där man känner sig trygg och säker på att ingen annan i 
rummet redan kan. Folk i spelbranschen är ju intresserade, och kommer lyssna om det 
handlar om spel. Sen är Dan glad för att det är allmänt bra att folk får ställa sig upp och 
prata. Det är absolut inget krav, så de allra tio första som vill vara uppe och tala är de som är 
vana vid att tala inför folk. 
 
Det svåra är att uppmuntra som är mindre benägna att prata inför andra. Det handlar om att 
hålla föreläsningarna lagom ofta. Det är väldigt nyttigt, och man får en sudd i lönekuvertet. 
Det är enklast att få de som gillar att prata, utmaningen är att uppmuntra resten – de kämpar 
med det och försöker hitta små smala områden. Detta gör att de informella 
kunskapsprocesserna formaliseras. 
 
Kan du se motsättningar mellan anställd och arbetsgivare i fråga om fortbildningens prioritet? 

Ja. Arbetsgivaren vill att de ska ha världsledande kompetenser, men samtidigt vill han inte 
att de ska byta jobb eller på annat sätt söka sig bort från företaget. Det är viktigt att 
fortbildningen är relevant för företaget och mer direkt kan gynna företaget, hellre än att det 
enbart är personligt utvecklande för medarbetaren som går en kurs. 
 



 
 

”Det kanske skulle göra mig till en glad och trevlig prick att jag gick en kurs i skrivande. Det 
skulle förmodligen också gynna arbetsgivaren eftersom att jag skriver mycket i arbetet. Det 
till trots ligger det för långt ifrån mitt yrke som HR-manager, och hade jag själv ansökt om det 
skulle jag ha sagt nej”. 
 
Det kommer alltid finnas en konflikt mellan fortbildning och produktion, men Dan menar att 
det är ganska liten hos Starbreeze. Det handlar om ganska få timmar i fortbildning, så det 
kanske inte har någon inverkan. Det finns en risk för att folk väljer bort fortbildning om det är 
en kvällskurs under crunchen (slutskedet då medarbetare arbetar under hård press). Så det 
kommer alltid finnas en motsättning. 
 
Vad bedriver ni för kunskapsutveckling på ett formellt plan förutom dessa talks och 

ansökningar om kurser? 

 
Formellt: 
De har utbildningsinsatser när de gör teknikbyten, det är formaliserat. Skickar folk i någon 
form på GDC och andra konferenser för att vara säker på att det inte händer något man inte 
redan vet om. Annars är information så pass fri och tillgänglig att man sällan behöver göra 
något specifikt. 
 
När någon/några utgör en kunskapskälla, hur uppmuntrar ni att det ska förmedlas? 

Dels har de sådana talks, men sen blir folk mestadels uppmuntrade av att man uppmanar till 
röra sig i studion att ”gå och fråga!”. Det handlar om att bygga upp en kultur där folk vågar gå 
och fråga, även om det ibland kan bli irriterande. 
 

Finns det något i ert arbetssätt eller spelbranschens arbetssätt som utbildningar kan ta 

efter? 

Generellt sett ta in fler föreläsare från andra branscher och mindre från spelbranschen. 
 

Hur ser kunskapsutbytet ut med andra organisationer? 

Dåligt då det är en väldigt hemlighetshispig bransch, de säger inte något till någon, ingen 
säger något till dem. På informella plan kanske det sägs mer. 
 

Hur mäter ni kompetens? 

Alldeles för lite och för dåligt, tror Dan. Idag går de på arbetsledare och producenters 
omdömen och rekryterar på traditionella sätt, såsom CV och intervjuer. Akademiska meriter 
värderas lägre än utförda prestationer, dvs de som skeppat spel som programmerare utan 
att satt sin fot i en skolbänk. Faktisk prestation smäller högre än akademiska poäng. 
 

Hur ser du på spelrelaterad forskning? 

Spelrelaterad forskning tycker Dan är jättespännande. De har många ”teoretiker” och han 
menar att de skulle ha stort utbyte av forskning. Dock uppskattas mest den 
populärvetenskapliga artikeln snarare än den faktiska forskningsrapporten. Den forskning 
som görs har företaget glädje av. 
 

Bedriver ni någon sådan forskning? 

Nej, det gör de inte. Vi har ett par gånger hjälpt någon uppsatsskribent, men inte på deras 
eget initiativ. 
 
Det händer att datavetenskapliga program får experimentera med problem inom 
programmering – uppsala universitet. 
 
Att forskning skulle kunna valideras enligt akademiska system skulle inte vara intessant för 
företaget, men det kan finnas enskilda individer som skulle vilja det. Alla har samma rätt att 
fortbilda sig, han tror inte att det kan finnas en motsättning i att en medarbetare vill ha en 



 
 

doktorstitel. Utförd prestation smäller högre än akademiska meriter. ”Alla har sin rätt att 
bevisa sig. Man får väldigt lite försprång av att säga att man har utbildning i någonting, det är 
fortfarande upp till bevis.” 
 

Var ni för samarbete med akademin? 

Bra med samarbeten med akademin, men de tar kraft från företaget. Som arbetsgivare anser 
Dan att ”De ska helst vara lättadministerade och givande.” Det kan finnas en oro för att om 
de exempelvis tar in någon kommer det att sakta ner produktionen och inte får ut någonting 
av det. 
 
De vill gärna vara delaktiga i nya forskningsrön, men är inte så intresserade av 
forskningsmässig validering. Sedan är de vana med att arbeta med sin egen bedömning som 
ledstjärna, och validering är det inte, om företaget tycker att det bra kommer de göra som de 
tycker. 
 
”Forskningssamarbeten skulle vara jättespännande, men jag skiter i valideringen” 
 

På ett kvalitativt plan, vilka skillnader och likheter ser du i kunskapsöverföringen som 

sker i akademin och i näringslivet? 

Jättestora skillnader. Kvalitativt skulle han säga att det är bättre i näringslivet, men det 
handlar om att det tar ett år att lära sig. Man får mer tid på sig att ta del av saker och ting, 
och han tror att när man går in efter ett år kommer kunskapen sitta bättre än det i en gammal 
akademisk kurs som man inte riktigt kan komma ihåg. Kunskapen i näringslivet sitter mycket 
starkare eftersom man får praktisk erfarenhet. “Kvalitetsmässigt ja, men rimlighetsmässigt 
nej.” Han tror att det är jättebra att kunna arbeta och utbilda sig samtidigt. ”Man har en slags 
skyldighet att hålla sig anställningsbar.” (=> lojalitetplikt?) 
 
Han tror inte att det finns någon motsättning mellan att en anställd skulle vilja fortbilda sig 
mer än vad som är tillåts/är möjligt. 
 

Inom ramen för vad förläggare tillåter, skulle samarbete med andra organisationer och 

akademin vara gynnsamt för er? 

Det tror Dan verkligen, hemlighetsmakeriet är “noja”. Han skulle gärna ser mer 
disciplinbaserad utbyte med andra spelstudior eller högskolor. Han vill koppla det mesta av 
utbildningen till disciplinen och den personen som är ansvarig för t.ex. animation ska kunna 
avgöra om det finns något utbyte att göra en högskola inom sin egen disciplin. Då bör det 
hållas på den nivån, inget hemlighetsmakeri behövs om arbetsmetodik och hantlag. Det görs 
på en mer intressant och avspänd nivå då. 
 
I eventuella samarbeten med andra organisationer skulle han vilja att respektive disciplin 
(exempelvis inom animering) fick träffas. Han skulle vilja att lärande skedde ”på den nivån”. 
Dan menar att det är en stor skillnad när utbytet sker på disciplin-nivå jämfört med om olika 
företagsledningar möts, och han tror att det finns mycket att hämta från det förstnämnda. 
”Hemlighetshysterin tror jag är överdriven.” 
 
Utifrån dina erfarenheter av samarbeten med akademin, finns det några skillnader i vad dina 

medarbetare arbetar mot och vad studenterna arbetar mot? 

Ja, i personalvetarprogrammet t.ex., så skickade Östersund flygfärdiga personalarbetare, 
medan Uppsala universitet skickar ut teoretiker för att lära sig praktik. I längden kanske det 
är bra att ha med uppsalastudenterna, men... 
 

Det har funnits en del resursbrister för animering etc, hur tycker du utbildningarna ska se 

ut? 



 
 

Dan säger att om man tittar på vad The Game Assembly och Playground Squad (PSQ) gör, 
och har intagningsprov och mycket projektarbeten under utbildningstiden är det bra. Men då 
är det mer yrkesspecifikt, inte som på Högskolan i Skövde. 
“Man vill få ut konkreta och lättstartade medarbetare med genuina kunskaper.” Mycket 
praktik, lätt att få jobb när man har gjort saker “på riktigt”. 

 

Intervju med Shams Jorjani på Paradox Interactive 

 
Sedan Shams blev anställd på Paradox har han jobbat med förläggarbiten – att hitta 
indieutvecklare, analysera om deras produkter kan bli kommersiella gångbara, ge dem 
pengar och starta upp en studio. 
 
Genom inkubatorn är idén att de kan ge dem ”pengar, marknadsföring och förlagskontrakt”. 
”Pitchar de en bra idé och är duktiga kan vi ge dem ALLT!” 
 
1. ”Dunka in i huvudet på studenterna att det är mer än att bara göra spel. Rent konkret görs 
det genom att knyta närmare band med affärsutbildningarna (Handels, Chalmers, SU). 
Studenterna ser då de existerande begränsningarna och att det affärsmässig behövs för 
konstellationen. Det krävs ordentligt entreprenörsskap för att industrin ska ta fart på allvar” 
Shams anser att fler från företagsekonomstudenter borde komma in i spelindustrin, då 
många spelutvecklare har svårt med affärsdelen av spelskapandet. 
 
“Att göra ett spel är inte bara att göra ett spel. Det är att starta ett bolag också. Man måste gå 
igenom hela den processen.”  
 
2. Exjobbet är en perfekt brygga in i näringslivet. Det är sällan man anställer juniora 
utvecklare , de måste jobba skarpt innan de anställs. 
 
3. Akademisk validering av kompetenser 

“Det är inte intressant överhuvudtaget.” 
 
”I slutändan handlar fortbildning om frågan ’leder detta till att vi säljer mer?’ och det tror jag 
inte att en PHD gör. Fortbildning ska leda till förbättrade produkter eller nya produkter som 
kan bli inkomstbringare.” 
 
4. Han tror dock att det kan finnas visst intresse för examen hos de enskilda personerna, ”ja, 
men inte så himla hög prio”. Mer intressant tycker han är att man exempelvis lär sig nya 
programmeringstekniker, ”nya skills för att förbättra arbetet direkt”. 
 
5. Shams menar att människor kan lära sig på Paradox, om de visar att de har viljan att lära 
sig. ”Jag kan lära någon hur man gör någonting, men jag kan inte ändra på attityder eller 
skapa drivkraft”. (<- en till koppling till relationik) 
 
6. ”Spelplan ska fokusera mindre på det akademiska och mer på speltävlingar (ex. SGA, 
GGA). Får unga människor jobba gentemot en förläggare de första åren blir det mer lärorikt 
direkt.”  
 
Om inkubatorn i Skövde: 
”Teamen är jättebra, kidsen är jättebra - hjälpen de får är undermålig. Jag har självklart inte 
hela perspektivet, jag vet inte exakt vad de får tillbaka. Jag sitter här och tycker att vi är bäst 
- för vi är bäst.” 
 



 
 

Johan Andersson på Paradox Interactive 
Hur värderar ni akademisk utbildning? 

Det kvittar. 
Andra organisationer 

Jobbat mycket med SGA 
 
Inlärning 

Skickar till GDC, det finns bokbudgetar och har möjlighet att gå på kurser 
“Man lär sig så otroligt mycket mer genom att göra saker än att läsa” 
Det gör man automatiskt när man gör nånting, när man sitter och programmerar. Man 
behöver inte någon särskild uppmuntran, utan det kommer med erfarenheten. 
De brukar skicka folk att föreläsa på olika utbildningar, 
 

Konflikt mellan fortbildning och produktion 

Det finns en konflikt mellan fortbildning och produktion, vinstdrivande företag. 
 

Hur ser ni på forskning? 

De har ingen forskning, utöver ex-jobbare som gör lite experiment. 
 

Forskningssamverkan med akademin? 

“Frågan är vem äger rätt till resultat och liknande, vissa saker vill man inte ha helt publikt ute 
heller”. 
 

Validering av poäng 

Skulle uppskattas av många medarbetare som inte tagit sina examen.  
“Det är väldigt många människor som inte har gjort klart sina examen för att de började 
jobba, det skulle uppskattas av dem.” 
 

Intervju med Robert Nyberg på Ubisoft 

Massive 
 
Lärandet på Massive 

Det finns inga givna program som alla får gå igenom, men det finns en blandning av 
möjligheter för lärande. 
● Interna workshops 

○ Workshops inom arbetsgrupperna 
○ Företagsvida dagar då de jobbar med sidoprojekt eller researchprojekt av 
eget intresse, men kan vara till nytta (enligt Google-modellen egentligen). En 
dag i veckan jobbar med sidoprojekt. I den populariserade versionen jobbar 
man med vad man vill. Men på Google är det hårt reglerat från ledningen vad 
man ska jobba med. 

● Genom Ubisoft har de ett antal “Akademier” (Ubisoft Campus): 
○ Samlar personer från hela världen genom Ubisoft för att studera olika 
metodologier inom programmering, game design, grafik, projektledning osv. 
○ Det finns olika steg av de här akademierna 
○ Sker på annan ort än på kontoret 
○ När någon återvänder från en akademi kan den hålla en föredrag för 
kollegorna om vad den har lärt sig 

● Kan köpa in kurser ibland 
○ T.ex. en person gick en avancerad kurs i anatomi för modellering 



 
 

○ Olika småprogram som de jobbar med internt för ledarskapsutveckling 
(kunskap för ledarskap) 

● Åker även på konferenser, mässor etc. 
 
Mellan individer: 
Ubisoft internationellt och Massive lokalt uppmuntrar till ett fritt kunskapsutbyte, en 
tillgänglighet på individnivå, vilket RN märker när han kommunicerar med andra på helt 
andra studios, det är lätt att få fatt i information och lära sig av andra. Det finns ingen given 
process, men “man ska lära sig av varandra” är en värdering som de vårdar och uppmuntrar. 
 
Hur uppnås det?  
● Genom att skapa möjlighet för workshops, men också småseminarier och föreläsning för 
det man arbetar med, nya “upptäckter” som man vill dela med sig kunskap om. 
● Har en intern Wiki där de dokumenterar hantverksinstruktioner. 

○ Handlar inte om att fördjupa sig i ett ämne, utan snarare om att dokumentera 
sitt arbete 
○ Många läroprocesser av dokumentation och att föra över kunskap genom att 

berätta om vad man har gjort 
 

Om man skulle kartlägga de här informella processerna, hur skulle det se ut då? 

Det skulle bli ett nodbaserat program 
Leads som knutpunkten och kommunikationsvägar som sen knyter till sig teamen. På en 
annan dimension skulle de ha de här fasta företagsdagarna då vi samlar hela företaget, på 
torsdagar har de ett möte för hela företaget. Då kan det vara givna punkter på kalendern där 
de t.ex. berättar om nya initiativ eller har gästföreläsare. 
 
Den ena skulle vara ett organisationsdiagram med kunskapsflöden och det andra skulle bli 
initiativ och insatser på två punkter primärt på en tidslinje. 
 

Hur skulle ni uppmuntra till kunskapsutveckling? 

De har årliga “utvecklingssamtal” (annual appraisal) med uppföljningar som är en stor 
process och tar många timmar av både individer och leads, de sker egentligen över hela 
Ubisoft. Utifrån det kommer ofta önskemål om initiativ, individuella kurser, inriktningar eller 
utvecklingsprogram 
. 
“Det är viktigt för oss att människor växer och utvecklas. Det är någonting som vi aktivt 
uppmuntrar och vi vill skapa tillfällen för lärande och inspiration. Det är en verksamhet som 
är väldigt beroende av intryck och input från omvärlden. Om vi inte har en känslighet för 
världen utanför och vad som händer, men även äldre saker också, så skulle vi stagnera. Vi 
skulle inte kunna växa och vara innovativa, och utan innovation har man ingen framtid i den 
här branschen.” - RN på Massive 
 

Kan det finnas en konflikt mellan anställda som vill fortbilda sig och företaget? 

Den kan finnas när det är kostsamt och det inte finns budget till fortbildning. Det är något 
som måste tas i beaktande när det gäller utbildningsinsatser. 
 

Vad kan du se för intern kunskapsutveckling? 

● Metodologi 
○ Tillvägagångssätt för att tillverka spel, processflöden, arbetsrutiner som kan 
leda till ett effektivare och smartare att arbeta, kanske i vissa fall mer 
ergonomiskt, mindre slitsamt för individerna. Processerna är på plats för att 
minska stress, öka tid för kreativitet och minska behovet av repetitiva 
arbetsuppgifter. 

● Finteknik 



 
 

○ Kvaliteten på arbetet, inte bara processen, utan också detaljnogrannhet. T.ex. 
om man ska modellera en människa finns givetvis utrymme för artistiskt uttryck, 
men det är ju främst i utformningen av människan (hår, frisyr, kläder, färgval, 
blicken), samtidigt måste man förhålla sig till anatomiska regler. Där kommer 
tekniken in, att ha kunskapen och förståelsen om begränsningarna för det man 
jobbar med, så att man skapar något så troget den inriktning man jobbar med 
som möjligt. “Att förstå egenskaperna i betong om man ska göra en 
betongmiljö”. 

● Artistiskt uttryck 
○ Ha en ambition av en artistisk nivå som sträcker sig över det som är 

traditionellt, typiskt och likriktat med övrig bransch. Att skapa en egen identitet med de egna 
produkterna, även i spelvärlden. 
 

Om en eller ett par individer utgör en kunskapskälla, hur arbetar ni med att föra vidare 

den kunskapen? 

Det arbetar de inte med så mycket på företaget. Om de skickar någon på konferens, så blir 
ett par individer kunskapskällor när de kommer tillbaka och får i uppdrag att skapa en 
presentation av vad de har lärt sig och presentera det för företaget eller ett team eller dem 
som det är relevant för. Alltså är individer en kunskapskälla främst när de kommit tillbaka från 
en kurs. 
 
Inom projekten finns det vissa som är “kunskapsbäraren”, art directors och game directors. 
Då ingår det i deras arbetsbeskrivning att sprida sin kunskap, det ingår i rollen. 
Vad gäller metodutvecklingar, de har workshops i verktygen som de arbetar med själva och 
lär ut dem till andra medan de utvecklas. 
 

Har ni någon förmedlare när det gäller kunskapen? 

Nej. Inte utöver de utdelade rollerna som t.ex. art directors som är projektledare och för 
över “vardaglig kunskap”. Det är saker som statusen i projektet, ändringar som har skett som 
alla behöver känna till, mjuka värden, beskrivning av vad det är för spel de jobbar med, vad 
de har för målbild, vad visionen för spelet är, konstnärlig inriktning och ton osv. 
 

Hur märker man av denna kultur av kunskapsutbyte i de mindre arbetsgrupperna? 

“En väldans förståelse och öppenhet, om man frågar någon något, så bemöts man med 
öppenhet och intresse och folk delar med sig. Det finns inte någon som bara bevakar sin 
egen intressesfär. Om man inte jobbar med den typen av värderingar, då kan man få 
personer som håller på information och använder det som ett maktmedel. Här är det snarare 
tvärtom, det är ett maktmedel att vara generös med sin informationsspridning. Vilket är en 
mycket bättre situation för alla inblandade. De som är duktiga med att sprida information blir 
ju uppmärksammade. Därmed etablerar man en starkare position inom organisationen“. 
 

Hur skapar ni arbetsgrupper? 

Allt de behöver titta på. Det måste vara en blandning av tekniskt kompetenta, nischade 
experter, kreativa människor, sociala kitt, visionärer, ledarskapstyper, kreatörer osv. En 
blandning av personer, så att de tillför olika saker över hela spektrat. De tittar på 
kompetenser i första hand. Men även “senioritet”, så att det finns en blandning av 
erfarenhetsbakgrund, så de som är mindre erfarna kan ha någon som kan ledsaga dem 
genom utvecklingen.  
 
Finns det sättet ni arbetar på som högskolor kan ta efter när de sätter ihop en avancerad 

utbildning? 

Kanske projektmetodiken. Att jobba i projekt tycker RN är viktigt. Just göra en 
sammansättning av olika kompetenstyper. Att inte bara titta på arbetsområdet, dvs om en 
tvärdisciplinär kurs som handlar om “utveckla din kreativitet”, då skulle det inte bara att 
handla om att stoppa in en 3D-grafiker, en projektledare, en programmerare och en animatör 



 
 

i gruppen. Utan försöka identifiera vem som kan vara ledare, vem som kan jobba mer social 
sammanhållning, någon som är kunskapsspridare. Om kompetensområdena är olika, men 
personlighetstyperna likadana, då kanske de i slutändan bara sitter och arbetar ensamma på 
varsitt håll och inte samarbetar. Det måste vara en mix av dem bägge. 
 
Man kan göra en grov estimering av personlighetstyper genom ett frågeformulär, då kan man 
skapa en metod för utvärdera dessa typer och para ihop t.ex. en utåtriktad programmerare 
med en introvert 3D-grafiker. Då skapar man blandningar som också är förutsättningar för 
framgång. 
 
Massive tänker på sådana värden när de sätter ihop sina arbetsgrupper. “Team är inte 
tvådimensionella, man får bättre utväxling av människor trivs socialt än ett gäng experter. 
Samtidigt får man bättre utväxling av ett sammansvetsat team med hög lojalitet om de får 
fördjupa och förbättra sina kunskaper. Man kan inte enbart titta på expertisen i området, men 
heller inte enbart på om personen är social eller innovativ. Innovatörer har ofta svårt att 
slutföra projekt, de behöver någon som kan hjälpa dem komma till ett avslut”. 
 

Finns det en konflikt mellan fortbildning och produktion? 

När det gäller fortbildning är de flesta i branschen rädda för att det kommer ta för mycket tid, 
drabba produktionen och komma för långt ifrån vardagen.  
 
De två viktigaste problemen: 
Den första saken som måste lösas är att sätta samman en kurs som är relevant. Sedan hitta 
ett sätt att göra så att kursen har minsta möjliga negativ inverkan på deras vardag. 
 
Kanske har man tid ett par månader efter releasen av ett spel. Högskolan kan lära sig att 
vara redo när branschen behöver det, istället för att tillhandahålla utbildning när det passar 
högskolan. Det är svårt för företagen att anpassa sig till högskolans schema, när de har 
möjlighet det är då behovet uppstår. 
 
Har ni något samarbete med akademin? 

Osäkert. Gästföreläsare kan ha kommit och examensarbetsstudenter, men inget mer 
djupgående hos akademin, däremot med KY-utbildningar. 
 
Hur ser utbytet ut med andra organisationer inom branschen? 

Det är ganska begränsat då det är en bransch som är präglad av många affärshemligheter. 
Alla håller nog sina utvecklingsmöjligheter för sig själva. Men det delas nog med en hel del 
på GDC och liknande konferenser. I öppna forum som GDC gör de en del saker när de har 
möjlighet och tar del av information. I enskilda kontakter med andra företag finns det nästan 
inget alls. Kanske lite informellt. 
 
Personligen tycker han att de skulle kunna utbyta mycket mer. Detta för att det finns vissa 
saker som de lika gärna kan dela med sig av, eftersom konkurrensen ligger i 
innovationsgraden, en högre nivå. För andra företag ska kunna kopiera det de har gjort 
genom att de pratar mer öppet om det, tror han att det skulle ta så lång tid att komma ikapp 
dem att de redan har innoverat en gång till. De kan få input som gör att deras nästa 
innovation kan bli bättre. Det är det kreativa arbetet och innovationsarbetet internt och framåt 
som är relevant, inte vad de har gjort historiskt. Skulle personligen vilja se mer öppenhet. 
 
Hur mäter ni kompetens? 

Främst genom intervjuer med leads och medarbetare. Även genom arbetsprover för de som 
ska rekryteras. Hastighet i programmering är viktigt, men går inte riktigt att mäta i mängd 
kod. 
 
Hur värderar ni akademiska meriter? 



 
 

Det är en del av lönesättningskriterierna. Det är viktigt, men inte viktigast av allt, utan att man 
förstår arbetsuppgifterna och gör det som ska göras. Uppskattar kompetens mer än 
akademiska meriter. 
 
“En av de stora grejerna som akademisk kunskap ger är forskarsinnet och vetenskaplig 
metodik. Nyfikenheten och aldrig nöja sig med att presentera ett arbetssätt är det bästa. 
Någon som pluggat kan vrida och vända lite mer på det och se på andra angreppssätt.” 
 
“Det jag uppskattar mest från högskolestudier är det vetenskapliga angreppssättet, inte den 
faktiska råkunskapen”. 
 

Hur värderar ni vidareutbildningar? 

Som en del av en karriär, avancemang i företaget. Livsnödvändigt för företaget att de jobbar 
med vidareutbildningar. Kan inte förlita sig på att det de behöver för att vara innovativa finns 
inom kontorens fyra väggar. 
 
Hur gör ni det? 
● Inspirationssessioner 
● Frikostig attityd gällande omvärldsbevakning 

○ Köper in spel som medarbetare får spela 
○ Tillhandahåller lokaler för spel- och filmkvällar 
○ Ibland brukar folk låna konferensrum för att ställa upp Warhammer-figurer 

 

Vad anser du om spelrelaterad forskning? 

Har läst för lite om spelrelaterad forskning. Rent logiskt tycker han att det är en nödvändighet 
att forska om spel. Forskning kräver inte en produkt som slutmål, utan kunskapen har ett 
värde i sig, något som ett företag har svårt att arbeta med då det är väldigt riskabelt om man 
inte når någonstans. 
 
Massive bedriver forskning: 
De gör saker som är tekniskt spekulativt, testar och utvärderar. 
 

Om er forskning skulle kunna valideras akademiskt, vad skulle det betyda för er? 

Forskninganslag kanske? Kanske att få resursstöd från någon nivå. Det kan uppskattas av 
medarbetare att t.ex. få en doktorstitel, det finns redan några disputerade i företaget. Det 
innebär högre kompetensnivå och forskningsförståelse, i dagligt arbete är det dock 
marginellt. 
 
Hur har du upplevt samarbete mellan akademi och näringsliv? 

Inte särskilt stor erfarenhet av samarbete mellan akademi och näringsliv. Men den har varit 
negativ, beroende på tröghet och oförståelse för branschen hos akademin 
(“branschfrånvändhet”). Ibland även från spelföretagens sida om förståelsen av behovet av 
akademisk anknytning. Mer branschinriktad forskning vore intressant. 
 
Branschen kan vara tydligare med vad de har för behov och vad de tror att de skulle kunna 
tillhandahålla för möjligheter för människor som vill forska eller göra examensarbeten, att det 
paketeras tydligare i förväg. 
 
Man skulle kunna ha labb för forskning inom grafik, interaktionsdesign och -teori, 
användarbeteenden, artificiell intelligens m.m. Problemet med forskningen inom de här 
områdena, men oftast inriktat på medicinsk visualisering. Branschen behöver kunskap om 
hur man kan “fejka” visuella beskrivningar. 
“Vi jobbar inte med simulering, vi jobbar med illusioner egentligen”. 

 



 
 

 

 

Intervju med Patric Palm, Hansoft 
Det är väldigt vanligt att man går en utbildning, men kunskapen fastnar inte riktigt och 
förändrar inte beteenden, så ibland kan det finnas en konflikt mellan fortbildning och 
produktion. Då kostar det bara mera tid. 
 
Med den agila metoden är informella processer invävt. 
Pair programming - Du har kanske en senior och en junior som programmerar i par, de skapar 

bättre problemlösning, men det skapar också väldigt stor grad av kompetensöverföring. Det 
är alltså två programmerare som sitter framför samma skärm och programmerar tillsammans. 
Man sitter vid samma skärm, en kodar och en annan tittar. Det går långsammare, men 
forskning har visat att det är mer effektivt, man begår färre misstag och har färre buggar.  
 
“Det är bättre att skriva på 50 rader kod än på hundra rader kod”. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pair_programming 
http://www.wikihow.com/Pair-Program 
 

Buddy check-in - Man får aldrig checka in kod själv. Det är alltid någon annan som checkar in 

ens kod. Det blir som en mini-code review, kan man säga. Det är på ett informellt sätt. När 
du är klar och ska checka in koden, så ska din buddy checka in den. Buddyn måste titta 
igenom och godkänna koden. Det är också ett annat sätt att skapa kompetensöverföring. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddy_check (begreppet kommer nog från detta i dykning, men 
används för att benämna incheckning av kod) 
http://www.codinghorror.com/blog/2009/02/whos-your-coding-buddy.html 
 

Dubbelutbildning - Många organisationer gör detta. Försöker om man åker ut på utbildning, då 

skickar man både den som är expert men också den som ska bli expert. Det kostar givetvis 
mer, men man skapar en lärosituation för den som är mindre kunnig och kan då på det sättet 
se de här bitarna med tacit knowledge (tyst kunskap) synliga. Det blir ett sätt att överföra dem. 

 
Inom agila metoder: 
Scrum Master 

Man låter den som är newbie bli Scrum Master, det är något många faktiskt gillar. Man låter 
den nyanställde bli Scrum Master, då måste de snabbt lära sig metoden och sätta in sig i 
arbetet. Man kastar ut dem i vattnet helt enkelt. Scrum Master ska inte vara en auktoritativ 
roll, utan en mer faciliterande roll, och då blir det mer uppenbart att det är så är fallet 
eftersom du har den mest juniora personen i gänget. Det blir uppenbart att den inte fått rollen 
för att den är mest erfaren eller bäst. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_%28development%29 Scrum används mest för 
programmering, kanske inte helt tillämpbart på andra discipliner? 
http://www.scrumalliance.org/articles/160-what-does-a-scrummaster-do 
 

Rotating Scrum Master - Används för teams som ska börja använda agila metoder. Då roterar 

man Scrum Master-rollen. Först får en i utvecklingsteamet får vara Scrum Master under de 
två första Sprinten i processen, och sen får en annan person vara det nästa gång, och så 
roterar man så där ett tag. Sen när man är klar med det väljer man en fast Scrum Master. 
Ofta blir det någon från QA. 
 

  



 
 

Intervju med Fredrik och Martin på 

Southend 
 
Southend grundades 98. De började som en AAA-studio men runt 2004 riktade de om 
fokuset och blev det första svenska spelföretaget som släppte spel till XBLIVE. Nu har drygt 
20 anställda och utvecklar spel primärt för digital distribution. (kända för ilomilo). 
 
Informella processer: 

Generellt som studio har de en ganska stor grupp individer som på eget bevågsöker ny 
kunskap om teknologi. Det sker på eget initiativ där folk sitter och googlar på de typiska 
informationsvideos och skickar till resten av företaget. Fredrik menar att de redan på 
rekryteringsnivå söker “den typen av driv”. De ser inget behov av att behöva förtärka det på 
organisatorisk nivå. 
 
Backseating är någonting som hjälper till på många sett, menar de intervjuade. När någon 
håller på med någonting spännande kan det samlas personer runt det skrivbordet. Genom 
sådana spontana händelser kan en hel del kunskap spridas. 
 
Formella processer 

Southend: 
När någon har extra mycket kunskap inom någonting och det upplevs att de skulle gynnas av 
att den kunskapen spreds så har de “sessioner” som den personen får hålla för att lära ut hur 
han/hon arbetar. Eftersom de är i konstant förändring så anser de att detta behövs. 
 
De arrangerar även möten inom disciplinerna där de pratar om nyheter, nya ideer, nya sätt 
att arbeta på etcetera. Detta sker ofta inom programmeringsteamen, menar Martin. Inom 
disciplinerna har man forum, med initiativ från disciplinansvariga, där man möts för att ta upp 
saker. De kallar det för “proficiency-möten” 
 
Lärandet sker framförallt från person till person. Sen har de även konto på GDC Vault  
 
”Vi skickar i regel inte iväg folk på kurs.” 
- Fredrik Erlandsson, Southend 
 
Extreme programming sysslar Southend med om de måste lösa någonting på kort tid inom, 
och när det inte går att lösa från två olika håll. Det kan var kompetensutvecklande. 
 

Utmaningar i kunskapsarbetet 

Det finns lite av en konflikt mellan produktion och fortbildning på Southend som varierar från 
fall till fall. Ibland så kan det handla om att man skulle vilja utveckla sina kunskaper i ett visst 
område när man är mitt i en produktion. I andra fall kan det vara ekonomiska eller 
tidsmässiga resurser som inte räcker till åt “drömutbildningar” för anställda - 
spetsutbildningar som inte finns på kartan om man är ett företag på 20 personer. Det händer 
även att någon föreslår “det här vill jag lära mig” och de inte man så chef måste avböja för att 
man inte kan se hur det direkt kan gynna företagets prestationer. 
 

Synen på akademisk utbildning och vidareutbildning 

Southend ser väldigt positivt på akademisk utbildning. Djup förståelse för vad som helst kan 
alltid bidra till gruppens kompetensutveckling. Southend anställer dock inte färska personer 
direkt från utbildningar utan att låta dem praktisera 6 månader innan de anställs. De vill se 
vad de går för, så ur den aspekten väger inte utbildning tungt, men det är alltid uppskattat 
och definitivt en merit. De väljer praktikanter utifrån arbetsprov. 



 
 

 
“Om man har varit en gameplay-programmerare och vill byta intriktning till grafik eller fysik så 
skulle det vara intressant”. Företaget har inte möjlighet att tillgodose sådana utbildningar och 
de menar att det inte finns någonstans i Sverige man kan gå för att få spetskompetens, 
exempelvis att lära sig hur Direct X, OpenGL och avancerade shaders fungar. “Det skulle 
innebära att man måste lära sig det på fritiden och ändå producera i samma takt.” 
 
Vidareutbildning för personalen skulle vara intressant för att höja högstanivån. “De som är 
bäst på det här grejerna jobbar på företag - de utbildar inte folk.” -Fredrik Erlandsson, 
Starbreeze 
 

Hur utbildningarna skulle kunna inspireras av deras sätt att arbeta 

“Jag tror det sker samma typer av kunskapsutbyten. En motsvarighet till hur vi utvecklas är 
att låta studenterna utbilda varandra. Hittar man individerna med spetskunskaper skulle man 
kunna försöka låta de andra lära av den.“ 
 
“Den här branschen är konstant i utveckling, och det finns ingen [person] som kan vara i 
konstant action på allting. För att på ett effektivt sätt kunna sprida ny kunskap snabbt måste 
man på något sätt försöka dra nytta av att personer har olika intressen och 
kompetensområden, och som är bra på vissa specifika saker, och låta få sprida den 
kunskapen till andra.” 
 
Forskning 

“Det bedrivs alldeles för lite forskning i den här branschen”. Southend skulle uppskatta för sin 
egen del uppskatta mer målgruppsforskning. De tror att det skulle göra att de förstår bättre 
vad som görs rätt, och vad som kan förbättras. 
 

Validering av kompetens 

De intervjuade på Southend tror att det skulle vara bra på längre sikt och kompetenser 
validerades till akademiska meriter. “Då skulle man se på deras resumé vad de faktiskt är 
bra på.” De intervjuade finner dock ett valideringmässigt problem med vissa saker som ingår 
i spelutveckling: “Den kreativa processen kräver ett väldigt kreativt arbetsätt av 
medarbetarna, något som är väldigt svårt att få ett kvitto på. Det är ofta det som är 
avgörande när någon ska bli anställd, vilket skiljer sig från många andra områden i 
näringslivet. Kreativitet önskas även där, men det krävs i kvadrat om du ska utveckla spel.” 
För att finna den krävs det att man måste se personen i arbete, menar Fredrik Erlandsson: 
“För en nykläckt student är 6 månaders praktik guld värd.” 
 
Samarbeten organisationer emellan 
Geografiskt nära samarbeten är de mest positiva, tycker southend. De har främst sökt sig till 
KY-utbildningarna. 
 

Intervju med Åsa på Avalanche 
 
Hur fungerar lärandet på Avalanche? 

Informellt: 
Konstant finns ett kunskapsutbyte. Uppmuntrar till öppna dialoger mellan olika discipliner. 
För ett par år sen introducerades mindre tvärdisciplinära team där de ansvarade för mindre 
delar av spelet. Men nu har de återgått till disciplinspecifika team, men traditionen av dialog 
finns kvar. 
Försöker alltid ge feedback, direkt på plats under genomgång ute i produktionen. 
 
Formellt: 



 
 

Workshops, seminarier. Inte så ofta eller kontinuerligt på företaget. Inget regelbundet alls. 
Dels många anställda på eget initiativ drar igång workshops. HR kommer uppmuntra denna 
typ av aktiviteter och fundera på hur dessa kan förbättras. Funderar på interdisciplinära 
workshops, t.ex. om programmerare kan hålla workshops för de som arbetar med design. 
 
Skickar folk på mässor. Dels är det mycket seminarier där, men även väldigt nyttigt för 
kontaktskapande och dialog med andra utländska företag för att lära sig t.ex. om hur de löser 
vissa problem. De flesta vill gå på mässor någon gång under sin karriär. 
 
Från ledningens sida: 
Finns ett genuint intresse för hur medarbetare mår, och hur motiverade och stimulerade de 
är i sitt arbete. Det kommer som ett resultat av hur man kan få utveckla sina kunskaper och 
kompetenser. 
 
Dels försöker de fånga upp vad medarbetarna kan och vill och följer sedan upp det. Det kan 
t.ex. handla om att de vill gå en krokikurs och då försöker ledningen fånga upp de 
individuella behoven. 
 
När det gick svagare: 
Tidigare var vi snabba på att rekrytera snabbt från spelutbildningar etc, men en viktig lärdom 
från det är att det gäller att kunna ta hand om personalen. Nu är de mer nogranna i vår 
rekrytering. Nu kan de ta hand om vår personal och deras kunskap bättre. 
 
“Ju fler juniora personer du har, desto fler seniora personer behöver du för att ta hand om 
dem”.  
 
Det var många av de mer seniora som kom tillbaka till företaget efter alla avskedningar. Om 
man kan göra länken mellan junior-senior en starkare relation och överför en mer kvalitativ 
kompetens och kunskap. Nu tar de in några få ex-jobbare och praktikanter för att de ska ha 
en chans att utvecklas och stanna kvar i organisationen. 
 
Vid rekryteringsprocessen: 
Fler personer är med i processen, fler steg. Inkluderar arbetsprover på alla discipliner för att 
värna om kompetensen då ett CV inte visar talangen hos den ansökande. 
 
Hur mäter ni kompetens? 

 
Vid rekrytering: 
De sammanväger arbetsprover med erfarenhet (vilka projekt och företag man har arbetat 
med) och utbildning. Framförallt inom programmering är utbildning en viktig del. Men 
erfarenheten är en viktig del. Sedan kompletteras det även med intervjuer. 
 
“Personlighet väger naturligtvis också in i en rekryteringsprocess, men vi har en väldig bredd 
av olika personligheter och är en öppen organisation” 
 
Söker inte några specifika personligheter. Men har en mängd olika nationaliteter, tycker att 
det är viktigt med mångfald även erfarenhetsmässigt. 
 
Söker gärna ett brett engagemang för spelutveckling, så medarbetare är motiverade i 
organisationen. Tänker mestadels på kompetens när de sätter samman 
teams/arbetsgrupper, ibland kan olika faktorer spela in, t.ex. personligheter fungera olika i 
olika konstellationer, men det är väldigt ovanligt att de tänker på det. 
 
Finns det saker i ert sätt arbeta som högskolor skulle kunna ta efter? 

 



 
 

De arbetar i team vilket ger en helhetsförståelse för hela produktionen. 
“Jag tror att överhuvudtaget försöka återskapa verkligheten så gott det går kommer att hjälpa 
de här studenterna. När de väl kommer ut i arbetslivet kommer de känna igen sig och det är 
lättare i en rekryteringsprocess kunna säga att man har använt samma processer och 
metodik som arbetsplatsen” 
 

Informellt lärande 

 
Det finns i det tvärdisciplinära arbetssättet, då man får olika input från olika discipliner och lär 
sig från varandra.  
 
“Det sker dagligen egentligen i just de samtalen som driver problemlösningen framåt i den 
dagliga produktionen. Det är där det tvärdisciplinära [arbetssättet] är det främsta informella 
lärandet.” 
 
Inom disciplinerna: Minst lika mycket, om inte mer, kollegor som sinsemellan bollar idéer 
med varandra. 
 
Pair-programming: “När det börjar nyanställda i företaget brukar vi para ihop ett par 
anställda, så att man snabbt ska komma in i hur vi jobbar” 
 
“Man är mer låst i sitt utvecklande om man inte har någon att bolla med dagligen.” På ett 
mindre projekt, t.ex. 15 personer, då kanske man måste ha fler medarbetare som är flexibla 
och omställningsbara i sin roll. 
 
Mindre grupper kan främja kunskapsutveckling. 
 

Hur ser kunskapsutbytet ut med andra organisationer? 

Kontakt med olika spelutbildningar. Personalchefer träffas i Dataspelsbranschens HR-grupp 
och där utbytes olika erfarenheter. 
Vill få in mer forskning. De har examensarbetsstudenter hos företaget, men vill gärna få in 
mer forskning som inte bara handlar om studenter som ska rekryteras. 
 
Ett problem i branschen är att det är väldigt få tjejer på företagen, vilket är något alla 
spelföretag skulle kunna bli bättre på. I det avseendet kanske forskning skulle kunna bidra 
med underlag för varför det ser ut så och vad som kan göras mer konkret. Men även gärna 
samarbeten inom dataspelsbranschen där detta kan diskuteras. Där finns det mer företaget 
och andra kan göra och bör göra. 
 
Det fanns någon intresseorganisation som hette Supermarit som handlade om att få in fler 
tjejer i branschen. 
 
När det gäller teknisk utveckling kan mer forskning göras. Vill ha mer forskning om 
målgrupper. 
 
En del förläggare har samarbeten med organisationer vars forskning företaget har haft 
förmånen att ta del av. 
 

Hur värderar ni akademiska meriter? 

“Det är viktigt, men erfarenheten väger tyngre. Har du ingen erfarenhet från spelbranschen 
får du en ganska brant inlärningskurva. Men det finns ju utrymme att ta in folk med 
akademiska meriter och arbetsprov om personen verkar ha potential att komma in och 
utvecklas i branschen.” 
 
Om man kan kompensera med arbetsprov istället kan man lägga undan erfarenhetsbiten och 



 
 

komma in med akademiska meriter. 
 

Vad är din erfarenhet av samarbete mellan näringsliv och akademi? 

“Ganska bra skulle jag vilja säga. Det finns ett bra och jämnt flöde av ex-jobbare som är ute i 
företagen där samarbeten mellan dem emellan funkar.” 
Samarbete med utbildningsanordnarna borde bli bättre, bli mer synkade med näringslivet. 
“Företagen borde vara ute mer i skolorna, men också där utbildningsanordnarna borde bjuda 
in företagen mer i planeringen av utbildningarna.” 
 
“Jag tror att de har ett bättre samarbete med näringslivet på de kvalificerade 
yrkesutbildningarna, det kanske skulle kunna bjudas in fler från näringslivet i planeringen av 
utbildningarna” 
 

Vad tror du om forskningssamarbete då? 

Om det är releveant för branschen, så vore det bra att göra. 
 

Hur tror du skillnaderna i kunskapsöverföringen är mellan utbildningarna och företagen? 

Det finns en stor skillnad i att praktiskt genomföra något och att kunna det i teorin. Ju närmre 
man kommer arbetslivet desto närmre kommer man själva utförandet. Kvaliteten på arbetet 
ökar när man är på arbetsplatsen då de har fler seniora medarbetare som kan bidra till 
kunskapsöverföringen på ett annat sätt än på utbildningarna. 
 
“I en utbildning får du kanske mycket av det här formella lärandet, medan man genom de 
mindre teamen etc på arbetsplatsen kan få det informella lärandet.” 
 

Finns det en konflikt mellan fortbildning och produktion? 

Produktionen kommer alltid prioriteras först, så det är kanske där konflikten ligger. Av 
naturen kanske man tänker mer kortsiktigt när man är under press. Det som inte ger direkt 
resultat nedprioriteras. 
 

Vad skulle det innebära om er personal kunde vidareutbilda sig parallellt med jobbet? 

“Jättemycket. Vi försöker alltid uppmuntra för att hålla en bra balans mellan jobb och fritid på 
något sätt, så vi förstår att deras jobb inte är allt.” 
 
“Man kan uppmuntra för utbildning, så att [medarbetare] hela tiden ska utvecklas och känna 
stimulans genom att utvecklas. Det tror jag är jätteviktigt för att man ska trivas med det man 
gör.” 
 

Validering? 

“Är det någon sån form av vidareutbildning tror jag det skulle vara uppskattat. I många fall 
kanske det är snarare så att man går en kurs på fem tillfällen... Det beror ju lite på hur 
utbudet framöver ser ut.” 
 
“Säg att högskolorna kan erbjuda mindre kurser där de kan lära sig delar som de behöver för 
sitt jobb och som de dessutom kan få akademiska poäng för, det är väl jättebra för alla?” 
 
“Problemet är väl att de flesta är så pass erfarna att dagens kortare kurser är på den nivån 
att det inte blir tillräckligt mycket, dvs att man snarare hittar dessa utomlands eller inom 
andra organisationer än högskolor. Det är en fråga om vad för utbud som finns.” 
 

“Vi har en stark företagskultur där kanske utbildning skulle kunna ta större plats i den.” 

  



 
 

Intervju med Oscar Burman på Easy 
 

Lärandet varierar beroende på var man tittar. De som får en ledarskapsroll får en ledarskapsutbildning 

– 3 * 2 dagar som finjusteras på årlig basis i förhållandet till feedbacken. 

 

Det dagliga  lärandet sker från seniora till juniora. Det är möjligt att de gamla rävarna också får lära sig 

av de yngre. 

Det mesta lärandet sker informellt i det dagliga arbetet, men de har också lunch and learn. Mail 

skickas ut och de får signa upp. Det kan handla om alltifrån momsfrågor och avhandlingar om genus 

eller målgruppsfrågor till ideer inom speldesign. 

Swedish game developer forum – programmerare inom spelbranschen samlas och pratar 

spelutveckling. Det är någonting som Oscar har varit med och skapa. 

De skickar folk på konferenser GDC och Nordic Games. 

För att förstärka det informella lärandet arbetar Easy Studios inte med något speciellt. ”Man förväntar 

sig nästat att det ska ske lite per automatik, att lärandet sker under arbetets gång.” Teambuilding 

hjälper lärandet och det anser Oscar att det arbetar med. 

Flaskhalsar i form av snefördelad kunskapsnivå - ”Det handlar om att ge dem tid”. ”Att jobba med spel 

är väldigt få förunnat, och det är tur det fångar människor som är väldigt drivna och intresserade. 

Samarbeten med andra organisationer sker på ad-hoc-basis. Medarbetare skulle uppskatta det om 

kvaliten var tillräcklig. Det finns krav på spetskompetens för att samarbeten ska vara intressant. De 

stöder svenska spelutvecklarskolan och kth så mycket de kan. De är med i ledningsgrupperna för alla 

svenska spelutbildningar. 

Spelutbildningarna lyssnar mycket på utvecklarna anser Oscar. På Easy har det haft svårt att hitta bra 

webutvecklare, eftersom spelutbildningarna traditionellt är intriktade på konsolspel försöker det styra 

utbildningar åt webhållet. 

På animationssidan har de en animatör som går en spetsutbildning vid sidan av jobbet. Han grävde 

upp den utbildningen och ville gå den också betalade de för den. De har inga 

forskningssammarbeten. 

Oscar anser att man märker att det är svåare att hitta bra personal som ett resultat av att YH-

utbildningar lades ned. 

Ta tillvara på lokala talanger! Informella kontakter under brännboll gynnar kompetensen. 

Lärosäten; 

Tid, intresse, kompetens, gärna ha varit i branschen, se vad som behövs, inte sitta på sin kammare 

och tänka utan hålla fingret i vattnet. 



 
 

Man kan inte bara anställa veteraner. Man behöver också unga, hungriga och formbara. Det har varit 

väldigt fokus på veteranerna och svenska spelbranschen har varit väldigt dålig på att anställa 

nyutexade.  

Intervju med Tommy Palm - Fabrication 

Games 
 

Tommy ser en fördel med att man har alla utbildningsintriktningar sida vid sida. 

Vid exjobben handlar det nästan om spelrelaterad forskning. Sixsix i Kista verkar inte få något konkret 

ur sin forskning – när man får så mycket resurser så borde det leda till något.  

Själv hade han ambitionen att få en doktorstitel. Han upplever att de på programmeringssidan inte 

bryr sig om att bli klara. Det är hyffsat vanligt att folk åker till GDC och föreläser – och där krävs höga 

krav på form, höga krav på föreläsare som kommer. Lite klubb för inbördes beundran, och tillhör man 

inte den klubben 

”Folk ska få fortsätta göra sina egna spel” – det är inte helt lätt att göra. Frånvaron av 

konkurrensklausuler gör att de kan fortsätta med sina hobbyverksamheter, vilket kan vara både en 

kunskapskälla och en kreativ källa som kan gynna företaget. Det dyker upp annan problematik dock: 

vissa vill behålla sina hobbyprojekt som sina, och vissa behåller sina bra idéer för sig själva. De vill 

dock vara generösa mot sina anställda så de kan få generositet tillbaka. Öppenhet är ett av deras 

ledord. 

Långa utbildningar är bättre – 4,5 år tycker han är bra. Programmering och illustration. De som ska bli 

game designers bör kunna mycket programmering först.  De är riktigt duktiga designers skulle 

behöva 3 års programmering. 

Indietrenden 

Det var lättare att hitta folk förut. Nu vill folk göra sin egen grej. Det händer att folk tackar nej till 

praktik för att istället göra sin grej med en handledare på skolan. Detta anser Tommy kommer 

försvåra för dem i ett senare skede när de behöver pengar.  

 

  



 
 

 


