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Abstract 
Uppsatsen är en beskrivning av en iterativ prototyputvecklingsprocess 
baserad på en scenariodriven designmetod. Processen ska avslöja den 
eftersökta funktionaliteten och behovet av ett rekryteringsverktyg för 
arbetande inom spelutvecklingsindustrin.  
 
Texten presenterar först mål och problembeskrivning för arbetet, därefter 
en bakgrund om rekrytering och en metodbeskrivning som baseras på 
scenariodesign.  Arbetsprocessen genomförs där rekrytringsprototypen tar 
form och utvärderas av spelproducenter, samt en analys av arbetet där 
resultaten presenteras och en avslutande diskussion. Uppsatsen och verket 
resulterade i ett head-hunting-verktyg för rekryterare.  
 
Nyckelord: Scenariodriven design, Funktionalitet, Rekrytering 
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Inledning 
Idén 

”Bristen på kompetent personal är alarmerande för 
dataspelsföretagen och många vänder sig direkt till studenter 
under utbildning för att hitta kompetens.” 

 
Ovanstående citat hämtad ur artikeln Satsning på dataspel helt rätt i tiden – 
Skövde ett nationellt centrum för dataspelsutveckling (Tshibanda, 2006) i 
kontrast till det faktum att det examineras cirka 300 studenter per år1 inom 
området för dataspelsutveckling enbart i Sverige, samt att det existerar 
cirka 400 spelrelaterade skolor världen över enligt International Game 
Developers Association (2003)2 vilket väckte mitt examensarbete till liv. 
Jag har länge haft idén, tillsammans med Sebastian Badylak och Henrik 
Törnqvist, att skapa ett community för studerande inom 
dataspelsutveckling, samt hobbytillverkare av spel och alla andra som vill 
arbeta inom området för dataspel. Detta har vi valt att kalla Independent 
Game Developers Initiative (IGDI). Communityt avser att göra det möjligt 
för fler independentutvecklare att träffas, bilda kontaktnät och visa upp vad 
de kan. Och visst, det finns många communityn som till exempel CGtalk3 
där feedback och portfoliouppvisning är huvudingredienserna. Det finns 
även problemlösningsforum som till exempel GameDev 4 , men också 
communityn som har fokus på spelutvecklare där dessa kan tycka, tänka 
och resonera kring spel i största allmänhet, till exempel 
GreatGamesExperiment 5 . Dock finns det fortfarande inget som tar 
essensen av dessa tre olika, men ändå liknande, communityn. Vår tanke var 
att samla alla dessa under ett och samma tak, hjälpa folk att hitta andra 
spelutvecklare till spännande spelprojekt och samtidigt uppvisa sin förmåga 
och sitt kunnande. Om det är möjligt att motivera arbetssökande att uppvisa 
sina förmågor och kunnande i ett gemensamt forum genom att utveckla 
spel och visa dem så kommer spelindustrin att vilja se dem. De är en stor 
potentiell pool av arbetskraft. Detta är vad spelproducenter behöver i 
dagsläget och framtiden. Spelföretagen behöver talangfull personal. 
Uppenbarligen är rekryteringsprocessen lång, dyr och framförallt 

                                                
1 Siffran är tagen från VHS antagningsstatistik och innefattar enbart utbildningar med “data-/datorspel” som en 

del av utbildningsbenämningen. Statistiken innefattar endast antagningar från åren 2004, 2005, 2006. 
2 www.igda.org/breakingin 
3 http://forums.cgsociety.org/ 
4 http://www.gamedev.org/forum/ 
5 http://www.greatgamesexperiment.com/ 
 



 

 2 

tidskrävande, samtidigt som spelföretagen inte kan finna kandidaterna de 
eftersöker. Än tydligare blir det när jag läser Menchers artikel The First 
Step - Getting a Game Industry Job: Part One (Mencher, 2006, s.1) där han 
skriver: 
 

"The average game company receives over 100,000 
unsolicited resumes every year [...]  
 
Och fortsätter (Mencher, s.4): 
[...] HR6 will present to the hiring manager a stack of 100 
resumes that seem to qualify for the job. That's right, resumes 
that seem to qualify. Typically, the HR people screening your 
resume know little about the games industry [...]” 

 
Vi vill skapa en CV-/portfolio-databas för just dataspelsproducentindustrin; 
en rekryteringsplats. Det finns ett stort antal rekryteringhemsidor som 
Monster 7  eller Stepstone 8  som uppenbarligen inte är optimerade för 
eftersökningar av kandidater för dataspelsutvecklingsindustrin. Detta vill vi 
uppnå. För att spelproducenterna ska lockas till att använda communityt 
som en rekryteringsplats krävs en population. När företagen lockats behövs 
ett verktyg för att söka reda på den personal de behöver. Detta är vad mitt 
examensarbete kommer att bestå utav, arbetsprocessen för att skapa ett 
rekryterings-/sökverktyg specifik för denna bransch.  

Utveckling 
Utvecklingen av detta examensarbete har utgjort en del av det inledningsvis 
beskrivna communityt vilket är namngivet Independent Game Developers 
Initiative.  
 
Sebastian Badylaks examensarbete ”Independent Game Developers 
Initiative – utvecklingen av användarprofilen till en webbaserad mötesplats 
för dataspelsutvecklare” har genomförts parallellt med mitt examensarbete 
då dessa behandlar ett och samma community, men två olika delar av det –
populationen och företagen. Relationen arbetena sinsemellan har pågått 
under en tjugoveckorsperiod och under denna utvecklingstid har jag och 
Badylak periodvis arbetat tätt ihop då vi genomfört intervjuer på samma 
företag samt planerat viktiga milstolpar gemensamt. 
 

                                                
6 HR är förkortningen av Human Resources alternativt Human Relations 
7 http://www.monster.se 
8 http://www.stepstone.se 
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Badylaks arbete avser att utforma en arbetssökandes (eller icke-
arbetssökandes) användarprofil till innehåll och uppbyggnad. Badylak har 
arbetat utifrån en användarcentrerad utvecklingsmetodologi. Mitt arbete 
behandlar kraven och utformningen av ett sökverktyg för IGDIs portfolio-
/CV-databas som skall användas av rekryteringspersonal inom företagen.  

Problembeskrivning och Frågeställningar 
Mitt problem och mål är att undersöka hur man ska skapa ett verktyg till 
communityt som ansvarig personal för nyrekrytering på spelföretagen kan 
använda sig av för att finna ny talangfull personal på ett effektivt sätt. Detta 
är extra svårt då kreativa yrken inte bedöms lika mycket av CV eller 
personliga brev, utan arbetssökanden bedöms huvudsakligen på grundval 
av deras portfolios och rekommendationer/kontaktnätverk (givetvis avser 
detta inte en tjänst där kandidaten ska ha en ledarrelaterad roll). Detta är en 
stor skillnad gentemot vad en generell e-rekryteringssajt erbjuder, som till 
exempel Monster eller Platsbanken. Mitt verktyg måste därför hantera 
ytterligare funktioner som inte existerar i deras verktyg utöver de mer 
generella kraven.    

Syfte och Mål 
Rekryteringsverktyget ska utvecklas i två iterationer så att arbetet att ska 
kunna genomföras ordentligt. Detta ska uppvisa utvecklingen av 
funktionerna emellan dem för att urskilja vilka funktioner som är 
nödvändiga för att finna kompetent och talangfull framtida personal. Detta 
ska bli ett komplement till de existerande rekryteringsmjukvaror (som till 
exempel Vurv9) samt de kanaler som redan finns tillgängliga och används 
av branschen. Mitt huvudsakliga mål med arbetet är att utveckla två 
prototyper och på så sätt utföra två iterationer, vilket skall utvärderas och 
analyseras av representanter inom rekryteringen från spelbranschen. Den 
sista prototypen är min slutprodukt och mitt slutgiltiga mål i detta 
examensarbete; en representation av funktionaliteten som kommer att 
ställas på det framtida verktyget. Mitt personliga mål med arbetet är att 
fördjupa mina kunskaper inom området för MDI 10 ; kravhantering, 
utvärdering och funktionsdesign.  

Avgränsningar 
Jag avgränsar arbetet till att utforska funktionerna, det vill säga att uppvisa 
de krav på vad systemet ska kunna utföra med hänsynstagande till 

                                                
9 http://www.vurv.com/ 
10 MDI (engelska HCI) betyder Människa-Dator Interaktion (engelska Human-Computer 
Interaction) 
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begränsningarna i systemet. Jag kommer inte att utforska användbarheten 
som kan definieras av den internationella standarden ISO 9241, avsnitt 11: 
 

”The extent to which a product can be used by specific 
users to achieve specific goals with effectiveness, 
efficiency and satisfaction in a specific context of use”  

  
Detta innebär även att den visuella upplevelsen och presentationen av 
fullständig information för användaren kommer att vara begränsad. 
Däremot kommer somliga justeringar att göras i den visuella 
presentationen för att undersöka om missuppfattningar skett emellan 
prototyperna. Detta kommer att förklaras mer i arbetsprocessen.    
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Bakgrund 
Bakgrunden syftar till att öka förståelsen för hur en rekrytering, både för ett 
typiskt kontorsjobb som ett kreativt yrke fungerar. Samt vad som ska kunna 
uppvisas av en ansökande för att genomgå en rekryteringsprocess. Detta är 
en viktig komponent för att förenkla arbetsprocessen och möjliggöra min 
prototyputveckling. 

Den klassiska rekryteringsprocessen 
Rekryteringsprocessen består av en lång serie moment, fler än de som här 
nedan presenteras. De som presenteras är de sju första momenten som 
behandlar anskaffandet av kandidater (från att behovet redan blivit 
upptäckt) till att beslutet tas om vilken kandidat som företaget vill ha. Detta 
är den klassiska modellen för en rekryteringsprocess. Detta syftar till att 
ligga till grund och öka förståelsen för vilka eventuella steg som 
rekryterare nyttjar för en nyanställning. Det ska även ligga till grund för att 
utvärdera ytterligare krav som kan ställas på prototypen. Denna modell är 
hämtad ur en Internetskrift vid namn Rekryteringsakuten 11 , som är 
publicerad och skriven av Robert Capotondi vilken även skrivit ett flertal 
böcker inom ämnet (Capotondi, 2007). 

Arbetsanalys/Arbetsbeskrivning 
Innan arbetsbeskrivningen skapas för en kandidat att läsa i en platsannons 
så skapas en arbetsanalys. Skillnaden mellan en arbetsanalys och en 
arbetsbeskrivning är att arbetsbeskrivningen ska vara en attraktiv variant av 
arbetsanalysen. Beskrivningen ska vara lättläslig och förstålig, samt visa 
upp en positiv beskrivning av platsen medarbetarprofilen ska fylla. Den ska 
även beskriva jobbets huvudmål och de fem kritiska moment som 
rekryteraren anser är viktigast hos en kandidat. Beskrivningen ska 
ytterligare förklara vad det är för teknisk kompetens som söks, om det är en 
team-person och vem kandidaten kommer att rapportera till.  

 

Platsannons 
Denna del använder sig av arbetsbeskrivningen, där rekryteraren plockar ut 
de 2-3 absolut kritiska momenten av de fem valda. Här ska man 
konkretisera mål, ansvar och handlingsområden. Även de mjuka 
egenskaperna (trevlig, utåtgående, positiv) kan vara av betydelse. 
Platsannonsen ska presentera företaget på ett positivt sätt. Viktigt är att 
ställa upp några minimikrav för att träffa kandidater med ”rätt” typ av 
erfarenhet och utbildning. 
                                                
11 http://www.rekryteringsakuten.se/ 
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Gallring & bedömning 
Denna del av arbetet består av att filtrera bort icke-kompletta ansökningar, 
de som inte uppfyller minimikraven, avsaknad av jämförbara meriter med 
de uppsatta kraven som finns på arbetet och avsaknaden av en 
utvecklingskurva som pekar uppåt. Detta är den första gallringen. 
Rekryteraren delar upp alla ansökningar i tre olika högar; Ja, Kanske och 
Nej. De undansparade högarna ska inte innehålla fler än dubbelt så många 
som du har som avsikt att kalla på intervju. Andra gallringen avser att 
rangordna de ansökande i två högar; intressanta och bäst kvalificerade samt 
kvalificerade och mindre intressanta kandidater.  

 
Telefonintervju 
Detta är nästföljande steg i arbetsprocessen och är till för att ”känna av” 
kandidaterna, ställa frågor till dem och få en första kontakt för att utifrån 
detta avgöra om det är värt att kalla dem på en anställningsintervju.  

 
Anställningsintervju 
Detta steg avser att undersöka kandidatens mjukare kompetenser, så som 
social kompetens och motivation, samt stämma av kandidatens 
kompetenser och målsättningar med arbetets krav. Det ska leda till en 
komplett bild av kandidaten som person.  

  
Referenser 
Referenserna ska undersökas i detta skede. En referens kan vara så väl en 
kollega, chef, vän eller släkting. Rekryteraren ska kartlägga kandidatens 
samarbete med referensen och deras roller vid tidpunkten för samarbetet, 
samt deras senaste kontakt. Hur var arbetsmiljön, arbetskvalitén, systemen 
de använde vid denna tidpunkt. Det är även viktigt att få reda på 
referensens nuvarande arbete och befattning också för bedömningen av 
kandidaten. Referensen ska ge svar på kandidatens svagheter och styrkor, 
bästa insats/projekt enligt dem, team-arbete, betydelsefulla insatser, arbete 
under tidspress, verbal och skriftlig förmåga, hantering av kritik, intresse 
och engagemang, initiativ, karaktär, värderingar. Detta är några av de saker 
en referens ska kunna svara på, samt kunna stödja med exempel. 
Referensen ska även kunna motivera varför kandidaten är en 
starkare/svagare kandidat än andra som sköter samma arbetsområden.  
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Bedömning & Beslut 
Kandidatens meriter ska vara jämförbara med arbetskraven, kandidaten ska 
uppvisa en positiv utvecklingskurva, god karaktär, integritet och 
värderingar, tydliga personliga målsättningar och engagemang, drivkrafter, 
initiativrikedom, erfarenhet, utbildning, analytisk förmåga, god intellektuell 
kapacitet, för att bara nämna ett fåtal av de viktiga komponenterna som ska 
övervägas vid beslutet av en rekrytering. 

Vad eftersöks vid rekryteringar inom kreativa 
industrier? 
En väldigt tydlig skillnad existerar mellan en ansökan för ett icke-kreativt 
jobb och ett kreativt jobb, är att du ska kunna bevisa att du kan det du gör. 
Du ska med andra ord ha en portfolio. En portfolio avser att påvisa dina 
kvaliteter och dina tidigare produkter/produktioner. Det är möjligt att 
urskilja fem huvudkomponenter en arbetssökande ska ha för att enklare 
ansöka, samt få sin ansökan behandlad, till en tjänst för att öka chanserna 
att få ett jobb . Nedan kommer det att presenteras tips och idéer som är av 
vikt att belysa. 

Networking 
I artikeln Creative Urges i den engelska tidskriften The Guardian behandlar 
Hillary Freeman (Freeman, 2004) den kreativa industrin och hur man får ett 
jobb som de beskriver. En viktig aspekt artikeln tar upp handlar om 
personliga nätverk och dess betydelse: 
 

"Networking is of paramount importance across all creative 
industries. Careers can be made or broken by the number 
and quality of your contacts and also your reputation on the 
professional grapevine.”  

 
Även Mencher påpekar detta i First step – Getting a Game Industry Job: 
Part One (Mencher, 2006, s. 5): 
 

“Job-hunting is like selling anything; it's a number's game. 
The more contacts you make, the more likely you'll get sold 
[...]”  

 
Och fortsätter i den påföljande artikeln First step – Getting a Game 
Industry Job: Part Two (Mencher, 2006, s. 2): 
 

“[...] realize the importance of maintaining solid references. 
When your potential employer calls for references, you 
should be able to immediately provide a list of at least three 
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people, including current contact information, who you know 
will give you positive feedback.” 
 

Viktigt att belysa är att Ernest Adams (Adams, 2003) inte tycks hålla med om 
detta då han kommenterar talesättet ”det handlar inte om vad du kan, utan vem du 
känner” som han anser är ett cyniskt sätt att se på industrin, men erkänner att det 
till viss del är sant. Det viktigaste är att du kan bevisa vad du kan eftersom 
konkurrensen är hård.    
 

CV och Personligt brev 
I artikeln First step – Getting a Game Industry Job: Part Two (Mencher, 
2006) tydliggör Mencher att ett CV och ett personligt brev är av stor vikt 
vid första anblick. Det ska vara “to-the-point”, det vill säga kort, koncist 
och lättläst. Dessutom är det viktigt att den ska särskilja sig från alla 
andras.  

Hemsida 
Adams understryker, i Break into the Game Industry – How to get a job making 
vidoegames, att en egen hemsida är fördelaktigt för alla arbetssökande, något även 
Samuel Crowe (Crowe, 2006, s.5) påpekar kort och koncist: 
 

“Having a website with samples is the best way to market 
your skills.” 

Portfolio 
Det är viktigt att enbart visa upp det absolut bästa i din portfolio och att man 
noggrant läst företaget guidelines. Det verkar inte vara helt ovanligt att innehållet i 
portfolios, precis som för CV och personliga brev saknar kvalité. Ansökande 
presenterar ofta irrelevanta och sämre skapade produkter, för att uppvisa att de 
kan täcka in ett större kunskapsområde istället för att visa sitt bästa alster inom ett 
specifik område. Samuel Crowe (Crowe, 2006, s.5) skriver: 
 

“When you submit your portfolio or website to a company 
there is a good chance that it never makes it into the hands 
of the Lead or Director in your area of employment. Larger 
companies have Human Relations personnel review the 
material that is sent in. They have specific guidelines on 
what to look for and if those guidelines are not met, you are 
filed in file 13 (trash). The reson is time.” 

 
Detta ger inte enbart en förklaring om varför en portfolio ska hållas kort 
och kvalitativ, utan även hur din portfolio genomgår ett steg i processen 
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hos en HR person innan en kunnig person kan/vill utvärdera den. Det ger 
även en anledning till att enbart presentera ditt bästa material.  

Business Card 
Ett annat verktyg för en arbetssökande, enligt Ernest Adams (Adams, 2003, 
s.175) är att kunna tillhandahålla alla personer inom industrin ett visitkort, 
detta för att: 
 

“…remind them later that you exist, and that tells them 
how to get in touch with you.”  

Erfarenhet 
Erfarenhet som förenar spelutvecklingserfarenhet med det jobbet du söker 
är av stor vikt, dock är generellare former av erfarenhet mindre intressant, 
menar Marc Mencher i sin andra artikel i artikelserien First step – Getting 
a Game Industry Job (Mencher, 2006, s.2): 
 

“if your work accomplishments can be highlighted in a 
way to demonstrate benefit to game development then 
include it. If not, keep it off the resume.”  

 
I detta avsnitt har en total genomgång av en klassisk rekryteringsprocess 
presenterats, vilket syftade till att öka förståelsen hur en rekrytering 
fungerar samt vad de tittar på hos en kandidat. Dessutom har det även 
presenterats vilka krav som kandidaten själv måste ställa på sitt eget 
arbetssökande, samtidigt som det visar vad kreativa branscher vill se hos 
dem som ansöker och vad de anser vara väsentligt för en kandidat för att 
kunna marknadsföra sig. Nästkommande avsnitt avser att förklara metoden 
som resten av arbetet kommer att bestå av. 
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Metod 
I metodavsnittet är mitt mål att presentera den metod jag använt mig av för 
att uppnå mina mål med arbetet, vilka är tidigare beskrivna i inledningen. 
Denna metod är baserad på Designing Interactive Systems (Benyon, Turner 
& Turner, 2005).  

Val av metod 
Min metod består av en scenariobaserad design. Mitt val av metod vilar på 
premisserna att den scenariobaserade designen är effektiv när det gäller 
faktorer som tidsbrist, avsaknad av (monetära) resurser och designens 
kompatibilitet med existerande designer. Existerande design definierar jag 
de existerande produkter som spelföretagen använder i dagsläget i sin 
arbetsprocess. Min produkt ska vara kompatibel med dem. Den ska med 
andra ord fylla ett behov vilket dessa existerade produkter saknar och inte 
konkurrera med dem. Detta är extra viktigt för mig under min tjugo veckor 
av utveckling i examensarbetet. En annan anledning till mitt val av en 
scenariobaserad design är att den inte tar direkt hänsyn till eller placerar en 
större vikt kring generella lösningar som redan existerar. Den lägger istället 
större vikt vid reflektion och direkt handling. Metoden i sin helhet består av 
fyra delmoment, fast jag har valt att enbart genomföra de tre första 
delmomenten. Det fjärde delmomentet består av att dokumentera den 
kompletta funktionaliteten av systemet inför implementeringen.   

Tre delmoment 
Anledningen till att jag valt att avgränsa mig till de följande tre 
delmomenten i min scenariobaserade design är att målet med arbetet enbart 
är att uppnå två iterationer av prototypen. Det fjärde och sista momentet 
kommer således inte att presenteras ytterligare. Det första delmomentet 
(namngiven Förarbete) ska vara till underlag för resterande moment av 
processen. Nästföljande steg kommer att bearbeta de funktionskrav som 
ställs på min prototyp och har namngivits Kravhantering och slutligen 
utvecklas prototypen iterativt för utvärdering i sista momentet vid namn 
Prototyputvecklingen. 

Förarbete 
Förarbetet är den del av metoden som förser mig med en bred bild och en 
grundläggande förståelse för hur arbetsprocessen sker generellt sett och 
visa exempel på kritiska moment för ett specifikt yrke inom branschen. 
Den förser mig även med information om hur de generella e-
rekryteringsplatserna ser ut i dagsläget, dess funktioner och möjligheter för 
en rekryterare att anställa ny personal. Den ska inte enbart förse mig med 
information om anställningsprocessen utan även kartlägga de 



 

 11 

spelproducenter och inblandade personer som är av nytta för min 
arbetsprocess.   

Faktainsamling 
Faktainsamlingen är en del av förarbetet som ska tillhandahålla information 
utöver det som tagits upp i bakgrunden och bygga vidare på vad som 
vanligtvis eftersöks vid en rekrytering inom de kreativa industrierna. Denna 
del avser att kartlägga de spelproducenter jag behöver kontakta samt utföra 
en presentation av vad som eftersöks i platsannonser för dataspelsindustrin. 
I avsnittet om bakgrund i kombination med faktainsamlingen avser detta 
till att ligga som grund för de fakta som är nödvändiga för mig att erhålla. 
Detta för att generera en så komplett bakgrundsbild av den nuvarande 
situationen av rekryteringar som möjligt. Detta baseras på ett antal 
tillförlitliga Internetartiklar på Game Career Guide12 samt platsannonser på 
spelutvecklingsportalen Gamasutra 13  vilket är en del av min 
artefaktinsamling. 
 
Artefaktinsamling 
De e-rekryteringshemsidor jag valt att undersöka kommer att bli en del i 
min artefaktinsamling bestående av skärmdumpar på deras funktioner och 
innehåll.  
 
Artefakter beskrivs i Designing Interactive Systems (Benyon, Turner & 
Turner, 2005) som en del i det kontextuella utredandet av arbetsplatsen och 
arbetsområdet. En generell beskrivning av vad en artefakt innebär är att det 
består av ett ting som styrker en aktivitet. Detta kan vara exempelvis ett 
dokument, en telefon, ett filarkiv eller något annat som kan finnas kring en 
arbetsplats. Artefakter är enkelt förklarat ting som personer använder eller 
skapar i deras arbete. Min definition av en arbetsplats är inte enbart 
begränsad till det fysiska rummet, utan även det virtuella rummet, vilket är 
en stor del av ett flertal yrkesgruppers arbetsplatser. Detta håller även 
Benyon, Turner och Turner (2005, s.467) med om, och förklarar:  
 

“Often, the interface to a computer system is a key artifact. 
The artifact model consists of the artifact itself […] 
[…] labelled to indicate aspects of interest. The model has 
at least two uses. It can be used to tease out details of how 
work is done currently[…]  
[…]Later in the design process it provides basic 
information as to what data or other material is currently 

                                                
12 https://www.gamecareerguide.com 
13 http://www.gamasutra.com 



 

 12 

held/processed/communicated, its current organization, and 
problems occurring.” 

 
Artefakterna ska fungera som ett underlag och inspiration till möjliga 
funktioner och lösningar, eller uppvisa existerande problem vilka ligger till 
underlag till varför man inte kan söka optimalt efter arbetskraft för 
dataspelsutvecklingsbranschens kreativa yrkesgrupper. Det vill säga, 
anledningar till varför rekryterare inom dataspelsutvecklingsbranschen inte 
använder sig av rekryteringshemsidor som exempelvis Monster eller 
Platsbanken.  
 
Jag kommer inte att grundligare förklara och motivera, hur och vad varje 
enskild artefakt påverkat vid prototypernas utveckling på grund av tidsbrist. 
Däremot kommer jag att visa ett exempel då den informationen handlar om 
kritiska moment som eftersöks hos en kandidat i platsannonser.   

Kravhantering 
Detta är andra delmomentet, vilket bygger vidare på det föregående 
delmomentet Förarbete. Förarbetet ska ha producerat en mängd 
information om såväl den typiska rekryteringsprocessen, de tillgängliga e-
verktyg som rekryterare kan tänkas använda sig av samt communities 
sökfunktioner. Dessutom ska denna del ha presenterat vilka kritiska 
moment som vanligen eftersöks av dataspelsutvecklingsbranschen. Detta 
tillsammans med bakgrunden ska ligga till grund för hur jag ska utforma 
mina intervjufrågor så att min förståelse för arbetsprocessen och min 
kunskap om branschens arbetssätt ska vara optimal nog för att uppnå en väl 
genomförd kravhanteringsfas för prototypernas funktioner. 
  
Kravhanteringen definierar jag i min metod som en utkristalliserande fas 
där målet är att kartlägga de abstrakta funktioner som företagen kan kräva 
av min prototyp. Kravhanteringen syftar till att skapa en förståelse för hur 
rekryteringsprocessen fungerar inom spelindustrin. Målet är att detta ska 
generera idéer för vilka funktioner som behövs och finna problemområden 
som existerar i anställningsprocessen samt lösningar på dessa problem. 
Vilket i sin tur ska leda till konkreta krav på produkten som skapas. Detta 
ska göras på följande vis; beslut av intervjumetod, därefter förberedelser 
inför intervjun (baserade på den intervjumetoden) för att kunna erhålla 
användarberättelser. Användarberättelserna ska ligga till grund för så 
kallade konceptuella scenarierna vilket innebär i korthet att jag ska 
utvärdera informationen. Därpå följer ett ”Scenario Corpus” som ska 
sammanfatta de gemensamma nämnarna av informationen som utvunnits ur 
mina konceptuella scenarier. 
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Kontaktetablering 
Kontaktetableringen påbörjades i början av projektet. Detta sköttes 
parallellt med förarbetet fram till intervjutillfällena. Första momentet i 
kontaktetableringen bestod i att kontakta så många kontakter som möjligt. 
Jag skickade först ut mass-mail innehållande en anhållan av telefonintervju 
för besvarande av frågor angående rekryteringsprocessen till ett antal 
utvalda spelproducenter (vilka kommer att närmare beskrivas samt 
presenteras i empiriavsnittet).  

Användarberättelserna 
Användarberättelserna består av tre moment; först och främst välja en 
intervjumetod och därefter lägga upp en strategi med frågor och på så sätt 
förbereda intervjun för att slutligen nå fram till användarberättelsen.  

Intervjumetod 
För att uppnå en bra användarberättelse med grundläggande information 
som jag behövde svar på, samt ytterligare oförutsedd information, så valde 
jag en semistrukturerad intervjumetod. Detta har jag valt då det är en 
intervjumetod som startar på en ganska övergripande nivå med vilken man 
sedan kan penetrera djupare med genom att ställa fler frågor allteftersom de 
svarar. Av samma anledningar valde jag inte att nyttja mig av vare sig en 
strukturerad intervjumetod med helt spikade frågor som inte skulle tillåta 
samma svängrum för instick av fler frågor för att få en bra 
användarberättelse. Samma gäller även den ostrukturerade intervjun som 
skulle ge mig för mycket svängrum och med största sannolikhet skulle jag 
inte finna alla de frågor på moment i arbetsprocessen jag hade behövt finna 
i detta skede. Den semistrukturerade intervjumetoden utförde jag på så vis 
att jag hade ett antal förskriva frågor som var konstruerade för att få 
utförliga svar. En sådan fråga är till exempel; hur fungerar en 
rekryteringsprocess hos Er? Därefter kunde jag ställa ytterligare frågor allt 
eftersom otydligheter eller intressanta delar uppkom som det behövdes svar 
på. Jag valde att genomföra intervjuerna via telefon då ekonomin vid denna 
tidpunkt inte tillät en personlig intervju på plats.  

Intervjuförberedelser 
Inför intervjuerna sammanställde jag ett intervjupapper som skulle vara ett 
underlag för intervjun med viktiga punkter jag behövde svar på, samt 
frågor som skulle luckra upp oväntade svar. Dessa frågor skulle kunna 
fördelas som två huvudområden, dels rekryteringsprocessen och dels 
problematiken i arbetet kring rekryteringen.  
 
Frågor som behandlar rekryteringsprocessen 
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Rekryteringsprocessfrågorna skulle generera information om 
arbetsprocessen, från identifiering av ett behov till en anställning. Jag ville 
kartlägga vilka inom personalen som medverkar i processen. Även att 
undersöka deras användande av verktyg på Internet, t.ex. databaser för CV. 
Ytterligare en viktig aspekt gällde frågor angående anställningskriterierna 
som till exempel ”erfarenhet”. Det var mer eller mindre var viktigt för mig 
att få veta vad en rekryterare inom denna bransch eftersökte i en ansökning. 
Vad som är det viktigaste och mest avgörande för att en kandidat ska vara 
intressant nog att gå vidare i processen. Och slutligen ville jag veta hur 
stort ansökningsantalet i Sverige var och jämföra detta med artikeln av 
Marc Mencher First Step – Getting a game Industry Job: Part One.  
 
Frågor som behandlar problemen i deras arbetsprocess 
Detta skulle givetvis inte enbart fokusera på problemen, utan mer lyfta 
fram direkta aspekter rörande vad de hade önskat sig av ett e-
rekryteringsverktyg eller lägga till aspekter som de uppfattat att jag missat.   
 
De två parter som intervjuerna genomfördes med kommer att presenteras i 
arbetsprocessen.  
 
Ur dessa intervjuer genererades två användarberättelser som därefter 
summerades till en gemensam användarberättelse. 

Användarberättelser 
Då min intervjumetod bygger på ett semistrukturerat upplägg öppnar detta 
speciellt för möjligheter att samla bra användarberättelser. 
Användarberättelserna kommer vara summerade till en helhet som ska 
beskriva deras arbetsprocess. Definitionen av vad en användarberättelse är 
(Benyon, Turner & Turner, 2005, s.196-196): 
  

”User Stories are real-world experiences, ideas, anecdotes 
and knowledge of people. These may be captured in any form 
and comprise small snippets of activities and the contexts in 
witch they occur […]  
 
[…] User stories also capture many seemingly trivial details 
that are usually left out…” 
 

Då användarberättelsen är ett långt och detaljerat scenario som behandlar 
hela rekryteringsprocessen (och ytterligare avsnitt) kommer 
användarberättelsen slutligen att användas i nästföljande steg där det 
komprimeras och blir mer koncis information. I de konceptuella 
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scenarierna kommer användarberättelserna att utvärderas i en rad olika 
ickedetaljerade och abstrakta scenarier.  

Konceptuella Scenarion 
Den grundläggande tanken med kravhanteringsfasen är att generera och 
konstruera en bas av information som ska ligga till grund för prototypens 
utveckling. Ur användarberättelsen är det fortfarande svårt att utläsa direkt 
vilka krav och funktioner som kan ställas på prototypen då den är lång och 
detaljerad. Detta är vad de konceptuella scenarierna ska åstadkomma. Här 
skärs användarberättelsen ned in små scenarier och kan analyseras vilket på 
så sätt genererar idéer.    
 
Genom att skapa abstraktioner och konkretisera användarberättelserna till 
beskrivningar med få detaljer blir resultatet att man enklare kan urskilja 
huvudegenskaperna som ska existera i den framtida prototypen. Denna del 
ska dock inte enbart generera huvudegenskaperna utan även fungera som 
en idégenerator.   
 
När abstraktioner och konkretiseringar skett och huvudegenskaperna 
utkristalliserats är meningen att de gemensamma egenskaperna ska 
sammanfattas i ett Scenario Corpus och skapa en tydlig överblick på de 
grundläggande kraven.  

Scenario Corpus 
Då de konceptuella scenarierna är färdigställda så ska dessa summeras till 
de starkaste gemensamma nämnarna vilket ska generera en överblick och 
förståelse för nyckelfunktionerna som prototypen ska inneha.  
 
Meningen med att skapa ett Scenario Corpus är att skapa en så hög nivå av 
abstraktion utan detaljer för att få en total och enkel överblick av alla 
funktioner som prototypen ska inkludera för att underlätta 
prototyputvecklingsfasen.  
 
När Scenario Corpus färdigställts är metoden redo för nästkommande fas; 
prototyputvecklingsfasen.  

Prototyputvecklingsfasen 
Prototyputvecklingsfasen ska leda till två prototyper. Detta är en iterativ 
process, det vill säga att en prototyp kommer utvärderas av två 
representanter vid dess slutförande. Nästa förbättrade version kommer i ett 
senare skede genomgå samma utvärdering när den iterationen är redo. 
Prototyputvecklingsfasen kommer att ske på följande vis; konkreta 
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scenarier för att utveckla den konceptuella designen, konkretisera en 
konceptuell modell samt skapa en fysisk design (prototypen). 

Konkreta Scenarion 
Första delen i prototyputvecklingsfasen blir att konkretisera och identifiera 
specifika problem ur Scenario Corpus och de konceptuella scenarierna.  
 
Det finns ingen tydlig gräns mellan de konceptuella scenarierna och de 
konkreta scenarierna. Det konceptuella scenarioavsnittet ämnade lyfta fram 
problemen och idéerna till funktioner som skulle fungera som en grund till 
prototypen. I de konkreta scenarierna ska dessa användas. De konkreta 
scenarierna bygger på de konceptuella. De identifierar precisa problem som 
ska kunna lösas med prototypen. För att inte upprepa mig i onödan kommer 
de konkreta scenarierna att presenteras i flytande text i de nästföljande 
stegen av metoden. 
 
I nästa steg ska jag utveckla en konceptuell design i skrift, där jag ska 
använda mig av konceptuella modeller samt skapa prototypen utifrån detta. 

Konceptuell design, Konceptuell modell och Fysisk design 
Man kan enkelt förklara innebörden av konceptuell design på följande vis 
(Benyon, Turner & Turner, 2005, s.290): 
 

“Conceptual design is concerned with arriving at an 
abstract description of the system – its logic, functions, 
structure and content“. 

 
Med detta utgår jag från att den konceptuella designen innan den når sin fysiska 
design ska bestå av text som ska påvisa den grundläggande idén med dess senare 
fysiska design. Innan den fysiska designen tar form ska även en konceptuell 
modell av hur systemet ska representeras för användaren14. Den fysiska designen 
är densamma som den skapade prototypen.     

Prototyputvecklingsverktyget 
Prototypen kommer att utvecklas med Macromedia Director MX 2004 
Educational Version. Anledningarna är många, men dels är fördelen att jag 
slipper lära mig något nytt verktyg. Ett alternativ hade vart att skapa 
prototyperna i html, men då osäkerheten angående hur kompatibel den 
skulle vara med den webbläsare jag skulle använda mig av vid 
uppvisningarna beslöt jag mig för att det Macromedia Director var ett 
smidigt, snabbt och säkert alternativ, och därmed bättre. Prototypen blir en 
                                                
14 Se även Donald A. Normans Mentala Modeller. 
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så kallad Hi-Fi prototyp då den är användbar för att det är möjligt att 
detaljerat utvärdera de huvudsakliga designaspekterna som till exempel den 
övergripande funktionaliteten.  

Utvärdering 
Den färdiga prototypen ska nu bli utvärderad ur en funktionsaspekt, då 
detta är vad den ska påvisa och inte dess utformning. De parter som 
utvärderingarna genomförs med kommer att presenteras i arbetsprocessen 
när kartläggningen av spelproducenter är genomförd.  
 
Utvärderingen kommer att ske på ett styrt sätt, då prototypen kommer att 
visas upp av mig i en ”steg för steg” process. De som ska utvärdera den 
kommer således inte ha något inflytande eller någon kontroll över 
utförandet. Denna metod valdes för utvärderingen framför att ge 
utvärderarna kontroll över prototypen eftersom prototyperna inte var 
användarvänliga i sin utformning och detta inte skulle påverka 
funktionspresenteringen.   

Analys 
En avslutande analys av utvärderingarna, tillägg och ändringar som är 
nödvändiga för nästkommande konkreta scenarier.  

Ny Iteration 
Nu har förarbetet, kravhanteringen och prototyputvecklingsfasen 
genomgått en första iteration och då är det dags att genomgå iteration två. 
Detta kommer att utföras på samma sätt, men innefattar enbart 
prototyputvecklingsfasen och inte tidigare metodavsnitt. Dock kommer 
analyserna från den föregående iterationen att nyttjas istället.   

Metodkritik 
Att analysera och utvärdera informationen som utvunnits ur 
användarberättelserna är en bra metod för att uppmärksamma detaljer i 
sammanhanget som man annars kulle ha missat, dock är detta även kritik 
mot denna metod då det är väldigt lätt att läsa in för mycket i vad de 
intervjuade sagt, samt att man missar uppenbara problem för att man 
koncentrerar sig på att finna detaljer och läsa mellan raderna.  
 
Att jag valt att inte presentera de konkreta scenarierna som en del för sig 
själva, utan inkluderade dessa i flytande text i de följande stegen är inte 
optimalt för en korrekt återgivning för läsaren av detta examensarbete. Det 
är inte konsekvent utfört om man ser till de tidigare presenterade 
konceptuella scenarierna som är uppdelade i punkter. Anledningen till detta 
är att enbart en repetering av de tidigare konceptuella scenarierna hade 
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skett med fler detaljer som i detta arbete är utan tydlig innebörd för läsaren. 
Detta är användbart i fortsatt arbete om jag fortsatt med en dokumentation 
inför en implementering, men inte för detta arbete.    
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Empiri – Arbetsprocessen 
Empiriavsnittet ska behandla det faktiska genomförandet som 
metodavsnittet anvisar om. Här kommer hela processen som är av direkt 
värde att presenteras för att visa mitt arbete från förarbete fram till två 
utvärderade prototyper.  

Förarbete 
I bakgrunden genomarbetades de två olika aspekterna om hur en 
rekrytering generellt sett genomförs och vad som eftersöks av rekryterare 
utifrån litteratur som avser så väl en ”vanlig” anställning, samt för en 
anställning i kreativa industrier, specifikt dataspelsutvecklingsindustrin. 
Det första som ska bygga vidare på det tidigare nämnda är att utforska vad 
för egenskaper som krävs i en typisk platsannons och den andra delen av 
förarbetet ska jag kartlägga de inhemska spelproducenterna för att kunna 
kontakta dem och senare intervjua dem om deras rekryteringsprocess.  

Artefaktinsamling 
Artefaktinsamlingen har skett utifrån de behov och riktlinjer jag formulerat 
i metoden. Exempel på vad artefaktinsamlingen har innefattat är olika 
rekryteringshemsidor, communities och nätverkshemsidor så som 
Gamejobs15 , Gamasutra16 , Monster17 , CG talk18 , Lunarstorm 19 , Great 
Games Experiment20 och Linked In21

 för att bara nämna några. Dessa har 
fungerat som underlagsmaterial och inspirationskälla för min prototyps 
funktioner. Däribland har jag samlat ihop fem platsannonser för 
utvärdering, som kommer presenteras i nedanstående avsnitt. 

Platsannonser 
Jag har undersökt platsannonserna för ett yrkesområde på Gamasutra för att 
enkelt få en segmenterad grupp med samma arbetsuppgifter. Detta för att 
enkelt och rättvist kunna bedöma det gemensamma innehållet i annonserna. 
Den valda gruppen har avsett designers där jag sållat bort alla Lead-tjänster 
som ska fyllas. Det finns tre gemensamma egenskaper för de fem 
platsannonserna jag undersökt. Det som gällde alla de fem annonserna var 
att man ska ha excellenta skriv- och talegenskaper i engelska. I fem av fem 
annonser var det dessutom kunskaper om specifika verktyg som 
                                                
15 http://www.gamejobs.com 
16 http://www.gamasutra.com 
17 http://www.monster.se 
18 http://forums.cgsociety.org/ 
19 http://www.lunarstorm.se 
20 http://www.greatgamesexperiment.com 
21 http://www.linkedin.com 
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eftersöktes. Verktygstyperna som det gällde varierade; i fyra av de fem 
tillfällena handlade det om 'world-editors' och i tre av annonserna avsåg det 
3d-verktyg. I fyra av dem eftersöktes personer med ett Bachelor Degree 
inom området för spelutveckling eller närliggande område. I fyra av de fem 
annonserna krävdes industrierfarenhet (mellan 2-6 år och somliga krävde 
dessutom erfarenhet av en full spelutvecklingscykel). Utöver dessa olika 
erfarenhets- och kunskapsområden eftersöktes även mjuka egenskaper. 
 
Kritiska moment i platsannonser: 
• Erfarenhet ur industrin (2-6 år) 
• Bachelor Degree 
• Kunskap om specifika verktyg 
• Engelska (skriv och tal) 
 
Dessa kan definieras som fyra kritiska moment i en platsannons, vilket 
beskrevs tidigare i avsnittet bakgrund.  

Spelproducenter 
Jag har valt att skicka ut så många förfrågningar om intervjutillfällen som 
möjligt. Detta har jag gjort till de dataspelsföretag runt om i Sverige som 
tillhört de större erkända företagen. Detta är baserat på det branschfakta 
som varit tillgänglig av Spelplan och dagsaktuella undersökningar av 
företag som existerar i dagsläget, vilket uppvisat att ett flertal varit satta i 
konkurs. På Spelplans hemsida kunde de presentera 209 
dataspelsutvecklingsföretag som existerar inom Sverige. 22  Dock fanns 
ingen närmare information rörande deras bemanningsstorlek eller 
inkomster och jag ville inte kontakta 209 olika företag som inte skulle ha 
en rekryterare eller personalansvarig för detta skulle betyda att de varit ett 
för litet företag och det närmaste året förmodligen inte skulle kunna ge mig 
den feedback på mina prototyper som jag önskat eller kunnat besvara mina 
frågor om rekryteringen. För att kartlägga de större företagen krävdes mer 
research. I Internettidskriften Ny Teknik hittade jag en artikel (Ryberg, 
2006) om de femton största spelproducenterna i Sverige år 2006. Denna 
källa i kombination med en rapport angående Dataspelsindustrin 2003 
(Robertson, 2004) gjorde det möjligt att urskilja de absolut viktigaste och 
mest intressanta företagen att få kontakt med. Jag ville främst av allt veta 
att företagen existerat under en längre period så företagen uppvisade 
stabilitet. Siffrorna om företagens anställda är från 2006 och industrin 
befinner sig i en expansiv fas då exporten ökar varje år med 25 % enligt 
artikeln Datorspel från Sverige – doldisar med växtkraft (Lotsson, 2007). 

                                                
22 http://www.spelplan.se 
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Detta innebär att det förmodligen är fler anställda i dessa företag i 
dagsläget (2007) än som presenteras i listan nedan.  
 
Kartläggningen gav följande resultat: 
 

Företag     Anställda Ort  Startår 
Digital Illusions, Dice  180  Stockholm  1992  
Massive Entertainment   52    Malmö  1997  
Jadestone    50   Stockholm 200023 
Starbreeze    47  Uppsala 1998 
Grin    35  Stockholm 1997 
Avalanche Studios   70   Stockholm 2003 
Simbin Development Team 40  Göteborg  2003 
Mindark PE   28  Göteborg 1999 
Paradox Interactive   16  Stockholm 1999 
 
Dessa nio spelproducenter var de mest intressanta och viktiga att få kontakt 
med för intervjuer, dock har jag kontaktat ytterligare ett flertal företag, men 
utan framgång. Med de företag som presenteras ovan har jag fått blandade 
resultat i mina kontaktförsök. Det är två företag som valt att bistå med en 
telefonintervju vardera samt en utvärdering av de kommande prototyperna, 
samt ett företag som enbart haft möjlighet att bistå med utvärdering av 
prototyperna. Den ena spelproducenten tillverkar konsol och datorspel, den 
andre datorspel, och den tredje webbspel. Företagen har dessutom en god 
ekonomi och existerat i över sju år. Dessa företag har jag valt att kalla 
Spelproducent 1, Spelproducent 2 och Spelproducent 3.  Den första 
prototypen ska visas upp och utvärderas av Spelplan och Spelproducent 1. 
Spelplans representant blandades in då denne hade god förståelse, samt 
kommunikation med spelproducenternas rekryterare och deras arbete. Den 
andra prototypen ska visas upp och utvärderas av Spelproducent 2 och 
Spelproducent 3. 

Kravhantering 
Kravhanteringen avser att skapa förståelse för hur rekryteringsprocessen 
fungerar. Detta ska uppmärksamma problem, generera idéer och lösningar 
på problem samt ytterligare funktioner som kan behövas. Detta ska leda till 
konkreta krav på produkten som skapas. Detta ska utföras enligt den 
tidigare beskrivna metoden i metodavsnittet.  

                                                
23 Jadestone har nu dessutom köpt upp Oblivion (Stockholm, 1994) så deras gällande 
startår kan diskuteras.  
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Användarberättelser 
Anvisningar om min intervjumetod och mina intervjuförberedelser 
hänvisar jag till metodavsnittet där detta behandlas. De två 
telefonintervjuerna resulterade i en sammanfogad användarberättelse. De 
två intervjuade är representanter för rekryteringen hos Spelproducent 1 och 
Spelproducent 2. 
 
Rekryteringsprocessen 
Först identifieras ett behov som inte kan lösas med en intern ”transfer”. 
Detta innebär en omstrukturering – att någon kan lyftas upp till en mer 
stimulerande roll inom företaget istället för att anställa någon utomstående 
för att fylla tjänsten. Behovet görs i form av ett ”head count”, det vill säga 
att man beräknar hur stort antal personer som behövs och vilka deras 
kompetensområden är. Ibland är det så att företagens förläggare sätter ut 
direktiven och levererar en rekryteringsbudget, men detta kan även vara 
enkilda företags egna beslut. En rekryteringsbudget avser inte enbart att 
anställa ny personal, utan att även annonsera, åka på mässor, skolbesök, 
med mera. Rekryteringsarbetet är ofta ett långsiktigt arbete. Det handlar om 
att sköta kontakter med högskolor och besöka vissa skolor som exempelvis 
SOF (School of Future Entertainment), där många från spelproducenten har 
fått sin utbildning. Resultat av sådant arbete ser man först cirka 2-3 
månader senare.  
 
När det finns ett behov identifierat, det vill säga att de har en öppen 
position, så är det först då rekryteringsarbetet påbörjas. Spelproducentens 
ansvariga identifierar då vad de behöver för typ av person. Detta görs 
genom att kartlägga vad de i dagsläget redan har för personer och sedan 
vad som är viktigast i personens egenskaper som de ska söka. De tar alltså 
inte bara in en så korrekt arbetsbeskrivning av personen, utan de försöker 
även matcha personen mot de mer generella personegenskaperna som ska 
ingå i deras kompetensområde och i spelproducentens karriärspår.  
 
Därefter tar de fram arbetsmotiven som är specifika för tjänsten. Utifrån 
detta tar de fram kraven på den personen som de vill ha. Detta blir 
kravprofilen/kravspecifikationen. De som bestämmer kravspecifikationerna 
kan skilja sig åt från tillfälle till tillfälle. Ofta har spelproducenterna 
linjechefer24, till exempel en Head of Art, en Head of Programming och en 
Head of Design. Dessa personer ansvarar för personalens karriär och hur de 
ska jobba med personalen för att de ska utvecklas (titelnamn och 
organisation kan variera beroende på spelproducentens storlek). Dessa 
ansvariga ska i samarbete med rekryterarna bestämma vilka krav som sätts. 
                                                
24 Varje anställd har enbart en chef för att skapa tydligaste möjliga ordervägar 
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När denna del är avklarad så utformar de en platsannons baserad på 
kravprofilen. Därefter utannonseras tjänsten. Valet av annonseringskanal 
avgörs beroende utav tjänsten som ska fyllas. Den läggs vanligtvis upp på 
spelproducentens egen hemsida och på somliga forum, men det är 
spelproducentens hemsida som primärt används för annonseringen av 
öppna tjänster. På så vis hade det även varit fördelaktigt för 
spelproducenten att få en mer företagslik hemsida, för att visa upp de 
aspekter som behandlar hur det ser ut på spelproducentens kontor med 
bilder och text. Övriga annonseringskanaler är i tidskrifter eller 
rekryteringsplatser online, några exempel på dessa är Edge Magazine25, 
Super Play 26 , Game Developer Magazine 27 , Jobline 28  och även 
arbetsförmedlingen29 någon enstaka gång.  
 
Somliga spelproducenter och/eller deras spelförläggare har egna databaser 
med CV. Detta är ett viktigt steg i rekryteringsprocessen så länge det finns 
en databas tillgänglig. Spelproducenten uttryckte det så tydligt som att ”det 
är en så pass tajt bransch så det är svårt att hitta kompetens”, vilket 
resulterar i att spelproducenter så ofta som möjligt försöker styra det så att 
det är möjligt att finna personal som kommer utanför branschen. Hade det 
varit möjligt att finna folk inom branschen så skulle de försöka göra det 
främst. Oavsett finns det fördelar med att dra nytta av folk utifrån 
spelbranschen. Däremot är det viktigt att kunna väga upp en avsaknad av 
spelutvecklingserfarenhet med andra kunskaper. Spelproducenten 
understryker dock att ”vi sitter i en situation där vi måste plocka in 
personer från andra industrier också, och gör det med framgång”. Detta 
görs för att det är viktigt att lyfta in andra input också då det är väldigt lätt 
att man annars får ”skygglappar”. Kontentan av det är att det finns fördelar 
med att plocka folk utanför branschen. Man måste kunna väga mellan vad 
som är viktigast från fall till fall, om det är spelutvecklingserfarenheten 
eller andra kompetenser. Detta bestäms då de sätter upp 
kravspecifikationerna för tjänsten som ska fyllas. Generellt sett är det 
spelutvecklingserfarenheten som är väldigt viktig inför en anställning hos 
en spelproducent. 
 
Därefter inkommer ansökningar till spelproducentens rekryterare. Ett 
vanligt och återkommande sätt för ansökningarna att inkomma är som mail 
                                                
25 http://www.edge-online.co.uk/ 
26 http://www.superplay.se/ 
27 http://www.gdmag.com/homepage.htm 
28 http://www.jobline.se/ 
29 http://www.ams.se/ 
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till en helt vanlig inkorg som till exempel Outlook Express. Hit skickas alla 
jobbansökningar till en adress som exempelvis work@spelproducent1.se 
som står med i platsannonsen.  
 
Det är en ganska så strid ström av ansökningar till spelproducenterna, men 
det beror på hur aktiva de är med annonseringen, och om de utökat sin 
annonsering till andra länder. Hur många de får in vet de inte i dagsläget, 
men det är statistik de kommer att börja föra. Av dessa ansökningar är det 
ungefär 17-18 av 20 ansökande som är olämpliga till tjänsten/tjänsterna de 
vill fylla. Detta gäller även för praktikanter, där de som genomför sitt 
examensarbete/praktiserar hos spelproducenten nästan alltid får jobb, men 
uttagningarna till ett examensjobb sköts på samma sätt som när de söker 
arbete. Spelproducenter är extremt krävande när det kommer till 
examensarbetare. 
 
De inkomna ansökningarna organiseras i mappar. De vidarebefordras till 
respektive ansvarig för design, grafik eller programmering. De i sin tur 
skickar åter ett mail till rekryteraren med information om de vill kalla 
personen på intervju eller ej. Rekryteraren ska i sin tur skicka ett svar från 
en annan mail-adress (än ansökningsmottagningsadressen) till den 
ansökande med. Detta upplevs som ett stort problem då systemet genererar 
mappar i stort antal och skapar en dålig översikt av ansökningarna. Det 
underlättas inte heller av att ett flertal personer har arbetat tidigare och/eller 
arbetar med mappsystemet. Alla personer som arbetat med systemet har 
haft olika personliga system för att organisera det. Man måste kunna hitta 
rätt personer som man sparat undan, leta upp adresser och information. Det 
blir än svårare då rekryteraren allt för ofta har ytterligare en till mailadress 
som behandlar samtal inom spelproducenten och andra kontakter med 
branschen. Dock är det allt vanligare bland de större spelproducenterna att 
de bytt mail-ansökningsmottagandet mot en ansökningsdatabas där man 
loggar in och lämnar sin ansökan i en databas. Men även då är det vanligt 
att det inkommer mailansökningar eftersom de ansökande tror att de 
kommer närmare rekryteraren eller chefen genom att skicka ett mail vilket 
enbart skapar en större risk att man ”faller mellan stolarna” istället.  
 
Spelproducenten vill ha ett CV-databassystem istället, vilket skulle 
förenkla ansökningsmottagningarna oavsett om spelproducenten vill fylla 
en tjänst eller ej, då rekryterarna inte har någon möjlighet att spara undan 
alla ansökningar de hade önskat, vilket inte är optimalt för framtida 
utfyllnad av tjänster. Det skulle öppna möjligheter för spelproducenten att 
kunna skicka nyhets-/mass-/informations-mail till en viss typ av personer 
som lämnat en intressesanmälan i databasen. Då spelproducentens 
representant arbetade som rekryteringskonsult tidigare hade denne tillgång 
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till ett rekryteringsverktyg som automatiskt loggade alla samtal, samt en 
väldigt stor CV-databas som var fylld med detaljer om alla tillgängliga 
kandidater. Rekryteraren hade helst av allt önskat sig ha en databas över 
CV och portfolios i större skala än vad spelproducenten hade kunnat 
tillhandahålla själv, då speciellt eftersom CV i databaser hos 
spelproducenter enbart sparas undan en viss tid.  
 
Vid en första scanning kan det ju vara så att man tittar på ett CV och anser 
att detta är absolut vad de inte söker. Ett CV kan snabbt utreda vilka 
tidigare erfarenheter som den ansökande har och vad de består av; är det 
bransch-, utbildnings- (KY eller skolprojekt) eller hobbyerfarenhet? 
Projektarbeten är också en sorts erfarenhet. Speciellt så kan skolprojekt på 
spelväg absolut räknas som en erfarenhet, men det räknas inte som en lika 
tung erfarenhet som om man släppt ett helt spel, eller gått genom en hel 
spelfas. Men det räknas absolut med. Ett problem med kravprofilen i 
platsannonser är just ordet ”erfarenhet” vilket förmodligen avskräcker 
många från att ansöka som hade kunnat platsa. Samtidigt är detta 
missvisande, för egentligen är det talang de behöver. Den största delen 
handlar om det. Sedan måste de se till att det hela tiden finns erfaren 
personal som kan coacha de nya personerna och tala om för dem vad som 
gäller. ”Men om man tittar framåt i tiden så kommer en mycket stor del att 
bestå av nyutexaminerade personer med talang.” Erfarenheten syftar oftast 
till att hitta senioratet för att kunna coacha de här unga personerna. Detta 
görs utomlands eller inom andra branscher. Den marknaden, bestående av 
personer med erfarenhet, inom detta arbetsområde i Sverige är högst 
begränsad. De vill att man har erfarenhet och tydligt kan klargöra för hur 
man är intressant för företaget och vad man är bra på. Om man inte har 
någon erfarenhet och kommer direkt från skolan, då kan det personliga 
brevet vara ännu mer intressant än själva CV, även om det personliga 
brevet är mer intressant när man går vidare till en eventuell intervju. Det är 
ju aldrig så att rekryterarna inte tittar på det personliga brevet. Extra viktigt 
är det för att utläsa förväntningarna och de ansökandes ambitioner då de är 
helt nyexade. Dock understryker rekryteraren att det absolut jobbigaste är 
när de får in brev på fem sidor, vilket händer till och från. Huvudsakligen 
tittar de på portfolios/arbetsproverna där de eftersöker kvalitet och inte 
kvantitet. Vanligtvis länkar många till hemsidor för sin portfolio.  
 
Nästa steg i processen är att alla ska utföra arbetsprover innan de kallas på 
en intervju. Det finns faktiskt en hyfsat stor andel som skulle kunna få 
genomföra arbetsprover om man skulle dra någon nedre gräns, men så 
länge vi söker till exempel en konceptgrafiker måste vi välja ut de tre bästa 
och välja en av dem. En ganska stor del av dem som söker jobb hos oss är 
på rätt spår och är på rätt ställe, däri ligger skillnaden om vi skulle börja 
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annonsera på till exempel arbetsförmedlingen. Designers har också 
utformade tester vilka är lite olika för de olika designspåren. En 
leveldesigner får göra leveldesign efter specifika krav, en mer generell 
designer kan få en mer riktad uppgift att utföra, vi skräddarsyr dem även 
ibland för att passa tjänsten. Det tar lite tid från alla som ska titta genom 
det, dessutom då alla ansvariga för rekryteringen ska godkänna personerna 
inom varje område.  
 
Därefter är det intervjutillfällen. Där är faktorer som personlighet, 
förståelse, intresse, utbildningsval och karriärsval av stort intresse, samt hur 
personen fungerar och dennes team-funktionalitet. Båda parter måste känna 
sig bekväma. Personerna som inte får jobb ska meddelas på något sätt. Alla 
som varit på intervju och som gjort arbetsprover ska de ringa till. Alla som 
ansökt och haft en personlig kontakt med spelproducenten ska bli 
uppringda, kan man sammanfatta det som. De som ansökt ska ha ett mail i 
alla fall. 
 
Spelproducenten avslutade intervjun med en kommentar om mitt 
examensarbete och IGDI som ”ett väldigt bra initiativ, verkligen något 
som behövs, händer mycket här nu, alla spelföretag har samma problem 
med att hitta folk och dessutom finns väldigt mycket ansökningar från folk 
som inte är riktigt mogna att ge sig ut på marknaden”. 

Konceptuella Scenarier 
Ett konceptuellt scenario består av en abstraktare beskrivning med mindre 
detaljer än användarberättelsen. Det ska vara möjligt utifrån 
användarberättelserna att utvärdera informationen samt med en analys att 
urskilja de viktiga segmenten i dem. Man kan på så sätt konstatera problem 
och lösningar eller ett avgörande område eller generera en idé till en 
funktion. Då användarberättelsen blev sammanfogad för läsarens skull, 
kommer heller inte de konceptuella scenarierna att särskiljas mellan de 
olika spelproducenternas utsagor utan behandlas som en generell 
spelproducents utsaga. Däremot är det viktigt att påpeka att de inhämtade 
utsagorna i varje konceptuellt scenario inte nödvändigtvis presenteras 
ordagrant med den sammanfogade användarberättelsen då denna del 
baserades på de två olika användarberättelserna. 
 
• Företagspresentation 

Utsaga: ” fördelaktigt för dem att göra Spelproducentens hemsida mer 
företagslikt, det vill säga att visa upp de aspekter som behandlar hur 
det ser ut på kontoret med bilder och text.”  
Analys: Spelproducenten skulle gärna vilja reflektera en annan sida av 
sitt företag än vad de har i dagsläget, vilket är en möjlig feature som 



 

 27 

dessutom skulle passa perfekt in på vår Community-idé som 
rekryteringstjänsten bygger på.   
 

• Evenemang 
Utsaga: ”Rekryteringsarbetet är ofta ett långsiktigt arbete. Det 
handlar om att sköta kontakter med högskolor och besöka vissa skolor 
Även annonser, arbetsmarknadsdagar, diverse mässor. ” 
Analys: Det är fullt möjligt att evenemang av alla dess former kan vara 
fördelaktigt att utannonsera till Spelproducenterna.  
 

• Loggning av information 
Utsaga: ”loggade alla samtal”  
Analys: Spelproducenten har tidigare erfarenheter av 
rekryteringsprogram vilket kunde uppmärksamma användaren om alla 
förändringar och tillägg för allt som gjorts i programmet. Detta verkar 
vara en viktig feature.  
 

• Nyhets-/mass-/informationsmail 
Utsaga: ” skicka nyhets-/mass-/informations-mail till en viss typ av 
personer” 
Analys: Att kunna skicka ut mass-mail till community-användarna (de 
potentiella arbetssökande) för att presentera händelser, nya tjänster och 
andra viktiga events skulle vara förmånligt.  
 

• Utbildning 
Utsaga: ”Skolor som SOF (School of Future Entertainment), där 
många från Spelproducenten har fått sin utbildning” 
Analys: School Of Future Entertainment verkar vara en av skolorna 
(KY) som Spelproducenten har bra erfarenheter av. En sökmöjlighet 
skulle vara att genomsöka skolor och utbildningar, samt rangordna 
dessa efter eget intresse.  
Det är möjligt att det räcker med att särskilja sökalternativen mellan 
Högskola och KY-utbildning.  
 

• Kravprofilsformulär/ Kravspecifikationer  
Utsaga: ”En kravprofil” och ”lägger upp denna på hemsidan” 
Utsaga 2: ” Ofta tittar rekryteraren igenom kraven och kriterierna de 
fastställde tidigare i processen.” 
Analys: Då en kravprofil är något de använder sig av vore det 
förmånligt om alla de alternativ som de eftersträvar ska vara sökbara. 
 

• Flera inloggningspersoner 
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Utsaga: ”Linjechefer; en Head of Art, en Head of Programming, och 
(ska ha) en Head of Design. Dessa ska ansvara för karriär och hur vi 
ska jobba med (tex.) våra programmerare.”  
Utsaga 2: ”Det tar lite tid från alla som ska titta genom det dessutom 
då alla ansvariga för rekryteringen ska godkänna personerna inom 
varje område. Alla ansökningar går via rekryteraren, men den tekniska 
kunskapen och grafiken skickas vidare till rekryteringsansvarige inom 
den tjänsten.” 
Analys: Det bör finnas en möjlighet för ett flertal personer att logga in 
och se vad de övriga inloggade sett för arbetssökande och utvärdera 
dessa. Man kan uttyda att de ansvariga för en rekrytering, angående val 
och slutgiltigt beslut, behöver tillgång till funktionerna och åtkomst av 
samma användarkonto med somliga skillnader. Detta kan även minska 
tidsåtgången för dem alla. 
 

• Finna talanger/Rangordna arbetssökande 
Utsaga: ”Men om man tittar framåt i tiden så kommer en mycket stor 
del av att bestå av nyutexaminerade personer med talang”.  
Utsaga 2: ”Men så länge vi söker tillexempel en konceptgrafiker måste 
vi välja ut de tre bästa och välja en av dem”. 
Analys: De eftersöker en funktion som ska hjälpa dem finna talangfulla 
personer. Ett problem man ställs inför är definitionen av vad som är en 
talang. Förmodligen kan detta lösas med något form av portfoliobetyg, 
eller en liknade lösning. 
Analys 2: Det kan vara av nytta för spelproducenten att kunna 
rangordna intressanta arbetssökande och finna den bästa av dem. Detta 
kanske kan göras med poäng eller stjärnor.  
 

• Databas av CV och Portfolios där arbetssökande sparas 
Utsaga: ”Rekryteraren hade helst av allt önskat sig ha en databas över 
CV.” 
Utsaga 2: ”Alla som vill spara sina CV hos Spelproducentens databas 
får dem sparade en viss tid.”  
Utsaga 3: ”Men som första scanning kan det ju vara så att man tittar 
på CV och anser att detta är absolut inte vad vi söker.”  
Analys: Detta är en självklar del, men här får vi extra belägg för att 
Spelproducenten eftersträvar samma sak som vi gör. Det råder en 
avsaknad av en permanent CV-databas.  
 

• Spara undan intressanta kandidater 
Utsaga: ”Hur man hittar rätt personer som man sparat undan, leta 
upp adresser och information är tillsynes svårt.” 
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Analys: Avsaknaden av möjligheter att enkelt spara undan 
temporärt/eller permanent personer av intresse från CV-
/Portfoliodatabasen tycks vara en passande funktion.  
 

• Statistik 
Utsaga: ”De ska börja hålla mer statistik på det”.  
Analys: Att börja hålla statistik om antalet sökande och avvisade 
ansökningar, med mera, kan vara av nytta för företaget och bör 
möjligen läggas till.  
 

• Kvalitativa Portfolios 
Utsaga: ”Portfolios vill de ha in alltid. Kvalitet, inte kvantitet.” 
Analys: Ett ”kvalitetssäkringsmått” för enbart portfoliomaterial kan 
vara av intresse för företaget.  
 

• Arbetstester 
Utsaga: ”Designers har också utformade tester. Lite olika på olika 
designspår. ” 
Utsaga 2: ”Det finns en hyfsat stor andel som skulle kunna få 
arbetsprover om man skulle dra någon nedre gräns. Men så länge vi 
söker tillexempel en konceptgrafiker måste vi välja ut de tre bästa och 
välja en av dem. ” 
Utsaga 3: ”Som nästa steg i processen är att både grafiker och 
programmerare (samt designers) utför arbetsprover.” 
Analys: Sökmöjligheter på personer som genomgått deras/andras 
arbetstester kan vara en möjlig sökfunktion.  
 

• Platsannons 
Utsaga: ”utformar de en platsannons” 
Analys: Det är fullt möjligt att det kan behövas en funktion för att 
skapa och placera ut platsannonser i communityt. 
 

• Erfarenhet 
Utsaga: ”Dock påpekas det att ’vi sitter i en situation där vi måste 
plocka in personer från andra industrier också, och gör det med 
framgång’ för det är viktigt att de kan lyfta in andra input också.” 
Utsaga 2: ”Det som är svårast att hitta är senioratet för att kunna 
coacha de här unga personerna.” 
Utsaga 3: ”Skolprojekt på spelväg kan absolut räknas som 
erfarenhet.” 
Utsaga 4: ”Utomlands eller inom andra branscher, den marknaden 
med personer med erfarenhet inom detta område i Sverige är ju högst 
begränsad.”  



 

 30 

Utsaga 5: ”Rekryteraren lyfter även fram problematiken med 
kravprofilen där denne tror att ”erfarenhet” avskräcker många från 
att ansöka som hade kunnat platsa.” 
Utsaga 6: ”leveldesign efter deras requierments” 
Analys: Läser man mellan raderna, eftersökes inte bara folk med 
spelutvecklingserfarenhet, utan även annan erfarenhet. 
Erfarenhetskriterierna bör kategoriseras som sökalternativ. 
Analys 2: Värdefullt kan vara att finna personer utanför Sverige och 
inom Sverige med denna typ av erfarenhet om man ser till ”Utsaga 4”. 
Nationalitetssökningar bör även vara av nytta. Då syftar jag speciellt på 
närområdet av Sverige, till exempel de skandinaviska länderna. 
Analys 3: Ett lämpligt sätt att kategorisera erfarenhet så det inte känns 
(totalt) avskräckande är av nytta för företaget (se utsaga 5). All 
erfarenhet är bra erfarenhet.  
Analys4: Ser man till utsaga 6 är möjligheten att kunna söka på en viss 
typ av leveldesignerfarenhet, till exempel Unreal Tournament (Epic 
Games, Atari, 2004), Operation Flashpoint (Bohemia Int, 
Codemasters, 2001), Neverwinter Nights (Bioware, Atari, 2002), samt 
andra yrkeskaraktäristiska erfarenheter som exempelvis modar 30  till 
dessa. 
 

• Organisering 
Utsaga: ”Trots att somliga spelproducenter har ett rekryteringssystem 
får de ändå in mail direkt till deras rekryterare eller chefer vilket ger 
motsatt effekt av vad de ansökande tror. Ansökningsmottagningarna 
inkommer till en helt vanlig inkorg/utkorg Detta upplevs som ett stort 
problem som gärna genererar mappar i massor och ger en dålig 
översikt.”  
Analys: De vill kunna få en bättre överblick av inkommande 
ansökningar och kandidater tillgängliga. De eftersöker organisatoriska 
möjligheter. 
 

• Personligt brev 
Utsaga: ”Personligt brev” 
Analys: Ej att förglömma, visserligen en självklarhet, men viktigt att 
förtydliga och minnas. Ett måste i rekryteringsprocessen. Det kommer 
även finnas som sökalternativ tillsammans med fler likande ”basala” 
sökmöjligheter. 
 

• Svarsmail 

                                                
30 Moda är en term då ett spel modifieras till dess innehåll och/eller spelsätt 
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Utsaga: ”Alla som ansökt och haft en personlig kontakt med dem ska 
en spelproducent ringa till. De som ansökt ska ju ha ett mail i alla 
fall.” 
Analys: Alla ansökande ska få någon information tillbakaskickad 
automatiskt om varför de inte fick tjänsten redan vid första 
antagningsskedet.  

 
De konceptuella scenarierna som presenterats ovan har urskiljt en rad 
problem, idéer och viktiga områden som är gemensamma för båda 
företagen och kommer i nästa del att behandlas noggrannare och 
tillsammans bilda IGDI – Recruiters ”Scenario Corpus”.   

Scenario Corpus 
En sammanfattning av alla de gemensamma nämnarna som kan utläsas ur 
informationen har sammanställs för användning i prototyputvecklingsfasen. 
Dessa består av problem, gemensamma intressen i personers CV etc, 
tillvägagångssätt för rekrytering.  
 
 Flera personer med olika login 
 Platsannonsering  
 Kravspecifikationer/Kravprofilsformulär som överensstämmer med 

sökfunktionerna 
 En permanent CV-databas innehållande information: 

 CV 
 Personligt brev 
 Portfolios 
 Erfarenhet 

• Spara undan kandidater 
 Inget bortfall av bra kandidater 
 Erfarenheter: Skolprojekt, hobbyprojekt, industriella produktioner, 

annan erfarenhet 
 Hitta talanger  
 Statistik 

 
Scenario Corpus kommer inte ensam att urskilja alla behoven och ligga till 
grund för alla nödvändiga funktioner som ska prototypas fram och testas, 
även artefaktinsamlingen kommer att bidra till prototypernas skapande och 
innehåll. Scenario Corpus är grunden till prototypen. 

Prototyputvecklingsfasen 
Prototyputvecklingsfasen ska leda till två prototyper. Den första prototypen 
ska visas upp och utvärderas av Spelplans representant och Spelproducent 
1. Då är iteration 1 komplett. Den andra prototypen ska visas upp och 
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utvärderas av Spelproducent 2 och Spelproducent 3. Då är iteration 2 klar. 
Prototyputvecklingsfasen vid båda tillfällen kommer att ske på följande vis; 
först presenteras den konceptuella designen vilket bygger på de 
konceptuella scenarierna samt en konceptuell modell. Detta kommer att 
ligga till grund för den fysiska designen tillsammans med mina 
lösningsförslag av funktioner som ska användas. Skillnaden emellan 
iteration 2 och iteration 1 kommer att vara informationen som utvanns från 
föregående utvärdering ligger till större grund än den föregående fasens 
scenarier.  

Konkreta Scenarion  
I följande avsnitt kommer jag att utveckla en konceptuell design, använda 
mig av konceptuella modeller samt slutligen konstruera en fysisk design i 
form av en prototyp som sedan ska utvärderas. 
 
Konceptuell Design och Konceptuell Modell 
Här kommer jag nu att kortfattat beskriva innehållet av min prototyp på ett 
abstrakt vis för att beskriva hur systemet ska fungera samt dess logik, 
funktion och struktur. Jag utgår från ett klassiskt webbutseende med 
inkorgsinfluenser (likt hotmail31). Detta har jag valt då jag eftersträvar en 
organisatorisk och lättöverskådlig prototyp. Samt att det är ett igenkännligt 
gränssnitt som passar perfekt in i den mentala bilden, då det slutligen 
kommer att bli en webbaserad produkt. Den andra delen i min konceptuella 
design vilar på den konceptuella modellen av ett visitkort. Detta för att, 
enligt Adams (Adams, 2003, s.175): 

 
“you need something to hand to people that will remind 
them later that you exist, and that tells them how to get in 
touch with you.”  

 
Vilket enligt min mening ska påminna användaren konstant om vem det är 
de kommunicerar med och få tillgång till snabb information oavsett var i 
gränssnittet de befinner sig. 
 
Konceptet vilade på en grund att flera personer skulle kunna logga in på ett 
och samma konto fast på olika användare. De skulle finnas en gemensam 
nod för att spara undan kandidater och utvärdera dem. Och på så sätt även 
organisera alla inkomna ansökningar och undansparade kandidater. Målet 
med konceptet skulle vara att kunna finna talangfulla personer och 
gemensamt utvärdera dessa. 
 
                                                
31 http://www.hotmail.com 
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Fysisk design 
 

Detta blev det genomgående temat för den fysiska designen, grundad på 
den konceptuella designen och den konceptuella modellen, namngiven 
”visitkort”.  
 
Fem fält med fem olika funktioner: 
1. Övre navigationsfältet presenterar alla huvudmoment som kan utföras 

av användaren; Overview, Advanced Search, My Candidates, Mail, Job 
Ads, Company Profile och Manage Templates.  

 
2. Detta är det huvudsakliga fönstret som presenterar och hanterar de 

huvudsakliga funktionerna som representeras i övre navigationsfältet.  
De huvudsakliga momenten som användaren skulle ha åtkomst till är de 
följande. 
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Overview  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översikten ska vara det första en inloggade person ska se, den 
presenterade en översikt av det senaste som skett. Alla senast inkomna 
ansöknings-, informations- och kontakt-mail från undansparade 
kontakter ska direkt vara läsbara och möjlig att svara på här. Jag ville 
kunna presentera eventuell nödvändig statistik som var av vikt för 
rekryteraren att snabbt kunna uppmärksamma. Detta baserades på 
analysen av det konceptuella scenariot Statistik. 
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 Advanced Search  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna sökfunktion är baserad på de utsagor och analyser som gjorts i 
scenariot som behandlar erfarenhet. Sökkriterierna skulle i första hand 
samstämma med de kravspecifikationer/kravprofiler som de satt 
samman vilket sökverktyget tillåter, dock är kravspecifikationernas 
benämningar hämtade från IGDAs Framework. 
 
Utifrån utsaga (3) av det konceptuella scenariot Databas av CV där 
portfolio och CV sparas och analysen av det konceptuella scenariot 
Personligt brev sattes kravet att det ska kunna vara möjligt att söka 
genom och utvärdera personers CV, personliga brev och portfolier.  
 
Analysen (3) av det konceptuella scenariot Erfarenhet (utsaga 5) är 
grunden till min lösning. Det ska vara möjligt att söka på olika typer av 
erfarenheter som till exempel skolprojekt, hobbyprojekt, industriella 
produktioner och andra typer av yrken inom vilka kandidater har 
arbetat.  
 
Ur min analys av det konceptuella scenariot Utbildning konstaterade 
jag att sökkriterierna skulle innefatta olika utbildningstyper. 
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 My Candidates 

 
 
 
 
 
 
 
 
Det ska vara möjligt att spara undan temporärt/eller permanent 
personer av intresse från CV-/Portfoliodatabasen vilket var en funktion 
jag uppmärksammade i min analys av det konceptuella scenariot Spara 
undan intressanta kandidater. My Candidates fick funktionen som 
namn och skulle vara den nod som var till för att spara undan 
kandidater samt för att utvärdera dem. Och på så sätt även organisera 
alla inkomna ansökningar och undansparade kandidater som jag 
analyserade fram i det konceptuella scenariot Organisering. Innehållet i 
denna del var svar på platsannonser och undansparade kandidater som 
användarna själva sparat från kandidatsökningar eller från 
jobbansökningar som varit intressanta. Möjligheten att utvärdera 
kandidaterna från olika login görs här. Det var just konceptuella 
scenariot Finna talanger/Rangordna kandidaters analys 2 som låg till 
grund för detta val eftersom att många tillsammans ska kunna 
rangordna om de vill ha kandidaten eller ej.  
 

 Mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beträffande det konceptuella scenariot Nyhets-/mass-/informations-
mails analys ansåg jag en mailfunktion vara nödvändig. Alla 
mailfunktioner är samlade här; läsa inkomna och utskickade mail, 
komponera enstaka mail och nyhets/mass-mail. Ansökningar som 
mottagits från en platsannons ska med ett enkelt knapptryck kunna 
neka en användare tjänsten, spara undan denne som en möjlig kandidat, 
eller spara undan denne som en garanterad kandidat till ett specifikt 
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projekt för andra inloggade att utvärdera i My Candidates. I det 
konceptuella scenariot Organisering var analysen att rekryteraren 
eftersökte organisatoriska möjligheter. Detta anser jag härmed uppnås. 
Vid alla dessa tillfällen skickas ett mail till användaren som antingen 
ger ett ”nej, tack”, ”vi överväger dig”, eller ”vi är intresserade av dig” 
(eller något annat passande). Viktigt med detta var att alla ansökande 
ska få en respons oavsett. Bra för företaget och bra för den ansökande. 
Det ovan skrivna ansåg jag vara en viktig funktion och inkluderade den 
därmed som en funktion baserat på Svarsmailscenariot.  
 

 Job Ads 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I min analys av det konceptuella scenariot Platsannons grundar denna 
funktion. Det skulle med andra ord vara möjligt för användaren att 
placera platsannonser, detta skulle göras med en enkel ”steg-för-steg” 
metod. 
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 Company Profile  

Det konceptuella scenariot Företagspresentation fick en plats i min 
prototyp. Här ska företagets utsida förbättras genom att visa upp ett 
anställarvänligt ansikte till communityt, med bilder på kontoret och en 
presentation som reflekterar företagets kultur.  
 

 Manage Templates  
Alla mallar som en person kan behöva komponera, spara undan till 
senare bruk eller redigera ska möjliggöras här. Funktionaliteten skulle 
bidra till att arbetet i efterhand skulle förenklas. Det skulle inte enbart 
innebära spara undan mailmallar och platsannonsmallar, utan även 
sökmallar. 

 
3. Detta är visitkortet (eller Quick Information som den kallats i 

prototypen. Det är baserat på det scenariot som behandlar att de 
eftersöker en databas av CV och Portfolios där arbetssökande kan 
sparas undan. Den presenterar enbart information om personen som 
användaren för tillfället kommunicerar med/undersöker och tillåter 
valmöjligheter som är begränsade till personen i fråga. Den ska 
presentera personlig övergripande information, mail-kontakt dem haft 
sinsemellan, och kunna spara undan en kandidat. Den ska även kunna 
öppna en komplett profil om personen i fråga, samt dennes portfolio 
och CV i ett separat fönster.  

 
4. Detta är en oföränderlig del av gränssnittet som är konstant tillgängligt 

för användaren. Den tillåter en snabbsökning och visar inkommande 
mail, nya ansökningar och kandidater användaren sparat undan. En 
viktig del är att alltid ha kontroll över inkomna mail från sparade 
kandidater och nya ansökningar. Detta kan kontinuerligt noteras här. 
Jag anser att en klassisk nyckelordssökning är en nödvändig funktion 
och fungerar väl som ett komplement till den avancerade 
sökfunktionen precis som på alla communities.  

 
5. Detta är den del där fler valmöjligheter presenteras som har en direkt 

relation till det fält där den huvudsakliga informationen presenteras. 
Detta är som ett specifikare navigationsfält som är föränderligt 
beroende av vad det huvudsakliga fältet presenterar för information.  

 
Funktionerna uppfyller inte enbart Scenario Corpus utan även en större del 
av antalet konceptuella scenarier jag tidigare presenterat. Min förhoppning 
var att detta skulle lösa några av deras ansökningsproblem och på så sätt 
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minska bortfallet av bra kandidater, samt möjliggöra att de lättare skulle 
kunna finna talangfulla personer.  

Uppvisning & Utvärdering med Spelplan och Spelproducent 1  
Responsen var god även om spelproducenten hade eftersökt en mjukvara 
hellre än en webbaserad lösning. De ville se ett mer administrativt verktyg 
istället än vad min prototyp uppvisat. Den skulle vara mer administrativ för 
rekryteraren samtidigt som den skulle bli mer tillgänglig för Leads att 
själva söka efter personalen de vill åt i.  

Rekryteraren hade en viss vision om att rekryteringssituationen borde vara 
omvänd, att hon själv kunde anställa personer genom head-hunting. På så 
sätt skulle hon få mycket mindre ansökningar inskickade. 

 
Feedback: 
• Programmet ska inte vara fullt så avancerat, det finns för många 

funktioner som inte känns nödvändiga. (ingen ytterligare förklaring 
tillkännagavs mig här) 

• Spelproducentens rekryterare ville att vi noggrannare skulle titta 
genom programvaror som Profile 7, eller dylika versioner av det, samt 
det programmet som spelpublicentens förlag ska använda vid namn 
Vurv32. Ett till förslag på en hemsida att undersöka var Creative Jobs 
Network33. 

• Rekryteraren ville ha mer organiseringsmöjligheter. Det ska vara mer 
av ett administrativt verktyg och kunna behandla textmässigt innehåll 
för dennes del. 

• Mer tillgänglig för Leads att själva söka efter personalen de vill åt. 
• Rekryteraren förtydligar att denne inte vill sitta med ytterligare en 

annan inbox.  
• Vid en sökning av nya kandidater bör man kunna söka efter 

programkunskaper av specifika program 
• De vill även kunna se antalet avisningar en person fått. 
• De vill även ha loggade events. Det är viktigt att all information loggas 

om varje person, andra användare av företagets konto och sina egna 
ändringar, samt alla ansökningar som gjorts. 

Analys och slutledningar av första prototypen (iteration 1 slut) 
En anmärkning kring att programmet inte ska vara fullt så avancerat är att 
rekryteraren aldrig poängterade vad som var för avancerat. Det finns två 
möjliga faktorer som kan ha spelat in här. För det första kan det vara att 

                                                
32 http://www.vurv.com 
33 http://www.justshowup.com/ 
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grafiken har varit allt för otydlig (även om detta inte var något jag hade 
som fokus) och helt enkelt sett för avancerat ut på grund av oklarheter. Den 
andra möjliga förklaringen är att prototypen täcker ett allt för stort 
arbetsområde och rekryteraren varit ute efter mindre funktioner kring 
antagningarna då hon inte ville sitta med ytterligare en inbox. Men jag 
kommer istället att dela upp ansökningarna och nyhetsmailen, samt ta bort 
möjligheten att maila enstaka brev. Detta för att bättre kunna utvärdera 
vilka funktioner som inte är nödvändiga, är det nyhetsmail-funktionen eller 
bara ansökningsdelen, eller är det båda delarna som är ointressanta. Det 
framgick även att ett till ansikte utåt för företaget skulle vara fullkomligt 
onödigt och ansåg att företagspresentationen skulle strykas.  
 
Organiseringsmöjligheter syftar på den administrativa aspekten av 
rekryteringsjobbet. Detta syftar till att kunna administrera mera funktioner 
och inställningar. Administrativt syftar även till att kunna behandla text 
bättre. Detta tolkar jag som att CV och presentationer måste förbättras även 
om funktionerna är rätt.  
 
Nästkommande prototyp ska bli mer administrativ för rekryteraren, 
samtidigt som den ska göra det mer tillgängligt för Leads att själva söka 
efter personalen de vill åt. De eftersöker mer ett head-hunting verktyg.  
 
Sökord för verktyg hade jag missat helt att ta med i sökfunktionen, trots att 
jag redan utrett att det faktiskt borde finnas efter det att jag undersökt 
platsannonserna. En intressant detalj lyfte de fram och det skulle vara att 
visa hur många gånger någon hade blivit avvisad vid en arbetsansökning. 
Då det har blivit tydligt att de vill kunna söka efter kandidater på ett head-
hunting sätt är det viktigt att vidareutveckla head-hunting aspekten på 
nästkommande prototyp.  
 
Loggningarna är en självklarhet som undgått mig totalt, trots att det klart 
och tydligt står i det konceptuella scenariot som avser loggning. Just därför 
var det extra bra att hon påpekade detta. Ett företag vill kunna veta vad som 
gjorts och görs. Då detta vänder sig till företag bör detta givetvis tas hänsyn 
till.  
 
Till nästa prototyp ska jag även undersöka Creative Jobs Network (en 
hemsida) samt mjukvaran Vurv och Profile 7 om möjligt.  
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Ny Iteration 

Konkreta Scenarion, del 2  
Jag sökte länge efter programmet Profile 7 (inklusive de dylika versioner 
av det), utan att lyckas, men det andra programmet som jag blev 
rekommenderad att undersöka var det program Vivendi Games USA-
baserade företag ska använda vid namn Vurv34. Detta var möjligt att finna, 
men för att testa det skulle man genomgå en rad krav som att till exempel 
ha ett företag. Deras hemsida nyttjade jag oavsett för att bilda mig en 
uppfattning om deras Key Features. Det tredje förslaget var att undersöka 
Creative Jobs Network35. Detta visade sig inte ge några vidare resultat som 
jag kunde ha nytta av.  
 
Konceptuell Design och Konceptuell Modell 
Här kommer jag nu att kortfattat beskriva innehållet av min andra prototyp 
på ett abstrakt vis för att beskriva hur systemet ska fungera, dess logik, 
funktion och struktur. Denna prototyp utgår från samma premisser att det 
ska ha ett igenkännligt webbutseende. Då jag inte var helt säker på om det 
hade uppstått en förvirring på grund av grafiken så beslöt jag mig tidigt i 
min konceptuella design att göra ett tydligt gränssnitt vilket skulle vara till 
utseendet mer ikonbaserat. Jag ville justera det grafiska upplägget inför 
mina kommande två utvärderingar av prototypen och behålla delar av den 
förra funktionaliteten, men presentera den annorlunda. Den konceptuella 
modellen av ett ”visitkort” till utseendet släppte jag, men åtkomsten av 
information om personer på ett enkelt sätt förblev fortfarande 
huvudkonceptet. Den konceptuella modellen liknar mer ett ”Gamer Card” 
vilket, likt visitkortet, presenterar en bild på den ansökande, med namn, 
huvudsakligt yrkesområde, tidigare kontakt med den ansökande, samt 
antalet av personliga kontakter, det vill säga dennes nätverk. Utöver Gamer 
Card presentationen finns en tillhörande dossier av information med fyra 
olika uppgifter om personen; Presentation, Resumé, Portfolio och 
Rekommendationer.  
 
En annan tydlig justering som jag skulle göra efter den förra prototypen var 
att alla ansökningar kunde läsas direkt av alla dem som ansökningen skulle 
avse. Detta eftersom det är ett flertal användare med varsitt besluts- och 
kunskapsområde som ska kunna logga in på kontot och som aktivt i 
samarbete med rekryteraren ska kunna läsa samt redigera innehållet.   
 

                                                
34 http://www.vurv.com 
35 http://www.justshowup.com/ 
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Designen ska även erbjuda flera olika sökmetoder av nya kandidater, samt 
en sökagent. Sökagenten var tänkt att söka på kriterier som utgick från 
kravspecifikationen och aktivt söka upp de som passar bäst överens med 
kriterierna procentuellt sett. Den vanliga sökningen (Advanced Search i 
tidigare prototyp) ska vara enkel och snabb att använda, fast samtidigt 
flexibel och ge många sökkriterier. Detta är en stor skillnad från Prototyp 1 
vilken representerade samma sökkriterier och möjligheter, men som såg 
oerhört komplex ut. Jag ville i det konceptuella stadiet att detta skulle bli en 
intuitiv, ikonorienterad lösning. Jag ville även att man skulle kunna söka 
personer via nätverk av kontakter, lite i likhet med Linked In36 och kunna 
söka genom team av personer som skapar spel på fritiden som aktivt visar 
upp vad de kan.  
 
Sökträffarna ska rankas utifrån rekommendationer, erfarenhet (och dess 
typ), utbildning (och dess typ) och eventuella priser man erhållit, samt i 
vissa fall hur pass bra en kandidat överensstämmer med 
kravspecifikationen. Då man valt en träff ur listan presenteras denna person 
under listan med ett Gamer Card och en dossier innehållande fyra olika 
typer av uppgifter om denne.  
 

                                                
36 http://www.linkedin.com 
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Fysisk design 
 

Detta är den fysiska designen och varje presenterat fält kan läsas nedan.  
 
1. Det övre navigationsfältet [1] presenterar alla huvudmoment som kan 

utföras av användaren; Overview, Search (Regular), Team (Search), 
Network (Search), Post Job Ad, Candidates och Administrate. Ett 
Ytterligare tillägg finns precis under navigationsfältet som heter 
Compose Newsletter. Då mailen skulle strippas bort valde jag dock att 
behålla nyhets/mass-mail funktionen till populationen som företaget 
kan nyttja vid behov. Jag var inte redo att släppa den funktionen vid 
detta tillfälle.  

 
2. Det huvudsakliga fönstret [2] presenterar och hanterar de huvudsakliga 

funktionerna som representeras i övre navigationsfältet. De primära 
valmöjligheterna, samt informationen presenteras här för användaren. 
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De huvudsakliga momenten som användaren skulle ha åtkomst till är 
de följande. 
 
Overview 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översikten är det första en inloggad person ser. Den ska presentera en 
överblick av det senaste som skett. Den visar tre ikoner vilka 
representerar Nya Ansökningar, Kanske Kandidater, Sparade 
Kandidater. Till dessa finns tillhörande text om något nytt lagts till. 
Dessa ikoner leder direkt till My Candidates och ”rätt” underrubrik. 
Tre ikoner finns under de nyligen nämnda ikonerna vilka representerar 
en sökagent (Match Update), en loggning av events och en för statistik. 
Dessa i enlighet med vad jag kom fram till i min analys av 
utvärderingen av förgående prototyp. Sökagenten listar alla matchande 
kandidater mot den kravspecifikation rekryteraren satt upp och ska 
fungera som en alternativ sökmetod som sköter sökningarna utifrån 
kravspecifikationerna. Detta baserades på det konceptuella scenariot 
med motsvarande namn. Informationen om de matchande kandidaterna 
syns i fält [3]. Loggningen av events visar en lista på alla förändringar 
som gjorts sedan sist vilket till stor del även baseras på det 
konceptuella scenariot Loggning av information. Information om 
Loggningarna syns i fält [3]. Statistik om de andra användarna till 
kontot och populationen förses här (i fält [3]). Även detta baseras på 
dess motsvarande konceptuella scenario och Scenario Corpus, utöver 
föregående prototyps analys.   
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Search (Regular) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna flik möjliggör en klassisk avancerad sökning utifrån 
yrkesområde, personers material, utbildning, erfarenhet och 
programkunskaper. Tillägget i denna flik är enbart att det ska vara 
möjligt att välja att söka på specifika verktygskunskaper (program). 
Information om kandidaterna förses i fält [3]. Detta motsvarar den 
tidigare sökfunktionen vid namn Advanced Search i föregående 
prototyp.  
 
Candidates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna del innehåller svar på platsannonser, information om de 
sökande, och undansparade kandidater. Undansparade kandidater är 
inte bara de kandidater som svarat på platsannonser, utan de kandidater 
som användarna själva sparat utifrån sökningar. Denna är tämligen lik 
den tidigare prototypen till funktionerna men upplagt annorlunda 



 

 46 

grafiskt, och på så sätt förmodligen tydligare. Själva informationen om 
personen presenteras i fält [3]. 
 
Job Ads  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag behöll även funktionen för företagen att komponera platsannonser 
då jag inte var helt säker på hur spelproducent 1 kände inför det och 
ville ha ytterligare feedback på detta. 
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Team (Search) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är en sökfunktion vilken ska ge användarna möjlighet att söka 
efter de projekt som är pågående eller färdigproducerade av 
populationen. Sökresultaten ska innehålla information om deras 
arbetsprocess, bilder, videos, bloggar och medlemmarna i projektet och 
deras individuella insatser. Dock syns denna information i fält [3]. 
Detta har varit en sökfunktion som skapats helt utifrån idén med 
portfolios och arbetsprov; att du ska kunna ge prov på vad du kan.  
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Network (Search) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nätverkssökningen är en browser-liknande sökmodell i vilken 
användaren utgår från en valfri person och dennes nätverk för att söka 
genom det. Nätverket består av tre steg; den utvalda kandidaten, den 
utvalda kandidatens kontakter, samt kandidatens kontakters kontakter 
(för alla personer i de olika nätverksstegen presenteras en summerande 
information). Det ska på så sätt vara möjligt att placera en kandidats 
kontakters kontakt högst upp i hierarkin och undersöka dennes nätverk. 
Här presenteras en kortfattad information om varje steg av hierarkin 
och således syns inte information om kandidaten i fält [3]. Denna del är 
baserad på LinkedIn vilket jag fick som råd att vidare utforska, samt 
bakgrunden som behandlar referenser samt networking. 
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Administrate 
Denna flik är enbart tillgänglig för rekryteraren som därifrån kan tillåta 
företagets medlemmar att få åtkomst till de olika flikarna (områden) 
eller projekten. Denna flik innehåller alla de inställningar som är 
nödvändiga, som till exempel den tidigare prototypens templates. 
Funktionaliteten är baserad utifrån utvärderingen och analysen av de 
administrativa egenskaperna som ska vara tillgängliga för rekryteraren.    

 
3. Detta är den tidigare prototypens visitkortsdel. Nu har den dock fått en 

dynamisk funktionalitet och större plats än tidigare, samt att utförandet 
är annorlunda. En del består av presentation av en kandidat ur en rad 
aspekter. Den presenterar en personlig text, portfolio, CV och 
rekommendationer, samt ett Gamer Card innehållande länk dennes 
kompletta nätverk. Dessutom ska det alltid finnas tillgång till att spara 
undan en kandidat. Den enda gången personens kontaktinformation 
inte presenteras på detta sätt är när användaren använder sig av 
Network (Search) då en alternativ presentationsform nyttjas. Det 
faktum att utvärderingen och analysen syftade till att ge användaren 
funktionalitet för att behandla textdokument utgjorde en viktig del till 
förändringen som gjorts här.  
 
Utöver kandidatinformation visar den även eventuell förklarande/ 
stödjande information som presenteras i form av text, exempelvis ”You 
have access to project 1. Three undread job applications”. Detta för att 
ytterligare förtydliga vad ikonerna representerar i fält [2], eller så 
expanderar fält [2] över fältet när detta behövs.  

 
4. Detta navigationsfält [4] ska vara konstant placerat här, men 

föränderligt till innehållet. Den ska presentera samma huvudmoment, 
oavsett var användaren befinner sig i gränssnittet, men informationen 
och valen som presenteras varierar.  

Uppvisning & Utvärdering, del 2 
Denna uppvisning och utvärdering, till skillnad från den första prototypen, 
gjordes med de två företagen vid två olika tillfällen, Spelproducent 2 och 
Spelproducent 3 med två dagars mellanrum. Inga förändringar av 
prototypen skedde dagarna emellan för en korrekt utvärdering.  

Prototyp 2: Spelproducent 2 
Rekryteraren ansåg att det viktigaste som en arbetssökande skulle 
presentera är sitt bästa alster. Ansökande ska alltså inte påvisa ett brett 
kompetensområde utan ett specifikt – det den är bäst på, kan personen 
karaktärsmodellering bäst så ska den enbart visa upp detta. Något som vilar 
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tungt vid en ansökning är erfarenheten och i synnerhet 
spelutvecklingserfarenhet. Feedbacken var positiv till IGDIs koncept som 
samlingsplats för bevakning av projektarbeten och utvärdera de olika 
medlemmarnas insatser i arbetet med videoblogg, text, med mera.  
 
Liksom Spelproducent 1 rekryterare ansåg även denna rekryterare att head-
hunting är att föredra om möjligheten erbjudits. Det hade varit väldigt 
fördelaktigt för deras rekrytering av ny personal.  
 
Förändringar som rekryteraren ansåg behövdes gällde platsannonserna och 
inkommande ansökningar och den delen av verktyget.  

Feedback: 
• Ett viktigt sökkriterium är att det ska finnas fler tomma sökfält än 

vad som redan existerar, i vilka användaren själv ska kunna fylla i 
nyckelord. 

• Konceptet IGDI var bra i sin helhet. 
• Förbättra metoderna för sökning av kandidater, till exempel fler 

tillvägagångssätt, topplistor, etc.  
• En bevakning av kandidater borde existera.  
• Ur head-hunting aspekt är prototypen bra. 
• Platsannonsfunktionerna ska bort. 
• Ansökningsfunktioner ska bort. 
• De vill hitta kandidaterna innan de skickar ansökningar 
• Tomma sökfält till sökningarna för användning av egna nyckelord 
• En företagspresentation kan vara av nytta. 

Prototyp 2: Spelproducent 3 
Spelproducent 3 upplevde likartade besvär med ansökningsmottagningen 
som liknar den som beskrevs i användarberättelsen där man nyttjade en 
inkorg för hantering av ansökningar. Sortering sker manuellt och inget kan 
sparas undan utan att försvinna bland alla andra ansökningar.  
 
Ansökningarna är även de (ofta) i varierande kvalitet. Rekryteraren 
eftersöker mindre uppgifter som var personer bor, deras ålder, och ”hej, jag 
heter...” Rekryteraren lyfter fram att det vore intressant om en funktion var 
att användaren skulle kunna stänga av möjligheten att kunna se bilder på 
ansökande, dess ålder, kön, för att på så vis bli än mer objektiv i sin 
selektion. 
 
Rekryteraren vill se mer av de mjukare kvaliteterna hos de ansökande, så 
som drivkrafter, inspirationskällor, alla personliga egenskaper som säljer 
den ansökande. Erfarenhet är viktig för henne att kunna kartlägga och det 
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är främst den erfarenhet som går att relatera till deras arbete. Men även 
annan erfarenhet är av stort intresse för det handlar om att påvisa en 
anställningsbarhet. En viktig del var även för denne att få se 
arbetsprover/portfoliomaterial.  
 
Rekryteraren avslutar med att tillägga att denne är mycket positiv till 
produkten. 
 
Feedback: 

• Stänga av/sätta på kön, ålder, presentationsbild, för att rekryteraren 
ska få mer objektivitet (valfritt) 

• Mer mjuka egenskaper som ”säljer” kandidaten 

Analys och slutledningar, del 2 
I utvärderingen påpekade rekryteraren vid utvärderingstillfälle 2 att denne 
eftersöker mindre var personer bor, deras ålder, och ansåg det intressant om 
en funktion skulle kunna stänga av bilder på ansökande, deras ålder och 
kön, för att på så vis bli än mer objektiv i sin selektion. Detta placerar en 
viktig aspekt i fokus som undgått mig om rekryteringsförhållandena 
utomlands, vilket påpekas av Ernest Adams i Breaking Into the Game 
Industry – How to Get a Job Making Video Games. Där Adams (Adams, 
2003) anser att en arbetssökande ej ska skriva ålder, födelsedatum eller 
något annat som kan avslöja åldern av denne. Samma gäller den 
arbetssökandes namn (detta avser i synnerhet kvinnor som vill undvika 
diskriminering).   
 
Vid utvärderingstillfälle ett påpekas det att det borde finnas fler tomma 
sökfält, eller en möjlighet att utforma det själv. Detta är feedback jag 
kommer att ta till mig till nästkommande prototyp. Dock behövde 
metoderna för bevakning och sökning av kompetenser/talanger förbättras, 
rekryteraren ansåg att jag var på rätt spår med de olika sökmodellerna som 
skapats. Nu är det helt tydligt att ansökningsavsnittet och platsannonserna 
ska bort. Det var något de inte eftersökte men det hade kanske kunnat 
användas av de projektgrupper som existerar på IGDI. Rekryteraren 
beskrev den delen som något de inte skulle använda. De vill finna 
talangerna, inte tvärtom. 
 
Jag tvingas återigen överväga om det ska vara möjligt i kommande 
utveckling att återinföra funktionen ”företagspresentation” då denne 
framförde det som en möjlig funktion.  
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Slutledningar och diskussion 
Slutsatser 
De slutledningar som kan dras är att branschen eftersöker plattformar 
innehållande information om anställningsbar arbetskraft samt verktyg till 
detta för att kunna hitta dessa personer. De konventionella 
rekryteringhemsidorna med förbättringar kan inte uppnå detta på ett enkelt 
sätt, utan behöver en helt annan utformning. Detta påvisade min första 
prototyp mer eller mindre. Rekryterarnas problematik existerar då de får in 
för många ansökningar som inte är av tillräcklig kvalité, avsaknad av 
erfarenhet och ett dåligt omhändertagande av ansökningarna. Trots att de 
rekryteringsverktyg som står till deras förfogande omhändertar 
organiseringen av inkommande ansökningar och annat utanför 
rekryteringsprocessen bevisar att den konventionella anställningsprocessen 
inte är optimal. De vill ha möjligheten för head-hunting istället för de 
konventionella metoderna i deras existerande arbetsprocess för att minska 
tidsåtgången och deras ansökningsmottagandeproblem. Den andra 
prototypen påvisar detta tydligare när fler sökmetoder utvecklats utöver de 
tidigare ansökningsmottagningsfunktionerna som jag beslöt att behålla för 
ytterligare utvärdering, som även i den senare prototypen existerade.  
 
Ur Scenario Corpus hade jag klargjort att all erfarenhet är bra erfarenhet, 
det kan påvisa en arbetspotential även om det är erfarenhet som inte 
innefattar tjänstens område, detta kan man ställa i kontrast till vad Mencher 
ansåg att erfarenhet av mer generella former är ointressant om det inte är 
vinklat i förmån för det sökta jobbet (Mencher, 2006). Trots detta valde jag 
att det skulle vara möjligt att ändå tillåta sökningar på all erfarenhet utifrån 
premissen att det tydligt skulle kunna särskiljas vad som är relaterad 
erfarenhet och icke-relaterad erfarenhet. Detta kommer att vara tvunget att 
manifesteras på fler sätt än det sätt jag presenterat, förslagsvis med ikoner 
som skiljer dessa åt. Den enkla metod jag använde var att särskilja dessa 
genom att ge filtreringsmöjligheter i sökfunktionerna. Detta är jag inte 
särskilt nöjd med, även om detta hade krävt vidare grafiskt arbete vilket 
inte var målet med prototyperna. 
 
Ett annat viktigt segment av min slutledning är att Nätverken har en viktig 
roll för så väl den arbetssökande som den som rekryterar. Nätverken kan 
jämföras med vad som kan kallas för ”rekommendationer” i 
rekryteringsprocessen, samtidigt som det särskiljer sig då nätverk är ett 
arbetssätt för personer att erhålla vidare kontakter och information om 
tjänster som öppnats. Således är detta ett intressant verktyg även sett ur en 
rekryterares perspektiv då de inte enbart kan söka en kandidats referenser 
(och information om dessa) utan även öppnar det möjligheten för en 
”browse-sökningsmetod” för att söka potentiella kandidater.  



 

 53 

 
Verkets karaktär 
Verkets karaktär i förhållande till de e-rekryteringsverktyg som existerar i 
dagsläget (Monster, Platsbanken) skiljer sig stort i slutändan. Vid första 
utformningen påminner den till funktionerna en hel del om en klassisk 
rekryteringshemsida med möjligheter för att placera annonser, mottaga 
ansökningar, samt söka i CV-databaser. En stor skillnad mellan de 
rekryteringshemsidor och mitt verktyg från första början var till stor del 
möjligheten att flera olika personer kan logga in till samma konto och få 
åtkomst till en gemensam mapp innehållande ansökningar som sparats 
undan för utvärdering. Verkets fortsatta utveckling till prototyp två innehöll 
till viss del fortfarande rekryteringshemsidornas generella utbud av 
funktioner. Men utöver dessa fanns ytterligare funktionalitet som var än 
mer specifik till dess avsedda bransch. De grafikutvecklings-, 
programmeringsutvecklings- och speldiskussions-communityn som 
existerar påvisar att utvecklingen mot nya sätt att finna anställningar går 
via att kunna visa upp sig, samtala och interagera med varandra. Detta 
stödjer min andra prototyps utformning där specifika sökfunktioner 
motsvarar de premisser som kan ställas sett utifrån samtida utvecklings-
communityn.  Även sidor så som LinkedIn kan verket relateras till då ett 
viktigt moment för anställningar baseras på rekommendationer och att 
känna folk som kan gå i god för dig i branschen.  Det har dessutom 
utkristalliserats exakt vad det är de eftersöker som grundegenskap, vilket är 
ett head-hunting verktyg med olika sök och övervakningsmöjligheter.  
 
Syfte och målet 
Då syftet med arbetet var att skapa två prototyper som skulle utreda vad en 
framtida produkts funktioner, det vill säga systemets tilltänkta egenskaper, 
skulle kunna innehålla. De skulle kunna påvisa en funktionalitet som skulle 
behövas för att finna kompetent och talangfull personal. Utformningen av 
funktionerna har preciserats för varje genomförd iteration och därmed har 
det utkristalliserats vad branschen eftersöker som verktyg för att kunna 
nyanställa arbetskraft inom de kreativa yrkesgrupperna. Dessa prototyper 
har visats upp och undersökts av tre av Sveriges ledande spelproducenter.  
 
Metoden 
Att läsa om hur en rekryteringsprocess genomförs och jämföra med en 
faktisk arbetsprocess ur en intervju påvisade problemen som kan uppstå då 
man ska nyanställa. Även de högst triviala av ting som sägs (i 
sammanhanget) kan nyttjas till fördel som jag aldrig skulle ha tänkt på 
annars. Detta var ett spännande sätt att arbeta på. Jag har lärt mig att inte 
vara för snabb i mina utvärderingar och analyser utan borde ha läst än mer 
mellan raderna för att utreda vad de eftersöker ur deras användarberättelser. 
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Metoden att använda scenarier för att utforska funktionskrav var ett nytt 
sätt för mig att arbeta på och högst lärorikt. Jag har lärt mig hur jag ska 
genomföra intervjuer på ett bättre sätt för att uppnå bättre information och 
att även personligen våga ta mer kontakt med folk inom områden utanför 
min kunskapskompetens för att inse att det är möjligt att föra en givande 
diskussion.   
 
Det ställdes inte tillräckligt med konkreta frågor om direkta problem i 
processen och vad för lösningar på dessa det fanns att önska sig. En del i 
det hela är att jag som intervjuade möjligen skulle ha utgått från en mer 
strukturerad intervjumetod än den valda och tänkt igenom ytterligare frågor 
och funderingar innan intervjuerna genomfördes.  
 
De problem som existerat för mig har bestått av mina kontakter med 
företagen till stor del. Först och främst har kontakten och möjligheterna för 
intervjuer och uppvisningar, samt feedback varit varierande. Faktorerna är 
många, som exempelvis teknik, ekonomi och tid. Tekniken avser dålig 
kommunikation via så väl telefon som e-mail med företagen, ekonomin 
avser att jag tillsammans med Sebastian Badylak och Henrik Törnqvist var 
tvungna att producera en affärsplan så att det därefter var möjligt att ansöka 
om kundkontaktsbidrag av ALMI för att kunna genomföra intervjuerna på 
varje arbetsplats. Slutligen var tiden ett problem, detta avser det faktum att 
flertalet spelproducenter befinner sig både i en expansiv fas samt en 
avslutande spelcykel och därmed haft ont om tid att avsätta för mig och 
mitt arbete.  
 
Utöver att enbart producera två prototyper hade jag gärna haft mer tid till 
att utforma en tredje och ”sista” prototyp som skulle innefatta än mer 
precisa funktioner för sökning av arbetskraft.  
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