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Abstrakt 
Datorgrafiken har på senare år utvecklats till en dominerande produktionsmetod 
inom många områden som till exempel film, spel, simulationer och visualisering. 
Många söker sig till grafikutbildningar i hopp om att få anställning främst inom 
film- eller spelindustrin. Det är en växande industri, men konkurrensen är hård och 
anställningskraven höga och många har svårt att etablera sig i branschen. Detta 
examensarbete ger via enkätundersökningar och litteratur i ämnet bilden av en 
bransch där det råder överskott på arbetskraft och underskott på lediga arbeten. För 
att förbättra konkurrensförmågan föreslås interdisciplinära utbildningar som blandar 
konst och teknik samt ökad specialisering, hårdare studiekrav och ökat samarbete 
mellan skola och företag. 
Nyckelord: datorgrafik, arbetsmarknad, utbildning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och forskningsinriktning 

Datorgrafiken har utvecklats kraftigt under den senare delen av 1900-talet och har 
under de senaste femton åren blivit en dominerande produktionsmetod; inte bara för 
film, reklam och spel, utan även för bland annat flygsimulatorer, simulationer av 
olyckor och visualisering inom arkitektur, sjukvård, arkeologi och utbildning.[1][2] 
 Den ökade efterfrågan på datorgrafik och kunniga grafiker har lett till att många 
nya datorgrafikutbildningar har startats runt om i världen, men trots bättre utbildningar 
har många datorgrafikstudenter svårt att hitta arbete efter examen.[2] Konkurrensen på 
arbetsmarknaden är hård och det finns i absoluta tal fler studenter än det finns jobb 
tillgängliga, men trots den goda tillgången på datorgrafikstudenter tycks företagen ha 
svårt att rekrytera personer med rätt kompetens.[3] 

Dessa problem är tecken på att många datorgrafikutbildningar inte är riktigt 
anpassade efter rådande branschförhållanden. Det är därför av intresse, inte bara för 
studenterna själva utan även för utbildningsinstitutioner och företag att kartlägga vari 
problemet består. 

Detta arbete kommer att undersöka hur arbetsmarknaden för datorgrafiker ser ut, 
vilka krav som ställs på grafiker och hur man ska utbilda studenter för att uppfylla 
dessa krav. 

1.2 Syfte och delmål 

Syftet med arbetet är att öka kunskapen om hur utexaminerade datorgrafikstudenters 
arbetsmarknad och karriärmöjligheter ser ut och vad som kan göras för att förbättra 
deras möjligheter. Mer specifikt önskas följande mål uppnås: 

1. Undersöka hur arbetsmarknaden ser ut. 
2. Ta reda på vilken sorts personer som arbetar i grafikbranschen. 
3. Uppskatta nyanställningens storlek och vilka anställningskrav som finns. 
4. Undersöka hur bra svenska grafikutbildningar fungerar; hur många som fått 

arbete i grafikbranschen efter examen och vad övriga gör istället. 
5. Ge förslag på hur utbildningsgivare och studenter ska agera för att bättre 

uppfylla industrins krav och öka studenternas möjligheter till anställning.  

1.3 Metod och avgränsningar 

Med grafiker avses i detta arbete huvudsakligen de som arbetar med produktionen av 
datorgenererade bilder och animationer, huvudsakligen 3D-grafiker men även vissa 
2D-grafiker. Det rör sig alltså till exempel om 3D modellerare, animerare, texturerare, 
compositors, konceptartister och illustratörer. Webbdesign, typografi och liknande fält 
ligger utanför detta arbetes intresseområde. 
 För att uppnå arbetets syfte utfördes en litteraturstudie och två 
enkätundersökningar; en riktad till företag och en riktad till före detta grafikstudenter. 
Då en internationell undersökning skulle bli för stor för att kunna genomföras på utsatt 
tid, har endast svenska företag och studenter granskats. Dock antas skillnaden mellan 
olika länder vara relativt liten, då företag i denna bransch arbetar på i stort sett samma 
sätt överallt. Eventuell skillnad kan ligga i företagens ekonomiska situation, landets 
företagsmiljö och i förlängningen mängden personal och nyanställning. 

Av likartade skäl undersöktes bara företag som tar emot anställda. Enskilda 
firmor och företag som utgörs av ett fåtal personer utgör en relativt stor del av 
branschen, men dessa faller till stor del utanför intresseområdet för detta arbete då 
företagande inte tillhör detta studieområde och övriga krav uppskattas vara lika för 
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både företagare och anställda. Det är även så att många enskilda firmor utgörs av 
frilansande grafiker som i detta arbete för enkelhets skull kategoriserats som anställda. 

Kreativ Programmering på Högskolan i Gävle och dess efterföljare Creative 
Computer Graphics används i denna undersökning som exempel på svenska 
utbildningsprogram, då dessa programs upplägg och utbildningsplaner är mycket lika 
andra svenska högskole- och KY-utbildningar. 

2 Litteraturstudie 

2.1 Historisk översikt 

Under 60- och 70-talet var datorgrafik främst inriktat mot tillverkningsindustrin och 
militära applikationer. Att producera grafiken var svårt och grafikerna var till största 
delen programmerare och ingenjörer.[2] Inom underhållningsindustrin sågs tekniken 
som dyr och riskabel att satsa på, men inställningen var mer positiv bland 
reklambyråer då reklamens korta klipp och tv-apparaters låga upplösning medförde att 
de kunde producera grafiken på kortare tid och till ett lägre pris än filmbolagen.[3] 
 Tack vare reklamfilmerna hade datorgrafiken under 80-talet börjat få större 
spridning inom filmindustrin, men arbetet utfördes fortfarande främst av 
programmerare, ibland med stöd från art directors.[2][3] 
 Det var under 90-talet som tekniken, däribland 3D mjukvara som kunde köras på 
vanliga hemdatorer, började bli tillgänglig för individuella användare och den spred 
sig därefter explosionsartat. Användandet av datorgenererade effekter i film och 
reklam ökade kraftigt, arkitekter kunde skapa datorrenderingar av byggnader och 
spelindustrin tog ett språng framåt efter en tidigare försäljningssvacka.[2][3] 

Tack vare datorgrafikens popularitet under andra hälften av 90-talet var 
efterfrågan på grafiker och därigenom datorgrafikutbildningar enorm. Många sökte sig 
till dessa utbildningar med förhoppningar om att få välbetalda jobb inom 
underhållningsindustrin och efterfrågan från industrins sida var så stor att skickliga 
studenter ibland rekryterades direkt från skolorna innan de ens hunnit ta examen. Allt 
som krävdes för att få anställning var talang och förmåga att använda aktuell 
mjukvara.[3] 

Jämfört med 90-talet är situationen idag helt annorlunda. Den explosiva 
tillväxten inom datorgrafikbranschen har minskat och det har även nyanställningarna. 
Företagen säger upp anställda och mindre framgångsrika företag läggs ned.[3] Antalet 
utbildade grafiker är nu större än antalet lediga positioner och kraven för anställning är 
ofta mycket höga.[2] 

2.2 Arbetsmarknad 

Det finns många olika yrken i datorgrafikbranschen och individuella yrken kan ha 
olika titlar i olika företag, även om det i grunden är samma arbete. Detta gör fältet 
svårt att överblicka och ännu svårare blir det att dra generella slutsatser. 

Några exempel på yrken är: Technical directors1, animatörer, digitalartister2, 
mjukvaruutvecklare, systemutvecklare och assistenter. [3] 

Inom filmen har arbetsuppgifterna i många stora företag blivit mycket 
specialiserade. Det är en följd av att arbetet blivit så avancerat att man bara kan 

                                                 
1 Samlingsnamn tekniska yrken med ansvar för bland annat riggning, skriptning, simulationer, 
debugging och dylikt. 
2 Modellerare, texturerare, compositors, rotoscope-, matte-artister, illustratörer etc. 
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förväntas lära sig ett fåtal uppgifter tillräckligt bra.[2] Specialisterna är mycket 
skickliga på sina arbetsuppgifter, men utför å andra sidan bara de uppgifter de anställts 
för, som till exempel modellering, texturering, riggning eller animation.[1] 

Inom tv och mindre grafikstudios är det vanligare att man använder sig av 
generalister som klarar av att utföra flera olika uppgifter. Med korta deadlines och låg 
budget krävs det ofta att en enskild person färdigställer ett projekt på egen hand. De 
anställda behöver inte nödvändigtvis ha annorlunda utbildning eller färdigheter än 
filmanställda, men arbetsuppgifterna är mer varierande.[1] 

Generalister är också vanliga inom spelbranschen. Utvecklingsgrupper tenderar 
att bestå av ett relativt litet antal personer och det är en fördel om de kan utföra flera 
olika uppgifter. Då komplexiteten i spel av tekniska skäl är ganska låg är det också 
lättare att bemästra olika delar i processen. Specialiseringar inom spelbranschen täcker 
i regel flera relaterade uppgifter som till exempel modellering-texturering och 
riggning-animation. Fasta anställningar är vanliga och anställda kan vänta sig att få 
arbeta på flera spelprojekt.[1] 

Wagstaff och Derakshani[1] hävdar att det är svårt att få fast anställning inom 
film och tv, då det är vanligt att man använder sig av frilansande grafiker för att 
undvika fasta utgifter. Detta motsägs dock av Morie[3] som hävdar att nya 
medarbetare behöver en lång inskolningsperiod innan de blir produktiva och att man 
därför föredrar att ge datorgrafiker fast anställning. 

2.3 Anställningskrav 

Anställningskraven skiljer sig kraftigt mellan olika yrken och olika företag, särskilt 
när det gäller tekniska färdigheter och erfarenhet av olika mjukvaror. Generella 
färdigheter och egenskaper som alla sätter värde på i den lagbaserade strukturen kan 
till exempel vara goda kommunikationsfärdigheter, motivation, laganda, sinne för 
detaljer, kreativitet, förmåga att ta kritik, estetiska färdigheter, kritiskt tänkande, 
flexibilitet, anpassbarhet och en vilja att lära.[1][3] 

Önskade färdigheter inom specifika områden tenderar att inkludera konstnärlig 
träning, erfarenhet av aktuella mjukvarupaket och inte helt sällan även tekniska 
färdigheter som till exempel olika programmeringsspråk. Till detta kommer 
yrkesspecifika färdigheter som till exempel animation eller 3D-modellering. 

2.4 Utbildning 

Wagstaff och Derakshani[1] listar ett antal ämnen som de anser vara viktiga för 
grafiker att lära sig i tre kategorier: Grundläggande färdigheter, 3D-färdigheter och 
Övriga färdigheter(se tabell 1).  
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Tabell 1. Viktiga ämnen för datorgrafiker  

Grundläggande 
färdigheter 

3D-färdigheter Övriga färdigheter 

Teckning Modellering Speldesign 

Storyboarding Texturering Linux-/Unixutbildningar 

Målning Ljussättning Compositing 

Skulptering Animation  

Modedesign Technical direction* 

Cinematografi *Tekniska 3D-färdigheter som 

riggning, debugging, scripting, 

simulationer och dylikt Fotografi 

Karaktärsanimation 

Dans och teater 

Matematik 

Fysik 

 
De menar att det bästa tillvägagångssättet är att ha en bred konstutbildning 

kompletterad med dataämnen och därefter specialisera sig på ett fåtal kärnfärdigheter. 
Studenter som lägger för mycket tid på att arbeta med lite av varje har stora nackdelar 
jämfört med de som specialiserar sig på det de tänker arbeta med. De säger även att 
man inte nödvändigtvis måste utbildas på ett lärosäte eftersom arbetsgivare är mer 
intresserade av att man har en bra reel eller portfolio än vilken utbildning man har. 

En studie utförd av Tereza Flaxman[4] år 2005 visar att en stor del av 
professionella grafiker anser att mer vikt bör läggas vid grundläggande färdigheter 
som till exempel teckning, anatomi, animationsprinciper och rörelsestudier, än vad 
som görs nu. 

Interdisciplinära utbildningar som kombinerar både konst och tekniska 
färdigheter förespråkas även av McCracken[2], Morie[3] och Comninos et al.[5] 
Comninos et al. anser att det är just den interdisciplinära arbetsmetoden som har gjort 
The National Centre for Computer Animation, NCCA, och dess bachelorprogram så 
framgångsrikt. Enligt deras beskrivning av detta program, uppfyller det i stort sett alla 
punkter i Wagstaffs lista, men ersätter mode, dans och fotografi med programmering 
och datorsystemdesign. Enligt dem är det inte ovanligt att studenter i detta program får 
anställningserbjudanden strax efter examen eller till och med innan de slutfört 
utbildningen. 

Förutom att datorgrafikutbildningar måste blanda konst och teknik, anser Morie 
att det krävs bättre samarbete mellan utbildningsgivarna och industrin. Vissa skolor 
har konsekvent producerat bättre utbildade grafiker tack vare ett bra samarbete med 
företagen. En viktig del i detta samarbete är att företagen hjälper till att utforma en 
passande läroplan och även ställer upp med gästföreläsare eller praktikplatser för både 
elever och lärare.[3] 
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3 Metod 

Förutom föregående litteraturstudie genomfördes två enkätundersökningar, då det 
tycktes vara det enda praktiska sättet att få svar på de frågor som ställdes. Den första 
enkäten riktades till svenska företag verksamma i datorgrafikbranschen. Totalt 
kontaktades 24 företag inom områdena film, reklam, spelutveckling, 
designvisualisering och arkitekturvisualisering.(se bilaga1) Denna undersökning 
utfördes med hjälp av frågeformulär med öppna frågor (se bilaga 2) som skickades via 
e-post och i några fall även telefonintervjuer. 

Den andra undersökningen gjordes på studenter som studerat Kreativ 
Programmering mellan 2004-2009 samt studenter från Creative Computer Graphics 
mellan 2007 och 2010 i syfte att undersöka hur bra dessa utbildningsprogram fungerat 
under denna tidsperiod; hur många studenter som gick vidare till en anställning i 
datorgrafikbranschen och vad som hände med de som inte gjorde det. Även denna 
undersökning utfördes med öppna frågeformulär, i detta fall via brev och e-post.(se 
bilaga 3) Totalt kontaktades 64 studenter. 

4 Resultat 

4.1 Företag 

Av de 24 företag som kontaktades i undersökningen mottogs svar från 7 företag. 
Företagen delades in i tre kategorier; ”3D/Film/FX” som utgörs av företag där man 
producerar reklam, musikvideor, vinjetter, specialeffekter och blandade projekt för tv 
och film, ”Spelutveckling” som uteslutande består av företag som producerar 3D-spel 
och ”Visualisering” som samlar företag verksamma inom design- eller 
arkitekturvisualisering. Majoriteten av de kontaktade företagen var verksamma inom 
3D/Film/FX, men även spelutvecklare och visualiseringsföretag svarade på enkäten. 

4.1.1 Personal 
Samtliga företag i undersökningen hade under 30 grafiker anställda och huvuddelen av 
företagen hade en nyanställning på i genomsnitt 2-3 personer per år. Ett företag hade 
sagt upp 10 personer sedan 2008. Det företag som angav det minsta antalet anställda 
hade 6 grafiker. Majoriteten av dessa var fast anställda, med liten skillnad mellan olika 
branscher. Det var vanligt bland majoriteten av företagen att ta in frilansande grafiker 
vid hög arbetsbelastning. Två företag angav att de använde sig av tidsbegränsade 
projektanställningar, medan ett av företagen uteslutande använde sig av frilansande 
grafiker. Två av företagen tillhör 3D/Film/FX och ett Visualisering. 

I fem av sju företag utgjordes majoriteten av personalen av generalister. 
Förklaringen som gavs var att små företag tenderar att använda sig av generalister, 
medan stora företag har tillräckliga resurser för att anställa specialister. De företag 
som svarade att de använde sig av specialister hade vid undersökningstillfället fler än 
14 anställda och var de största företagen som svarade på enkäten. 

Så gott som alla grafiker i undersökta företag hade en treårig högskoleutbildning 
på kandidatnivå eller en yrkesutbildning inom 3D-grafik. Majoriteten av dem var 
mellan 20 och 30 år gamla, med ett totalt åldersspann på 18-45. 

4.1.2 Anställning 
Medan de flesta företag prioriterade arbetserfarenhet var det många som även 
anställde grafiker utan tidigare arbetserfarenhet. Dessa kom oftast in i organisationen 
som praktikanter och arbetade sig uppåt därifrån. Endast ett företag svarade att de 
aldrig anställer grafiker utan tidigare erfarenhet. Bland de företag som kunde tänka sig 
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att anställa oerfarna grafiker var den allmänna inställningen att de, förutom erfarenhet, 
inte saknar några väsentliga färdigheter. 

Det samtliga företag främst önskade se i en arbetssökande var tekniskt kunnande, 
konstnärlig färdighet, talang, intresse, förmåga att arbeta snabbt och under strikta 
deadlines, vilja att lära samt en förmåga att arbeta i grupp och i projektform. 

I ansökningarna var det showreel och portfolio som prioriterades högst i de flesta 
fall. Alla företag var överens om att en showreel ska visa vad man kan, att det är 
viktigt att man är noga med att upplysa om vad det är man har gjort och att det är 
viktigare att det som visas ser bra ut än att det är tekniskt avancerat. 

4.1.3 Utbildningssamarbeten 
Majoriteten av företagen var intresserade av samarbeten med utbildningsgivare och 
många samarbetade redan med flera skolor. De ställde bland annat upp med 
gästföreläsare och tog emot praktikanter. Flera företag rekryterade en stor del av sin 
personal från skolor som de samarbetade med. De företag som inte var intresserade av 
utbildningssamarbeten svarade att de inte hade tillräckligt med tid eller resurser för att 
genomföra sådana samarbeten. 

4.1.4 Framtid 
Den allmänna uppfattningen bland företagen var att branschen kommer att växa under 
kommande år. Mest positiva var man i visualiseringsbranschen, då datorgrafik mer 
och mer ersätter traditionell fotografering. 

Konkurrensen i grafikbranschen sades vara hård och att etablera sig var svårt på 
grund av det stora antalet sökande och de få tillgängliga platserna. Man förväntade sig 
ändå att det skulle finnas framtida utrymme i branschen för ytterligare artister. Ett av 
företagen svarade dock att man tyckte sig se accelererande kompetenskrav och en viss 
överetablering inom bland annat reklambranschen. 

4.2 Studenter 

Totalt kontaktades 64 studenter och 16 svar insamlades. Av dessa 16 var det nio som 
arbetade, tre som praktiserade och fyra som studerade. Bland de som arbetade eller 
praktiserade var det sju som var aktiva i grafikbranschen. Ingen av de som valt att 
studera vidare studerade grafikrelaterade program. Samtliga som svarade att de inte 
arbetade inom grafikbranschen hade dock en inriktning mot tekniska och datoriserade 
yrken som CNC-operatör, telemarketing och datateknik. De tre främsta anledningarna 
som gavs för frånfallet var att det var mycket svårt att komma in i grafikbranschen, 
bristande ork och en ovilja att flytta. Endast en minoritet svarade att de gjorde det de 
väntat sig under studietiden. 

Nästan alla svarade att de haft nytta av sin utbildning, även de som inte främst 
arbetar med datorgrafik. Mest handlar det om artistiska färdigheter, kunskap om olika 
programvaror och erfarenhet av att arbeta med 2D och 3D grafik, men även förmåga 
att arbeta i projektform och att hålla deadlines var något de hade haft nytta av. I några 
fall utgjordes nyttan bara av tillgång till utrustning och möjlighet att utbyta idéer med 
varandra under utbildningstiden. 

På frågan om vad de önskade se förbättrat i utbildningen behandlade en del av 
svaren programmens utbildningsplaner samt personal- och organisationsfrågor. Då 
svar som behandlar enskilda lärare och dylikt kan antas vara av litet intresse för 
personer utan koppling till dessa program och att det i vissa fall kan röra sig om 
känsliga uppgifter, har dessa uteslutits. Generellt var det som studenterna främst 
önskade se ett mer fokuserat program; bättre anpassat till branschen med närmare 
samarbete med företag och alumner, större möjligheter till specialisering, fler kurser 
på högre nivå, högre krav på studenterna och fler projekt. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Det visade sig vara mycket svårt att få en överblick över grafikbranschen. Till och 
med på nationell nivå saknas ett centralt, sökbart register med företag i olika 
branscher. De flesta av företagen i undersökningen fanns inte heller i mindre register. 
Detta medförde att företagen blev förvånansvärt svåra att finna och det krävdes 
omfattande sökningar bland branschregister, reklam och forum. Bland de företag som 
trots allt kontaktades visade sig svarsviljan i de flesta fall vara minst sagt ljummen, 
oavsett kontaktmetod. 

På liknande sätt var det oväntat svårt att få kontakt med före detta studenter. 
Många visade sig sakna uppdaterad hemadress och e-postadress. Det blev av den 
anledningen omöjligt att veta vem som mottagit enkäten. 

Det begränsade urvalet, den låga svarsfrekvensen och det stora bortfallet medför 
att det inte går dra några definitiva slutsatser av undersökningsresultatet. Man kan 
dock ana vissa trender samt se ett visst samband mellan undersökningsresultatet och 
resultatet från litteraturstudien. Värt att notera i det fallet är att även den vetenskapliga 
litteraturen inom området är ytterst begränsad. 

Litteraturen är i några fall väldigt gammal för en så snabbrörlig bransch och man 
kan ifrågasätta om de slutsatser som dragits i dem fortfarande är aktuella. 
Litteraturstudiens resultat överensstämmer dock med undersökningsresultaten och det 
vore därför rimligt att utgå ifrån att litteraturen fortfarande är giltig. 

Vad alla tycks vara överens om är att konkurrensen är hård på grund av att 
antalet sökande är större än antalet lediga platser. De sex företag som svarade att de 
anställde folk, skulle tillsammans om siffrorna stämmer kunna anställa en årsgrupp 
från en skola. Det totala antalet företag och följaktligen antalet nyanställningar är 
givetvis större än så, men det är även antalet studenter som tagit examen från ett större 
antal skolor under flera år. När man sedan tar hänsyn till de företag som sparkar 
anställda, ser bilden inte lika ljus ut som undersökningsresultatet kan ge sken av. 

Det viktigaste i den situationen är att man ser till att ha en konkurrensfördel 
gentemot alla andra, något som samtliga resultat visar kan uppnås genom en stabil 
konstnärlig grund och efterföljande specialisering i tekniska färdigheter. Någon som 
studerar mer fokuserat blir helt enkelt mycket bättre på sina kärnfärdigheter än någon 
som spenderar sin tid på lite av varje. Grundutbildningen tjänar då till att underlätta 
för studenten att nå högra färdighetsnivåer. Man kan till exempel anta att en student 
som fått en anatomiutbildning kommer skapa mer realistiska karaktärer än någon som 
inte fått en. Detta behöver inte nödvändigtvis stå i motsatsförhållande till uppgiften att 
de flesta företag använder generalister. En specialist som fått en grundutbildning inom 
alla discipliner och därefter specialiserat sig på några få klarar av att göra det mesta 
tillfredsställande och några saker riktigt bra, medan den generellt utbildade bara 
presterar strax över tillfredsställande inom alla områden, vilket också nämns under 
rubrik 2.2 Arbetsmarknad.  

Anställningskraven visade sig vara vad man kunde förvänta sig; färdighet, talang, 
motivation, sociala färdigheter etc. Det som var lite oväntat var att så stor andel av 
företagens anställda saknade tidigare erfarenhet. Det är dock tveksamt om företagens 
inställning att dessa personer inte saknade några väsentliga färdigheter eller 
egenskaper beror på att de har fått en bra utbildning eller om urvalsgruppen är sådan 
att bara de som på egen hand har erhållit träning utöver vad skolan erbjudit har fått 
anställning. 

Då en vanlig väg in för dessa studenter var via praktikplatser och många företag 
som samarbetade med högskolor och utbildningsprogram var benägna att anställa 
studenter från dessa program, är en logisk slutsats att skolor bör samarbeta närmare 
med företagen för att öka sannolikheten att just deras studenter får anställning. Viktigt 
är att öka studenternas exponering mot branschen. 

Eftersom det viktigaste i en arbetsansökan sades vara showreel bör utbildningar 
inriktas mer mot att producera potentiellt showreelmaterial och mer förfinade 
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produktioner som kan användas för att marknadsföra både utbildningen och 
deltagande studenter. 

Väl ute i branschen verkar skillnaden mellan anställningskrav, anställningsform 
och arbetsuppgifter vara liten mellan olika typer av företag. Samtliga önskar se 
kompetenta individer som kan samarbeta med andra, följa instruktioner och slutföra 
sin uppgift på utsatt tid. Det viktigaste är att man väljer ett företag man kan trivas på. 

5.1 Sammanfattning av slutsatser 

Syftet med detta arbete var att öka kunskapen om hur utexaminerade 
datorgrafikstudenters arbetsmarknad och karriärmöjligheter ser ut och vad som kan 
göras för att förbättra deras möjligheter. De individuella målen behandlas nedan. 

5.1.1 Arbetsmarknaden 
Grafikbranschen är svår att komma in i då det finns många fler grafiker än lediga 
platser. Det är en stor och varierad bransch med många olika företag och yrken. De tre 
vanligaste sätten att arbeta i branschen är som fast anställd, projektanställd eller 
frilans. Andelen specialister är större i stora företag, medan små företag vanligtvis 
använder generalister. 

5.1.2 Anställda i grafikbranschen 
Enligt forskningsresultaten är en typisk grafiker välutbildad, oftast på högskola eller 
KY-utbildning, hårt arbetande och 20-30 år gammal. 

5.1.3 Nyanställning och anställningskrav 
De flesta företagen angav en nyanställning på två eller fler per år. Medan de flesta 
företag prioriterade arbetserfarenhet var det många som även anställde grafiker utan 
tidigare arbetserfarenhet, oftast efter praktik.  

Samtliga företag önskade se tekniskt kunnande, konstnärlig färdighet, talang, 
intresse, förmåga att arbeta snabbt och under strikta deadlines, vilja att lära samt en 
förmåga att arbeta i grupp och i projektform. 

5.1.4 Utbildning 
Som exempel på svenska grafikutbildningar användes Kreativ Programmering 2004-
2009 och Creative Computer Graphics 2007-2010. Av de studenter som svarade på 
enkäten var det ungefär hälften som var aktiva inom grafikbranschen. En kvalificerad 
gissning från författarens sida, med utgångspunkt i övriga slutsatser, är att siffrorna 
antagligen inte är bättre för gruppen som helhet. Övriga studerade vidare eller hade 
andra datayrken. Ingen av dem inom datorgrafik. 

5.1.5 Rekommendationer 
Slutsatserna som dras är precis de som man skulle kunna förvänta sig och kan tyckas 
ganska självklara. För att sammanfatta de viktigaste punkterna för utbildningsgivare 
och studenter: 

1. Börja med en grundlig konstutbildning där de viktigaste basfärdigheterna 
lärs ut. 

2. Fokusera därefter på ett mindre antal färdigheter. 
3. Ställ höga krav och jobba hårt. 
4. Arbeta så nära branschen som möjligt. 
5. Se till att producera en bra showreel. 
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5.2 Framtida forskning 

Det som skulle kunna göras är att utföra en större undersökning på fler företag i fler 
länder och fler studenter runt om i världen. Det skulle även vara intressant att 
undersöka enskilda firmor och nya företag för att se om de möter liknande utmaningar. 
Denna undersökning skulle också behöva utföras under en längre tid för att möjliggöra 
att så många svar som möjligt kan inhämtas, följas upp och kompletteras. Också av 
intresse är att utforska sätt att lösa det underliggande problemet med det stora 
arbetskraftöverskottet i branschen. 
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Bilaga 1: Företagslista 

Avalanche Studios 
Aveny 12 
Cadwalk 
Chimney Pot  
Coldwood Interactive 
DICE 
Fido 
Filmgate 
Filmtecknarna 
Kaktus Film  
Massive Entertainment 
Milford Film & Animation  
Paradox interactive 
Polarbit 
Semionetix 
Sightline 
Southend Interactive 
Spark Vision 
Starbreeze 
Stopp 
Swiss 
Syndicate 
Transmit.Recieve 
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Bilaga 2: Företagsenkät 

1. Hur många grafiker (3D-artister, animatörer, compositors etc.) arbetar på företaget 
och ungefär hur stor är nyanställningen per år? 

2. Går det att säga någonting om deras bakgrund och utbildning? Vilka sorters 
utbildningar kommer de ifrån; yrkesutbildning, högskoleprogram, 
konstnärlig/teknisk/design- utbildning etc.? 

3. Hur ser åldersfördelningen ut? 

4. Utgörs de mest av generalister eller specialister? 

5. Vilken anställningsform är vanligast? Fast anställning, projekt, frilans etc.? 

6. Hur viktigt är erfarenhet? I vilken mån anställs nyutexaminerade studenter? 

7. Är det något, förutom erfarenhet, som ni tycker att nyutexaminerade grafiker 
saknar? 

8. Vad bör arbetssökande ha för egenskaper och färdigheter? Lista gärna de 4-5 
viktigaste. 

9. Vad är viktigast när man söker anställning? Vad i ansökningarna tittar ni mest på? 

10. Skulle det, hypotetiskt, vara intressant med ett samarbete med en utbildningsgivare 
för att bättre utbilda studenterna? Hur skulle en lämplig utformning av detta samarbete 
kunna se ut? 

11. Går det att säga någonting om framtiden? Hur förväntas företaget och branschen 
utvecklas under de närmaste åren? 
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Bilaga 3: Studentenkät 

1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? Vad har du gjort sedan du slutade 
på CCG/KP? 

2. I vilken utsträckning tycker du att du gör det du föreställde dig att du skulle göra när 
du gått ut? Om inte; varför? 

3. Har du haft nytta av KP/CCG-utbildningen? Om ja: på vilket sätt? Om nej: varför 
tror du? 

4. Är det något du tycker har saknats i utbildningen? 

5. Om du skulle föreslå något för utvecklingen av utbildningen, vad skulle du då vilja 
föreslå? 
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