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Sammanfattning 
Målet med denna uppsats har varit att klarlägga orsakerna till spelföretags använ-
dande av komponentbaserad spelutveckling. Vi har även försökt ge en allmängiltig 
bild av spelindustrins inställning till denna utvecklingsmetodologi. Intervjuer har 
gjorts med projektledare, programmerare och designers i spelföretag av olika stor-
lek. Dessutom har den globala industrin täckts in genom en webbaserad enkät för 
att bekräfta att intervjuerna inte visat på en regional inställning. 
 
Undersökningen visar att komponentbaserad utveckling används i spelindustrin, 
men att det ofta handlar mer om objektorienterad utveckling. Företagen ser både 
fördelarna och nackdelarna med komponentbaserad utveckling, men inställningen 
till både komponentstandarder och ett öppet delande av komponenter är fortfarande 
omogen. Detta är något som funnits sedan industrins första tid och exemplifieras 
genom att många utvecklare inte litar på extern kod. En förändring av attityden är 
en viktig faktor för att användandet av komponentbaserad utveckling ska öka inom 
spelindustrin. Spelföretag har en relativt mogen syn avseende återanvändning, vil-
ket är en av grundstenarna i komponentbaserad utveckling. Företagen visar dock en 
bristande förståelse för vikten av standardisering inom en mogen industri, vilket är 
något som måste finnas för att bland annat åstadkomma konsistenta gränssnitt. 



Abstract 
The goal of this essay has been to demonstrate the reasons to game companies’ 
utilization of component-based development. We have also tried to give a generally 
applicable view of the gaming industry’s attitude towards this development meth-
odology. Interviews have been made with project leaders, programmers and design-
ers in companies of different size. Furthermore, a web based survey has included 
the global industry in the study to confirm that the attitude showed in the interviews 
wasn’t only regional. 
 
The study shows that component-based development is used within the gaming in-
dustry, even though it, in many cases really focuses on object-oriented develop-
ment. The companies are aware of the positive and negative aspects of component-
based development, but they lack a mature understanding of component standards 
and an open sharing of components. This attitude is something that has been around 
since the early days of the industry and is exemplified by the fact that many devel-
opers don’t trust externally developed code. A change of view regarding this atti-
tude is an important factor in order to increase the utilization of component-based 
development within the gaming industry. Game companies have a relatively mature 
attitude towards reuse, which is one of the stepping stones that component-based 
development builds upon. However, they have proven to have a lack of understand-
ing for the importance of standardization within a mature industry. This is one of 
the things that need to exist to achieve consistent interfaces. 
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1. Inledning 
Vi förutsätter att läsaren av denna uppsats har en viss förståelse för det systemve-
tenskapliga ämnesområdet och objektorienterad design för att på bästa sätt tillgodo-
göra sig materialet. 
 
Department of Trade and Industry (DTI, 2002) har publicerat en rapport som främst 
riktar sig till spelindustrin i Storbritannien. Den visar på att den globala mjukvaru-
industrin har varit med om en oerhört snabb ökning de senaste fem åren och värde-
ras nu till ungefär 106 miljarder kronor. Av detta är mjukvara i form av spel den 
största delen av marknaden.  
 
Rollings och Morris (2000) skriver att en ensam programmerare för 15-20 år sedan 
kunde utveckla ett helt spel och få det publicerat. Mjukvaruutveckling inom spelin-
dustrin utförs idag ofta i projekt som sträcker sig över långa tidsperioder, inte sällan 
två till tre år, vilket gör att de är enormt dyra. Department of Trade and Industry 
menar att det idag handlar om komplexa projekt som ofta tänjer på gränserna för 
vad teknologin på hemmamarknaden klarar av. Tidsbesparingar genom effektivise-
ring av diverse områden i projekten är nödvändiga då projekten blir allt större på 
grund av kraven från konsumenterna. 
 
Organisationer inom spelindustrin växer snabbt och enligt Robbins (2001) påverkar 
tydligt storleken dess struktur. Herzum och Sims (2000) menar att behov och visio-
ner växer över tiden och därmed ökar mognadsgraden. 
 
Herzum och Sims beskriver organisationer och hur de till en början kan använda sig 
av traditionell mjukvaruutveckling. Med traditionell mjukvaruutveckling menas 
användande av ett antal stabila och beprövade teknologier som funnits i tio år eller 
mer. När organisationen känner av konkurrensen eller vill vidareutveckla sin mjuk-
varuutveckling kan en övergång till objektorienterade metoder vara fördelaktig, vil-
ket lämpar sig som grund för komponentbaserad utveckling. Aspekter som högre 
portabilitet, pålitlighet och flexibilitet kan med tiden medföra att utvecklingen rik-
tas mot ett distribuerat synsätt, exempelvis distribuerade objekt, distribuerade sy-
stem och distribuerade komponenter. 

1.1. Problematisering 
Enligt Rollings och Morris (2000) är ett av de vanligaste problemen inom spelut-
veckling att utvecklarna ofta inte vill använda tredjepartskomponenter. Många ut-
vecklare anser att det endast bidrar till sämre kod och att användandet av ett annat 
företags kod endast är ett bevis på ett personligt misslyckande. Rollings och Morris 
menar vidare att detta synsätt är en företeelse som är unik för i spelindustrin. 
 
Objektorientering är någonting som enligt dem är ett område vilket länge har be-
traktats med misstankar inom spelindustrin. I första hand beror det på avsaknad av 
snabbhet och att utvecklaren via inkapslingsmöjligheterna i de objektorienterade 
språken tappar möjligheten att själv ha full kontroll på den programkod som skapas. 
Av dessa anledningar har många företag inom spelindustrin varken anammat det 
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objektorienterade synsättet eller komponentbaserad utveckling på samma sätt som 
gjorts inom andra områden i mjukvaruindustrin. 
 
Kan spelindustrin tjäna på att använda sig av komponentbaserad utveckling på 
grund av projektens komplexitet och långa utvecklingstider? Spelar organisationens 
mognad någon roll i valet av utvecklingsmetodologi? 

1.2. Forskningsfråga 
Vilka orsaker finns till utbredningen av komponentbaserad spelutveckling? 

1.3. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva orsakerna till utbredningen av komponentbaserad 
spelutveckling, samt att ge en allmängiltig syn på detta. 
 
I förlängningen hoppas vi att uppsatsen kan bidra till en ökad mognadsgrad inom 
spelindustrin avseende mjukvaruutveckling, genom att påvisa problem och möjlig-
heter med företagens inställning till komponentbaserad spelutveckling. 

1.4. Definitioner och avgränsningar 

1.4.1. Definitioner 
När vi talar om spelindustrin menar vi företag som utvecklar spel till persondatorer 
och spelkonsoller för hemmamarknaden. 
 
Precis som Herzum och Sims (2000) definierar vi komponenter som självständig 
mjukvara, som oberoende av annan mjukvara kan spridas och användas i en miljö 
som erbjuder ett kompatibelt gränssnitt. 
 
Ett verktyg definierar vi som mjukvara i form av en fristående applikation som un-
derlättar olika faser i ett utvecklingsprojekt. Exempel på verktyg kan vara text-
redigerare, filkonverterare och dokumentationsverktyg. 
 
Den definition av komponentbaserad utveckling vi kommer att använda oss av i 
uppsatsen är, som ComponentSource (2002) skriver:  
 
“The developer, during the design and specification phase, uses both internally developed compo-
nents and open-market components to provide as much functionality as they can for their applica-
tion” 
 
Dessa definitioner är centrala för att förstå ämnesområdet. Andra viktiga uttryck 
och dess betydelser har vi valt att lägga som begreppsförklaringar. (Se Bilaga D) 

1.4.2. Avgränsningar 
Vi kommer endast att undersöka komponenter och inte verktyg för utveckling av 
mjukvara. På grund av att verktyg är hela applikationer faller de utanför ämnesom-
rådets ramar. De företag vi kommer att undersöka har utvecklingsprojekt med en 
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utvecklingstid på ungefär ett till tre år. Detta för att vi tror att det kan vara svårt att 
se möjligheterna med komponentbaserad utveckling i mindre projekt. 
 



Ellingsson & Rydström METOD 
 

 

 
-4- 

2. Metod 
I det här avsnittet kommer vi att förklara hur arbetet lagts upp, vika val av metoder 
för datainsamling som gjorts, hur urvalet av respondenter gått till, samt vilka vi 
tror är intresserade av vårt arbete. 

2.1. Tillvägagångssätt 
Arbetet inleddes med att söka litteratur för det ämnesområde vi valt till uppsatsen. 
Efter detta formulerades uppsatsens syfte och forskningsfråga som då kopplades 
mot teorin. I samband med detta bestämdes även arbetsmetod som i nästa steg re-
sulterade i att personliga intervjuer genomfördes på tre företag belägna i Luleå, 
Umeå och Göteborg. Efter intervjutillfällena skickades webbaserade enkäter ut till 
480 företag runt om i välden för att få en ökad insikt i den globala synen på ämnes-
området. Dessa finns beskrivna i vår empiri där vi även har analyserat, diskuterat 
och dragit slutsatser om detta. 

2.2. Metodval 
Figur 2.1 sammanfattar de metodval vi gjort under arbetets gång. 
 

 
 
Vi har valt att använda oss av ett deduktivt arbetssätt. Enligt Patel & Davidsson 
(2003) kännetecknas ett deduktivt arbetssätt av att slutsatser om enskilda företeelser 
dras utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Ur den redan befintliga teorin 
härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Rubenowitz 
(1984) menar att en teori kan betraktas som en karta av verkligheten för den del 

Ostrukturerad 

Induktion Abduktion Deduktion 

Positivism Hermeneutik 

Kvantitativ Kvalitativ 

Deskriptiv Hypotes Explorativ 

Facto Experiment Fält Survey Fall 

Attitydform. Enkät Dokument Dagbok Intervju Observation 

Strukturerad 

Figur 2.1 – Sammanfattning av metodval. Egen bild. 
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som hittills är kartlagd. Vårt syfte med uppsatsarbetet har varit att, precis som dessa 
personer menar, använda och bygga på en befintlig teori för att på det sättet bidra 
till en ökad mognadsgrad avseende mjukvaruutveckling inom spelindustrin. Patel & 
Davidsson menar vidare att ett induktivt arbetssätt kännetecknas av att en under-
sökning görs innan någon teori inhämtats, utifrån denna formuleras sedan en teori. 
Om undersökningen görs abduktivt kombineras både ett induktivt- och deduktivt 
arbetssätt. 

2.3. Förhållningssätt 
Patel & Davidsson (2003) skriver om två förhållningssätt till forskning – positivism 
och hermeneutik. De menar att hermeneutik har fått stå för kvalitativa förståelse- 
och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad, me-
dan positivism mer stått för kvantitativa och statistiska hårddatametoder för analys, 
naturvetenskapliga förklaringsmodeller och en forskarroll som är objektiv och 
osynlig. Den hermeneutiska ansatsen ger oss därför möjligheten att se till helheten 
istället för en specifik del som den positivistiska ansatsen gör. I och med detta gör 
det sig tydligt att vi med vårt syfte och vår rapport, valt en hermeneutisk ansats. 

2.4. Forskningsperspektiv 
Patel & Davidsson (2003) hävdar att ett kvalitativt och kvantitativt synsätt till 
forskning, syftar på hur information som samlats in genereras, bearbetas och analy-
seras. I en kvalitativ ansats används ett forskningsperspektiv som fokuserar på 
”mjuka” data såsom kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, medan en kvanti-
tativt inriktad forskning innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska be-
arbetnings- och analysmetoder. 
 
För vår studie ansåg vi att en kvalitativ ansats passar bäst, eftersom vi inte velat sty-
ra respondenterna för mycket när vi genomfört vår undersökning. Studien har även 
kvantitativa inslag eftersom vi valt att komplettera med en kvantitativ studie base-
rad på de data vi insamlat via intervjuerna. 
 
Patel & Davidsson skriver att de flesta undersökningar kan klassificeras utifrån hur 
mycket undersökaren vet om ett visst problemområde innan denne påbörjar under-
sökningen. När det finns luckor i kunskapen är undersökningen av explorativ natur, 
syftet är då att inhämta största möjliga kunskap om det specifika problemområdet. 
Detta innebär också att problemområdet belyses allsidigt. Vid undersökningar när 
det redan finns mycket teoribildning och kanske till och med färdiga modeller, är 
undersökningen deskriptiv. I denna typ av undersökning väljer undersökaren att 
beskriva förhållanden som ägt rum eller något existerande fenomen. Inom pro-
blemområden där kunskapsmängd och befintliga teorier blivit mycket omfattande 
kan undersökningen vara hypotesprövande. Dessa undersökningar kräver att det 
finns tillräcklig kunskap inom ett område för att härledningar från teorin kan göras 
på antaganden om förhållanden i verkligheten. Vi har inte vid arbetets start haft till-
gång till mycket teoribildning eller olika modeller och vår tanke har varit att försö-
ka belysa vårt ämnesområde ur en allsidig syn. Med detta som grund är vår under-
sökning därför definitivt av explorativ natur. 
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2.5. Validitet & reliabilitet 
Yin (2002) menar att flera källor och gärna flera metoder för datainsamling bör an-
vändas i en undersökning. För att få både djup och bredd i vår undersökning, samt 
för att kunna validera data från den kvalitativa delen av studien, har vi använt oss 
av intervjuer och enkäter. Ovanstående anser vi mycket väl passar in på vad Patel & 
Davidsson (2003) menar med att hänsyn måste tas till validitet och reliabilitet. Med 
validitet menas att undersöka det som verkligen avses att undersökas. Reliabilitet 
innebär att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt. 
 
När det gäller kvalitativa studier menar Patel & Davidsson att validitet och reliabili-
tet ofta handlar om samma sak – dvs. att göra sin undersökning på ett tillförlitligt 
sätt. För att kontrollera reliabiliteten har vi valt att vara två personer närvarande vid 
intervjutillfällena. Frågorna skickades ut till respondenterna i förväg för att ge dem 
en klar bild om vad intervjun skulle handla om. Vi har även varit noga med att för-
klara innebörden av frågan om respondenten inte verkat förstå innebörden eller 
formuleringen. En inspelning av varje intervju gjordes på band för att säkerställa att 
vi inte fått en felaktig uppfattning om det som respondenten svarat. Vi har även in-
riktat oss på att få en viss typ av respondenter för att kunna göra en bra och adekvat 
analys av de separata fallen. För att vår studie ska ge en rättvisande bild av spelin-
dustrin har vi i vår undersökning valt att studera företag som har olika storlek, fun-
nits olika tid på marknaden och som dessutom är geografiskt utspridda. 
 
Vi har stärkt reliabiliteten i våra enkäter genom att låta ett flertal personer svara på 
frågorna innan de skickats ut, detta för att se om de frågor vi ställt uppfattas på ett 
korrekt sätt av de tänkta respondenterna. Våra enkäter har skickats ut till cirka 480 
företag av olika storlek, olika lång tid på marknaden och med global spridning. Vi 
anser att detta bidragit till en god reliabilitet för studien som helhet. 

2.6. Forskningsmetod 
Enligt Yin (2002) kan en fallstudie användas som forskningsmetod när hur- eller 
varför-frågor behöver besvaras, när forskaren har liten kontroll över händelser eller 
när fokus är på ett verklighetsbaserat nutida fenomen. Metoden lämpar sig även bra 
vid deskriptiva undersökningar. Patel & Davidsson (2003) menar att fallstudien in-
nebär att en undersökning görs på en mindre avgränsad grupp. Ett fall kan vara en 
individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Fler än ett fall kan 
studeras. Fallstudier har ett helhetsperspektiv som utgångspunkt och försöker gene-
rera bästa täckande information. Utifrån resultaten från de olika fallen kan generali-
serbarheten sedan diskuteras i förhållande till den tänkta populationen. Eftersom 
vår frågeställning var av naturen hur och varför passade en fallstudie oss bäst. 

2.7. Datainsamlingsmetoder 
Vår huvudmetod för insamling av data har varit att använda oss av intervjuer, efter-
som dessa enligt Yin (2002) ger stor möjlighet att direkt fokusera på vår forsk-
ningsfråga och möjliggör en mer beskrivande och insiktsfull bild av hur det ser ut 
inom det aktuella området. Som en del i vår studie har vi också använt oss av  
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webbaserade enkäter för att bekräfta om det som sagts i intervjuerna verkligen är 
representativt för en större mängd företag i spelindustrin. 
 
Patel & Davidsson (2003) menar att en strukturerad intervju lämnar mycket litet 
utrymme för den intervjuade att svara inom och de möjliga svaren kan förutsägas. 
En ostrukturerad intervju lämnar däremot maximalt utrymme för intervjupersonen 
att svara på frågorna. 
 
I våra intervjuer har vi valt att låta respondenterna ha ett stort svarsutrymme då vi 
inte velat styra de svar vi fått av dem. Frågorna har vi anpassat efter de olika avsnitt 
vi valt att beskriva i teorin och formulerat som ett antal frågeområden – företaget, 
kontaktperson, mjukvarukomponenter, komponentbaserad utveckling och egenut-
veckling kontra handel med mjukvarukomponenter. 
 
Enligt Jobber (2001) är webbaserade enkäter bra för att de tillåter undersökningar 
runt hela världen till en väldigt låg kostnad. De har ungefär samma egenskaper som 
vanliga enkäter, det vill säga att frågorna är av en opersonlig natur och det finns en 
stor möjlighet att kvantifiera svaren. En sak som Jobber nämner som negativt med 
webbaserade enkäter är att det kan vara svårt att få in svar eftersom användare runt 
världen har relativt olika datakunskaper och vanor när det gäller Internet. Vi har 
inte sett detta som något stort problem utan tycker att enkäterna ger oss en mer ge-
nerell bild över området som helhet. I en fallstudie menar Yin att enkäter tar rollen 
som kompletterande bevis snarare än något som kan sägas vara allmängiltigt. 

2.7.1. Val av undersökningsenheter 
Vi avser att göra våra intervjuer på tre företag inom spelindustrin. De kriterier vi 
har valt att utgå från är att hitta företag som skiljer sig åt gällande antal släppta titlar 
och tid på marknaden. Vi har dessutom valt att rent geografiskt separera dessa tre 
aktörer åt. Detta för att minimera risken att de påverkat varandra, vilket kan ske 
med ett urval av endast lokala företag. 
 
Enkäterna är tänkta att distribueras till företag med varierande storlek och erfaren-
het i spelindustrin. För att kunna beskriva den allmänna synen på komponentbase-
rad utveckling riktas undersökningen till företag över hela världen. Vi anser att vi 
behöver nå ut till ungefär 500 företag för att få ett bra underlag för statistisk analys. 
 
De roller vi kommer att vända oss till som underlag för vår empiri är erfarna pro-
jektledare, programmerare och designers eftersom vi anser att dessa bör ha kommit 
i kontakt med ämnesområdet mest. 

2.7.2. Teorikällor 
Merparten av vår litteratur är sådan vi inhämtat från biblioteket vid Luleå tekniska 
universitet samt fjärrlån, olika hemsidor på Internet, rapporter och tidigare skrivna 
uppsatser. 
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2.8. Målgrupp 
Vi tror att det finns ett intresse att läsa vår uppsats hos aktörer som till exempel för-
säljare, utvecklare eller inköpare av komponenter. Roller inom företagen kan vara 
projektledare, programmerare eller andra som finner ämnesområdet intressant. Vi 
har under arbetets gång haft kontakt med ett antal personer runt välden som givit 
oss indikationer på vikten av vårt arbete; som en av dem säger: 
 
”I was wondering if it would be possible to get a copy of your report. Survey of the industry is rare 
and not cheap at all! So it would be very appreciated if you would make your results available to all 
who participated” 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer en bakgrund att ges till vad begreppet komponenter innebär 
samt olika teknologier som stöd för detta. Kapitlet beskriver sedan hur komponen-
ter används vid komponentbaserad utveckling av mjukvara och går vidare med att 
förklara handel med mjukvarukomponenter. Till sist kommer även spelindustrin att 
beröras. 

3.1. Introduktion till komponenter 
”En svarv byggs för att svarva godtyckliga former, inte för att svarva en bult och sedan slängas”  
 
– Tomas Karlsson, Agency9 
 

3.1.1. Komponenter 
I mjukvaruindustrin betyder ordet komponent många olika saker och kan användas 
på många olika sätt. Definitionen av en komponent sträcker sig från användargräns-
snitt till stora system som databashanterare, eller egentligen vilken återanvändbar 
mjukvaruartefakt som helst. En artefakt definierar Löwgren och Stolterman (1998) 
som någonting av människan skapat. 
 
Pressman (2000) anser att en mjukvarukomponent bör designas och implementeras 
på ett sätt som möjliggör återanvändning i många olika program. Enligt Herzum 
och Sims (2000) är en mjukvarukomponent självständig mjukvara med ett väldefi-
nierat gränssnitt. Komponenter är modulära och kan därför levereras och installeras 
oberoende av omgivande miljö. Komponenter kan användas med andra komponen-
ter för att skapa återanvändbarhet och det är ofta på detta sätt komponenter blir 
kraftfulla. Komponenterna kan sättas in i delsystem och behöver därför inte vara 
själva systemet. En given komponent är skapad för att användas av en person med 
en specifik men sällan specificerad kompetens. Vissa komponenter skapas för att 
användas av utvecklare och andra kan skapas för slutanvändare i ett system. Möj-
ligheten finns att användaren inte har verktygen eller kunskapen att skapa kompo-
nenten, detta betyder att det existerar en hierarki av komponentmjukvara – att en 
persons slutprodukt kan vara en komponent för någon annan. Den som skapar 
komponenten kommer vanligtvis inte att skapa den infrastruktur som behövs för att 
uppnå detta. 
 
Vidare påstår Herzum och Sims att tekniker, verktyg eller andra hjälpmedel alltid 
kommer att användas i utveckling, speciellt när den tillåter en snabbare mjukvaru-
utvecklingsprocess. Detta är oberoende av var den enskilda delen härstammar ifrån, 
men förfarandet är något som främst är sammankopplat med storskalig mjukvaru-
utveckling. 
 
Whitehead (2002) påstår att det till stor del saknas standarder som svarar mot de 
krav som företagen ställer för komponentbaserad utveckling. 
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3.1.2. Komponenttyper 
Enligt Forslund och Johansson (1999) finns fyra typer av komponenter: White-box, 
black-box, grey-box och glass-box. 
 
White-box 
Component Source (2003) skriver att white-box komponenter är komponenter i 
form av källkod. De är läsbara och direkt förändringsbara av utvecklarna som an-
vänder dem. Szyperski (1998) menar att implementationen är fullt synlig och där-
igenom kan studeras för att få en förståelse av hur komponenten är implementerad. 
Det ger också en möjlighet att förändra koden, vilket kan påverka komponentens 
beteende gällande skalbarhet. Eftersom användare av komponenten kan ha ändrat i 
koden kan underhåll och vidareutveckling bli ohanterlig.  
 
Black-box 
Vidare skriver Component Source att black-box komponenter oftast är i kompile-
rad, eller binär form. De är diskreta komponenter som inte direkt kan modifieras. 
Det enda utvecklarna känner till om dem är dokumentationen som beskriver dess 
funktionalitet och dess publika gränssnitt. Fördelarna med att använda denna typ av 
komponenter överträffar dem hos white-box komponenter. Black-box komponenter 
kan inte direkt modifieras av en utvecklare. Programmerarna skapar nya wrappers 
som innesluter och utökar den existerande komponenten. På detta sätt hålls den ur-
sprungliga funktionaliteten intakt, vilket gör att uppgraderingar och buggfixar av 
den ursprungliga utvecklaren kan appliceras. 
 
Grey-box 
Szyperski förklarar också att en komponent av typen grey-box endast visar en del 
av sin implementation. Detta kan till exempel vara pseudokod som visar hur delar 
av komponentens metoder är implementerade. 
 
Glass-box 
Glass-box är enligt Löwgren och Stolterman (1998) en fullständigt genomskinlig 
låda varigenom användaren kan se genom artefaktens väggar och se varje transfor-
mation i dess informationsbehandling. Användaren kan se hela förloppet och får en 
påtaglig förståelse för processen och kan därmed också påverka förloppet. 

3.1.3. Komponentgränssnitt 
Object Management Group (OMG, 1995, kapitel 1.2.5) definierar ett gränssnitt 
som: 
 
”An interface is a description of a set of possible operations that a client may request of an object. 
An object satisfies an interface if it can be specified as the target object of each potential request 
described by the interface” 
 
Ett gränssnitt är således en uppsättning av operationer som en klient kan använda 
på ett objekt. Som ett förtydligande skriver Whitehead (2002) att komponentens 
gränssnitt definierar hur komponenten uppfattas av klienten och hur klienten kan 
interagera med den. Gränssnitt kan inkludera både synkrona och asynkrona gräns-
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snitt. Det är viktigt att utvecklaren av komponenten kan erbjuda ytterligare informa-
tion om komponentens gränssnitt i en form som kan användas av någon som sätter 
ihop komponenter. Det behövs exempelvis en beskrivning av varje operation för att 
den som sätter samman komponenterna sedan ska kunna bestämma om en kompo-
nent kan användas för att svara mot ett visst ändamål för den slutgiltiga programva-
ran. Denna beskrivning bör åtminstone innehålla informella uttryck av före- och 
efterförhållanden när komponenten används.  

3.2. Komponentteknologier 
”In the absence of meaningful standards, a new industry like software comes to depend instead on 
folklore” 
 
 – Tom DeMarco, chef över Atlantic Systems Guild 
 
 
En komponentteknologi kan också sägas vara en komponentstandard. Gunnarsson, 
Samuelsson och Svensson (1999) skriver att en viktig del i en komponentstandard 
är en sammanbindande miljö, vilket fyller två syften. Det första är registrering av 
objekt och de gränssnitt dessa har, det andra en arkitektur för kommunikation mel-
lan dessa objekt. Denna del kallas för Object Request Broker, eller ORB. 
 
Det finns flera olika komponentteknologier att använda vid komponentbaserad ut-
veckling. Några av de vanligaste teknologierna är CORBA, COM/COM+/DCOM 
och JavaBeans. Enligt Gunnarsson et. al. har CORBA sitt ursprung som en standard 
för objektorienterade system och är endast en specifikation. Implementationen är fri 
för vem som helst att genomföra. 
 
Brill (2000) menar att COM är en distribuerad objektarkitektur. Det grundläggande 
är att utvecklaren kan skapa objekt i vilket språk som helst, till detta språk läggs 
sedan regler för att ge objekten möjlighet att kommunicera med applikationer på 
klientsidan som vill nyttja dessa och andra processer över nätverksgränserna. 
COM+ och DCOM är utökningar av COM-arkitekturen. 
 
Gunnarsson et. al. beskriver JavaBeans och att den största skillnaden mellan  
JavaBeans och de andra komponentstandarderna är att dessa inte kan kommunicera 
med objekt skrivna i andra programspråk. JavaBeans har en nära integration med 
programspråket Java. 

3.3. Komponentbaserad utveckling 
”There are two ways of constructing a software design. One way is to make it so simple that there 
are obviously no deficiencies, and the other is to make it so complicated that there are no obvious 
deficiencies”  
 
– Charles Anthony Richard Hoare 
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3.3.1. Definition 
Component Source (2003) skriver att komponentbaserad utveckling syftar till att 
skapa mjukvaruapplikationer med hjälp av komponenter. Utvecklaren kan, under 
alla faser i utvecklingsprojektet, använda både internt utvecklade och inköpta kom-
ponenter för att uppnå högsta möjliga grad av funktionalitet. Utvecklaren skapar 
sedan de ytterligare komponenter som behövs och skriver kod för att binda ihop 
alla delar. De egenutvecklade komponenterna kan sedan lagras för publik åtkomst 
inom företaget. Detta kan leda till en ökad återanvändning av kod och minska ut-
vecklingskostnader. Tankesättet hittar vi även i D’Souza och Camerons (1998) de-
finition av komponentbaserad utveckling: 
 
“Component-based development is a software development approach where all aspects and faces of 
the development lifecycle, including requirements analysis, architecture, design, construction, test-
ing, deployment, the supporting technical infrastructure, and also the project management, are 
based on components” 
 
Sammanfattningsvis ska alla faser i utvecklingsprocessen vara centrerade kring 
komponentbaserat tänkande. 

3.3.2. Historiskt perspektiv 
Inledningsvis kan en organisation använda sig av traditionell mjukvaruutveckling. 
Traditionell mjukvaruutveckling definierar Herzum och Sims (2000, s12) som: 
 
“Software development using a set of mature and stable technologies that have been around for 
more than 10 years and sometimes more than 20 years” 
 
Hårdare konkurrens, eller behovet av att hitta nya sätt att förbättra sin mjukvaruut-
veckling, kan leda till att organisationen övergår till ett objektorienterat synsätt. 
Detta innefattar vanligtvis att objektorienterade programmeringsspråk och verktyg 
börjar användas i utvecklingsarbetet. 
  
Med tiden kommer de miljöer som används inom organisationen inte nödvändigtvis 
att vara heterogena. Detta medför en serie praktiska problem med till exempel port-
abilitet och system som inte kan samarbeta med varandra. För att hantera proble-
men kan ett skifte mot distribuerade objektteknologier ske. 
 
Distribuerade objektteknologier är en förlängning av det objektorienterade synsät-
tet, med möjligheten att anropa objekt över adressgränserna. Visionen med distri-
buerade objekt är att skapa tusentals, eller till och med miljoner, distribuerade ob-
jekt som samarbetade över nätverk och mellan företag. Efter en tids modellerande 
och applikationsutvecklande upptäcker många organisationer att ett antal nödvändi-
ga principer saknas, som krävs för att bygga hela distribuerade system. Dessa prin-
ciper förhindrar ett system från att bli en ohanterlig samling små, distribuerade ob-
jekt. Här ligger grunden till synen på distribuerade system. 
 
Med det distribuerade systemsynsättet menas en utvecklingsmetodologi för att byg-
ga system som är distribuerade, ofta på flera nivåer och generellt sett med teknolo-
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gier som använts i mindre än 10 år, exempelvis object request brokers, relations- 
eller objektorienterade databashanterare samt Internet och e-handel. 
 

 
I figur 3.1 visar Herzum och Sims komponenternas evolution genom tiden. Här il-
lustreras hur utvecklingsteknologierna, som är uppdelade i tre mognadsfaser, först 
tar fart i något som kallas bleeding edge (B), där ett fåtal visionära organisationer 
utarbetar koncept och provar att applicera dem. Detta innebär nyutveckling eller 
användande av existerande teknologier på väldigt annorlunda sätt. Efter en tid 
övergår teknologin till leading edge (L) och har då fått acceptans från industrin. 
Trots detta är teknologin fortfarande relativt okänd för de flesta organisationer. Den 
sista fasen, mature (M), innebär att teknologin till sist stabiliserats och finns allmänt 
tillgänglig. 

3.3.3. Mjukvaruutveckling idag 
Pressman (2000) hävdar att det idag är väldigt komplext att utveckla ny mjukvara. 
Denna höga grad av komplexitet medför att projekten ofta blir väldigt dyra. Det 
finns många orsaker till detta, bland annat en konstant förändring av tillgänglig tek-
nologi och hastigheten med vilken denna teknologi förändras och utvecklas. Nuti-
dens sofistikerade produkter kan ge fantastiska resultat, men risken för stora fel 
ökar i takt med komplexiteten. 
 
Till ovanstående tillägger Herzum & Sims (2000) att kraven på systemen blir större 
samt att företagen blir allt mer komplexa och dynamiska avseende storlek och för-
mågan att förändras. Detta gör att utveckling på traditionellt sätt blir svårt och en 
komponentbaserad utvecklingsmetodologi kan vara att föredra. 

Strukturerad programmering 

B              L                M 

Objektorientering 

B              L                M

Distribuerade 
objekt / system 

B              L                M

Komponentbaserad 
utveckling 

B              L                M 

   1970                1980                   1990                          2000 2010 

Figur 3.1 – Komponenternas evolution (Herzum & Sims, s17) 
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3.3.4. Förutsättningar för komponentbaserad utveckling 
Ett huvudmål för de flesta mogna industrier är att ta fram effektiva produktionsruti-
ner. Inom mjukvaruindustrin kallas dessa rutiner för en mjukvarufabrik, eller soft-
ware factory. 
 
Baserat på karaktärsdragen av en mogen komponentbaserad mjukvaruindustri har 
Herzum och Sims (2000) identifierat ett antal krav för att uppnå en smidig och ef-
fektiv mjukvarufabrik: 
 

 Mjukvarufabriken ska ge en dramatisk minskning av kostnaderna för mjuk-
varuutveckling i samtliga faser av ett utvecklingsprojekt. 

 Mjukvarufabriken ska kunna svara snabbt på tekniska- och marknadsbase-
rade förändringar. Den måste kunna leverera produkter och processer som 
är anpassningsbara. 

 Mjukvarukomponenterna måste ha väl definierade gränser och samtidigt 
ingå i en välspecificerad arkitektur. 

 Standarder måste finnas för att stödja tekniska och funktionella aspekter av 
komponentspecifikation och -interaktion. 

 
Med en existerande mjukvarufabrik som uppfyller dessa krav menar Herzum och 
Sims att fördelarna med komponentbaserad utveckling kan klarläggas. 

3.3.5. Fördelar 
Herzum och Sims (2000) ser följande fördelar med komponentbaserad utveckling: 
 
Bygger på historik 
Komponentbaserad utveckling täcker alla aspekter av mjukvaruutveckling, från 
idéstadiet till vidareutveckling och integration med större system. Metodologin 
bygger på tidigare framgångsfulla tekniker, principer och erfarenheter för att kom-
binera teori och praktik som stöder storskalig mjukvaruutveckling. Komponentba-
serad utveckling löser dessutom begränsningarna med tidigare metodologier, inne-
fattande objektorientering och distribuerade objekt. 
 
Stöder hantering av komplexitet i utvecklingen 
Företag i teknologifronten använder främst komponentbaserad utveckling inom 
storskalig systemutveckling. Genom att utnyttja dess fokus på arkitektur och åter-
användning kan projektens komplexitet och risker hanteras. 
 
Förändrar informationssystemens natur 
Mjukvarans natur, eller applikationers uppbyggnad, förändras till den grad att hela 
konceptet av vad en applikation är behöver omdefinieras. Den traditionella synen 
på mjukvara åskådliggörs i figur 3.2. Detta leder till att användarens syn på applika-
tioner blir komponentbaserad, precis som utvecklarens, men med varje komponent i 
form av en black-box. (Se figur 3.3) På grund av detta förändras även synen på 
mjukvaruutveckling, vilket leder till nya sätt att marknadsföra och köpa mjukvaru-
lösningar. 
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Möjliggör autonom utveckling av delar till system 
Komponentbaserad utveckling stöder nya möjligheter och utmaningar gällande hög 
grad av samtidig utveckling, test och drifttagande. 
 
Hanterar komplexitet vid drifttagande 
Med sin arkitektur- och återanvändningscentrerade tillvägagångssätt erbjuder kom-
ponentbaserad utveckling stöd för hantering av komplexitet och risker vid driftta-
gande. 
 
Täcker alla aspekter av utvecklingen 
Komponentbaserad utveckling kan användas på ett sådant sätt att alla aspekter av 
utvecklingen tas hänsyn till genom att använda ett antal liknande koncept. 
 
Täcker hela mjukvarulivscykeln 
Komponentbaserad utveckling täcker inte bara själva utvecklingslivscykeln utan 
också underhåll, utplacering och anpassning. Hela mjukvarukedjan påverkas på det 
viset och blir mer optimal. Även hjälp och användarmanualer kan skrivas med hjälp 
av komponentbaserat tänkande. 
 
Reducerar ledtiderna 
En mogen komponentbaserad utveckling reducerar kraftigt ledtiderna för mjukva-
ruutveckling. Detta visar sig tydligt när ett ramverk som bygger på komponenter 
och komponentbaserade mallar används. Den ökade effektiviteten gör det möjligt 

Figur 3.2 – Traditionell syn på mjukvara (Herzum & Sims, s14)

Artikel 

Kund Order 
Monolitisk applikation 

Utvecklarens synvinkel Användarens synvinkel 

Order 

Artikel Kund 

Order 

Kund Artikel 

Användarens synvinkel Utvecklarens synvinkel 

Figur 3.3 – Komponentbaserad syn på mjukvara (Herzum & Sims, s22) 
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att lätt sätta ihop nya system från existerande komponenter, vilket reducerar utveck-
lingstiden oerhört. 

3.3.6. Nackdelar 
Följande nackdelar kan formuleras för komponentbaserad utveckling:  
 
Risker i övergångsfasen 
Herzum och Sims (2000) menar att det finns två stora risker när en organisation an-
tar ett nytt synsätt. (Exempelvis går från traditionell utveckling till komponentbase-
rad utveckling) Riskerna är att införa en stor kostnadsökning under övergångstiden 
samt att övergångstiden sträcker sig i ett antal år. En övergång till komponentbase-
rad utveckling kan ta mer än ett eller två år att genomföra och på ett sådant sätt 
även bli väldigt dyrt i själva övergångsperioden, även om det lönar sig på lång sikt. 
Detta kräver en stor initial kostnad. 
 
Begränsningar i verktyg 
Många utvecklingsverktyg är idag inte till fullo anpassade för att arbeta helt kom-
ponentbaserat och detta menar Herzum och Sims kan vara en begränsning. 
 
Utvecklingstid 
Även om utvecklingstiden ofta kan reduceras med komponentbaserad utveckling 
menar Heineman och Councill (2001) att sökandet av den komponent som är mest 
lämplig för utvecklandet av den specifika applikationen faktiskt kan överstiga den 
tid det tar att designa, koda, testa och felsöka en egenutvecklad produkt. Detta gäll-
er främst delande av komponenter. 
 
Säkerhet 
En komponent har ofta provats i flera miljöer och flera system och bör på ett sådant 
sätt enligt Heineman och Councill ge ökad säkerhet för det nya system som kom-
ponenten ska ingå i. Detta är dock inte helt säkert om komponenten är nyutvecklad 
och kan därför ge problem när den ska användas i ett nytt system. 
 
Utvecklande av smala programvaror 
Om företaget utvecklar programvara inom ett väldigt smalt område är det troligt att 
det inte finns många komponenter tillgängliga på marknaden och de som finns kan 
vara väldigt dyra. På detta sätt kan det vara smidigare att egenutveckla dessa kom-
ponenter eller att behålla sin utvecklingsstrategi. 

3.4. Egenutveckling och handel med komponenter 
”I take a good deal of pride in seeing games like Valve’s Half-Life. They’ve built on our foundation 
and they’ve done a spectacular job. I’m not sitting here kicking myself and thinking, ‘We could have 
done that’. Instead we’re thinking, ‘Hey, we get royalties off this’” 
 
– John Carmack, ID Software 
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3.4.1. Marknaden för komponenter 
Gunnarsson, Samuelsson och Svensson (1999) hävdar att marknaden för kompo-
nenter ökat i och med att komponentstandarder har tagits fram. Det finns företag 
vars verksamhetsidé helt går ut på att bygga komponenter som andra företag kon-
struerar sina system med eftersom efterfrågan på tredjepartskomponenter har ökat 
snabbt. 
 
Det finns idag en stor mängd grafiska komponenter, komponenter för dataåtkomst 
och kommunikation. Dessa är relativt lätta att generalisera och är inte hårt kopplade 
till en viss verksamhet. Vid utveckling av verksamhetskomponenter blir det mer 
komplicerat. Verksamhetskomponenter används ofta i ett särskilt sammanhang och 
detta kan innebära att det blir svårt att konstruera dem som separata enheter. 

3.4.2. Egenutveckling 
Fortsättningsvis påstår Gunnarsson et. al. att utvecklaren ofta blir tvungen att ut-
veckla egna komponenter. Det kan hända att det inte finns några tredjepartskompo-
nenter som erbjuder den funktionalitet kunden vill ha i mjukvaran, dessutom kan 
komponenten kräva alltför stora anpassningar för att passa in i det aktuella syste-
met. Detta kan göra att komponenten inte blir ekonomiskt hållbar. 
 
För att kunna dra full nytta av komponentbaserad utveckling menar Gunnarsson et. 
al. att mycket arbete måste läggas ner på själva komponentdesignen. Det är viktigt 
att hitta en balans mellan generalitet och tillämpbarhet för det specifika problemet. 
Komponenter utvecklas eftersom det finns ett behov av dem vid ett visst tillfälle. 
 
De menar också att det är stor skillnad på att skriva en applikation och att skapa en 
komponent. Applikationen har en förutbestämd funktionalitet där det är bestämt 
genom kravspecifikationen i vilka situationer den ska användas, vilket inte är fallet 
med komponenter. 
 
Till sist hävdar Gunnarsson et. al. att det är dyrare att utveckla komponenter än att 
ta fram en särskild applikation som är skräddarsydd för ett visst ändamål. Kompo-
nenter erbjuder trots detta stora långsiktiga ekonomiska fördelar om de utvecklas på 
rätt sätt. Redan i början av varje utvecklingsprojekt kommer det att finnas en färdig 
uppsättning komponenter som redan är färdigutvecklade, testade och klara att an-
vända. Vid slutet av projektet kommer nya komponenter att ha utvecklats, som för-
hoppningsvis kommer framtida projekt till godo. 

3.4.3. Handel med komponenter 
Gunnarsson, Samuelsson och Svensson (1999) skriver att en stor del av tredjeparts-
komponenter mer eller mindre finns fritt tillgängliga på Internet för nedladdning, 
men att användandet av sådana komponenter utgör en risk eftersom garantier för 
teknisk support sällan ges. Ett stort problem med att använda tredjepartskomponen-
ter är att de i regel är skrivna för att uppnå största möjliga generalitet och därmed nå 
ut till en större marknad. Detta gör att det kan bli nödvändigt med relativt stora an-
passningar för att de ska kunna användas i ett specifikt syfte. Gränsen till när det 
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istället är lönsamt att själv utveckla motsvarande komponent kan vara svår att be-
döma. 

3.4.4. Den öppna marknaden 
Enligt Component Source (2003) började den öppna marknaden för återanvändbara 
komponenter ta fart runt 1995 när Microsoft lanserade sin teknologi COM. Efter 
1998 har även Javabaserade komponenter fått en ökad tillväxt. Marknadsundersök-
ningar som gjorts visar att marknaden för återanvändbara komponenter kommer att 
växa för varje år. Gartner Group spår bland annat att 70 procent av nya applikatio-
ner kommer att byggas som en kombination av tidigare och nyligt konstruerade 
komponenter som integreras i ett nytt system. IDC (The software Construction 
Components Market) har också gjort analyser som visar på en årlig tillväxt av 
marknaden för komponenter med 40 procent. 

3.4.5. Hinder för användande av tredjepartskomponenter 
Enligt Whitehead (2002) är något som kan hindra användandet av tredjepartskom-
ponenter ”not-invented-here”-syndromet, som många utvecklare lider av. Utveck-
larna tittar då på den kod som inte är producerad inom företaget och kommer till 
slutsatsen att de skulle kunna göra det mycket bättre själva. I arbetets färdiga form 
är defekterna ofta väldigt tydliga och begränsningarna av en design som inte ännu 
har producerats är inte uttryckt. Konsekvent bestämmer sig då utvecklarna för att 
nyutveckla den undersökta artefakten istället för att återanvända befintlig kod. 
 
Heineman och Councill (2001) formulerar fler hinder för handel med komponenter. 
De menar att tredjepartskomponenter generellt sett erbjuder viss funktionell kapaci-
tet till ett väldigt attraktivt pris. När designern sedan väljer att integrera fler kompo-
nenter från flera tillverkare blir beroenden och interaktioner mellan komponenterna 
allt mer komplexa, vilket i längden kan leda till interaktionsproblem. Om något går 
fel kan det vara svårt att visa på vems komponent som är felaktig. Dessutom finns 
risken att icke-funktionella krav som säkerhet, feltolerans eller felhantering inte är 
tillräckliga. 
 
Vidare menar Heineman och Councill att kunder och utvecklare ser fördelarna med 
komponenter som med enkelhet kan sättas in i ett nytt sammanhang. De vill inte 
bara välja bland flera olika komponenter, de vill också veta att det finns likvärdiga 
alternativ att välja bland om en leverantör av komponenter försvinner från markna-
den. De flesta anser att när detta väl fungerar är det jättebra, men att antalet sådana 
komponenter fortfarande behöver bli många fler.  
 
Ofta finns det ett glapp mellan vad som utlovas och det som levereras på grund av 
att det är ekonomiskt och fysiskt omöjligt att testa komponenterna i kombination 
med alla andra komponenter under alla driftsförhållanden. 
 
Många tredjepartskomponenter erbjuder omedelbara lösningar till en till synes fast 
kostnad, men de flesta applikationer har en livscykel som sträcker sig över flera 
versioner. Detta betyder att det är orealistiskt att förvänta sig att initialkostnaden är 
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det samma som totalkostnaden för komponenten. Förutom kostnad vid själva inkö-
pet måste kunden även tänka på support och uppgraderingar till senare versioner. 

3.5. Organisationens mognad 
”Teams make plans and then routinely abandon them when they run into schedule trouble. The 
problem isn’t so much in abandoning the plan as in failing to create a substitute, and then falling 
into code-and-fix instead”  
 
– Steve McConnell, Rapid Development 
 

3.5.1. Mognaden inom branschen 
Herzum och Sims (2002) definierar ett antal tecken på en mogen industri:  
 
Byggd för beställning  
Att tillverkningsprocesserna baseras på hopsättande av tidigare definierade delar 
som erbjuder anpassade produkter enligt kundens krav inom ett befintligt ramverk. 
Detta skulle kräva att det till exempel finns en fördefinierad katalog med kompo-
nenter som enkelt kan godtas för att tillfredsställa ett särskilt krav från användaren. 
Varje komponent skulle då ha specifika kännetecken och svara mot specifika krav 
från användarna. Detta skulle kräva fördefinierade ramverk för komponenterna. 
 
Tredjepartsmarknad 
Inom en mogen industri existerar ofta en drivande tredjepartsmarknad. På denna är 
alla delar byggda enligt väldefinierade specifikationer och arkitekturer. Det finns 
företag som fokuserar på att bygga högkvalitativa delar eller delar till låg kostnad, 
snarare än hela produkter. Det skulle kräva att industristandarder och välkända pro-
tokoll för interaktion mellan komponenter, såväl som standardspecifikationer för 
komponenter, existerar och publiceras. Det skulle även kräva att marknaden seg-
menteras till mindre leverantörer. Dessa skulle erbjuda komponentbaserade lös-
ningar för vilka leverantörerna av komponenter kan leverera individuella delar. 
 
Underhåll genom utbytande av delar 
När en del går sönder är det billigare och enklare att byta ut hela delen än att lösa 
det specifika felet. En förutsättning är att det är lätt att identifiera källan av ett pro-
blem och att det är lätt att ersätta den påverkade komponenten med en ny version – 
kanske från en annan leverantör. Detta kräver dock att de två komponenterna erbju-
der ett likadant gränssnitt och liknande funktionalitet för den berörda komponenten. 
 
Värdekedja 
Kostnaden av att tillverka en specifik produkt är liten jämfört med kostnaden av 
hela värdekedjan. Slutgiltigt krävs även att kostnaden för att ta fram mjukvara en-
dast är en del i hela värdekedjan. I en mogen industri ska utvecklandet av mjukvara 
vara en liten del av den totala kostnaden, vilken inkluderar marknadsföring, försälj-
ning, leverans och support. 
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3.5.2. Relevans av komponenter i organisationen 
Whitehead (2002) försöker visa på att olika typer av organisationer har olika behov 
av återanvändbara komponenter i sina organisationer. Slutanvändarna vill ofta ha 
komponenter liknande delar som enkelt går att passa ihop. För att reducera sina 
kostnader kan många av dem tänka sig att köpa in tredjepartskomponenter, de kan 
också ha ett behov av att lägga ut en viss del av sin verksamhet på en annan aktör. 
Det är slutanvändarna som är de som enligt Whitehead tjänar mest på att antalet 
komponenter på marknaden ökar. Därför blir också standardisering inom branschen 
även speciellt viktigt för dem.  
 
Whitehead pekar på ett antal faktorer när komponentbaserad utveckling inte är av 
nytta för organisationen: 
 
När förändring inte är nödvändig 
Organisationen använder applikationer i stor utsträckning men behöver inte ändra 
på innehållet i stor skala mellan olika versioner. Detta gäller också i det fall när 
mjukvara inte används frekvent inom organisationen. 
 
Nystartade företag som inte har råd 
Även nya aktörer på marknaden kan stöta på problem vid sammansättning av appli-
kationer och skulle behöva nyttja det komponentbaserade synsättet för att förbättra 
sin utvecklingsprocess. Nya företag med god grund, som arbetar inom ett högtekno-
logiskt område och ser stora fördelar med applikationer som stöder företagets affä-
rer, kommer enligt Whitehead mycket troligt att anamma en komponentbaserad 
strategi. Samtidigt kommer flera nya företag inte att se det som någon hög prioritet 
och då strunta i det. 
 
När inte nog med talang finns tillgänglig 
Komponentbaserad utveckling kräver att företaget har tillgång till arbetskraft med 
erfarenhet inom området. Det kommer även att krävas vissa nyckelpersoner inom 
företaget som vill arbeta mot en vision för komponentbaserad utveckling i organisa-
tionen. Ledningen måste också ta sitt ansvar och se till att visionen blir verklighet, 
samt att denna verklighet efterlevs inom organisationen. Utan denna typ av indivi-
der och detta tänkande i organisationen kommer en komponentbaserad strategi tro-
ligtvis inte lyckas. 

3.5.3. Organisatoriska begränsningar  
Många fördelar med det komponentbaserade synsättet är väldigt tydliga, men i den 
grad de kan användas och utnyttjas är sällan lika självklara. Whitehead (2002) visar 
på att utvecklaren ofta försöker modularisera sin kod men idag fortfarande svårt att 
göra detta på ett sådant sätt att framtida förändringar i koden undviks i största 
möjligaste mån. Detta beror till stor del på förändringar av krav under arbetets gång 
vilket gör att mjukvarans arkitektur kanske helt måste förändras. 
 
Även arbetet med att sätta ihop färdig programvara utifrån tredjepartskomponenter 
har sina klara begränsningar och svårigheter. Det kommer endast att fungera om 
alla är överens om hur en viss del av mjukvaran ska brytas ner i komponenter. För 
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att uppnå den här enigheten måste en viss grad av standardisering uppnås, menar 
Whitehead. 

3.5.4. Modell för nyttjande av komponentbaserad utveckling 
För att lyckas med sin komponentbaserade strategi menar Whitehead (2002) att en 
modell där en grupp utvecklare som endast utvecklar själva komponenterna kan 
användas. En annan grupp har sedan hand om att sätta ihop komponenterna till fär-
diga applikationer. Detta synsätt ger en rad fördelar: 
 
Det hjälper till att kontrollera om komponenterna är väldefinierade och verkligen 
kan hanteras som små separata enheter. Om det omvända förhållandet råder, det vill 
säga att samma utvecklare producerar både komponenter och den färdiga 
slutprodukten är det lätt att komponenterna blir hopsatta med dolda beroenden. 
Därför är det första fallet att föredra där ett krav på att utvecklaren verkligen måste 
fokusera på att skapa komponenter som är väldefinierade. Det kan också göra det 
möjligt för komponentutvecklare och sammansättare av komponenter, att utveckla 
olika expertiser inom sina områden. 
 
Den grupp som sätter samman de färdiga applikationerna är dock inte begränsade 
till en roll att bara sätta samman produkterna. Deras stora mål är att skapa en pro-
dukt som svarar mot kundens kravspecifikation. Gränssnittet ska till exempel ofta 
anpassas på olika sätt mellan produkterna fast de bygger på befintliga komponenter, 
vilket kommer att kräva speciella kunskaper av den grupp som sätter ihop den fär-
diga mjukvaran. 
 
Det finns en risk med denna typ av arbete. Utvecklarna av komponenterna ska ald-
rig helt separeras från dem som utvecklar den färdiga applikationen. Detta kan bi-
dra till att utvecklarna lätt glömmer bort de grundläggande krav de ska svara mot i 
kravspecifikationen. 
 
Whitehead försöker genom detta resonemang visa på att den bästa utvecklingsfor-
men för komponentbaserad utveckling är att arbeta både med utveckling av kom-
ponenter samt själva applikationen i företaget, för att säkerställa att arbetet inriktas 
mot samma mål och visioner. 

3.6. Spelindustrin 
”At first when the graphics were basic, all you could do was give a character a gun and see how 
many people he could shoot. As technology becomes more sophisticated, games will have to be more 
imaginative. There are a lot more interesting scenarios than gratuitous violence”  
  
– Demis Hassabis, skapare av Theme Park och grundare av Elixir 
 

3.6.1. Spelindustrins struktur 
Enligt den rapport Department of Trade and Industry (DTI, 2002) publicerat har 
spelindustrin en struktur som liknar andra kreativa industrier, som exempelvis film, 
musik, datormjukvara och böcker på det sättet att det baseras på skapande, publice-
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rande och distribution av IP-produkter (Intellectual Property). Rapporten visar att 
industrin är uppdelad i en kedja som omfattar sex instanser: Utvecklare, förläggare, 
distributör, återförsäljare, användarplattform och konsolltillverkare. 
 
Utvecklare 
Spelutvecklare ansvarar för processen att skapa ett spel. Denna uppgift har utveck-
lats från något en eller två programmerare kunde åstadkomma på fritiden till väldigt 
komplexa, intensiva projekt omfattande ett till två år som kräver ett stort antal spe-
cialiserade designers, programmerare, grafiker, musiker, scriptprogrammerare och 
projektledare. 
 
Förläggare 
Förläggare ansvarar för att välja ut speltitlar, antingen från självständiga utvecklare 
eller från egna utvecklingsgrupper, och sponsra utvecklingen av dem. Förläggarna 
övervakar och utvärderar arbetet bland annat mot projektens milstolpar och testre-
sultat. 
 
Distributör 
Distributörer är mellanhänder mellan förläggarna och återförsäljarna. Ursprungli-
gen hade de en roll som grossist åt mindre återförsäljare. Idag har distributörens roll 
minskat lite i omfattning då det blivit vanligare att förläggarna handlar direkt med 
stora återförsäljare. 
 
Återförsäljare 
Återförsäljares affärer är den överlägset vanligaste kanalen för att sälja spel. Butiks-
försäljningen möter vissa hot från försäljning och leverans av spel via Internet, men 
spelindustrin i allmänhet tror att spel som säljs fysiskt genom butiker kommer att 
fortsätta sin dominans en bit in i framtiden. 
 
Användarplattform 
Spel spelas nu på många olika enheter. Den primära marknaden innefattas av Pc:ar 
och dedikerade spelkonsoller, men mobiltelefoner, spel över Internet och över iTV-
plattformar (Interactive TV) framstår som nya sätt att nå kunder. 
 
Konsolltillverkare 
Tillverkare subventionerar kostnaden för konsollhårdvaran, men tar ut en licensav-
gift för varje såld mjukvaruprodukt. Som ett resultat av detta spenderar konsolltill-
verkarna enorma summor på marknadsföring vart femte år för att visa upp sina nya 
plattformar. Därmed kontrollerar tillverkarna tillgång till deras konsoller väldigt 
noggrannt genom ta ut licensavgifter för utvecklare och utvecklingsverktyg. De ut-
värderar även de speltitlar som ska släppas till konsollen. Dessutom har konsolltill-
verkarna egna utvecklingsgrupper som kan producera tunga titlar utan att behöva 
betala någon licenskostnad. 

3.6.2. Från garage till storföretag 
Datorspel har funnits i ungefär 20 år, även om de i den form vi ser dem idag bara 
funnits i 10 år. Rollings och Morris (2000) talar om att spelindustrin i sin helhet 
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fortfarande är relativt omogen. Medan andra delar av mjukvaruindustrin arbetade 
med projekt som omfattande miljontals rader kod och enorma projektgrupper, tog 
spelindustrin sina första trevande steg. Många av de gigantiska projekten från tidi-
gare år finns fortfarande i bruk och fungerar bra. Spel har aldrig varit menade att ha 
en livslängd på 20 år, vilket gör att planering och schemaläggning inte utvecklats 
lika mycket inom spelindustrin. Medan branschen ännu var ung kunde en ensam 
utvecklare få sitt hobbyprojekt publicerat. 
 
Rollings och Morris argumenterar vidare att spelprojekt med tiden blivit större och 
mer komplicerade. Detta har medfört att det endast återstår ett fåtal plattformar där 
en ensam utvecklare kan räkna med att producera något för massmarknaden. För att 
kunna genomföra nutidens växande spelprojekt framgångsrikt måste högre krav på 
planering och riskmedvetenhet ställas. Dessa två faktorer är något som ofta saknas 
eller är otillräckliga i spelprojekt. Risker möts sällan direkt, utan hanteras endast 
som en sekundär aktivitet. Sett till många nyligt genomförda spelprojekt har de 
saknat en riktig utvecklingsprocess. 
 
Ett annat problem med den växande spelindustrin menar Rollings och Morris är att 
utvecklarna själva har svårt att lita på kod och komponenter som producerats av 
utomstående utvecklare, eller till och med utvecklare i ett annat team inom samma 
företag. Det argumentet blir svårare att försvara när all spelutveckling idag går ge-
nom mjukvaruplattformar, exempelvis DirectX, med undantag för vissa små kon-
soller som Gameboy. Rollings och Morris hoppas att denna attityd är något som 
kommer att trubbas av med tiden, när utvecklare inser att de externa mjukvarukom-
ponenterna ofta är bättre än något de kunnat skriva själva inom en resonabel tids-
ram. 
 
Rollings och Morris tillägger att en övergång från liten till stor industri sker när 
återanvändbarhet uppnås. Inom spelbranschen behöver detta inte bara betyda åter-
användning av komponenter. Något de anser ha stor potential är återanvändning av 
grundklasser mellan projekt. Rollings och Morris hävdar också att återanvändbara 
komponenter kräver en standardiserad arkitektur. 

3.6.3. Spelindustrin och framtiden 
Rollings och Morris (2000) skriver att det finns en risk att de allt större spelprojek-
ten till slut kommer att bli så dyra att bara de allra största spelföretagen har råd att 
genomföra dem, vilket skulle innebära att de mindre företagen försvinner eller köps 
upp. 
 
För att småföretagen ska klara detta påpekar Rollings och Morris vikten av att an-
vända den växande marknaden för tredjepartskomponenter. Någonting som också 
kan få positiva effekter av detta är att mer tid kan läggas på spelkänslan och inne-
hållet, vilket idag till stor del hämmas av teknikens komplexitet och tiden den tar att 
hantera. 
 
Rollings och Morris ser inte bara kod som en produkt som kan införskaffas från en 
extern källa. Även grafiska element, ljudeffekter och musik kan köpas in som off-
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the-shelf produkter, vilket till viss del sker i dagsläget. Rollings och Morris tycker 
att det är olyckligt att många spelutvecklare stannat kvar i det förflutna. De menar 
att det ofta handlar om någon form av stolthet som gör att utvecklare inte vill an-
vända tredjepartskomponenter – de tror att de själva kan åstadkomma bättre resul-
tat. Framtiden ligger, enligt dem, i att basera merparten av utvecklingen på kompo-
nenter – system för grafik, ljudeffekter, musik, sparande och laddande av speldata, 
artificiell intelligens, menysystem, med mera. 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vår undersökning har gått till och ge en 
bild av hur vårt praktiska arbete har utförts. Vi kommer även att beskriva de svar 
som vår undersökning gett oss. 

4.1. Tillvägagångssätt 
När vi bestämt på vilket sätt vi skulle göra vår datainsamling sökte vi på Internet 
efter lämpliga företag vi tyckte skulle passa till vår fallstudie, enligt de kriterier vi 
formulerat angående erfarenhet och tid i branschen. Vi valde ut tre företag i Sverige 
som passade dessa kriterier och kontaktade dem via e-post och telefon. Vi presente-
rade oss själva, lite kort om den studie vi avsett att göra och om de kunde tänka sig 
att ställa upp på en intervju, samt förslag på tid. Vi ansåg det vara av största vikt att 
intervjua respondenterna personligen eftersom detta ger högre kvalitet än exempel-
vis telefonintervjuer. Några dagar innan varje intervju skickade vi ut de frågor vi 
tänkt ställa vid respektive intervjutillfälle. 
 
För att vara tydliga valde vi att vid själva intervjutillfällena repetera vilka vi var, 
lite kort om syftet med vår uppsats samt hur vi tänkt lägga upp intervjun. Vi fortsat-
te sedan med att samla in fakta om den person vi intervjuat och information om fö-
retagets struktur och verksamhet. Vi var väldigt noga med att inte styra responden-
terna för mycket utan istället låta dem prata runt de frågor vi skickat ut till dem. 
Den genomsnittliga intervjutiden har varit 1 timme och 10 minuter. Efter intervju-
erna var gjorda skickades den sammanställda texten för varje intervju till respektive 
respondent. Detta innebar att denne fick en extra möjlighet att granska om vi tolkat 
respondenten rätt vid själva intervjutillfället. Vi är också mycket glada över att alla 
vi tillfrågat även godkänt att vi får uppge företagets namn i vår uppsats.  
 
Företagen till enkätstudien valdes ut genom sökningar på Internet enligt samma kri-
terier som gällt för de företag vi intervjuat. Ett brev innehållandes kort information 
om vår studie och en länk till den hemsida vi skapat för ändamålet skickades ut via 
e-post till de utvalda företagen. Två påminnelser skickades senare ut för att höja 
svarsfrekvensen. Alla företag är anonyma i rapporten men har av validitetsskäl re-
gistrerats när enkäten fyllts i. 

4.2. Beskrivning av intervjurespondenterna 

4.2.1. Agency9 
Företag 
Agency9:s affärskoncept är att utveckla datorspel med fokus på att leverera upple-
velser med hög kvalitet. Företaget arbetar med moderna utvecklingskoncept och 
plattformsoberoende teknologier som Java för att åstadkomma portabilitet över ett 
brett spektra av plattformar. Visionen är att bli marknadsledande spelproducent för 
plattformsoberoende datorspel. Agency9 bildades som bolag år 2001 och därför har 
ännu inga titlar släppts. Företaget är beläget i Luleå och har i dagsläget ett arbets-
team på nio personer, två fast anställda, två konsulter och resten av medarbetarna 
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gör sitt examensarbete direkt i produktionen. Den genomsnittliga tiden för projekt 
beräknas till ca 18 månader. 
 
Kontaktperson 
Intervjun med Agency9 utfördes med Tomas Karlsson (produktionschef och lead 
programmer) och Khashayar Farmanbar (VD). Båda är utbildade civilingenjörer i 
datateknik. 

4.2.2. Daydream Software 
Företag 
Daydream Software är ett produktionsbolag inom interaktiv underhållning som bil-
dades 1994. De arbetar med externa partners och leder samt driver projekten.  
Daydream blir som ”spindeln i nätet”; förläggarna är fortfarande kunder, men kärn-
kompetensen är framtagning av idéer i form av nya spelkoncept samt design och 
projektledning. Spelproduktion är i framtiden inte längre en uppgift för en grupp 
människor under ett och samma tak. Precis som i filmbranschen anlitar Daydream 
kompetens som manusförfattare, kompositörer, artister och tekniker vid behov. På 
detta sätt kan de tillsammans med spelförläggaren komponera ihop ett ”dreamteam” 
för utvecklingen av varje spel och sedan bara behålla kärntruppen efter projektets 
slutförande, vilket också minskar de ekonomiska riskerna. Värdet i spelproduktion 
är design, försäljning, verkställande och avslutningsvis förverkligande av en vision. 
 
I dagsläget har Daydream Software fem personer fast anställda som arbetar med 
kärnverksamheten i Umeå. Totalt sett rör det sig om 20-25 stycken utvecklare på ett 
projekt som har en utvecklingstid på 14-18 månader. Längden på projekten varierar 
och beror helt på de mål som sätts upp. Daydream har i dagsläget släppt fyra färdi-
ga speltitlar. 
 
Kontaktperson 
Intervjun med Daydream Software utfördes med Kenth Söderström, vice VD och 
produktionschef i företaget. Kenth har en systemvetenskaplig utbildning som bak-
grund och har arbetat inom Ericsson. 

4.2.3. Digital Illusions Creative Entertainment – DICE 
Företag 
DICE bildades i Växjö 1992. När DICE köpte företaget Reflections fick de därige-
nom sitt Stockholmskontor. Företagets vision är att skapa interaktiv underhållning 
som tar människan från verklighetens vardag till fantasins gränsland. Affärsidén 
bygger på att utveckla spel, för PC och spelkonsoller, som erbjuder högt upplevel-
sevärde för konsumenten. Försäljning av produkterna sker genom starka allianser 
med de största förläggarna, för bästa möjliga marknadsföring och distribution på en 
global marknad. 
 
Varje projekt består av ett team med en producent som chef. Varje team bryts ned i 
olika leads – programmeringslead, designlead, grafikerlead, ljudlead. De anställda 
kan flytta ganska lätt mellan olika team och även mellan olika kontor. Projekten går 
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ej över kontorsgränserna. Ett projekt på DICE kan i dagsläget involvera 15 till 25 
personer. 
 
DICE är ett företag med ungefär 180 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg 
och London, Ontario. Göteborgskontoret är störst till antalet personer och är också 
huvudkontoret, även om hela managementdelen sitter i Stockholm. Företaget har 
släppt ca. 30 stycken speltitlar. Den genomsnittliga projektlängden varierar, men 
vanligast är ca. två år. 
 
Kontaktperson 
Intervjun med Digital Illusions Creative Entertainment utfördes med Marcus 
Nilsson, producent i ett av företagets team. Marcus har en systemvetenskaplig 
utbildning som bakgrund. 

4.3. Sammanställning av intervjuer 
Förutom frågor om kontaktpersonen och företaget delades intervjufrågorna upp i tre 
huvudområden1. Nedan följer en sammanställning av hur de olika respondenterna 
svarade under respektive kategori. 

4.3.1. Mjukvarukomponenter 
Agency9 
En mjukvarukomponent måste vara avgränsad från omvärlden, ungefär som en 
black-box – ge ett input och få ett output. Ändringar och uppdateringar ska kunna 
göras utan att komponentens gränssnitt påverkas. 
 
Vår grafikmotor är egentligen komponentbaserad på ett sätt. De interna delarna går 
att lyfta in i skilda projekt, men vi ser dem inte som egna komponenter i sig. Detta 
upplägg gör det enkelt att lägga till ny eller uppdatera befintlig funktionalitet. 
 
Fördelar med att använda komponenter anser vi vara förkortade ledtider och en 
minskad kostnad i förlängningen gällande uppdateringar. Det blir möjligt att ta ut 
delar och anpassa dem efter kundens behov och på ett sådant sätt sätta ihop ett nytt 
paket. En större flexibilitet mot både planerade och oplanerade förändringar uppnås 
också. Rent affärsmässigt blir det en långsiktig lönsamhet. En nackdel med egenut-
veckling av komponenter är att kostnaden initialt blir högre och utvecklingsskedet 
lite längre. Dessutom blir det svårt att snabbt producera ett demo som fungerar och 
kan visas, men som inte är speciellt strukturerat inuti. 
 
På Agency9 använder vi oss inte av några speciella komponentteknologier. Andra 
har gjort försök med CORBA och WebServices, men vi vet inte om det är till någon 
större nytta. 
 
Daydream Software 
Mjukvarukomponenter handlar mycket om abstraktionsnivåer. På en hög nivå kan 
en fysikmotor ses som en mjukvarukomponent. Vi fokuserar väldigt mycket på 
                                                 
1 Intervjufrågorna finns sammanställda i bilaga A 



Ellingsson & Rydström EMPIRI 
 

 

 
-28- 

återanvändbarhet. De utvecklare vi arbetar med och kommer att arbeta med har en 
designbas som består av återanvändbara komponenter på en lägre abstraktionsnivå. 
 
Mjukvarukomponenter ger bra stöd för inkrementell utveckling, vilket är väl för-
knippat med hur vi jobbar. Vi har hela tiden tighta leveranser till våra förläggare 
vilket blir omöjligt utan komponenter. 
 
Den enda egentliga nackdelen med att basera sin utveckling på komponenter är att 
frihetsgraden för programmerarna minskar en aning. Med komponentbaserad ut-
veckling kommer versionshantering, vilket är mer åt det administrativa hållet och 
alltså, enligt standardklyschorna, lite tråkigt. ”Det är roligare att bara köra.” 
 
Daydream Software använder sig inte av någon speciell komponentteknologi. För-
sök till komponentstandarder har gjorts förut, men misslyckats. Det kommer att bli 
mycket svårt att uppnå något som är allmänt accepterat. 
 
Digital Illusions Creative Entertainment 
DICE har ingen definition på vad en mjukvarukomponent är. Det finns dock en po-
licy inom företaget som innebär att mjukvarukomponenter till projekten definitivt 
ska undersökas. Varken definition eller abstraktionsnivå spelar någon roll. Finns det 
någon off-the-shelf produkt som kan köpas in, eller om det finns någonting som kan 
återanvändas från något annat projekt, gör vi det. Min subjektiva bedömning är att 
allt som kan återanvändas när ett nytt projekt påbörjas – något som har ett API, är 
en mjukvarukomponent. 
 
Fördelar med mjukvarukomponenter är att nyutvecklingen minimeras. Det går 
snabbt att skapa en fungerande infrastruktur i projekten. I och med tidsbesparingar 
kan större vikt läggas på spelupplevelsen och att finputsa produkten. Förläggare av 
spel behöver inte alltid göra det mest optimala spelet, det behöver bara bli tillräck-
ligt bra. Istället för att nyutveckla allt kan existerande komponenter itereras och ex-
terna köpas in. Det blir fler och fler företag som levererar mjukvarukomponenter 
som grafik- och fysikmotorer. Vi har till exempel tittat väldigt mycket på  
Renderware2, hur vi ska kunna använda den delen i våra produkter. 
 
Det är inte helt trivialt att få allt att passa ihop och det gäller framför allt med tred-
jepartskomponenter. Mycket handlar också om anpassning, vilket oftast är en pro-
grammeringsteknisk aspekt. Alla våra programmerare tycker om att bygga saker 
från början, vilket i princip gäller inom hela spelbranschen. Programmerarna tycker 
alltid att allting kan byggas bättre hela tiden och vill därför bygga från start – och 
det är sant! Erfarenhet från tidigare projekt gör att individen utvecklas och kan 
prestera bättre – men ibland är det inte värt det. 
 
Vi använder oss inte av någon särskild komponentteknologi som COM eller 
COM+. Däremot tror jag att det skulle behövas en allmänt accepterad standard. 
Standarder finns, men det är nog inte många som använder dem. 

                                                 
2 Företag som utvecklar och säljer komponenter på hög abstraktionsnivå för spelutveckling 
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4.3.2. Komponentbaserad utveckling 
Agency9 
Våra motorer har en viss återanvändbarhet i och med att de kan användas i flera 
projekt samtidigt som de kan säljas till andra aktörer. 
 
Den stora fördelen med komponentbaserad utveckling är att arbetet görs ordentligt. 
Saker blir mer överskådliga, vilket hjälper till att optimera på rätt ställen. Optime-
ringsmässigt är det bättre med komponentbaserad utveckling. En god struktur är 
förutsättningen för att lyckas med detta. 
 
En av de svåraste rollerna en komponentbaserad utvecklare har, är att hålla sig till 
komponenternas avgränsningar. Vissa sätter ett likhetstecken mellan objektorienter-
ing och komponentbaserad utveckling, men någonstans finns en grundtanke om av-
gränsningar. Varje objekt vill växa sig större och det är lätt att falla för frestelsen att 
slå ihop ett objekt med ett annat, för det blir enklare på det sättet. Företagets storlek 
och tid i branschen har ingen större betydelse för valet av utvecklingsmetodologi. 
Ledningen har störst betydelse. Däremot drar stora projekt mest nytta av objektori-
entering och komponenter. 
 
Det är mycket lättare i ett komponentbaserat system att sprida kunskap till fler än 
om koden är ostrukturerad, vilket gör att det också handlar om knowledge mana-
gement. 
 
För att få nyanställda att anpassa sig till företagets utvecklingsmetodologi är det 
viktigt att komma ihåg att de tre första veckorna på en arbetsplats sätter disciplinen 
och kulturen för all framtid i företaget. Om detta uteblir krävs det enorma resurser 
för att skola om personen på samma arbetsplats. Vår policy är att, från dag ett kräva 
att allt som produceras hos oss är objektorienterat och skrivet i Java. Det är ganska 
lätt att börja på ny kula när en person kommer till en ny arbetsplats. För tio år sedan 
fanns en spelbransch, men den spelbranschen har ingenting att göra med den 
bransch som finns idag. Ett problem inom branschen är att det finns många själv-
lärda hobbyprogrammerare som tror att de kan hantera stora projekt efter att bara ha 
hanterat sin egen kod. All annan kod är dålig än den egna. Sådana personer finns 
det en hel del av.  
 
En akademisk bakgrund gör att den långsiktiga nyttan med komponentbaserad ut-
veckling lättare åskådliggörs. Det kommer väldigt ofta med universitetsutbildning. 
Att producera kod som löser ett problem är en sak, men att producera kod som löser 
ett problem idag och imorgon är betydligt svårare. Där tror vi att det är en stor 
skillnad mellan självlärd och icke-självlärd. Hos oss har vi ingen som har lägre ut-
bildning än högskoleingenjör. 
 
Daydream Software 
När vi går in i ett nytt projekt vill vi ha stor del av koden färdig, för att den nyut-
veckling som måste göras blir minimal. Många ser inte den långsiktiga vinsten med 
komponentbaserad utveckling. Vårt fokus är hela tiden att få våra utvecklare att 
inse fördelarna. Det kräver mer struktur och lite mer initialt arbete. En viktig bit i 
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att försöka övertala en utvecklare som inte tänkt komponentbaserat är att förklara 
och motivera de strategiska förtjänsterna; varför mycket mer tid och energi ska läg-
gas på mjukvaran just nu. Detta tycker många är tråkigt, men det är väldigt viktigt 
att ha en genomtänkt och robust arkitektur från början. Det kommer att medföra ett 
”snabbfotat” företag, vilket är precis vad som krävs. Ledtiderna minskar, men fort-
farande vill förläggarna ha maximalt innehåll i produkterna. För att komponentba-
serad utveckling ska vara ett alternativ måste det finnas en projektmodell som möj-
liggör det. Det behövs även insikt och kompetens, samt en vilja inom organisatio-
nen att arbeta komponentbaserat. 
 
En av fördelarna som inte märks direkt är en minskning av den paniktid som finns i 
alla projekt. Efter ett projekt med dålig struktur och design kommer nio av tio att 
säga ”nästa gång ska det vara bestämt vad vi ska göra”. Sådana projekt återfinns 
även i riktigt stora företag. 
 
Komponentbaserad utveckling är också viktigt för individerna i den meningen att 
samma kod inte behöver skrivas flera gånger – fokus kan läggas på nyutveckling 
istället. Fördelarna överstiger lätt nackdelarna, men att komma dit är steget som 
måste tas. Alla vill ha ordning och reda, men ingen vill åstadkomma den. 
 
Historiskt sett har testtiderna för produkter varit långa, ofta minst sex månader. Idag 
är det tre månader som gäller. För att optimera testtiderna måste testningen starta 
tidigare i projektet. Att arbeta enligt den traditionella vattenfallsmodellen, att ut-
veckla allt och sedan testa, fungerar inte. 
 
Den kultur som levt kvar är att spelutvecklingen i spelbranschen har varit som en 
livsstil; de anställda jobbar på dagen och går sedan hem och spelar. Jag tror inte att 
arbetet blir effektivare om det utförs 14 timmar om dagen. 
 
Hur länge ett företag funnits i branschen innan ett komponentbaserat arbetssätt ad-
apteras spelar definitivt roll. För de företag som funnits länge i branschen och har 
en lång historik av traditionell utveckling där allt egenutvecklas, är det nog svårare, 
men det kan lätt överbryggas av hur mycket pengar som finns att tjäna på ett byte. 
Det beror också mycket på erfarenheten hos de anställda. Dessutom ställer de större 
förläggarna krav på hur utvecklingen går till. Vad som kontrolleras är exempelvis 
tidigare arbete, teknisk kapacitet och hur arbetsprocessen ser ut. Det är svårt för ett 
företag som arbetar ostrukturerat att bli godkända. 
 
Jag tror inte att slutproduktens kvalitet kan förbättras med komponentbaserad ut-
veckling. Vinsterna ligger på andra ställen. 
 
Digital Illusions Creative Entertainment 
Vi bygger hela tiden komponenter och testar dem enskilt innan de integreras med 
resten av komponenterna. Nyckeln till detta är att det finns ett gemensamt gräns-
snitt för allting, vilket gör att det blir lätt att passa ihop delarna – jag ser egentligen 
inget alternativ till det. 
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Det är tydligt att det finns ett visst krav på professionalitet för att komma till insik-
ten att använda sig av komponentbaserad utveckling. På DICE har rekommendatio-
ner kommit från managementnivå att använda mer komponentbaserad utveckling, 
det vill säga att kunna använda delar mellan olika projekt. Däremot är det ingen ut-
talad policy inom företaget; det är något som växt fram i och med att vi blivit mer 
och mer vana och professionella.  
 
Den ekonomiska aspekten är viktig vad gäller användandet av komponentbaserad 
utveckling. Slipper vi använda fyra programmerare till att utveckla en komponent 
kan resurserna användas på annat håll. Däremot gäller det att inte vara dumdristig. 
Ett företag som profilerar sig mot att använda komponenter bör akta sig för bygga 
om och anpassa för mycket, dock är en viss nyutveckling nödvändig. En annan or-
sak till att använda komponentbaserad utveckling är att företaget måste hänga med i 
utvecklingen. När mer raffinerad spelutvecklingen tillämpas görs större försök till 
rationalisering. Det är inte lika lätt nu som det var för tio år sedan för åtta grabbar i 
en källare att göra ett jättebra spel. Det är en större industri nu och då måste mer 
fokus läggas på hur saker kan brytas ned och göras mindre. 
 
Jag tror att alla människor kan förstå fördelarna med komponentbaserad utveckling. 
Vi anställer i hög grad högskoleutbildad personal, men emellanåt anställer vi perso-
nal som kommer direkt från communities. Våra utvecklare ser fördelarna och vins-
terna med komponentbaserad utveckling, men tycker inte alltid att det är roligt. 
 
Jag tror definitivt att företagets storlek och tid i branschen har en betydelse för valet 
av utvecklingsstrategi. Jag kan tänka mig att mellanstora företag kanske inte har 
något större ekonomiskt tänkande. De allra största spelutvecklarna tänker definitivt 
på att bygga komponentbaserat. 
 
Spelindustrin kommer nog att få större och färre aktörer, tyvärr. Mycket kreativitet 
kommer från mindre företag. Detta är tydligt inom exempelvis inom filmindustrin 
och musikindustrin, där det är större bolag och mer industritänkande. Dessutom 
kommer det komponentbaserade tankesättet att växa. Jag tror att marknaden kom-
mer att vara större. 

4.3.3. Egenutveckling kontra handel 
Agency9 
Vår huvudverksamhet är inte att egenutveckla den teknik vi behöver; däremot ser vi 
taktiska och strategiska fördelar med det. Vi anser att det bygger upp företagets 
värde och det är ekonomiskt försvarbart eftersom vi behåller kompetensen inom 
företaget. Försäljning av vår egen middleware är ingen vinstmaskin, men det mins-
kar vår förlust. Vi är egentligen en kund av vår egen 3d-motor. Vi är de första som 
köper in den och i utvecklingsbudgeten räknar vi in kostnaden för ”köpet”. Att inte 
sälja sina komponenter till andra företag handlar inte nödvändigtvis om prestige, 
snarare affärsmässighet – att bevara sina Intellectual Properties. Prestige i sig är ett 
tecken på en omogen marknad. 
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Det finns inget universellt som säger att det är jättebra att använda tredjepartskom-
ponenter. Det beror lite på vilken strategisk roll som definierats för företaget. 
 
De flesta utvecklar sina egna 3d-motorer, det är först på senare år det börjat dyka 
upp kommersiella motorer. De komponenter som ligger på en lägre abstraktionsni-
vå har inte sålts på ett seriöst sätt, det är först nu den försäljningen börjar ta fart. 
Detta är något som styrs av vad marknaden anser är ett problem. När ett nytt projekt 
planeras finns ofta inte kommersiella alternativ som löser problem ett och ett halvt 
år i framtiden. Med egenutveckling blir denna planering enklare. 
 
Spelindustrin mognar snabbt och det sägs att den går i samma riktning som filmin-
dustrin har utvecklats. Jag tror att vi kommer att se mer av mindre företag som blir 
specialister inom ett visst område. Precis som filmbolag hyr in en ljudstudio och en 
effektstudio, kommer spelindustrin att göra likadant. Tidsmognaden för spelindu-
strin har varit väldigt kort, men med den enorma tillväxten kommer den att tvingas 
till mognad väldigt snabbt. Branschen är väldigt teknikdriven, men spel köps inte 
främst för teknikens skull utan för underhållningen. Vi kommer att se mer medvet-
na spelproducenter som koncentrerar sig på den underhållning de vill leverera, till 
detta köper de in den teknik som möjliggör detta. Spelindustrin kommer därmed att 
tappa ”källarstämpeln” och bli teknikdrivande istället för att vara teknikdriven. 
 
Vi tror att komponentförsäljningen i största allmänhet kommer att öka, på alla ab-
straktionsnivåer; därmed är det inte sagt att större delen av marknaden kommer att 
bestå av inköpta komponenter. De abstraktionsnivåer som idag börjat kristallisera 
sig är grafik, ljud, artificiell intelligens, fysik och spelarkitektur. 
 
Fördelen med tredjepartsmjukvarukomponenter är att produktionskostnaden läggs 
på någon annan. En nackdel är att företaget också blir beroende av någon annan, 
exempelvis för nya versioner, att företaget inte går i konkurs och prisförändringar. 
Vid införskaffande av mjukvarukomponenter är det också viktigt att tänka på hur 
väl komponenten passar med resterande mjukvara, alltså hur lätt det sedan blir att 
implementera komponenten i ett projekt. Faktorer som säkerhet och prestanda för-
väntas ligga på en viss marknadsmässig standard. Även faktorer som pris och inlär-
ningströskel är viktiga att tänka på. Vi tror att kvaliteten på produkterna överlag 
kommer att öka i och med att mer resurser kan läggas på själva innehållet. 
 
Förutsättningarna för en god komponenthandel är en växande marknad, vilket vi 
också ser idag. Utan en sådan finns ingen anledning att köpa komponenter. 
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Daydream Software 
Är abstraktionsnivån att en fysikmotor ses som en komponent pågår handeln defini-
tivt. Väldigt många spelutvecklare köper dock inte komponenter utan kör hellre 
”not invented here” – de egenutvecklar allt och litar inte på kod de själva inte skri-
vit. Sedan finns det företag som enbart fokuserar på att sälja komponenter. Köps 
exempelvis en fysikmotor in får företaget en verifierad programvara med hög funk-
tionalitet, men många har inte den finansiella kapaciteten; därför egenutvecklar fö-
retaget istället. På det viset har det i alla fall varit tidigare. Denna egenutveckling 
innebär att lika mycket pengar, eller mer, läggs ned på att åstadkomma något som 
ofta har sämre funktionalitet och kvalitet än det kommersiella alternativet. Det lig-
ger en viss portion politik i det hela också. 
 
Innan omstruktureringen av vår verksamhet hade vi bara en inköpt komponent – 
3d-motorn. Idag är det upp till de utvecklare vi anlitar. De största områdena inom 
komponenthandel är idag middleware såsom 3d-motorer, fysikmotorer, osv. Jag 
tror inte att det säljs komponenter på en lägre abstraktionsnivå än hela motorer i 
spelindustrin, däremot kan jag tänka mig att det kommer att bli vanligare i framti-
den. Det handlar hela tiden om att ha det bästa av allting till minsta möjliga kost-
nad. Egenutvecklade komponenter bör vara applikationsspecifika; det är dumt att 
producera det som redan finns. Själva säljer vi inga komponenter. 
 
Fördelarna med egenutveckling är att det ökar medvetenheten och kompetensen i 
företaget. Om en bra arkitektur finns blir det lättare för alla att se helheten. Nackde-
len med egenutveckling är det kortsiktiga och långsiktiga kostnadsperspektivet. Det 
är inte alltid lätt att se kostnaden för den tid som läggs ned på att utveckla en pro-
dukt istället för att köpa den färdig. 
 
Viktiga faktorer vid införskaffande av mjukvarukomponenter är kompetensvård 
eller inlärningskurvan och medvetenhet, både finansiellt och tekniskt. 
 
Det kommer att vara svårt för spelindustrin att öka detaljnivån i komponenthandeln. 
Detta tror jag beror på att det är hög prestige i branschen. För många utvecklare är 
koden det heligaste – det är det denne marknadsför sig med. Många företag skulle 
må väldigt bra av att strukturera upp sitt arbete, men det handlar mycket om före-
tagsimage, vilket inte ändras över en natt och många utvecklare kommer inte att 
förändra något förrän ett projekt havererar ordentligt. Då finns inte mycket tid till 
förändring. 
 
Förutsättningar för en lyckad komponenthandel inom spelindustrin borde vara pre-
stigelöshet och mognad inom branschen. Det handlar om att öppna portar, att våga 
ta steget. 
 
Digital Illusions Creative Entertainment 
DICE köper hela tiden in tredjepartskomponenter men säljer inte några. Att sälja 
komponenter hör inte till företagets affärsidé, dessutom kan utvecklarnas kreativitet 
hämmas om deras verk säljs. Andelen inköpta komponenter uppskattas till 10 - 15 
procent, resten är egenutvecklat. 
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Fördelen med egenutveckling är att kunskapen behålls inom företaget. Nackdelen 
är att det tar tid. Kunskapen som erhålls när utvecklaren bygger något är ovärderlig. 
Vi använder väldigt ogärna konsulter utan fostrar hellre de anställda inom DICE. 
En annan nackdel är att personliga åsikter om andras arbete kan orsaka interna pro-
blem. 
 
Vad gäller införskaffande av mjukvarukomponenter är det viktigt att de är lätta att 
integrera och modifiera. Det är inte alltid tillgång till källkoden ges, vilket kan göra 
felsökning svårt. Vid första anblick kan en produkt se väldigt bra ut, men efter jäm-
förelser med andra lösningar är det inte alltid lika självklart. Supporten kan bedri-
vas från ett annat land, vilket betyder att arbetet blir mindre smidigt. Dessutom blir 
företaget beroende av någon annan för att färdigställa projektet och det kan vara en 
risk. Det betyder att kunskapen inte heller finns in-house. Ett spel blir aldrig färdigt 
– utvecklarna jobbar på till deadline och gör det så bra som möjligt. Oftast innebär 
detta att spelet blir bättre. 
 
Innan vi på DICE beslutar oss för att köpa in en tredjepartskomponent går vi ige-
nom en utvärderingsprocess. I slutänden tar producenten beslutet, men lyssnar 
mycket på sina leads. Vi drar aldrig igång någon utveckling innan vi tittat på alter-
nativ. 
 
Jag tror inte att det finns någon marknad för en handel av komponenter på ökad de-
taljnivå. Det måste vara på en ganska hög nivå. Spel görs så pass olika att det inte 
går att göra något generellt – det blir inte tillräckligt bra helt enkelt. Dessutom be-
höver de flesta tredjepartskomponenter anpassas till det projekt de ska lyftas in i. 
 
Det är viktigt att den komponent som ska köpas in passar till produkten, att anpass-
ningar hålls till ett minimum. Efter för många ändringar hade komponenten lika 
gärna kunnat egenutvecklas. Ett problem att graden av anpassning underskattas och 
graden av support överskattas. Det är även en kostnadsfråga. De komponenter som 
finns på marknaden idag är ofta väldigt dyra. 
 
Både för spelindustrin och för det enskilda företaget krävs en bra inställning för en 
lyckad komponenthandel. Inställningen hos och kommunikationen mellan utveck-
larna och dem som producerar komponenter måste bli bättre. De som gör kompo-
nenter måste skriva väldigt bra gränssnitt – att det är lätt att anpassa. Komponentle-
verantörerna måste vara beredda att släppa källkoden. Jag är livrädd för att ta in nå-
got jag inte har full koll på. 

4.4. Enkätundersökning 
Enkätundersökningen innefattade tre utskick och hade ett urval på 480 företag, var-
av 55 stycken svarade. Detta motsvarar en svarsfrekvens på cirka 11 procent. Vi 
anser att denna svarsfrekvens är tillräcklig eftersom enkätundersökningen tjänar ett 
kompletterande syfte till de kvalitativa intervjuerna. Nedan har vi sammanställt de 
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svar vi fått i enkätundersökningen som har en direkt koppling till de tidigare sam-
manställda intervjuerna3, vilket vi sedan kommer att nyttja i vår analys. 

4.4.1. Sammanställning av enkätundersökningen 
Väldigt många av dem som svarade på enkäten ansåg att det i någon form är viktigt 
att återanvända kod. 38 procent tyckte att det till en viss del var viktigt och en ma-
joritet på 55 procent tyckte att det var väldigt viktigt, vilket åskådliggörs i figur 4.1. 
En av de svarande säger att:  
 
”Det största framsteget för de flesta utvecklare och företag skulle troligtvis vara det faktum att de 
blev tvungna att dela med sig av sin kod oavsett rättigheter till själva koden” (Översatt från engels-
ka) 
 

8. Det är viktigt att återanvända 
existerande kod

0%

7%

38%55%

Inte viktigt alls

Inte så viktigt

Till viss del viktigt

Mycket viktigt

 
Figur 4.1 – Det är viktigt att återanvända existerande kod 

 
Andra svar pekar på att utvecklare traditionellt anser att deras kod är en Intellectual 
Property. Att räcka ut den till andra (exempelvis konkurrenter), till liten eller ingen 
kostnad, har länge ansetts som otänkbart i branschen. Detta menar många i enkäten 
kan vara en av orsakerna till varför företag inte säljer tredjepartskomponenter i stör-
re omfattning. 
 
Samtidigt finns det svar som visar att det finns en ny generation av programmerare 
som i stor skala anammat open-source mentaliteten och som ofta är mycket mer 
generösa med att ge ut exempel på sin egen kod. 
 

                                                 
3 Enkätformulär och sammanställning av enkäterna finns i bilaga B och C 
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11. Graden av tillförlitlighet till 
3:e-partskomponenter
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Väldigt mycket

 
Figur 4.2 – Graden av tillförlitlighet till tredjepartskomponenter 

 
När det gäller graden av tillförlitlighet till tredjepartskomponenter ansåg 42 procent 
att den är liten. En större del (54 procent) ansåg att de kan lita mycket på tredje-
partskomponenter, vilket visas i figur 4.2. Det som är värt att notera är att ingen an-
såg att de inte alls litade på tredjepartskomponenter. Det fanns även svar i enkäten 
som visade att företagen inte bör dela och lita på tredjepartsprodukter. Som en skri-
ver:  
 
”Jag skulle vilja säga att vi aldrig bör dela och lita på tredjepartsprodukter. Middleware fungerar 
bra men innovation skapas dock av behovet av att inte dela med sig” (Översatt från engelska) 
 
Det fanns också svar som pekade på att spelföretagen traditionellt har en väldigt 
varierande acceptans till tredjepartskod. Det är en ökande trend till middleware 
bland de nya företag som dyker upp på marknaden, vilka inte alltid har utvecklare 
som varit med på den ”gamla tiden” när en annan mentalitet var rådande. 
 

7. Utvecklingsprocessen förbättras med 
komponentbaserad utveckling

4%
18%

45%

33% Inte alls

Lite

Mycket

Väldigt mycket

 
Figur 4.3 – Utvecklingsprocessen förbättras med komponentbaserad utveckling 

 
Figur 4.3 visar att majoriteten ansåg att utvecklingsprocessen i någon form förbätt-
ras med komponentbaserad utveckling, 78 procent ansåg också att den förbättras 
mycket eller väldigt mycket. Ett av problemen som kom fram med komponentbase-
rad utveckling är att inte ha en tillräcklig affärsmodell. En av de svarande skriver 
också:  
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”Det måste finnas någon sorts belöning för att skapa komponenter, komponenterna måste även vara 
pålitliga och accepterade av marknaden” (Översatt från engelska) 
 
Bland svaren har det också uppmärksammats att det kommer att krävas att alla ut-
vecklare skriver sin kod i samma språk för att komponentbaserad utveckling verkli-
gen ska få ett genomslag. 

4.4.2. Sammanställning av fritextfält i enkäten 
I en del av enkäten lät vi enkätrespondenterna svara på vilka faktorer de trodde 
skulle behövas för att uppnå en lyckad delning av komponenter i spelindustrin. Vi 
gav tips om att de kunde tänka i termer som mänskliga, tekniska, organisationella, 
säkerhetsrelaterade och historiska faktorer. Nedan kommer en sammanställning av 
denna fråga. Citaten är översatta av oss från engelska till svenska. Följande svar 
angavs, grovt uppdelade i kategorier: 
 
Människa 
”Jag skulle vilja säga att vi aldrig bör dela och lita på tredjepartsprodukter. Middleware fungerar 
bra men innovation skapas dock av behovet av att inte dela med sig. Komponenter måste vara pro-
fessionella och uppdaterade hela tiden.” 
 
”En förändring måste till för hur företag i spelbranschen ser på saken. Det är för mycket tyngd på 
’nästa heta teknologi’ och inte nog mycket på spelinnehåll. Tills ’Hollywood-stilen’ försvinner kom-
mer komponenter aldrig att fungera i stor skala. Det största framsteget för de flesta utvecklare och 
företag skulle troligtvis vara det faktum att de blev tvungna att dela med sig av sin kod oavsett rät-
tigheter till själva koden.” 
 
”Traditionella utvecklare betraktar deras kod som en intellectual property, att räcka ut den till 
andra, till liten eller ingen kostnad har länge varit otänkbart i spelindustrin. Lyckligtvis har det 
kommit en ny generation av programmerare som har anammat open-source mentaliteten som är 
typisk för Internetsamhället och dessa är vanligtvis mycket mer generösa med att ge ut sin kod.” 
 
”Jag tror att förändringen i utvecklarnas mentalitet kommer att vara den största faktorn i den här 
processen. Delande av kunskap är allt som behövs, standardisering är någonting som kommer att 
komma automatiskt över tiden.” 
 
”Delande av komponenter skulle ta bort den tekniska och utvecklande gränsen vilken utnyttjas av ett 
stort antal företag. Genom detta skulle deras marknadsledning försvinna, är detta en god idé?” 
 
”Det måste finnas någon förtjänst för att skapa komponenter, komponenterna måste stödjas och 
kunna litas på.” 
 
”Industrin måste lita på varandras komponenter i fråga om säkerhet. Alla måste börja tro på en 
organisationell struktur och på säkerhet.” 
 
Teknik 
”Delande av komponenter kommer aldrig att fungera eftersom specifik kod behövs för integration. 
Hur som helst kommer det att hjälpa inom vissa områden (exempelvis fysik) att bli färdiga inom en 
kortare utvecklingscykel, vilket kommer att hjälpa utvecklandet av spel.” 
 
”Det kommer att krävas att någon investerar mycket pengar i forskning och utveckling. En motor 
som har extremt bra prestanda behöver utvecklas. En motor måste tas fram för ett flexibelt sceneri 
som kan användas i en rad olika spel. Motorn måste också ta full fördel av den hårdvara som är 
tillgänglig vid releasetillfället.” 
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”Alla som gör samma sorts spel kommer att tjäna på detta. Vanligtvis måste många komponenter 
optimeras för den specifika roll de kommer att spela i det spelet, och det är ett problem. Alla måste 
också koda i samma språk.” 
 
”Traditionella spelföretag som oss använder tredjepartskomponenter i väldigt varierande utsträck-
ning. Det är en ökande trend mot middleware hos de företag som nystartar som också har utveckla-
re med mindre erfarenhet. Till slut kommer dinosaurier som oss att gå i pension och middleware 
kommer att ta över vilket jag tycker är synd.” 
 
Organisation 
”En industri som delar komponenter öppet kan vara svår att uppnå och det kan leda till intressekon-
flikter mellan olika delar av industrin. Hur som helst borde detta ske mestadels på en organisatorisk 
nivå.” 
 
”Affärsmodellerna är huvudproblemet, sedan tekniskt, mänskligt och organisatoriskt. Generellt är 
expertisen inom mjukvaruutveckling väldigt låg. Det finns mycket missförstånd och ingen affärspla-
nering för teknologin. Detta är nog huvudsakligen ett resultat av dåligt affärsutnyttjande både nu 
och historiskt.” 
 
”Det största hindret för att uppnå delning av komponenter är den tid och det arbete som krävs för 
att förstå varje komponent. Undersökningen av en komponent för införande i ett projekt kan ofta 
kräva veckor eller månader av arbete. Frågan är: när vi köper den här komponenten, kommer den 
då att klara av det vi kräver av den? Och om den gör det, vilka eventuella bakslag finns det då med 
att använda komponenten.” 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera de svar som vi fått av våra respondenter i 
intervjuerna och i enkäten genom att ställa dem mot teorin. 

5.1. Jämförelser inom tre olika områden 
De svar empirin resulterat i kan kategoriseras i tre områden: Människa, teknik och 
organisation. 

5.1.1. Människa 
I kapitel 3.4.5 påtalas att något som kan hindra användandet av 
tredjepartskomponenter är ”not-invented-here”-syndromet. Alla våra respondenter 
menar att det syndromet fortfarande finns kvar i branschen. Ett annat problem med 
spelindustrin, vilket beskrivs i kapitel 3.6.2 är att utvecklarna själva har svårt att lita 
på kod och komponenter som producerats av utomstående utvecklare, eller till och 
med andra avdelningar inom samma företag. I kapitel 3.6.3 beskrivs vidare att det 
ofta handlar om någon form av stolthet som gör att utvecklare inte vill använda 
tredjepartskomponenter. I kapitel 3.4.5 påpekas också risken att icke-funktionella 
krav som säkerhet, feltolerans eller felhantering inte är tillräckliga vid 
införskaffning av tredjepartskomponenter. Två av våra respondenter bekräftar detta 
under intervjuerna. 42 procent av enkätrespondenterna har väldigt låg tillit till 
tredjepartskomponenter, vilket några av dem beskriver noggrannare. 
 
I kapitel 3.6.2 uttrycks en önskan att denna attityd är något som kommer att trubbas 
av med tiden, när utvecklare inser att de externa mjukvarukomponenterna ofta är 
bättre än något de kunnat skriva själva inom en resonabel tidsram. Intervjurespon-
denterna menar i ett vidare perspektiv att det gäller att inte vara dumdristig. Finns 
det komponenter till ett resonabelt pris, med tillräckligt bra egenskaper jämfört med 
vad egenutveckling skulle kunna ge som resultat, är de givetvis intressanta för före-
taget. Enkätstudien pekar delvis på att en förändring av utvecklarnas mentalitet 
kommer att vara den största faktorn för att uppnå en lyckad delning av komponen-
ter inom spelindustrin. 
 
En respondent påpekar under intervjun att en negativ aspekt med att arbeta kompo-
nentbaserat, är att frihetsgraden hos programmerarna kan minska och att det merar-
bete som krävs inledningsvis kan kännas jobbigt och hämma kreativiteten. Det se-
nare håller en av de andra respondenterna med om. Svaren från enkäterna antyder 
att innovation skapas av ett behov att inte dela med sig. 
 
Kapitel 3.5.3 visar på att komponentbaserad utveckling kräver att företaget har till-
gång till arbetskraft med erfarenhet inom området, vilket intervjurespondenterna 
håller med om. De anser alla att det måste finnas en vilja inom organisationen för 
att en komponentbaserad utvecklingsmetodologi ska kunna anammas inom företa-
get. Samtliga av de intervjuade respondenterna har till största delen högskoleutbil-
dade spelutvecklare. 
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5.1.2. Teknik 
I mjukvaruindustrin betyder ordet komponent många olika saker och kan användas 
på många olika sätt. Det är tydligt att våra respondenter har olika syn på vad en 
komponent är. Endast en av intervjurespondenterna ser dem som objekt på en låg 
abstraktionsnivå, med hög finkornighet. Ingen av dem tror att det finns någon 
marknad för handel med komponenter på en hög detaljnivå. 65 procent av enkätre-
spondenterna använder komponenter med en låg eller väldigt låg finkornighet. 
 
Precis som kapitel 3.1.1 beskriver anser intervjurespondenterna att en mjukvaru-
komponent bör designas och implementeras på ett sätt som möjliggör återanvänd-
ning i många olika program. Vidare står att läsa att en mjukvarukomponent är själv-
ständig mjukvara med ett väldefinierat gränssnitt. Generellt sett håller responden-
terna med detta, men för en av dem spelar inte definitionen någon större roll. Det 
viktiga för dem är att kunna återanvända mjukvara på något sätt. 
 
Det är enligt kapitel 3.1.3 viktigt att utvecklaren av komponenten kan erbjuda ytter-
ligare information om komponentens gränssnitt i en form som kan användas av nå-
gon som sätter ihop komponenter. En av respondenterna anser att ändringar och 
uppdateringar av komponenter även ska göras på ett sådant sätt att gränssnittet inte 
påverkas. 
 
I kapitel 3.5.1 påtalas att det är billigare och enklare att byta ut en felaktig del än att 
lösa det specifika felet, vilket kräver att de två delarna erbjuder ett likadant 
gränssnitt och liknande funktionalitet. Kapitel 3.5.4 visar att en viss grad av 
standardisering måste uppnås för att denna enighet ska vara möjligt. 
Respondenterna påpekar att det är viktigt att tänka på hur väl en komponent 
integrerar med övrig mjukvara. En av respondenterna framhäver också att det är lätt 
att underskatta den anpassning som kan behövas av dessa komponenter och att 
överskatta den tillgängliga supporten. 
 
Kapitel 3.1.1 beskriver att det till stor del saknas standarder som svarar mot de krav 
som företagen ställer för komponentbaserad utveckling. I kapitel 3.2 beskrivs några 
vanliga komponentstandarder. Ingen av de intervjuade använder sig av någon så-
dan. Hela 77 procent av enkätrespondenterna använder ingen komponentstandard. 
En av intervjurespondenterna anser att en komponentstandard skulle behövas i 
branschen, medan de övriga tror att det inte har någon större betydelse. Enkätstudi-
en visar att 60 procent inte tror att standarder bidrar till öppet delande av kompo-
nenter. Kapitel 3.4.1 visar att marknaden för komponenter ökat i och med att kom-
ponentstandarder har tagits fram. Intervjurespondenterna tror samtliga att markna-
den kommer att öka, men majoriteten av dem tror inte att det är beroende av att 
standarder kommer till. 
 
Herzum och Sims formulerar i kapitel 3.3.1 en samling fördelar med 
komponentbaserad utveckling, där de beskriver att metodologin stöder nya 
möjligheter och utmaningar gällande hög grad av samtidig utveckling, test och 
drifttagande. Intervjurespondenterna håller alla med om detta resonemang. 
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I kapitel 3.4.2 står att läsa att mycket arbete måste läggas ner på själva komponent-
designen för att kunna dra full nytta av komponentbaserad utveckling, vilket också 
bekräftas av en av de intervjuade respondenterna. 

5.1.3. Organisation 
Kapitel 3.5.3 beskriver att det kommer att krävas vissa nyckelpersoner inom företa-
get som vill arbeta mot en vision för komponentbaserad utveckling i organisatio-
nen. En av respondenterna menar under intervjun att det är viktigt att det finns en 
projektmodell som stöder arbetsprocessen. Många nyligt genomförda spelprojekt 
har saknat en riktig utvecklingsprocess, påstår Rollings och Morris i kapitel 3.6.2. 
 
Enligt kapitel 3.2 (se figur 3.1) går en organisation igenom olika mognadsfaser be-
roende på hur länge de funnits i branschen och hur stor tillväxt de haft. Valet av 
utvecklingsmetodologi beror på dessa mognadsfaser. Det minsta av de intervjuade 
företagen anser att detta inte har någon betydelse. Däremot menar de större företa-
gen att dessa faktorer är av stor vikt. 
 
I kapitel 3.3.3 hävdar Pressman att det idag är väldigt komplext att utveckla ny 
mjukvara. Denna höga grad av komplexitet medför att projekten ofta blir väldigt 
dyra. Samtliga av de intervjuade respondenterna håller med Pressman om detta och 
påvisar att det är väldigt viktigt för dem att återanvända den existerande koden 
inom företaget för att inte behöva ”uppfinna hjulet på nytt”. 93 procent av enkätre-
spondenterna anser att det är viktigt att återanvända existerande kod. En av inter-
vjurespondenterna poängterar vikten av de strategiska förtjänsterna som kan uppnås 
med komponentbaserad utveckling. Samtliga intervjuade håller även med om att 
det är viktigt att minska kostnaderna för utveckling. De anser att ett sätt att uppnå 
detta är genom att utveckla med en komponentbaserad utvecklingsmetodologi. Det 
finns många orsaker till varför utvecklingskostnaderna ökar, bland annat en kon-
stant förändring av tillgänglig teknologi och hastigheten med vilken denna teknolo-
gi förändras och utvecklas. Alla de intervjuade  respondenterna menar att spelindu-
strin är väldigt teknikdriven. 
 
Kapitel 3.3.5 beskriver att en mogen komponentbaserad utveckling kraftigt reduce-
rar ledtiderna för mjukvaruutveckling. Den ökade effektiviteten gör det möjligt att 
lätt sätta ihop nya system från existerande komponenter, vilket reducerar utveck-
lingstiden märkbart. Detta är något som samtliga intervjurespondenter ser som en 
av de största fördelarna med komponentbaserad utveckling. De menar att mer tid 
kan läggas på att testa och finslipa produkten. En av respondenterna påpekar också 
att en del av paniktiden i projekt kommer att minska. 
 
I kapitel 3.3.6 om nackdelar med komponentbaserad utveckling finns två stora 
risker när en organisation antar ett nytt synsätt beskrivna. (Exempelvis går från 
traditionell utveckling till komponentbaserad utveckling) Riskerna är att det kan 
uppstå en stor kostnadsökning under övergångstiden samt att denna sträcker sig 
över ett antal år. En övergång till komponentbaserad utveckling kan ta mer än ett 
eller två år att genomföra och således bli dyrt i själva övergångsperioden, även om 
det lönar sig på lång sikt. Detta kräver en stor initial investering, vilket är något 
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intervjurespondenterna håller med om. Enkätstudien visade att 52 procent ansåg att 
det fanns minimal risk att ett företag bibehåller sin utvecklingsmetodologi på grund 
av de hinder som måste övervinnas vid ett byte. 
 
Samtliga intervjuade respondenter hävdar att en stor fördel med egenutveckling är 
att kunskapen behålls inom företaget och att det ökar medvetenheten. 
 
En respondent menar att det inte alltid ges tillgång till källkod vid införskaffning av 
tredjepartskomponenter vilket kan göra felsökning och anpassning svårt. Vidare 
menar respondenten att inställningen hos- och kommunikationen mellan utvecklar-
na och dem som producerar komponenter måste bli bättre. Komponentleverantörer-
na måste också bli bättre på att göra källkoden tillgänglig. I kapitel 3.4.5 beskrivs 
att tredjepartskomponenter generellt sett erbjuder viss funktionell kapacitet till ett 
väldigt attraktivt pris. Den enda av respondenterna som köper in komponenter me-
nar att de alltid går igenom en ordentlig utvärderingsprocess innan beslut tas om att 
köpa in en tredjepartskomponent. Dessutom blir företaget beroende av någon annan 
för att färdigställa projektet och det kan vara en risk, vilket lades fram av två re-
spondenter. Endast 21 procent av enkätrespondenterna köper in komponenter i stor 
utsträckning medan ännu färre (12 procent) av dem säljer komponenter vidare. Hela 
61 procent bedriver ingen försäljning av komponenter alls. 
 
En av intervjurespondenterna framhäver inlärningskurvan samt en finansiell och 
teknisk medvetenhet som viktiga faktorer att beakta vid införskaffning av tredje-
partskomponenter. 
 
Kapitel 3.4.1 påvisar att det finns företag vars verksamhetsidé helt går ut på att 
bygga komponenter som andra företag konstruerar sina system med eftersom efter-
frågan på tredjepartskomponenter har ökat snabbt. Två av de intervjuade respon-
denterna instämmer i detta resonemang. En av enkätrespondenterna anser att före-
tagens verksamhetsidé inverkar mest på en lyckad spridning av komponenter. 
 
Herzum och Sims skriver i kapitel 3.5.1 att det inom en mogen industri ofta 
existerar en drivande tredjepartsmarknad. Samtliga respondenter berättar att denna 
marknad existerar i spelindustrin idag. De tror också att marknaden för 
tredjepartskomponenter kommer att växa och få en allt mer betydande roll. 74 
procent av enkätrespondenterna anser att industrin som helhet tjänar på 
komponentbaserad utveckling. 
 
I kapitel 3.5.3 framställs att ledningen måste ta sitt ansvar och se till att visionen 
blir verklighet, samt att denna verklighet efterlevs inom organisationen. Samtliga av 
de intervjuade respondenterna anser detta vara av största vikt. En av dem 
poängterar också att det är viktigt att på ett bra sätt förklara det ökade initiala 
arbetet och den långsiktiga förtjänsten med komponentbaserad utveckling för 
berörda utvecklare. För att kunna genomföra nutidens växande spelprojekt 
framgångsrikt hävdar Rollings och Morris i kapitel 3.6.2 att högre krav på planering 
och riskmedvetenhet måste ställas. En av respondenterna påtalar under 
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intervjutillfället vikten av en policy inom företaget som fastställer en 
utvecklingsmetodologi. 
 
I kapitel 3.6.3 konstateras att det finns en risk att de allt större spelprojekten till slut 
kommer att bli så pass dyra att bara de allra största spelföretagen har råd att 
genomföra dem, vilket skulle innebära att de mindre företagen försvinner eller köps 
upp. Denna uppfattning delas av en av respondenterna. En annan tror dock att 
spelindustrin kommer att gå samma väg som filmindustrin gjort, med fler mindre 
företag som blir specialister inom sina respektive områden. 
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6. Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi kan dra utifrån analys av 
teori och empiri. Vi kommer här även att föra en diskussion och försöka samman-
fatta vårt arbete samt ge förslag på vidare forskning inom området. 

6.1. Slutsatser 
Syftet med studien har varit att beskriva orsakerna till utbredningen av komponent-
baserad spelutveckling, samt att ge en allmängiltig syn på detta. I slutsatserna och 
diskussionen ska vi försöka uppfylla detta syfte. 
 
Vår studie visar att företag inom spelindustrin använder sig av komponentbaserad 
utveckling. Vi har valt att presentera slutsatserna i samma klassificering som i ana-
lysen: Människa, teknik och organisation. 

6.1.1. Människa 
Det har visat sig att spelföretagen till största delen anställer högskoleutbildad per-
sonal. De värdesätter kunskapen hos individen och inom företaget högt (intellectual 
property), vilket gör att de anser att egenutveckling är att föredra framför införskaf-
fande av tredjepartskomponenter. Vi kan härmed se att detta klart är en orsak till 
varför delandet av komponenter inte är vidare utforskat. 
 
Undersökningen visar tydligt att företag inom spelindustrin generellt har en låg till-
förlitlighet gentemot externa komponenter. Orsaker till detta är den stolthet och 
prestige som finns i branschen, vilket tydligt framhävs genom ”not-invented-here”-
syndromet. Företagen ser ofta koden som det allra heligaste. Om utvecklarens kod 
tillgängliggörs för andra kan dennes kreativitet hämmas. 
 
Utifrån ovanstående sammanställning kan vi dra slutsatsen att en förändring av ut-
vecklarnas inställning är en viktig faktor för att uppnå effektiv delning av kompo-
nenter inom spelindustrin och således en mogen komponentbaserad utvecklingspro-
cess. 

6.1.2. Teknik 
Under intervjuerna har det framkommit att det inte finns någon entydig definition 
av vad en mjukvarukomponent är. Generellt sett anser företagen att det är viktigt 
med återanvändbarhet och ser både fördelarna respektive nackdelarna med kompo-
nentbaserad utveckling. 
 
Trots att företagen uppenbarligen insett vinsterna med återanvändning använder 
ingen av dem någon uttalad komponentstandard, vilket enligt teorin är ett måste. 
Generellt sett tror inte respondenterna att standarder bidrar till ett öppet delande av 
komponenter. 
 
Det är inte ovanligt att komponenter levereras med bristande dokumentation och 
svårtillgänglig eller obefintlig support. Respondenterna upplever att inlärningskur-
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van vid införskaffande av nya komponenter kan innebära ett hinder. Mellan dessa 
ser vi ett tydligt samband. 
 
De slutsatser vi kan dra av detta är att företag inom spelindustrin har en relativt 
mogen syn avseende återanvändbarhet, vilket är en av grundstenarna komponentba-
serad utveckling bygger på. Företagen visar dock en bristande förståelse för vikten 
av standarder inom en komponentbaserad industri. Vi kan också konstatera att do-
kumentation och support måste bli bättre för att handeln med mjukvarukomponen-
ter ska gynnas. Detta är något som också påvisas i kapitel 3.1.3. Det verkar även 
som om många företags definition av komponentbaserad utveckling i själva verket 
handlar om objektorienterad utveckling. 

6.1.3. Organisation 
Spelindustrin har bara funnits i drygt 20 år, vilket gör den till en förhållandevis ung 
bransch. Den snabba marknadstillväxt den tvingats till har gjort att den fortfarande 
är omogen relativt den övriga mjukvaruindustrin. 
 
Något som tydligt visade sig i studien var att tiden i branschen och företagets stor-
lek spelar stor roll för valet av utvecklingsmetodologi. Företagen anser att det måste 
finnas en vilja inom organisationen för att kunna arbeta komponentbaserat på ett 
effektivt sätt. 
 
Från ovanstående redogörelse kan vi konkludera att spelindustrin relativt den snab-
ba tillväxten har mognat snabbt. Sett till marknadsläget behöver dock mognaden gå 
ännu snabbare. 
 
Studien bekräftar att de största fördelarna med komponentbaserad utveckling är 
kortare ledtider och minskade utvecklingskostnader, trots stor initial investering. En 
följd blir att företagen kan lägga mer resurser på test och finslipning av sina pro-
dukter. 
 
Studien har visat på att en tredjepartsmarknad delvis existerar inom branschen. 
Tredjepartsmarknaden existerar dock på en hög abstraktionsnivå vilket gör att 
många av de komponenter som finns är väldigt dyra. Få företag inom spelindustrin 
har en verksamhetsidé som innefattar köpande och säljande av mjukvarukomponen-
ter. 
 
Vår slutsats av detta blir att en orsak till varför försäljning av mjukvarukomponen-
ter inte bedrivs i större utsträckning, är att företagen inte anser att detta hör till deras 
verksamhetsidé. Tankesättet leder till att det totala antalet komponenter på markna-
den blir lägre. De dyra komponenterna gör att små företag sällan har råd att köpa in 
dem då det innebär en stor risk för dem. 

6.2. Diskussion 
Nedan kommer vi att sammanfatta och förklara våra egna åsikter gällande insamlad 
data. 
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6.2.1. Standarder 
Företagen anser att komponentstandarder inte bidrar till en lyckad komponentbase-
rad utveckling. Detta ställer vi oss högst tveksamma till. Inom många andra bran-
scher har standarder visat sig vara av yttersta vikt för att driva utvecklingen framåt. 
Vi tror definitivt att detta även gäller spelindustrin och komponentbaserad spelut-
veckling. 
 
En stor del av företagen anger att de inte har stor tillit till tredjepartskomponenter. 
Majoriteten påpekar att anpassningen som måste göras efter införskaffning bör vara 
minimal. Vi anser att detta är ett tydligt tecken på att gemensamma gränssnitt för 
komponenter behövs, vilket standarder kan erbjuda. 
 
En anledning till företagens bristande förståelse för vikten av standarder tror vi kan 
vara att de inte varit tvungna att bedriva handel med komponenter. Marknadens 
storlek har hittills gjort att majoriteten av kodbasen kunnat egenutvecklas. 
 
Efter värdefulla kommentarer från enkätrespondenter vill vi påtala open-source 
som alternativ för distribuering av komponenter för en öppen marknad. Detta tror vi 
kan gynna industrin oerhört mycket. 

6.2.2. Finkornighet 
Studien visar att företag inom spelindustrin anser att komponenter för spelutveck-
ling bör ha en låg finkornighet – hög abstraktionsnivå. Vi är av den åsikten att 
komponenter med en hög finkornighet har en mängd fördelar gentemot komponen-
ter med låg finkornighet: 
 

 Små komponenter är billigare, vilket underlättar handel även för mindre fö-
retag. Kostnaden kan läggas på det som verkligen behövs 

 Mindre och billigare komponenter gör att införskaffning inte befästs med 
lika stora ekonomiska risker 

 Utvecklingen blir flexiblare. Mindre delar möjliggör effektivare underhåll, 
anpassning och felsökning 

 
Vi ser ingen anledning till varför inte spelindustrin skulle kunna anamma detta syn-
sätt i större utsträckning, speciellt för de delar av utvecklingen som inte rör hårdva-
ra, vilket är en stor del av kodbasen. En förutsättning för att detta ska fungera är att 
robusta och lättnavigerade komponentbibliotek existerar. 

6.2.3. Organisation 
För att kunna möta dagens komplexa marknad krävs en strukturerad organisation. I 
studien har det framkommit att en policy rörande användandet av komponentbase-
rad utveckling är av stor vikt. Detta är något vi vill betona och håller med om. Led-
ningen anser vi i allmänhet har en stor betydelse för utvecklingsmetodologins 
framgång. 
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Något som är viktigt om komponentbaserad utveckling ska fungera smidigt är en-
ligt oss att det finns alternativ att välja på. Konkurrens medför en sporre för utveck-
lingen, samtidigt som priser pressas. Alternativa vägar att gå betyder att organisa-
tionen inte binds upp lika hårt. 

6.2.4. Spelindustrin 
Den snabba marknadstillväxten, industrins historiska utveckling och den attityd 
många utvecklare har gör att nya utvecklingsmetodologier har svårt att få fotfäste. 
Vi tror att spelindustrin är i behov av ett generationsskifte, som skulle kunna lösa 
en del av de barnsjukdomar som lever kvar än idag. 
 
Vi ser dock att många företag är på god väg. Studien visar att industrin i sin helhet 
närmar sig den övriga mjukvaruindustrin avseende utvecklingsprocesser, organisa-
tionell struktur, planering och attityd. 

6.3. Metoddiskussion 
I kvalitativa undersökningar gäller att den som undersöker ska vara objektiv och på 
ett sådant sätt hantera de analyserade svaren på ett objektivt sätt. Vi har valt att an-
vända oss av inspelade intervjuer för att vara säkra på vad som sagts under dessa, 
vilket har stärkt reliabiliteten. Ett problem som dock uppkom under arbetets gång 
var att det vid enstaka tillfällen var svårt att notera när bandet tog slut och på det 
sättet blev intervjuerna till viss del trunkerade. Vi har dock under intervjutillfällena 
fört anteckningar och dessa gav oss stor hjälp för att rekonstruera den information 
som försvann på banden. Respondenterna har alla haft roller som ligger inom ra-
men för vad vi ämnade. Vi anser också att vi hittat de typer av företag sökte för stu-
dien. Vid själva intervjuerna har vi som bekant varit två personer närvarande, vilket 
också varit till stor hjälp i efterarbetet med intervjuerna. Frågor skickades ut till re-
spondenterna i förväg för att de skulle veta vad intervjun skulle handla om och vi 
tyckte att det var ett bra sätt. Vi fick intrycket av att alla hade läst igenom frågorna. 
Detta tycker vi visar på att vi uppnått en hög grad av validitet. 
 
Vi har under alla intervjuer noterat en stor öppenhet från respondenterna, något som 
vi inte tror skulle ha varit lika framträdande vid exempelvis intervjuer via telefon. 
De frågor vi ställt har vi uppfattat som att respondenterna verkat förstått på ett kor-
rekt sätt. Vi anser med detta att validiteten varit god. Något som även varit bra i 
studien är att vi använt oss av två tekniker för insamlandet av data. Trots den låga 
svarsgraden på enkäterna fyller dessa en väldigt viktig funktion som också gjort det 
lättare för oss att måla en bild av ämnesområdet och därmed svarat bättre mot vårt 
syfte och vår forskningsfråga. 
 
Litteratur som beskriver spelindustrin är tyvärr inte vanligt förekommande, vilket 
gjort att största delen av den teori som behandlar detta område inhämtats från en 
bok och en rapport. Vi har varit medvetna om detta problem från arbetets början 
och har därför ansträngt oss för att inte stirra oss blinda på vad dessa författare sä-
ger. Vi anser också att vi läst in oss ordentligt på ämnesområdet och på det sättet 
skapat oss kunskaper och teoribildning som varit tillräcklig för genomförandet av 
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vår undersökning. Dock kunde det ha varit bättre om vi tidigt läst in oss mer på in-
tervjuteknik – en konst som enligt oss tar tid att bemästra. 
 
Vi vill även poängtera att Rollings och Morris bok Game Architecture and Design 
kan uppfattas som ganska subjektiv, vilket har gjort att vi behandlat materialet med 
viss försiktighet. Författarna har dock stor erfarenhet av spelindustrin och övriga 
mjukvaruindustrin. Vi anser att boken har vettiga synpunkter och har en trovärdig 
verklighetskoppling. 

6.4. Reflektioner 
En av intervjuerna kunde inte fastställas förrän relativt sent i uppsatsprocessen, men 
då vi ansåg den vara väldigt viktig för studiens trovärdighet och tyngd valde vi att 
ändå genomföra den. Vi är glada att vi tagit oss tid att resa runt för att nå de olika 
respondenterna. Det har varit givande både för arbetet och för oss personligen. 
 
Responsen på våra webbaserade enkäter var relativt låg (11 procent), vilket vi tror 
kan bero på problem vid första utskicket. Webbservern fungerade inte vid vissa till-
fällen på dygnet, vilket säkerligen gjorde att färre svarade på vår enkät. Vidare tror 
vi också att e-post, som var vårt distribueringssätt, lättare kan komma bort i mäng-
den eftersom det är lättare att ignorera ett sådant än vanliga brevutskick eller tele-
fonsamtal. 
 
Något som ter sig osäkert för oss är om det varit positivt eller negativt för studien 
att inte definiera vad komponenter och komponentbaserad utveckling är i enkäten. 
En fördel är att vi fått större insikt i hur företagen definierar dessa begrepp, vilket i 
sig kunnat understödja våra slutsatser. En nackdel är att vissa frågor kanske kunnat 
ge en mer rättvisande bild av området om våra definitioner funnits tillgängliga. 
 
En annan liten miss vi gjort i enkäten har varit att vi förutsätt att komponenter köps 
och säljs. Något vi inte beaktat är komponenter som distribueras som open-source. 
Ordvalet borde således ha varit ”införskaffning” istället för ”inköp” och ”distribu-
tion” istället för ”försäljning”. 
 
Vi anser att vi med vårt arbete uppfyllt vårt syfte och svarat på vår forskningsfråga. 
Vi hoppas att uppsatsen varit givande för dig som läsare. 

6.5. Förslag till fortsatt forskning 
I vår undersökning har vi uppfattat en skillnad i synen på spelutveckling och där-
med synen på komponentbaserad utveckling, mellan människor med och utan aka-
demisk bakgrund. Detta är en intressant företeelse och vi anser att en undersökning 
om valet av utvecklingsmetodologi skiljer sig beroende på om företaget består av 
akademiker eller icke-akademiker, skulle vara intressant. 
 
Ett annat område vi anser vara av stor vikt att undersöka är om komponentstandar-
der kan underlätta handel med komponenter. En annan vinkling kan vara att ta reda 
på vilka faktorer som är viktiga för en lyckad komponentstandard. 
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BILAGA A - INTERVJUFRÅGOR 

Bilaga A. Intervjufrågor 

Bakgrund 
Vi är två studenter som studerar tredje året på det systemvetenskapliga programmet 
vid Luleå Tekniska Universitet. I år gör vi vårt examensarbete (c-uppsats) som fått 
titeln Komponentbaserad Utveckling – Betydelsen av komponenter i spelindustrin. 
Genom intervjuer och webbaserade enkäter på företag och annan expertis inom om-
rådet hoppas vi kunna bekräfta våra teorier. Vi anser att det är minst lika intressant 
att undersöka de företag som inte använder sig av komponentbaserad utveckling, 
som de som gör det. Vi har i vårt arbete försökt få in flera olika vinklar på kompo-
nentbaserad utveckling, som ett historiskt-, organisatoriskt- och mjukvaruutveck-
lingsperspektiv. 

Syfte 
Syftet med vår studie är att ge en allmängiltig syn på hur utbrett komponentbaserad 
utveckling är inom spelindustrin samt orsakerna till detta. 
 
I förlängningen hoppas vi att uppsatsen kan bidra till en ökad mognadsgrad inom 
spelindustrin avseende mjukvaruutveckling, genom att påvisa problem och möjlig-
heter med företagens inställning till komponentbaserad utveckling. 

Frågeområden 

Kontaktperson 
- Namn 
- Utbildning 
- Roll i företaget 
- Projekt 

Företaget 
- Verksamhetsbeskrivning 
- Antal anställda 
- Antal släppta speltitlar 
- Storleken på projekt 

Mjukvarukomponenter 
- Vad är er definition av en mjukvarukomponent? 
- Vilka fördelar ser ni med mjukvarukomponenter? 
- Vilka nackdelar ser ni med mjukvarukomponenter? 
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Komponentbaserad utveckling 
- Vad är er definition av komponentbaserad utveckling? 
- Använder ni er av komponentbaserad utveckling? 
- Vilka orsaker finns till ert användande av komponentbaserad utveckling? 
- Har företagets storlek och tid i branschen någon betydelse vad gäller valet av ut-
vecklingsmetodologi? 
- Vilka förutsättningar krävs för att komponentbaserad utveckling ska vara ett al-
ternativ? 

Egenutveckling kontra handel med mjukvarukomponenter 
- Köper ert företag in mjukvarukomponenter? 
- Säljer ert företag mjukvarukomponenter? 
- Uppskatta balansen mellan egenutveckling och inköp av mjukvarukomponenter i 
ert företag (ange i procent) 
- Vad ser ni för fördelar med egenutveckling av mjukvarukomponenter? 
- Vad ser ni för nackdelar med egenutveckling av mjukvarukomponenter? 
- Vad ser ni för fördelar med inköp av mjukvarukomponenter? 
- Vad ser ni för nackdelar med inköp av mjukvarukomponenter? 
- Vilka faktorer är viktiga när man köper in mjukvarukomponenter? 
- Hur stor nytta tror du att spelindustrin har av komponenthandel? 
- Vilka förutsättningar tror du krävs för en lyckad komponenthandel? 
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Bilaga B. Enkätformulär 
Enkätformuläret nedan är egentligen webbaserat i HTML-form. Nedanstående for-
mulär är en textversion av detta. 

Background 
We are two students finishing our third year in computer and systems sciences at 
Luleå University of Technology. This year, we're conducting our degree thesis 
(bachelor's degree) with the given title: Component-based development - the impor-
tance of components in the gaming industry. By interviews at companies and with 
other expertise in the industry, and by this web-based survey, we hope to confirm 
our theories. We consider both the companies that use component-based develop-
ment as well as those who don't use it, equally important. In our work, we have 
tried to introduce several different views of component-based development, includ-
ing historical-, organizational- and software perspectives. The survey comprises 
~500 companies within the industry.  

Purpose 
The purpose of the study is to provide a generally applicable view of how wide-
spread component-based development is throughout the gaming industry, together 
with the reasons for this. 
 
By pointing out problems and possibilities with the companies' attitude towards 
component-based development, we hope that our work, in a broader perspective, 
will contribute to an increased level of maturity considering software development.  

Contact 
Mikael Rydstrom: mikryd-9@student.luth.se 
Erik Ellingsson: eriell-0@student.luth.se 
 
All entered data will be handled with secrecy. Company names will not be exposed. 
We only need the company name to validate the survey.  

Survey 

Section - "Company information" 
 
Company name: ______________________________      
 
 
 
 



Component-Based Development 
- a survey of the gaming industry 
 
Rydström, Mikael; Ellingsson, Erik 
Division of Computer and System Sciences 
Luleå University of Technology, Sweden 
 

 
BILAGA B - ENKÄTFORMULÄR 

Number of employees: 
 
Less than 10      Between 10 and 50      Between 50 and 100      More than 100        
 
 
Number of released game titles: 
 
Less than 4       Between 4 and 8       More than 8        
 
 
Average length of game projects: 
 
Less than 10 months       Between 10 and 18 months       More than 18 months        
 
 
Your Job title:          (E.g. lead programmer, game designer...)   
 
______________________________________________  
 

Section - "Software components" 
 
Question 1  
"If the company uses software components, at which level of granularity are they?" 
 
(Low granularity, e.g. a certain behaviour for a game character. 
High granularity, e.g. a 3d-engine, a physics engine, etc.) 
 
0 = Low granularity, 3 = High granularity 
 
0        1        2        3        
 
Question 2 
"Which component standards do you use at the company?" 
 
(Examples of this would be COM, COM+, DCOM, JavaBeans, etc. - if none, leave 
blank) 
 
______________________________________________  
 



Component-Based Development 
- a survey of the gaming industry 
 
Rydström, Mikael; Ellingsson, Erik 
Division of Computer and System Sciences 
Luleå University of Technology, Sweden 
 

 
BILAGA B - ENKÄTFORMULÄR 

Question 3 
"To which extent can component standards contribute to open sharing of software 
components, both within a company (internally) and between companies (exter-
nally)?" 
 
(Examples of this would be COM, COM+, DCOM, JavaBeans, any future standard, 
etc.) 
 
0 = Not at all, 3 = Very much 
 
0        1        2        3        
 

Section - "Component-based development" 
Question 4a 
"Is the company using component-based development as a development strategy?" 
 
 Yes        No        
 
Question 4b 
"If your answer was no to the previous question, are there any plans for adopting a 
component-based strategy?" 
 
Yes        No        
 
Question 5 
"Rate the risk of a company deciding to stick with its traditional development strat-
egy instead of switching to a component-based strategy, because the steps to take 
might be too hard to overcome:" 
 
0 = No risk, 3 = High risk 
 
0        1        2        3        
 
Question 6 
"To which extent can component-based development improve the released prod-
uct?" 
 
0 = Not at all, 3 = Very much 
 
0        1        2        3        
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Question 7 
"To which extent can component-based development improve the development 
process?" 
 
0 = Not at all, 3 = Very much 
 
0        1        2        3        
 
Question 8 
"Weigh the importance of having as much previously used code as possible at the 
start of a new game project:" 
 
0 = Not important, 3 = Very important 
 
0        1        2        3        
 

Section - "In-house development vs. 3rd-party components" 
Question 9 
"To which extent does the company buy its components?" 
 
0 = Not at all, 3 = Very much 
 
0        1        2        3        
 
Question 10 
"To which extent does the company sell its components?" 
 
0 = Not at all, 3 = Very much 
 
0        1        2        3        
 
 
Question 11 
"Generally, to which extent can 3rd-party components be trusted? (correctness, 
security, performance, etc.)" 
 
0 = Not at all, 3 = Very much 
 
0        1        2        3        
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Question 12 
"How much do you think the gaming industry would benefit from open sharing of 
software components?" 
 
0 = Not at all, 3 = Very much 
 
0        1        2        3        
 
 
Question 13 
"Which critical factors are needed to achieve a successful sharing of components 
within the gaming industry?" 
 
Think in terms of human, technical, organizational, security related and historical.  
 
______________________________________________________________  
 
______________________________________________________________  
 
______________________________________________________________  
 
 
  
Thank you for your contribution!     
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Bilaga C. Enkätsammanställning 
 
 

Antal anställda

58%
35%

5%

2%

Mindre än 10

Mellan 10 och 50

Mellan 50 och 100

Mer än 100

 
 
 
 

Genomsnittlig projektlängd

36%

48%

16% Mindre än 10
månader

Mellan 10 och 18
månader

Mer än 18 månader

 
 
 
 

Antal släppta titlar

62%
25%

13%

Mindre än 4

Mellan 4 och 8

Mer än 8
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1. Nivå av finkornighet på komponenter 
i företaget

13%

22%

18%

47%

Väldigt hög
finkorninghet

Hög f inkornighet

Liten f inkorninghet

Låg f inkorninghet

 
 
 
 

2. Användandet av 
komponentstandarder i företaget

15%

4%

4%

77%

COM/COM+

Shockw ave

Eget API

Ingen

 
 
 
 

3. Komponentstandarder bidrar till 
öppet delande av komponenter

15%

45%

25%

15%
Inte alls

Lite

Mycket

Väldigt mycket
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4a. Företaget använder komponenter 
som strategi för mjukvaruutveckling

42%

58%

Ja

Nej

 
 
 
 

4b. Företaget har planer på att använda 
komponenter i framtiden

68%

32%
Ja

Nej

 
 
 
 

5. Risken att traditionell utveckling 
bibehålls p.g.a. för stort steg till 
komponentbaserad utveckling

9%

43%35%

13%
Ingen risk

Liten risk

Viss risk

Stor risk
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6. Slutprodukten förbättras med 
komponentbaserad utveckling

13%

39%33%

15%
Inte alls

Lite

Mycket

Väldigt mycket

 
 
 
 

7. Utvecklingsprocessen förbättras med 
komponentbaserad utveckling

4%
18%

45%

33% Inte alls

Lite

Mycket

Väldigt mycket

 
 
 
 

8. Det är viktigt att återanvända 
existerande kod

0%

7%

38%55%

Inte viktigt alls

Inte så viktigt

Till viss del viktigt

Mycket viktigt
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9. Företaget köper  komponenter

36%

43%

16%
5%

Inte alls

Lite

Mycket

Väldigt mycket

 
 
 
 

10. Företaget säljer  komponenter

61%
27%

7% 5%

Inte alls

Lite 

Mycket

Väldigt mycket

 
 
 
 

11. Graden av tillförlitlighet till 
3:e-partskomponenter

0%

42%

54%

4%
Inte alls

Lite 

Mycket

Väldigt mycket
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12. Industrin som helhet tjänar på 
komponentbaserad utveckling

2%
24%

45%

29% Inte alls

Lite 

Mycket

Väldigt mycket
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Bilaga D. Begreppsförklaring 
Fysikmotor, grafikmotor/3d-motor 
En motor är ett delsystem som hanterar en specifik uppgift, exempelvis att beräkna 
och rita grafik till ett spel eller att göra fysiska beräkningar på objekt. 
 
API 
Står för Application Programming Interface. Består av funktioner, meddelanden, 
data strukturer, data typer och uttryck som tillsammans bildar ett gränssnitt som 
abstraherar underliggande funktionalitet. 
 
Community 
Ett nätbaserat samhälle, där det handlar om ett socialt sammanhang där medlem-
marna samlas kring vissa gemensamma mål och värderingar. De följer gemensam-
ma regler som gäller för just den Communityn. En Community kan liknas med en 
vanlig Chat. Den största skillnaden är att deltagare i Communityn har ett gemen-
samt ansvarstagande, personlig identitet och kollektiva tillgångar och existens över 
en längre tid. 
 
Finkornighet 
Synonymt med detaljnivå. Låg finkornighet innebär stora bitar; hög finkornighet 
innebär små bitar. 
 
In-house 
Något som finns och behålls inom själva utvecklingsföretaget, exempelvis kunskap 
och källkod. 
 
Intellectual Property 
En immateriell resurs som omfattar nationell och internationell: upphovsrätt, arbets-
tagares intellektuella prestationer och rätt till uppfinningar, patent, varumärke, fir-
ma, design, mönster, bruksmodeller, rättsskydd inom IT-området, växtförädlarrätt, 
”know-how”, företagshemligheter etc. 
 
Middleware 
Lager av mjukvara mellan processer hos klient och server som lägger till extra 
funktionalitet. Den döljer komplexiteten av den extra funktionaliteten bakom en 
känd uppsättning av API:n som klienten och serverns processer kan nyttja. 
 
Object Request Broker 
En Object Request Broker (ORB) hanterar interaktion mellan klient och server ge-
nom att använda IORB-protokollet. Det möjliggör att klienter kan anropa och ta 
emot svar från servrar i en nätverksdistribuerad miljö. 
 
Off-the-shelf 
Något som redan är tillverkat och finns tillgängligt för försäljning direkt från ett 
lager. 
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Open-Source 
Källkod som ska: kunna återdistribueras fritt, finnas fritt tillgänglig utom när det 
handlar om programfixar, få modifieras och distribueras under samma villkor som 
den ursprungliga programvaran, inte diskriminera någon, innebära att rättigheterna 
till programmet hör till alla som återdistribuerat koden. Källkoden ska inte begränsa 
någon annan befintlig programvara och ingen får heller ta betalt för koden. 
 
Tredjepartskomponent 
Mjukvara som härstammar från en annan leverantör än det egna företaget. Köps 
ofta in för att lösa ett specifikt problem inom företaget. 




