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Abstract
The aim of this thesis is to explore and analyse the development of the
Swedish video and computer game industry. The main focus is on the
Swedish game development industry. The research was conducted with two
different methods. First with a macro approach where all Swedish game
developers were identified and general data from the annual reports was
collected. The second part is a case study with three Swedish game
developing companies focusing on the production and development of the
firms.
The game industry has expanded and some of the successful games have
generated spectacular revenues. In Sweden the industry has received
attention from different actors like universities, government bodies and
media. Yet little research has been done about the Swedish game industry. In
general the game industry outside the larger videogame producing countries
USA, Japan and the UK has been ignored to a large part in academic
research.
The first computer games were made for some of the very first computers
in the 1940’s and 1950’s. In the 1970’s, a market for games was created when
arcade machines and somewhat later home consoles were introduced. The
industry has grown and today it includes some of the largest companies in
the world. The Swedish industry follows the international pattern. Evidence
suggests that the first Swedish games were created in the 1950’s at the large
university computers. But a game developing industry seems to have
developed a bit later than internationally when the first Swedish game
companies were founded in the late 1980’s and early 1990’s.
The Swedish industry entered an introduction phase from the middle of
1980’s, a couple of years after the introduction of personal computers, until
the end of the 1990’s. An expansion phase started in 1998. The expansion
was strong between 1998 to 2002 and 2006 to 2008. In 2008 the number of
people employed in the industry had increased to over 1300. During the
studied period the industry seems to have had constant problems making a
profit. Especially in 2002 and 2003 the industry had economic problems and
some of the larger companies went bankrupt.
The distribution among the companies shows that the concentration
within the industry is growing. A few companies have expanded rapidly and
have well over a hundred employees. The industry is very gender segregated
and the number of women working in the industry is under ten percent.
To study the development on a micro level, three Swedish game
developing companies were selected. The focus was the development and
change in production and organisation. The structure of the industry seems
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to have been changing with the fast technical development. A more modular
structure seems to be emerging within the industry. In a number of areas a
modular system has emerged. It is possible to buy more parts and
productions capacity on the market. It is possible to buy game engines and
outsource motions-capture work to other specialized companies.
The relation to game publishers seems to influence the companies and
create uncertainty for the game developers when they do not own the rights
to the intellectual properties. The three game developers also have a similar
development being founded by computer interested young men wanting to
pursuit their interest as a job. The Swedish subculture around the so called
“demoscene” seems to have been a factor in the early development of the
industry and a recruitment base for the early developers.
--Keywords: Economic history, Business history, Sweden, Game industry,
Game development, Digital games, Computer and video games, Industry Life
Cycle, Creative destruction, Modularity.
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“That an invention should find a place in society unforeseen by its inventors is not
surprising. The story of the computer illustrates that. It is not that computers ended
up not being used for calculation – it is used for calculation by most practicing
scientists and engineers today. That much, at least, the computer’s inventors
predicted. But people found ways to get the invention to do a lot more.”

- Paul E. Ceruzzi1

1. Inledning
Datorer har på bara cirka 50 år utvecklats till en teknik som påverkar våra liv
i mycket stor utsträckning. Stora delar av samhället har kommit att
förändras genom den digitalisering som datortekniken har inneburit. De
flesta tekniska system som vi använder i arbetslivet och på fritiden styrs idag
via datorteknik. Datorer styr och kontrollerar allt från mätinstrument till
övervakning av produktion och logistik. I våra vardagsliv har datorerna fått
en allt mer central roll då de är integrerade i allt från hemelektronik till bilar.
Datorer kontrollerar dessutom våra inköp och transaktioner.
Kommunikation har också allt mer kommit att styras genom datorer med
hjälp av bland annat e-post och IP-telefoni.
Datorerna har också revolutionerat underhållningssektorn. Trots att
denna sektor alltid har varit en viktig del av vår ekonomi har den bara i liten
utsträckning studerats inom ekonomisk historia. En stor del av denna sektor
idag är den digitala spelindustrin. Digitala spel som datorspel och tv-spel,
har sedan 1970-talet kommit att etablera sig som ett av de mest spridda
populärkulturella uttrycken vid sidan av musik och film. Spelmarknadens
snabba expansion blir tydligast i jämförelse med filmindustrin då
spelindustrin på cirka 35 år har nått samma försäljningsintäkter som
filmernas kassaintäkter.2
I Medierådets undersökning av ungas medievanor 2008, uppger hela 83
procent av de tillfrågade att de hade datorspel som fritidssysselsättning.
Studien visar att pojkarna i regel var mer intresserade än flickorna, även om
en stor andel av flickorna också har spelen som fritidsintresse.3 Ett fenomen
är att de som har växt upp med spelen har fortsatt att spela också i vuxen
ålder. Medelåldern på dem som spelar i USA är idag 35 år.4 Det verkar som
det finns en tämligen stor vilja att spendera resurser i form av tid och pengar

1 Ceruzzi (2000) s. 1.
2 Dymek & Rehn (2003) s. 22.
3 Mediarådet (2008) s. 35.
4 ESA: 2009 [2010-05-05].
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för att få spela tv- och datorspel. Detta innebär att en allt större marknad har
utvecklats för dator och tv-spel de senaste decennierna.
Spelindustrin har utan tvekan stor marknadspotential och ett
framgångsrikt spel kan snabbt generera stora intäkter. Ett av de snabbast
säljande spelen genom tiderna var spelet Call of Duty Modern Warfare 2 som
2009 sålde 4.7 miljoner kopior i USA och Storbritannien på 24 timmar,
vilket motsvarade en intäkt på över två miljarder kronor.5 Det svenska
företaget Digital Illusions har skapat Battlefield, som är en av de mest
framgångsrika datorspelserierna någonsin och som har sålt runt 20 miljoner
kopior.6 Mest iögonfallande är intäkterna för de framgångsrika spel som
spelas över Internet. Över elva miljoner spelare har t.ex. köpt spelet World of
Warcraft (WoW) som Blizzard Entertainment har skapat och de betalar
sedan 120 kronor varje månad för att få tillgång till den digitala spelvärlden.7
WoW lanserades 2004 och en enkel räkneövning visar att spelet genererat
miljardbelopp till företaget.
Med dessa spektakulära vinstmöjligheter är det inte konstigt att det både
finns tro och förhoppningar om att spelindustrin skall kunna generera både
vinster och skapa arbetstillfällen. Det finns idag ett intresse för nya
industrier som skulle kunna generera arbetstillfällen eftersom det finns en
oro för att svensk industriproduktion skall flyttas till låglöneländer.
Branschorganisationen ”Spelplan” målar upp verksamheten som en
framtidsbransch och hävdar att: ”Datorspel är Sveriges nästa stora
exportvara - vi räknar med 25 000 jobb 2015”.8 I media ges en bild av en
framgångsrik exportbransch som har en stark årlig tillväxt och som idag
omsätter miljardbelopp.9 Även andra intressenter ger en positiv bild av
industrins möjligheter. Exempelvis skriver ”Nordic game program”, ett
nordiskt samarbetsorgan som arbetar med att främja utvecklingen av
nordiska kvalitetsspel, i ett pressmeddelande att: ”Dataspel är det nya
nordiska guldet”.10
Även utbildningssektorn har visat ett stort intresse för att starta en rad
utbildningar som skall förbereda studenterna för en framtid inom
spelindustrin.11 Högskolan på Gotland lockar t.ex. potentiella studenter till

5 Gamasutra: U.S., UK Modern Warfare 2 Launch Sales Hit 4.7 Million Units [2010-05-02].
6 Uppskattning baserat på Gamasutra: Q&A DICE's Grondal On Evolving Battlefield For Heroes [2010-0502].
7 Blizzard Entertainment [2010-04-26].
8 www.spelplan.se, se även ”Snabbväxande svensk spelbransch”.
9 Lotsson (2007b), Wessman (2003).
10 Norden: Dataspel är det nya nordiska guldet [2010-04-26].
11 Högskoleverket (2005) s.50f.
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sina spelprogram genom att hävda industrins styrka: ”Spelbranschen är den
största och den snabbast växande branschen inom nöjesindustrin.”12
Inom politiken har det också växt fram en medvetenhet om och intresse
för spelindustrins potential. Socialdemokraterna tog fram rapporten
”Investera i dataspelsindustrin” som målar upp bilden av en stor och
framgångsrik industri. Dessutom lade partiet år 2008 ett förslag på en rad
olika satsningar på den svenska spelindustrin.13 Det har också förts en
diskussion om införandet av olika typer av statligt ekonomiskt stöd till
spelindustrin efter det att branschorganisationer har propagerat för bidrag
till utvecklingen.14 Flera institutioner, som EU och svenska Vinnova, har
visat intresse för att stödja industrin.15 Idag finns bland annat ett
bidragssystem på nordisk nivå som ger bidrag till utvecklingskostnader för
spelprojekt.16 Möjligen finns här också en paradox i synen på spelindustrin;
industrin framställs som expansiv och framgångsrik men behöver samtidigt
stöd. Utan en empirisk genomgång av industrin och dess utveckling är det
dock svårt att analysera tyngden och trovärdigheten i dessa påståenden.
Spelindustrin är intressant inte bara som en underhållningsindustri med
ekonomisk potential utan också för att den är en industri som bygger på och
driver fram teknisk utveckling. Det finns få applikationer som pressar
utvecklingen och intresset för allt snabbare och bättre datorer,
uppkopplingar och lagringsmedia som dataspelen. Spelen är en krävande
mjukvara och få användare skulle behöva de avancerade persondatorerna
om det inte vore för spelen. Andra typer av applikationer, ordbehandling etc,
ställer förhållandevis låga krav på datorernas prestanda. Genomslaget för
persondatorerna och den snabba utvecklingen av datorerna skulle
förmodligen inte ha skett i samma takt om det inte varit för spelen.
Inom spelindustrin sker också förändringar snabbt. Nya typer av digitala
spel introduceras konstant och helt nya genrer av spel växer fram. De
digitala spelen introduceras och sprids dessutom på allt fler typer av
plattformar. Omvandlingshastigheten är snabb och spelen som introduceras
idag vore inte möjliga att skapa för bara några år sedan. Detta gör att de
ledande företagen har bytts ut snabbt då gamla marknadsledare har
konkurrerats ut. Detta påverkar strukturen och maktförhållandena inom
industrin, även ur ett globalt perspektiv. Denna snabba utveckling gör

12 Högskolan på Gotland [2010-05-02].
13 I rapporten sägs t.ex. att svenska industrin av 3000 företag, en siffra som har figurerat i media vid ett
flertal tillfällen. www.socialdemokraterna.se.
14 Ingdahl & Andersson (2006) .
15 EU betalar för forskningsprojektet IperG som är inriktat på att utveckla mobila spel, se IPerG [2007-11-26].
16 Norden: Nordic game program [2010-05-04].
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spelindustrin intressant att studera som ett exempel på hur teknik och ökad
internationalisering har skapat nya förutsättningar för en hel industri under
de senaste decennierna.
Den kulturella, ekonomiska och tekniska interaktionen gör spelindustrin
till ett angeläget samhällsvetenskapligt objekt att studera. Trots tilltron till
spelindustrin och höga förhoppningar på dess tillväxt finns få studier som
visar hur industrin har utvecklats eller hur förutsättningarna för de enskilda
företagen ser ut. Denna avhandling är ett bidrag till att fylla denna
kunskapslucka.
Innan vi närmare går in på de frågeställningar som denna avhandling ska
besvara kommer spelindustrins övergripande struktur beskrivas. En översikt
ges sedan över den tidigare forskning som är relevant för studier av den
svenska spelindustrin.

1.1

TV- och datorspelindustrins organisering

För att kunna studera spelindustrin är det viktigt att förstå vilka aktörer som
agerar och styr spelmarknaden. Relationen mellan dessa aktörer styr och
formar utvecklingen inom industrin och påverkar i stor utsträckning de
företag som utvecklar digitala spel. I detta avsnitt ges därför en övergripande
översikt av de olika aktörerna inom industrin.
Spelindustrin har allt mer konsoliderats och består i stor utsträckning av
stora företag som är involverade i olika delar av spelproduktionen.
Egentligen har gränserna mellan de olika delarna av produktionsprocessen
alltid varit tämligen obestämda och samma aktör kan finnas i flera led i
produktionskedjan. Det är dock möjligt att urskilja en tydlig arbetsdelning
inom produktionen mellan några distinkta funktioner som i stor
utsträckning är uppdelade på specialiserade enheter och företag.
Spelindustrins produktionskedja skiljer sig egentligen inte från andra
nöjesindustrier, som filmindustrin eller musikindustrin (se figur 1).
Industrins produktion är uppbyggd kring tre stora aktörer:
hårdvarutillverkare, mjukvaruutvecklare (inkluderar spelutvecklare) och
förlag.17

17 Dymek (2004) s.7.
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Figur 1. Produktionskedjan

Källa: Kerr (2006) s. 66.

Hårdvaruföretagen är de aktörer som tillverkar den hårdvara som behövs
för att kunna spela tv- och datorspel. De viktigaste aktörerna inom denna
grupp är konsoltillverkarna men det finns även andra aktörer som
arkadtillverkare och grafikkortstillverkare, vilka har stora intressen i
spelindustrin. Konsolmarknaden är speciell då tekniken är sluten. Det
innebär att vem som helst inte kan utveckla spel för en konsol till skillnad
mot datorer som är en öppen plattform.18 De som vill tillverka ett konsolspel
måste betala en viss summa av intäkten för en licens. Rent tekniskt köper
tillverkaren en bit programkod som läggs in i spelet som gör att det går att
spela på konsolen. Konkurrensen på konsolmarknaden är hård och
tillverkarna har ofta sålt sina konsoler till ett subventionerat pris. 19
Hårdvaruföretagen satsar ofta stora summor för att utveckla ny teknik för
nya konsoler. Studier har också visat att spelföretagen spenderar mer på

18 Dymek (2004) s. 10f.
19 Dymek (2004) s. 5f.
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forskning och utveckling än andra företag inom underhållningsindustrin.20
Konsolerna är ofta tekniskt avancerade när de introduceras och ligger då i
teknologins framkant. Med tiden kommer persondatorernas utveckling att
fortsätta vilket gör att etablerade konsoler över tid halkar efter.
Mjukvaruutvecklare består till största delen av spelutvecklare som är
de företag som utvecklar själva spelen. För spelutvecklingsföretagen finns
det huvudsakligen två valmöjligheter: att utveckla egna spel eller försöka få
ett kontrakt för att utveckla ett spel på uppdrag. Att utveckla egna spel
innebär en stor frihet fast företaget måste själva säkra finansiering för
utvecklingstiden. Det motsatta gäller för att göra spel på uppdrag. För
spelföretagen är det därför viktigt att ha ett gott rykte och i början är
företagarna oftast tvingade att finansiera den första utvecklingen av sina
projekt själva. Om företaget kan leverera intressanta produkter och framför
allt om det skapar ett ekonomiskt framgångsrikt spel, underlättar det
chanserna att få finansiering och kontrakt i framtiden.
I realiteten är de flesta spelutvecklarna beroende av ett förlag för att
kunna bedriva sin verksamhet, då få företag har tillräckligt med eget kapital
för att kunna finansiera utvecklingen helt självständigt. Istället är målet för
många spelutvecklare att försöka bygga upp långvariga relationer med ett
förlag vilket ger en säker inkomst och garanterar utvecklingen av ett antal
projekt. I förlängningen kan målet för många spelutvecklare vara att bli
uppköpta av ett förlag.21
Då industrin utvecklats har det växt fram en marknad för mer
specialiserade mjukvaurutvecklare. Det finns företag som erbjuder många
olika typer av produkter uppdelat på två huvudkategorier: de som är
specialiserade på applikationer som används för att skapa spelen t.ex.
grafikmotorer och de som erbjuder olika typer av innehåll t.ex. 3D-modeller
av bilar till ett bilspel. Många delar, som fysikmotorer och grafikmotorer, har
blivit så tekniskt avancerade att de själva är stora projekt att utveckla. Större
spelutvecklare, hårdvarutillverkare och förlag har speciella enheter som bara
utvecklar och anpassar olika tekniker för företagets spelutveckling. De som
har utvecklat en effektiv teknik kan sälja tekniken vidare och kan därmed
diversifiera sina intäkter. Av de företag som erbjuder olika typer av innehåll
finns det företag som erbjuder specifika produkter, exempelvis företaget
Speedtree som erbjuder digitala träd.22 Som inom många andra industrier

20 Aoyama & Izushi (2003) s. 426.
21 Gamasutra: The End Game- How Top Developers Sold Their Studios Part One [2010-05-07].
22 T.ex. Speedtree [2010-05-04].
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finns det företag som erbjuder denna typ av tjänster i klassiska låglöneländer
som Kina, Indien eller länder i Östeuropa.23
Förlagen är de företag som står för själva publiceringen av spelen. De
fungerar främst som finansiärer åt olika spelutvecklingsprojekt. Inom stora
delar av underhållningsindustrin är riskerna höga och mycket få av alla
produkter blir framgångsrika.24 Detta gör att ett riskfördelningssystem
behövs. Om en spelutvecklare skulle vara tvungen att stå för hela
utvecklingskostnaden, skulle det innebära en lång period utan intäkter. Ett
kommersiellt misslyckade skulle då knäcka företagets ekonomi. Förlaget
fungerar som riskkapitalister och finansierar många olika spel och hoppas
att några få framgångar kan väga upp eventuella misslyckanden. Detta gör
att äganderätten av intressanta och framgångsrika varumärken blir viktig för
förlagen som i stor utsträckning köper och förvaltar olika varumärken. För
alla aktörer som tillverkar spel är det betydelsefullt att försöka erhålla
rättigheterna till varumärket för spelen som spelutvecklarna tillverkar.
Kända varumärken har potential att generera intäkter från andra produkter
som filmer och leksaker. Dessutom tenderar spel med kända varumärken att
sälja bättre än helt okända vilket gör att det kan vara en viktig tillgång för ett
företag att äga rättigheterna.25 Utöver detta har förlagen dessutom andra
funktioner och ansvarar vanligtvis för testningen av spelen och
marknadsföringen.26
I realiteten finns det inte helt vattentäta skott mellan funktionerna, utan
industristrukturen är något mer komplex (se figur 2). De olika aktörerna har
genom vertikal integration expanderat upp och ner i produktionskedjan.
Förlag köper upp spelutvecklare med framgångsrika varumärken för att
säkra intäkterna på sikt.
De stora hårdvaruföretagen (Microsoft, Nintendo och Sony) agerar alla
som förlag. Då framgången för en konsol ligger till stor del i den mängd
intressanta spel som lanseras till konsolen finns det ett beroendeförhållande
mellan hårdvaruföretagen och spelutvecklarna. Hårdvaruföretagen har
därför
dessutom
egna
interna
spelutvecklare
(även
kallade
förstaparttillverkare). Ett företag som Nintendo har haft interna
spelutvecklare sedan starten, medan Sony, som etablerat sig i industrin
senare, har köpt upp spelutvecklingskapacitet.27 Att ha framgångsrika

23 Dymek & Rehn (2003) s. 64.
24 Hesmondhalgh (2007) s. 18f.
25 Dymek & Rehn (2003) s. 94f.
26 Dymek & Rehn (2003) s. 37-39.
27 Dymek & Rehn (2003) s.35.
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interna spelutvecklare kan ses som ett sätt för hårdvaruföretagen att
garantera en viss mängd spel till sina konsoler.
Figur 2. Industrins organisering

Internets framväxt verkar ha skapat en möjlighet för aktörerna att i större
utsträckning öka sitt engagemang i de sista stegen i produktionskedjan (se
figur 3). Flera företag från produktionsledet har även etablerat sig inom
distribution och försäljning. Det tydligaste exemplet är konsolltillverkarna
som har expanderat med digital distribution genom sina konsoler.
Konsumenten kan via konsolen köpa nya spel och extramaterial till spel.
Även andra aktörer expanderar in på denna marknad, t.ex. säljer
spelutvecklaren Valve genom tjänsten Steam sina och andra tillverkares
datorspel.28

28 Steam [2010-05-02].
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Figur 3. Spelindustrins produktionskedja och ungefärliga värden
som tillförs i varje led

Källa: Rutter & Bryce (2006) s. 45.

Även om den digitala distributionen växt fram de senaste åren står
fortfarande strukturen med hårdvarutillverkare, mjukvaruutvecklare och
förlag fast. Denna struktur skapar och påverkar förutsättningar för
utvecklingen inom den svenska spelbranschen. Då de svenska företagen är
beroende av den internationella marknaden har de små möjligheter att gå
utanför den logik och struktur som växt fram inom den internationella
industrin.
Den internationella spelindustrin har varit i fokus inom flera akademiska
fält och innan jag specificerar denna studies avgränsningar skall denna
forskning beskrivas.

1.2

Tidigare forskning om spelindustrin

De senaste tio åren har det växt fram ett forskningsfält kring de digitala
spelen. Fältet är fortfarande ungt och lider av brister. Pedagogen Jonas
Linderoth pekar i sin avhandling på att etablerade forskare bara i mindre
utsträckning varit intresserade av att forska om spel. Det har istället varit
personer på doktorandnivå som byggt upp och varit drivande inom fältet.
Forskningen har i många fall presenterats på forskningskonferenser och i
mindre utsträckning publicerats i mer traditionella akademiska tidskrifter.29
Forskningen har dessutom dominerats av forskare från de tekniska och

29 Linderoth (2004) s. 20.
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humanistiska fälten. Gemensamt för denna forskning är att den i regel ligger
nära spelen, dess användare och olika aktiviteter kring spelen.30 Den
samhällsvetenskapliga forskningen med inriktning på industrin och
företagandet har inte varit lika framträdande.31
Den historiska forskningen kring spelen och spelutvecklingen har också
varit liten. En effekt av detta är att en stor del av kunskapen kring den
historiska utvecklingen har formats inom den populärvetenskapliga arenan
och inte inom den akademiska.32 Journalister och andra entusiaster har varit
snabba med att samla in material och skriva böcker om industrins och olika
företags utveckling. Denna typ av publikationerna kan vara problematiska
och vara inriktade på specifika händelser.
Litteraturen och forskningen om industrins utveckling har dessutom i stor
utsträckning varit inriktad på amerikanska och i viss utsträckning den
japanska spelindustrin. Något som är problematiskt då det finns ett behov av
olika nationella studier för att kunna kontrastera utvecklingen eftersom
utvecklingen skiljer sig åt och den tekniska användningen påverkas av olika
kulturella faktorer.33
Det finns dessutom ett behov av historiska genomgångar och kronologier
kring spelindustrins utveckling. Möjligen har den utomakademiska
litteraturen bidragit till den något disparata bild som finns kring
spelhistorien. Det tydligaste exemplet på detta är att det råder en större
förvirring om den tidiga spelhistorien.34
Det finns också en viss slagsida mot att studierna av hårdvara dominerat,
något som är fallet när det gäller studierna av datorindustrins historia. Detta
är delvis underligt då hårdvaran utan mjukvaran är oanvändbara bitar av
plast, metall och kisel. Mjukvaran är dock mer komplex och tillverkas i olika
lager och förändras ständigt.35
De amerikanska medieforskarna Stephen Klein, Neck Dyer-Whitford och
Greig de Peuter har gjort den kanske mest omfattande undersökningen av
spelindustrin och dess utveckling i sin bok Digital Play.36 De representerar
en strömning som analyserar spelindustrins utveckling på ett övergripande

30 Se Linderoth (2004) s. 19-46, Björk (2007) s. 231-243.
31 Johns (2006) s .151.
32 Linderoth (2004) s. 20.
33 Saarikoski & Suominen (2009) s. 20.
34 Jämför t.ex. Johns (2006) s. 154, Rutter & Bryce (2006) s. 22.
35 Mahoney (2002) s. 91f.
36 Kline et al. (2003).
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plan. Denna typ av forskning har varit centrerad kring utvecklingen i Japan
och USA.37
En av de som studerat utvecklingen utanför de dominerande länderna är
sociologen Leslie Haddon som studerat framväxten av industrin i
Storbritannien. Haddon är egentligen inte intresserad av de ekonomiska
aspekterna eller själva företagen utan är främst inriktad på hur den ofta
uppstår ur en specifik kulturell miljö.38 Speciellt relevant för denna studie av
den svenska industrin är kulturhistorikerna Petri Saarikoski och Jaakko
Suominens studie kring de tidiga finländska spelen och spelindustrin som
växte fram under 1990-talet. De studerar inte heller företagen och industrin
utan framväxten och kulturen kring spelutvecklingen.39
Det finns få komparationer kring industrins utveckling, ett undantag är
företagsekonomen Hiro Izushi och ekonomigeografen Yuko Aoyamas studie
av framväxten av spelindustrin i USA, Japan och Storbritannien. Där visar
de på hur disparat industrins utveckling har varit i de olika länderna.
Industrin påverkas starkt av nationella förutsättningar och relaterande
industrier.40
En strömning som kort bör nämnas i anslutning till den historiska
forskningen är de ansträngningar som görs i ett bevarande syfte. I
gränslandet mellan akademisk forskning och museiverksamhet med
uppdraget att bevara vårt kulturarv har ansträngningarna påbörjats för att
försöka bevara spelhistorien. Runt om i världen har dessa institutioner
börjat inse att stora värden riskerar att gå förlorade, framför allt avseende de
tidiga spelen och historien kring dessa.41 I Sverige har Tekniska museet och
Kungliga Tekniska högskolan börjat samla in material kring den tidiga
datorhistorien genom att bland annat hålla så kallade vittnesseminarier. Ett
av dessa seminarier samlade några av utvecklarna som tidigt
programmerade datorspel i Sverige.42 Detta ger delvis en inblick i den tidiga
spelutvecklingen innan det egentligen finns en svensk bransch, även om det
finns behov av mer strukturerad och systematisk insamling.
Utanför den historiska forskningen har intresset kring spelindustrin varit
större även om fältet är splittrat mellan olika vetenskapliga discipliner.
Forskningen kring spelindustrin har behandlat spridda teman och

37 Se också Aoyama & Izushi (2003), Campbell-Kelly (2004).
38 Haddon (1988), Haddon (1999).
39 Saarikoski & Suominens (2009).
40 Izushi & Aoyama (2006).
41 Se Lowood (2009),Newman (2009).
42 Ernkvist (2008).
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angreppssätt vilket medfört att ingen metodologisk eller teoretisk bas har
vuxit fram.
Inom företagsekonomi har det funnits visst intresse för spelindustrin som
exempel på en ny form av kulturell kapitalism och underhållningsekonomi.43
I Sverige har företagsekonomen Peter Zackariasson skrivit en av de första
samhällsvetenskapliga avhandlingarna om spelindustrin med fokus på
spelutveckling.
Zackariasson
har
beforskat
managementoch
organisationsfrågor inom spelutveckling med ett fokus på utvecklingen av
online-rollspel.44
Ett annat delvis relaterat område är den litteratur som inriktat sig på att
följa enskilda företags utveckling i olika typer av företagsstudier. Dessa har i
stor utsträckning varit inriktade på de stora företagen inom industrin.45
Dessutom har flera studier behandlat industrin utifrån ett enbart
övergripande perspektiv. Intresset har t.ex. riktats mot spelindustrins
speciella struktur. Uppdelningen mellan de olika aktörerna såsom
spelutvecklare, förlag och hårdvarutvecklare har studerats av flera
internationella forskare.46 I Sverige har industriekonomerna Mikolaj Dymek
och Alf Rehn på Kungliga Tekniska högskolan studerat spelindustrins
uppbyggnad och de olika leden i produktutvecklingen och deras
funktioner.47 Dymek har också gjort en analys av konsolernas framväxt med
dess specifika ekonomiska samt tekniska förutsättningar.48 Just de speciella
tekniska förutsättningarna för konsolerna är något som har intresserat flera
forskare. Konsolerna är inte bara den ekonomiskt viktigaste plattformen för
spel det är dessutom ett slutet tekniskt system. Utvecklingen har skett
cykliskt och tagit språng ungefär vart femte år då en ny generation konsoler
har lanserats.49
Även kring den mer övergripande industriforskningen finns problem med
att stora delar av världen har utelämnats. Ett undantag är Larrue et al. som
diskuterat skillnaderna mellan industrin i Storbritannien och Frankrike.50
Ett annat undantag är sociologen Aphra Kerrs studier av industrin på Irland.

43 Cadin & Guérin (2006) s. 254.
44 Zackariasson (2007) se även andra atriklar som Zackariasson et al. (2006), Walfisz et al (2006).
45 Se Asakura (2000), Takahashi (2002), Bagnall (2005).
46 Kerr (2006),Rutter & Bryce (2006), Williams (2003), Williams (2002a), Tschang (2007), Grantham &
Kaplinsky (2005), Johns (2006), Egenfeldt-Nielsen et al (2008).
47 Dymek & Rehn (2003).
48 Dymek (2004).
49 Gallagher & Park (2002) samt Schilling (2003).
50 Larrue et al. (2002) s. 66.
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Kerr har studerat den irländska industrins utveckling.51 Statsvetaren Eunjoo
Oh har undersökt innovationssystemet inom den koreanska spelindustrin,
antropologen Casey O'Donnell har jämfört arbetet inom den amerikanska
och indiska spelindustrin och sociologen Christina Teipen har genomfört en
komparative studie av arbetskraften i Tyskland, Sverige och Polen.52
Även forskare som studerat teknik och genus har intresserat sig för
spelindustrin. De skriver om hur kulturen kring datorerna och spelen är på
många sätt knuten till konstruktionen av olika könsroller.53 Sociologen Judy
Wajcman skriver om den manligt dominerade kulturen kring spelen och dess
påverkan:
“Given that it is men (often computer hackers) who design video games and
software, it is hardly surprising that their design typically appeal to male fantasies.
In fact video games began at one of the places where computer culture itself got
started. The first videogame was Space War, built at MIT in the early 1960s. Many of
the most popular games today are simply programmed versions of traditionally
male non-computer games, involving shooting, blowing up, speeding, or zapping in
some way or another. […] As a result, macho males often have a positive first
experience with the computers; other males and most females have a negative initial
experience.”54

Detta är också något som sociologen Jörgen Nissen delvis belyst när han
studerat ungdomskulturen kring datorerna och visar hur kulturen främst
domineras av unga pojkar.55
Sammanfattningsvis har den samhällsvetenskapliga forskningen bara
börjat skrapa på spelindustrins yta. Det har gjorts isolerade försök till
djuplodande studier där man analyserat vissa delar eller vissa aspekter av
industrin. Kunskap saknas om olika branscher inom industrin, företagens
strategier kring den teknologiska utvecklingen, framväxten av industrin och
dess struktur.56 Just studier som går mer på bredden och följer utvecklingen
över tid har också efterfrågats. Zackariasson skriver:
“Both the growth of this industry and adoption of its technology into other areas
suggest the study could be quite meaningful. Future work of both a cross-sectional

51 Se Kerr (2002) samt Delaney et al. (2004).
52 Oh (2007), O’Donnell (2008), Teipen (2008).
53 Wajcman (1991).
54 Wajcman (1991) s. 154.
55 Nissen (1993) s. 310f.
56 Se Johns (2006) s. 177.
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and longitudinal nature would prove both interesting and useful in supporting
observations.”57

I avhandlingsarbetet hoppas jag kunna bidra till en ökad kunskap om
spelindustrin. Det finns få studier som följer industrins utveckling över tid
och denna studie skall ge en överblick över den svenska
spelutvecklingsbranschens framväxt. Flera olika variabler kommer att
behandlas som förhoppningsvis kommer att kunna användas som
referensobjekt vid fortsatta studier. Om utvecklingen i olika länder skall
kunna jämföras behövs longitudinella studier som följer industrins
utveckling på flera nivåer. Utan sådana data kommer det bli svårt att göra
rättvisande komparationer kring utvecklingen i olika länder. Industrin är
relativt ung så det borde vara möjligt att göra liknande studier i flera länder
även om förutsättningarna varierar stort mellan länderna.
När det gäller studier av branschen i olika länder behövs det objekt att
jämföra med som ligger utanför de stora länderna som USA och Japan.
Studier av dessa länder säger med största sannolikhet väldigt lite om de
förutsättningarna som industrin i små ekonomier växer fram under. Sverige
har t.ex. få hårdvarutillverkare, inga större spelförlag och kan inte förlita sig
på en inhemsk marknad.

1.3

Syfte och frågeställningar

Huvudsyftet med denna avhandling är att kartlägga och analysera
spelbranschens framväxt och utveckling i Sverige. Vidare är syftet att öka
förståelsen för hur företag växer fram i en bransch som är hårt teknikdriven
och där det ställs höga krav på företagens förmåga att utveckla innovativa
och kreativa produkter.
Eftersom kunskapen om den svenska spelindustrin är begränsad och litet
material finns om de svenska företagen, har arbetet varit inriktat på att göra
en kartläggning och därigenom ge en övergripande bild av den svenska
spelbranschens utveckling. Detta innefattar också en beskrivning av den
kontext som påverkar och har satt ramarna för den svenska spelbranschens
utveckling. Därför kommer jag i avhandlingens första del att identifiera och
beskriva företagen i den svenska branschen och de olika faser som branschen
har gått igenom. Denna kartläggning och inventering fungerar som en
kunskapsplattform för den andra delen i avhandlingen.

57 Zakariasson et al. (2006) s. 94.
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Den första delen av avhandlingen utgår från frågeställningar kring
teknikens utveckling, spelmarknadens utveckling och den svenska
branschens framväxt. De är:
•

Vilka är de tekniska ramarna och hur har spelmarknaden utvecklats
och hur har utvecklingen påverkat de svenska företagen?

•

Vilka är de svenska spelutvecklingsföretagen, när har de etablerats och i
vilken utsträckning har de lagts ned?

•

Hur har antalet anställda förändrats
könsfördelningen sett ut inom branschen?

•

Hur har företagens ekonomiska utveckling sett ut i branschen?

över

tid

och

hur

har

För att få en djupare förståelse av hur branschen växt fram studeras
utvecklingen inom några enskilda företag. Genom första delens överblick blir
det möjligt att göra relevanta urval och därmed fördjupa förståelsen av
företagens agerande.
I avhandlingens andra del studeras därför drivkrafterna bakom
spelindustrins utveckling på företagsnivå. Företagen har växt fram i ett
sammanhang där det fanns tillgång till datorer och där företagen till största
del har kommit att utvecklas av yngre män. I denna del blir frågor om
företagens utveckling från hobbyverksamhet till stora internationella företag
centrala att belysa. Målsättningen är att studera hur företagen hanterat den
snabba tekniska utvecklingen när de tekniska plattformarna förändras.
Relevanta frågor är hur företagen över tid har agerat och vilka strategier de
använt för att hela tiden anpassa sin produktion och organisation i takt med
marknadens och teknologins utveckling.
Den andra delen av avhandlingen utgår från frågeställningar kring hur
företagen hanterar industrins utveckling och vad som har drivit utvecklingen
inom företagen. Dessa frågor är:
•

Hur och varför startas spelföretagen?

•

Hur har utvecklingen och expansionen inom företaget skett?

•

Vad innebär den snabba tekniska utvecklingen för företagens produktion
och på vilket sätt har företagens organisation utvecklats?

•

Hur har relationerna mellan intern och extern produktion utvecklats?
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1.4

Metod och källmaterial

Då ingen tidigare forskning finns kring den svenska spelbranschen
utveckling har utgångspunkten varit att i första ledet samla in material kring
branschen. Att genomföra en branschstudie kan vara metodologiskt svårt
och kräver flera svåra val när det kommer till hur en bransch skall definieras,
hur studien skall avgränsas, på vilken nivå branschen skall studeras och vilka
typer av metoder som skall användas för att operationalisera
frågeställningarna. För att kunna svara på de uppställda frågorna har två
olika metoder använts. Den första delen bygger på longitudinell studie som
följer alla spelföretags utveckling och är baserad på material från företagens
årsredovisningar. Den andra delen är en fallstudie som till stor del är
baserad på intervjuer. Dessa två delar kräver en rad metodologiska val och
kommer att beskrivas närmare i kapitel 3.
Genom hela studien används dessutom ett stort antal olika typer av
material och källor. Allt material har bedömts utifrån de fyra etablerade
grundkriterierna inom källkritiken äkthet, närhet, beroende och tendens.58
Visst journalistiskt material och Internetkällor har varit nödvändigt att
använda för att kunna beskriva spelbranschens framväxt och utveckling.
Journalister var tidigt intresserade och skildrade aktivt spelindustrins
utveckling långt innan personer inom akademi och arkivväsendet visade
något intresse. Internet har dessutom varit ett dominerande media för dem
som skildrat och samlat information om spelen och industrin Även
spelföretagen använder Internet för att sprida information. Fördelen är att
material som tidigare inte varit det blir tillgängligt.
Ur ett källkritiskt perspektiv kan dessa källor och speciellt
Internetkällorna vara problematiska att bedöma. För att undvika detta har
jag minimerat användningen av denna typ av material och kompletterat med
flera källor. Dessutom har främst etablerade Internetsidor används och de
används inte för att beskriva bärande resonemang i avhandlingen.

1.5

Periodisering och avgränsningar

Den tidsperiod som behandlas i avhandlingen är den period som datorspel
och tv-spel varit möjliga att utveckla. Då utvecklingen har varit beroende av
datorteknik innebär detta i praktiken perioden efter andra världskriget. Hela
perioden är intressant för att förstå hur spelindustrin växer fram och
utvecklas. När det gäller den svenska spelutvecklingsbranschen är det

58 Thurén (2005).
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relevant att fokusera på perioden från 1980-talet fram till 2010 då det är
under denna period som det finns etablerade spelutvecklingsföretag.
Studien är inriktad på produktionssidan av spelindustrin. Således
kommer distribution, försäljning och konsumentsidan inte att studeras i
någon större utsträckning. Förlagsbranschen befinner sig delvis inom
produktionen men kommer att utelämnas. Det fanns ett antal svenska förlag
under 1990-talet men få av dessa överlevde och har aldrig haft någon större
egen utgivning och utgör i denna kontext ett allt för magert fall att studera. I
Sverige finns det inte heller något företag som producerar hårdvara så det
faller sig därför naturligt att studera mjukvaruutvecklarna.59 Som vi såg i
inledningen finns det flera aktörer som utvecklar mjukvara. När det gäller
undersökningen av den svenska spelindustrin kommer bara de företag som
utvecklar själva spelen, spelutvecklarna, att studeras.
Det kan vara svårt att dra en exakt gräns för vilka typer av spel som
företagen bör producera för att kategoriseras som ett spelföretag. Med den
förmåga datortekniken har att påverka de flesta delar inom ekonomin har
även dobbelindustrin kommit att digitaliseras, genom t.ex. poker över
Internet. Denna typ av verksamhet kommer inte att inkluderas i denna
studie. Företagen som inkluderas skall producera spel där drivkraften för
användaren i första hand inte är ekonomisk utan främst underhållning och
rekreation.
Inte heller de legala aspekterna kommer primärt studeras i denna
avhandling. Det är uppenbart att aspekter som olovlig kopiering och
äganderättsförhållanden är intressanta för branschens och företagens
utveckling. Dessa faktorer kommer inte att studeras specifikt utan
framträder bara i avhandlingen som en konsekvens av den tekniska
utvecklingen eller spelindustrins struktur. En annan aspekt som bara kort
kommer att behandlas i detta arbete, men som skulle kunna vara intressant
för framtida studier, är spelbranschens rumsliga lokalisering.
Det är spelbranschens och spelföretagens utveckling som studeras. Därför
kommer inte produkterna i sig att analyseras i någon större utsträckning.
Det har skrivits mycket om spelens egenskaper och en debatt har förts om
t.ex. våldsanvändningen i spelen. I avhandlingen är produkterna och
strategierna kring dessa intressanta utifrån hur de olika företagen har valt
att agera när det t.ex. gäller val av olika spelgenrer och målgrupper.

59 Ett möjligt undantag skulle vara japansk-svenska Sony Ericsson som gör mobiltelefoner som man kan
spela på. De är dock i liten utsträckning inriktade på spelmarknaden och är därför i detta sammanhang inget
intressant objekt att studera.
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Det vore intressant att göra en komparativ studie med andra liknande
industrier t.ex. musikindustrin eller filmindustrin. Det tillgängliga materialet
kring dessa branscher begränsat vilket skulle innebära egen insamling av
material för två industrier vilket inte har varit möjligt. Därför kommer en
komparativ ansats inte att användas. Då det är möjligt kommer olika
industrier att användas som jämförande exempel.
Första delen av avhandlingen ger en övergripande bild av den svenska
spelutvecklingsbranschen, denna del i avhandlingen är i stor utsträckning
deskriptiv och empiriskt driven. Den svenska spelbranschen studeras men
hjälp av en mer induktiv ansats och utgångspunkterna är därför inte i någon
större omfattning teoretiska även om ett teoretiskt ramverk används. I
denna del används nästa uteslutande företagens årsredovisningar för att
skapa en aggregerad bild av spelbranschen.
Den andra delen av avhandlingen är en fallstudie av ett par svenska
spelutvecklingsföretag. Om det i första delen handlar om att avgränsa och
ringa in hela branschen, handlar denna del om att gör ett smalt urval. Även
om denna del i stor utsträckning även är empiriskt driven bygger den i större
utsträckning på olika teoretiska resonemang. Eftersom spelbranschen är
tämligen ung och grundarna av de etablerade företagen fortfarande är aktiva
är det möjligt använda sig av intervjuer i denna del av studien (se kapitel 3).

1.6

Definitioner och begrepp

Denna avhandling är inriktad på den digitala spelindustrin. Detta refererar
till de spel som i grunden är programmerade för någon form av elektronisk
dator som kan beräkna och omvandla den digitala (vanligtvis binära) koden
till tolkningsbara audiovisuellaupplevelser. Detta skiljer de digitala spelen
från analoga spel som inte styrs av digitalprogramkod utan av t.ex.
mekaniska system.
Spelindustrin har utvecklats på flera olika tekniska plattformar och det
finns idag flera plattformar att spela spel på. Det finns generellt fem olika
typer av plattformar: arkad, konsoler, handhållna konsoler, persondatorer
och mobiltelefoner. Arkadmaskinerna som teknisk plattform är inte så
vanliga i Sverige idag. I vissa länder (främst Asien) finns så kallande
arkadhallar, ett fenomen som idag är mycket ovanligt i Sverige. Allmänheten
kan besöka dessa lokaler och får betala för att spela arkadspel och andra
myntmaskiner. Arkadspelen består av ett spel monterat i någon form av
kabinett. En vanligt förekommande variant är arkadbilspelen som består av
en skärm, ratt och växelspak etc.
När det gäller benämningen på själva spelen vore det mest korrekta
digitala spel. Termen är teknisk och används i liten utsträckning. De termer
som används är främst videospel, tv-spel, dataspel eller datorspel. Tv-spel
och datorspel är de termer som används mest frekvent och kommer att
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användas för att beteckna de digitala spelen allmänt. Då kontexten är tydlig
kommer den generella termen ”spel” att användas.
Jag kommer i detta arbete också att göra en distinktion mellan
användningen av begreppet industri och bransch. Jag kommer använda
industri som en beteckning på de sammantagna aktiviteterna inom denna
underhållningsnäring. Industrin utgör många olika aktörer där de viktigaste
kan kategoriseras som hårdvarutillverkare, mjukvaruutvecklare och förlag.
Bransch kommer istället att användas i samband med de olika grenarna
inom industrin. Spelindustrin består således av ett antal delbranscher och
fokus för denna undersökning är den svenska spelutvecklingsbranschen.
Den vanligaste plattformen är den som kallas för konsoler och är en
hårdvara som är utvecklad enkom för att kunna spela spel och kopplas ihop
med en tv-apparat (till skillnad från en dator som användas till många olika
ändamål). Konsoler har genom åren kommit i många olika former och
tillverkats av en rad företag. Dagens generation av konsoler består t.ex. av de
stationära konsolerna Xbox 360 (Mircosoft) eller Playstation 3 (Sony).
Handhållna konsoler är hårdvara som utvecklats för att vara portabla
spelmaskiner. Dagens generation handhållna konsoler består bland annat av
Nintendo DS (Nintendo) och Playstation Portable (Sony).
Vanliga datorer och mobiltelefoner är några av de vanliga
spelplattformarna även om dessa maskiner i första hand inte är utvecklade
för att spela spel.60 Vanligtvis används inte speciell utrustning annat än det
vanliga tangentbordet. Det finns vissa datorer och mobiltelefoner som
utvecklats speciellt för spelande, t.ex. datorer från Alienware eller
mobiltelefonen N-gage (Nokia).

1.7

Disposition

Studien är uppdelad i fyra övergripande delar. Den inledande delen (kap 1-3)
går igenom avhandlingens utgångspunkter. Det första kapitlet behandlar
avhandlingens utgångspunkter och frågeställningar. I kapitel 2 beskrivs de
teoretiska utgångspunkter som används i avhandlingen. Kapitel 3 beskriver
tillvägagångssättet och det metodologiska upplägget.
Den andra delen innehåller två delar och beskriver den kontext som
påverkat den svenska spelutvecklingsbranschen. Kapitel 4 beskriver datorns
tekniska utveckling. Detta är intressant då denna teknik utgör basen för
spelindustrins uppkomst och utveckling. Kapitel 5 är en kronologisk
genomgång av den internationella spelindustrins utveckling med fokus på

60 Alla de vanligaste operativsystemen Windows, Mac OSX och Ubuntu Linux leverera med en rad spel.
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den tekniska utvecklingens, konkurrensens och arbetsdelningens förändring
över tid.
Den tredje delen består av två distinkta delar och är uppdelad i en
branschstudie och en företagsstudie Den första är en genomgång av den
svenska spelbranschens utveckling. Denna består av en mer kvantitativ
studie. Den andra delen är en kvalitativ fallstudie av tre svenska företag.
Denna studie går ned på djupet i företagens utveckling över tid med ett fokus
på produktion och organisation.
Den fjärde och sista delen innehåller slutdiskussionen och en
sammanfattning av resultaten i avhandlingen.
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2 Teoretiskt ramverk
I detta kapitel diskuteras och presenteras de teoretiska tolkningsramarna för
studien. Ramverket består av tre teoretiska fält som relaterar till de områden
som studien fokuserar på, det vill säga produkt- och branschcykel, kreativ
förstörelse och modularitetens betydelse. Studien utgår från relationen
mellan den tekniska utvecklingen, den internationella industristrukturen och
företagens produktion och produkter.
De tre delarna i ramverket har valts då de i stor utsträckning förklarar
industriutveckling och förändringen inom industrier över tid.61 Dessutom
kan de användas för att förklara de specifika möjligheter och förändringar
som har skett under den period då svenska spelbranschen har växt fram.
Dessutom kan teorierna i detta fall underlätta operationaliseringarna i
studien. Genom de teoretiska utgångspunkterna har det varit möjligt att
avgränsa studiens omfång och koncentrera studien kring relevanta och redan
etablerade områden. Det senare har varit speciellt viktigt kring den fallstudie
som görs i kapitel 7.
Om studieobjektet istället varit ett mer samlat objekt som t.ex. ett
infrastrukturprojekt hade andra teoretiska utgångspunkter varit relevanta.62

2.1

Produkt- och branschlivscykel

En enkel men användbar modell som beskriver hur efterfrågan på en
produkt utvecklas är den så kallade produktlivscykeln (PLC). Enligt
modellen går produkterna normalt igenom fyra generella faser. Först
introduceras den nya produkten, en framgångsrik produkt skapar sedan en
expanderande efterfråga, för att sedan etablera sig på marknaden och bli en
mogen produkt men stabil efterfrågan. Till sist kommer produkten att
försvinna då nya substitut uppstår och ersätter den gamla. Detta
utvecklingsförlopp brukar beskrivas som en s-kurva.63
I denna studie är PLC-modellen relevant eftersom modellen har
generaliserats för att gälla även ett företags utveckling eller en hel branschs
utveckling. Eftersom ett företag eller en bransch generellt är strikt
förknippad med utvecklingen av en viss produkt eller tjänst, är det möjligt

61 Inom spelforskningsfältet har det inte hunnit växa fram något egentlig teoretisk tradition som det går att
luta sig tillbaka på i denna studie. De perspektiv som har används har varit spridda och används för studier av
specifika företeelser och därför inte applicerbara i denna studie.
62 T.ex. skulle aktör-nätverksteori eller teorier om stora tekniska system (LTS) varit relevanta att använda om
fokus i större utsträckning legat på utvecklingen inom ett specifikt system eller projekt.
63 Brodin (1976) s. 25f.
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att lyfta perspektivet till en högre nivå.64 Branschens utveckling förmodas i
stort följa produktens utveckling. Företagsekonomen Michael E. Porter är en
av dem som har diskuterat just hur en bransch utvecklas utifrån PLCmodellen, från det att en produkt lanseras av ett företag och med tiden allt
fler företag etablerar sig på marknaden (se diagram 1). Porter menar att
utvecklingen under introduktionsfasen går långsamt eftersom få
konsumenter känner till produkten. Dessutom är konkurrensen låg då
branschen består av få företag. Under expansionsfasen ökar försäljningen av
produkten och fler konsumenter blir intresserade av den framgångsrika
produkten. Under denna fas sker sannolikt en ökad etablering av företag och
konkurrensen ökar. Många fusioner och konkurser sker. I mognadsfasen
avstannar ökningen men konkurrensen mellan företagen fortsätter. Till sist
avtar marknadens intresse för produkten och branschen kommer att gå in i
en nedgångsfas. Antalet företag minskar eftersom företag överger branschen
eller tvingas lägga ner verksamheten.65
Diagram 1. Produkt- och branschlivscykeln

Källa: Se Porter (1990) s 162.

64 Gratzer (1996) s. 105.
65 Porter (1995) s. 160-165.
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2.2

Kreativ förstörelse

En av de mest inflytelserika forskarna när det gäller företagsutveckling och
branschutveckling har varit ekonomen Joseph Schumpeter. Hans arbete var
omfattande men med ett fokus på hur det kapitalistiska systemet fungerar
och är uppbyggt.66 Schumpeter är kanske mest känd för att han lyfte fram
entreprenörernas och innovatörernas roll i den ekonomiska utvecklingen.67
Schumpeters teori inriktar sig främst på förändringsprocessen inom det
kapitalistiska systemet. Förändringen sker genom att nya typer av
innovationer introduceras och börjar användas. Schumpeter gör en
uppdelning i fem typer av innovationer. Den första typen är introduktionen
av nya produkter och kan också innefatta en ny kvalitet av en befintlig
produkt. Denna typ av förändring är intuitiv och kan tydligt ses i den
ständiga ström av nya och förbättrade produkter som konstant lanseras på
marknaden. Den andra typen är introduktionen av en ny produktionsmetod.
Ett exempel på detta kan vara löpandebandsprincipen som infördes på Fords
bilfabrik i USA under början av 1900-talet och som omformade
biltillverkningen från grunden. Den tredje typen av innovationer är
öppnandet av en ny marknad. Detta kan röra sig om att entreprenören
expanderar till ett geografiskt område där en produkt tidigare inte har
marknadsförts. Det är också möjligt att tänkas sig öppnandet av en ny
marknad genom att börja sälja en produkt till ett segment på marknaden
som tidigare varit negligerade. Fjärde typen är att använda en ny typ av
insatsvara eller halvfabrikat i produktionen. Ett tydligt exempel på detta
från datorindustrin är övergången från germanium till kisel i halvledare.
Kisel var billigare men hade också flera egenskaper som gjorde materialet
effektivare vid tillverkning av transistorer. Den sista innovationen är en ny
organisation av en industri. Något svårare att greppa men Schumpeter tar
själv exemplet med att skapa ett monopol eller bryta upp en monopoliserad
marknad.68
Det är naturligtvis möjligt att flera typer av innovationer kombineras,
entreprenören kan t.ex. utveckla helt nya produkter genom att använda en
ny insatsvara eller öppna en ny marknad genom skapa en ny produkt.
Schumpeter menar att de nya innovationerna skapar en diskontinuitet på
marknaden där den jämvikt som tidigare funnits kommer att förändras. Den

66 Schumpeters teori som helhet är tämligen komplext och idag är kanske vissa delar mindre intressant t.ex.
teorierna om olika utvecklingscykler. Företagsekonomen Kari Hakkarainen har påpekat detta och att det kan
vara nödvändigt att förenkla Schumpeters resonemnag. Se Hakkarainen (2006) s. 30.
67 Heilbroner (2006) s. 305f.
68 Schumpeter (1994) s. 67.
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nya innovationen skapar ett försprång för entreprenören gentemot alla
andra aktörer inom den berörda branschen. Då prissättningen i början
kommer att vara baserad på det tidigare jämviktspriset för produkter
kommer entreprenören kunna ta ut högre vinster än konkurrenterna (s.k.
entreprenörsvinster). Med tiden kommer andra aktörer att vilja ta del av de
vinster som entreprenören genererar. Dessa kommer att imitera de nya
innovationerna för att få samma fördelar som entreprenören. Branschen
kommer sålunda att expandera samtidigt som konkurrensen ökar när allt
fler imitatörer etablerar sig på marknaden.69
I nästa fas inträffar den kanske mest uppmärksammade delen i
Schumpeters teori. Den ökande konkurrensen på marknaden gör att priset
på varan kommer att falla.70 Detta skapar en situation då de företag som inte
har anpassat sig och inte tagit tillvara på de nya innovationerna kommer att
konkurreras ut. Detta steg är enligt Schumpeter viktigt och helt centralt i det
kapitalistiska systemet och han kallade processen för kreativ förstörelse
(skapande förstörelse).71
I en öppen kapitalistisk ekonomi kommer den kreativa förstörelsen
ständigt att bryta ned befintliga produktionsstrukturer. Detta skapar ett
konstant evolutionärt tryck i alla branscher och tvingar företagen att
konstant anpassa och förbättra sin produktion och sina produkter. De
företag som inte kan följa med och anpassa sig till de nya förutsättningarna
kommer att riskera att blir stående men obsoleta tillgångar. Företag har
egentligen få tillgångar som är helt skyddade. Lager, produktionsutrustning,
byggnader, patent och uppbyggd kunskap är exempel på tillgångar som
snabbt kan förlora sitt värde och bli värdelösa. Förändringskraften är så
stark att inte bara enskilda företag kan drabbas utan hela branscher
försvinner och ersätts med nya. Schumpeter skriver: ”Varje affärsstrategi
får sin verkliga betydelse endast mot bakgrund av denna process och inom
den situation som den har skapat. Den måste ses i sin roll i den skapande
förstörelsens ständiga orkan.”72
Alla företag lever alltså i den här miljön och måste handskas med
förändringen. Ingen är skyddad och detta gäller även väletablerade och
dominerande företag som kan få sin ställning hotad av den kreativa
förstörelsen som har förmåga att förstöra och bryta ner även de största
monopolföretagen. Schumpeter tillskriver nya företag den största förmågan

69 Schumpeter (1996) s. 131.
70 Schumpeter (1996) s. 132.
71 Schumpeter (1994) s. 67-70.
72 Schumpeter (1994) s.68.
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att skapa nya innovationer men menar att i de fall då en bransch domineras
av stora företag kommer dessa att genomdriva innovationer. Han menar att
innovationsförmåga i dessa företag är något annorlunda, mer automatiserad
och opersonlig.73
Innovationsforskarna Richard Foster och Sarah Kapland har givit
konkreta exempel på den kreativa förstörelsens förändringskraft inom olika
industrier. De har undersökt utvecklingen bland de största amerikanska
förtagen inom olika industrier och följt dess utveckling under 1900-talet. De
visar att stora företag har svårt att hålla uppe hög lönsamhet över tid. Av de
100 största företagen från 1917 har bara en mindre del lyckats behålla sin
position. Av dessa företag var det bara två som lyckades producera en högre
långsiktig avkastning än medelvärdet för alla företag.74

2.3

Företagets omfång och modularitet

Branschlivscykelansatsen och Schumpeters teori om kreativ förstörelse visar
och förklarar hur industrier utvecklas och hur företagen agerar. De säger
dock lite om hur företagen i sig har påverkats och utvecklas utifrån de
förändringarna som sker i samhället. För att studera detta måste andra
teorier användas och detta är något som kommer diskuteras i följande
avsnitt.
En vanlig fråga när det gäller företags utveckling är företagets storlek och
funktion. En av föregångarna inom detta är nationalekonomen Roland H.
Coase som resonerar kring företagens funktion och varför det egentligen
finns företag överhuvudtaget. En utgångspunkt inom den traditionella
ekonomiska teorin är att marknaden är det bästa metoden för att utföra olika
transaktioner. Coase påpekar att det enligt detta är förvånande att det då
finns företag som hanterar transaktioner. Det logiska vore enligt teorin att
individer istället arbetade med olika delar inom produktionen och att de
sedan köpte och sålde mellan sig.75
För att förklara fenomenet menar Coase att man måste se till kostnaderna
som uppstår vid handel på en marknad och pekar på att det är dyrt att
använda marknadens prismekanismer för att göra transaktioner. Det är
bland annat dyrt att få information om priser och dessutom kostar
förhandlingar och fastställandet av varje kontrakt som görs på marknaden.

73 Schumpeter (1928) s. 384f.
74 Foster & Kapland (2001) s. 7f.
75 Coase (1937) s. 386-389.
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Organiserar man istället dessa transaktioner inom ett företag underlättas
dessa transaktioner även om kostnaderna inte försvinner helt.76
Om detta alltid var sant, varför finns det då en marknad och varför
organiseras inte hela samhället inom ett företag? Coase poängterar att det
finns en fallande avkastning för transaktionerna inom företaget.77 Storleken
på företaget kommer att variera och påverkas av de kostnader som finns i
samhället för att organisera olika transaktioner.78 Flera saker som t.ex. hur
olika institutioner är utformade kan påverka dessa kostnader. Coase påpekar
också att tekniken kan påverka storleken på företagen:
“It should be noted that most inventions will change both the costs of organising and
the costs of using the price mechanism. In such cases, whether the invention tends to
make firms larger or smaller will depend on the relative effect on these two sets of
costs. For instance, if the telephone reduces the costs of using the price mechanism
more than it reduces the costs of organising, then it will have the effect of reducing
the size of the firm.”79

Svängningar mellan olika företagsstorlekar är tämligen väl dokumenterat,
inte minst genom ekonomihistoriken Alfred Chandlers arbete. Han visar på
hur utvecklingen gick från en marknad med många små aktörer till stora
företagsenheter. Det var denna utveckling under slutet av 1800-talet som,
med början i USA, ledde fram till att det moderna storföretaget skapades.
Dessa nya företag var vertikalt integrerade med en hierarkisk struktur som
drog nytta av nya sätt att koordinera och styra företag. Något som gjorde att
de kunde dra nytta av fördelarna med att anlägga större enheter och att
expandera till närbesläktade verksamheter.80 Det finns de som menar att
utvecklingen på slutet av 1900-talet har skapat en situation då det återigen
är marknadslösningar som kommer att bli allt mer lönsamma.
Informatikerna Thomas Malone och Robert Laubacher hävdar att olika
tekniker, som utvecklats sedan 1800-talet, har haft olika effekt på företagen.
Bland annat telegraf, telefon och stordatorer främjade organiseringen av
transaktioner inom företagen medan den teknik som utvecklats mot slutet av
1900-talet så som persondatorer och bredbandskommunikation har främjat
transaktioner på marknaden. Kostnaden för prisinformation har bland annat

76 Coase (1937) s. 390-391.
77 Coase (1937) s. 394, s. 396-397.
78 Coase (1937) s. 396-397.
79 Coase (1937) s. 397 not 3.
80 Chandler (1990) s. 14ff.
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blivit betydligt billigare.81 Nationalekonomen Richard Langlois gör en
liknande analys men menar att det är fler aspekter än bara den tekniska
utvecklingen som gör marknaden mer effektiv. Han hävdar att även aspekter
som den ökande frihandeln, inkomstökning och folkökning har påverkat
utvecklingen. Detta skapar en situation där behovet av att koordinera
transaktioner minskar och till allt större del av transaktionerna kommer att
skötas på en marknad.82
Langlois menar att ekonomin under 1990-talet kom till den punkt då
marknaden igen fick koordinera allt mer av den aktivitet som tidigare
organiserats inom företagen. Företag har allt mer inriktat sig på
specialisering och det har skett en vertikal disintegration av företag. Företag
har sålt ut vissa delar av sin produktion. Ett exempel är elektronikföretagen
Apple och IBM som har sålt sina monteringsanläggningar (svenska Ericsson
har utvecklats på liknande sätt och sålt stora delar till bland annat
Flextronics).83 Företag outsourcar i allt större utsträckning delar av
produktionen till andra företag.84 Företagsekonomen Clayton Christensen
ger ett tydligt exempel från datorindustrin där företag som IBM var till stor
del vertikalt integrerade på 1970-talet. Idag är industrin istället uppdelad i
flera delar där olika aktörer dominerar varje delbransch (se figur 4).

81 Malone & Laubacher (1998), se även Sturgeon (2002) s. 467 om hur företagen använder Internet och
digitala format så som CAD för att styra produktion.
82 Langlois (2003) s. 377-379.
83 Sturgeon (2002) s. 458f.
84 Langlois (2003) s. 372-374.
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Figur 4. Datorindustrins desintegration

Källa: Christensen, Raynor & Verlinden (2001) s. 76.

För att förstå industristrukturens förändring och utveckling behöver man
förstå hur produktionstekniken och organiseringen av produktionen är
uppbyggd.85 Utvecklingen kan förklaras genom att använda begreppet
modularitet.
Modularitet är ett sätt att beskriva hur objekt eller system kan vara
uppbyggda av olika subenheter eller delar. Objektet eller systemet är
modulärt om delarna är fristående och kan kombineras och användas i olika
sammanhang.86 Legobitar kan användas för att illustrera begreppet. Bitarna
kan användas som en helhet men är självständiga delar som kan användas i
olika konstellationer. En tennfigur skulle kunna fungera för att illustrera det
motsatta, ett integrerat objekt där allt sitter ihop i en enhet.
Modularisering kan analyseras utifrån flera olika nivåer. Produkterna men
också produktionen/organisationen kan vara uppbyggda modulärt.87

85 Langlois (2007 ) s. 50.
86 Schilling (2000) s. 312.
87 Hoetker (2006) s. 501, Baldwin (2007) s. 160.
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Modulariseringen på olika nivåer kan hänga samman men i denna
avhandling är det främst företagets organisation som står i centrum.88
En modulärt uppbyggd organisation har flera distinkta egenskaper, en av
dem är att de olika produktionsenheterna blir självständiga och kan
produceras oberoende av de andra enheterna. Detta innebär att en enhet kan
arbeta självständigt och påverkas inte av t.ex. problem som uppstår i andra
enheter utan kommer att kunna arbeta vidare. Är produkten modulär
innebär det också att enheten kan välja att utveckla och göra stora
förändringar av delprodukten utan att de andra delarna påverkas. I
förlängningen betyder detta att i en modulariserad organisation kan delar av
produktionen utvecklas inom företaget eller genom av andra företag på
marknaden.89
Motsatsen är en integrerad organisation där alla delar sitter ihop och är
beroende av varandra. Ett klassiskt exempel på integrerad produktion och
beroendet mellan delarna är IBM:s utveckling av det första operativsystemet
OS/360 som utvecklades på 1960-talet. Företaget försökte utveckla systemet
integrerat vilket innebar att alla grupper som arbetade med utvecklingen
behövde ha en översikt över vilka tillägg till koden de andra grupperna
gjorde. Uppdateringarna samlades i ett arbetsdokument. Problemet var att
detta dokument snabbt växte i omfång då alla förde in sina förändringar.
Dokumentet blev över en och en halv meter tjockt, innan man tvingades gå
över till mikrofilm. En allt större del arbetsdagen gick åt att läsa och
uppdatera dokumentet. När projektet drog ut på tiden och fler
programmerare togs in för att snabba på utvecklingen, skapade detta en
paradoxal situation med starkt fallande avkastning per ny medarbetare. Allt
mer tid gick åt att koordinera arbetet ju fler personer som var inblandade
och en allt större del av arbetstiden gick till att informera alla om de
förändringar som skett.90
I
OS/360-projektet
var
informationsöverföring
en
stor
transaktionskostnad. I den modulära produktionen är viss information
universell t.ex. styrdokument som definierar övergripande design. Dock är
det möjligt att gömma information som bara är relevant för specifika delar
och på så sätt minska transaktionskostnaderna. Förändringar i de
universella designreglerna får stora konsekvenser och kan därför vara
mycket kostsamma då de påverkar alla delar. Kostnaderna för andra

88 Schilling (2000) s. 312.
89 Hoetker (2006) 501, Langlois & Garzarelli (2008) s. 128f, Baldwin & Clark (2000) s. 63f.
90 Brooks (1975).
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förändringar i modulerna är små då informationen är gömd för de andra
delarna och förändringarna har liten eller ingen påverkan.91
Då delarna inom produktionen organiseras självständigt underlättar detta
möjligheterna till outsourcing. Att förlägga produktionen utanför företaget
innebär alltid en risk för nya transaktionskostnader (t.ex. opportunistiska
transaktionskostnader).92 Organiseras produktionen inom företaget går det
att undvika dessa kostnader. Detta innebär högre interna kostnader för
byråkrati men framför allt kan företaget ha svårt att motsvara och/eller
kopiera de tillgängliga resurserna som finns på marknaden.93 Om produkten
är modulär och det finns en marknad med producenter är det möjligt att lätt
byta leverantörer under utvecklingsprocessen (gränssnittet är alltid det
samma) och därmed undvika höga transaktionskostnader.94
En relevant aspekt i förhållande till denna studie är relationen mellan
företagets organisation och den tekniska utvecklingen. En modulariserad
organisation kan öka specialiseringen, då en grupp anställda kan fokusera
på att utveckla en enskild del av produkten. Eftersom det blir enklare att
outsourca produktion får företaget tillgång till hela marknadens förmåga och
utvecklingspotential.95
Då de olika delarna är löst sammansatta är det lätt att konfigurera om
produkten. Detta gör att företaget hela tiden kan välja de bästa
komponenterna i varje enskilt läge. Det skapar också möjligheter att
experimentera med olika lösningar för de olika komponenterna. Företagen
kan därmed också dra nytta av att olika komponenter utvecklas enskilt och i
olika takt.96
För att det modulära systemet ska fungera och företagen dra nytta av
fördelarna med självständiga enheter krävs ett väldefinierat gränssnitt
mellan delarna.97 Detta gränssnitt består av en detaljerad beskrivning av hur
varje modul skall interageras, alltså hur de passar tillsammans,
kommunicerar med varandra etc. Det behövs dessutom metoder som
kontrollerar om systemet fungerar och om modulerna följer de regler som
definierats av gränssnittet. Dessutom behöver man kunna mäta om en
version av modulen är bättre jämfört med någon annan.98

91 Baldwin & Clark (2000) s. 75, Hoetker (2006) s. 504, Langlois (2002) s. 22.
92 Williamson (1981) s. 554f.
93 Hoetker (2006) s. 503, Langlois (2003) s. 375.
94 Hoetker (2006) s. 504 Langlois & Garzarelli (2008) s. 128.
95 Langlois & Robertson (1992) s. 302, Langlois (2003) s. 375.
96 Hoetker (2006) s. 501-502.
97 Langlois & Garzarelli (2008) s. 138, Baldwin & Clark (2000) s. 77.
98 Baldwin & Clark (2000) s. 77, Langlois (2002) s. 22f.
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Det kan finnas en viss tidsaspekt i utvecklingen av dessa typer av system.
Christensen menar att när en produkt är ny och outvecklad är den ofta
integrerad. Det är inte teknologiskt möjligt eller konkurrenskraftigt att
tillverka mer löst sammansatta och modulära produkter i början av
utvecklingen. Med tiden som tekniken utvecklas, kommer ett modulärt
system få allt större potential och det är troligt att det integrerade systemet
konkurreras ut. Ett bra exempel på en bransch där detta hänt är
persondatorbranschen, som har blivit allt mer modulariserad över tid.99

2.4

Diskussion

De olika teorierna som har presenterats i detta kapitel relaterar alla till
industriers och branschers utveckling. De har olika relevans för förståelsen
av de tre övergripande delar som ska studeras: teknik, internationella
industrin och produktionsorganisation. Teorierna har beröringspunkter
men kommer inte att testas som en helhet utan kommer att appliceras på
olika delar i avhandlingen. Teorierna fungerar som ramar för studien och
används alltså för att förklara och avgränsa relevanta aspekter av
utvecklingen av spelbranschen. Nedan kommer de teoretiska
utgångspunkterna att diskuteras och användningen av de olika delarna
kommer att specificeras.
När det gäller produktlivscykeln finns det empiriska problem med att
använda denna typ av generella modeller som beskriver allt för allmänna
förlopp. Det är t.ex. svårt att säga något om tidsaspekterna för de olika
faserna då dessa kan variera i längd. Produkter kan få olika snabba
genomslag för att sedan också försvinna olika snabbt från marknaden. T.ex.
har bilen som produkt varit inne i en mognadsfas under en lång period
medan mer trendkänsliga produkter som leksaker har en snabbare
utveckling och kanske aldrig har någon egentlig mognadsfas.100 När det
gäller branscher kan utvecklingen också se olika ut beroende på
förutsättningarna. Vissa branscher kan förbli koncentrerade till ett litet antal
företag. Branschcyklerna skall alltså inte ses som ett prognosinstrument utan
som en modell som kan underlätta förståelsen för branschutvecklingen och
något som verkar vara giltigt för många branscher.101
I denna studie är teorin om branschlivscykeln främst relevant för
förståelsen av utvecklingen inom den svenska branschen. Det är främst

99 Christensen (2003) s. 132-133.
100 Porter (1995) s. 162.
101 Porter (1995) s 162, s. 166.
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terminologin och de övergripande idéerna som här är relevanta. Med hjälp
av dem går det att periodisera utvecklingen och det blir möjligt att analysera
om den följer de generella mönster som teorin ställer upp.
Schumpeters teorier är tämligen övergripande och anses ibland vara vaga
och svårtestade.102 I detta arbete, som fokuserar på en tekniskt driven
industri, är Schumpeters teorier om branschutveckling och företagens
utveckling relevant. De förklarar hur nya innovationer påverkar utvecklingen
och ger en ram för att förklara den miljö som företagen verkar inom.
Företagen är under ett konstant tryck och måste skapa nya innovationer eller
åtminstone imitera andra för att följa med i utvecklingen. I detta fall handlar
det om att spelen måste vara grafiskt imponerande, använda nya tekniska
möjligheter, ha intressanta berättelser etc. Kan företaget inte följa
utvecklingen kommer spelen att bli ointressanta och företaget drabbas av
den kreativa förstörelsen. Inträffar detta kommer spelen uppfattas som
ointressanta, inte att sälja och själva koden kommer att vara i det närmaste
värdelös. Spelen kommer alltså inte beständiga och går inte att ”lagra”.
När det kommer till teorierna som berör företagets organisering är de
främst användbara för att förstå företagens produktionsprocesser. Teorin om
modularitet har dock fått kritik på flera plan. Företrädarna har kritiserats för
att göra allt för kategoriska uppdelningar och dra allt för långtgående
slutsatser. Företrädarna har anklagats för att vara på gränsen till
deterministiska då man lyft fram modulariseringen som efterträdande
system till de chandlerska storföretagen.103 Teorin har dessutom fått kritik
då man menar att de modulära systemen är mindre utspridda än vad
förespråkarna gjort gällande. Studier visar att bara delar av produktionen
inom vissa industrier faktiskt varit organiserad utifrån ett modulärt
system.104
Teorin skall inte tolkas och användas alltför kategoriskt utan mer ses som
ett möjligt sätt att förstå utvecklingen från 1990-talet. Langlois menar inte
heller att de chandlerska företagen har eller kommer att försvinna helt:
“The last few decades have witnessed a widespread “deverticalization” of production
in the United States and other advanced economies. My objective was to explain the
phenomenon, which I attempted to do not by rejecting Alfred Chandler’s original
account of the rise of the large vertically integrated corporation in the late nineteenth
century but rather by showing how Chandler’s account might be fitted into a larger

102 Baumol (1962) s. 35.
103 Sabel & Zeitlin (2004) s. 399ff.
104 Sabel & Zeitlin (2004) s. 395, Ernst (2005) s. 311.
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framework that could admit of forces both for vertical integration and for
disintegration.”105

Det är i någon mening möjligt att se teorin som en beskrivning av olika
”idealtyper” för hur marknadens mekanismer och produktionsorganisationer
utvecklas.106 I denna avhandling behandlas därför just modularitet som en
ytterlighet på en axel. På den motsatta sidan finns då ett helt integrerat
system. Innovationsforskaren Henry Chesbrough har t.ex. föreslagit att
utvecklingen inte är linjär utan att den är cyklisk. Utvecklingen sker
integrerat fram tills en viss punkt då tekniken är etablerad för att då övergå i
ett modulärt system, för att sedan återgå till ett integrerat igen då
utvecklingen fortsätter.107
Det vore inte rimligt att tro att alla system går av nödvändighet mot
modularitet. Det är troligtvis beroende på olika förutsättningar inom
industrin, vissa kan t.ex. bli mer integrerade. Ett konkret exempel är
utvecklingen av vissa typer av mjukvara, som har gått från flera separata
program till integrerade lösningar som Microsoft Office.108
Med hjälp av denna teori är det möjligt att analysera hur företagens
produktion har förändrats och vilka aktiviteter som hamnar inom företaget
och vad som hamnar utanför. Modularitetsteorin sätter fokus på de olika sätt
på vilket företagets produktion och dess produkter kan organiseras. Det är
också möjligt att följa utvecklingen över tid och se om det finns tendenser till
att företagen organiserar sin produktion modulärt. Det blir alltså möjligt att
analysera olika tendenser till och eventuella motvikter mot en mer modulär
produktionsstruktur.
Teorin används som en ram för vad som skall studeras i fallstudien.
Genom detta kommer alltså frågor att genereras utifrån de olika delarna i
teorin. Detta medför i förlängningen också att det faktiskt blir möjligt att i
viss utsträckning testa hur teorin om modularitet faktiskt stämmer överens
med utvecklingen i spelbranschen.
Sammanfattningsvis finns det ett antal aspekter som vi borde förvänta oss
inom den svenska spelbranschen utifrån de olika teoretiska fälten. När det
gäller branschlivscykeln kan vi förvänta oss att se hur branschen följer det
generella mönstret. En långsam expansion under en introduktionsfas som
sedan följs av en snabbare expansion där antalet företag ökar snabbt. Det är
troligt att omvandlingen inom branschen blir större under denna fas och

105 Langlois (2008).
106 Ernst (2005 ) s. 319, Brusoni & Prencipe (2001) s.202.
107 Chesbrough (2003) s.180ff , Schilling (2000) s. 315.
108 Christensen & Raynor (2003) s. 136, Schilling (2000) s. 312f.
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antalet konkurser och fusioner blir vanligare. Med en relativt ung bransch
som spelbranschen, som fortfarande expanderar, är det inte troligt att vi
kommer se en stagnationsfas inom branschen.
Den kreativa förstörelsen kan förklara att branschen utvecklas. Efter
introduktionen av nya produkter kommer många nya aktörer att etablera sig
i branschen. Hos de svenska företagen kommer man att se att de konstant
utvecklas och introducerar nya innovationer eller åtminstone imiterar de nya
innovationerna. Det borde vara möjligt att kategorisera innovationerna
under Schumpeters fem innovationstyper. Nya produkter som helt nya typer
av spel borde vara möjligt att se. Det borde också vara möjligt att se hur
företagen söker nya marknader för sina spel t.ex. expanderar sina spel till
olika plattformar och nya grupper spelare.
Till sist när det gäller företagens omfång och modulariteten borde det vara
möjligt att se en tendens mot modularitet inom de olika företagen som
studeras. I en tekniskt driven industri som spelindustrin borde företagen bli
allt mer uppbyggda efter en modulär struktur. Det borde vara möjligt att se
en utveckling mot en typ av organisering som är uppbyggd och drar nytta av
de specifika egenskaper ett sådant system har. Enheterna inom
produktionen borde t.ex. bli mer självständiga och gränssnitt upprättas som
specificerar informationen mellan olika enheter. Konkret borde det
manifestera sig i användningen av olika standardiserade tekniker och
designdokument som upprättas för varje spel. Dessutom borde olika delar av
produktionen hamna utanför företaget, outscourcing och inköp av olika
delar borde öka över tid.
För att kunna studera en bransch krävs att man använder flera olika
metoder och dessa kommer att beskrivas i nästa kapitel.
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3 Hur studerar man en bransch?
Branschstudier ställer generellt forskaren inför flera stora och avgörande
metodologiska val. Det finns flera angreppssätt som alla har styrkor och
svagheter. Den första utmaningen är alltid att på ett effektivt sätt kunna
definiera och avgränsa den bransch som skall studeras. Nästa problem gäller
hur de relevanta frågorna skall kunna besvaras. Generellt finns det två
övergripande alternativ, antingen en mer kvantitativ övergripande studie
baserad på statistiska metoder eller så en mer kvalitativ studie som går på
djupet i ett mindre antal fall.
I denna studie har jag delat upp arbetet i två delar och användt båda
tillvägagångssätten. Den första delen är en övergripande longitudinell studie
och den andra delen är en fallstudie baserad på ett antal företag. Den stora
styrkan med att använda två metoder är att de två delarna kommer att kunna
ge svar på helt olika frågeställningar och därmed ge en tydligare och mer
komplett och heltäckande bild av branschen. Båda metoderna innebär stora
utmaningar som kräver noga genomtänkta tillvägagångssätt.
Som en konsekvens av detta är metodkapitlet uppdelat i två delar där de
två olika metoderna diskuteras. Den första delen (avsnitt 3.1) beskriver den
longitudinella studien och metoden som användas för att göra den
övergripande studien av hela branschen. För att kunna genomföra en sådan
branschstudie krävs det först en bra metod för att finna de företag som varit
aktiva inom branschen. Avsnittet beskriver därför hur urvalet och
insamlingen av datamaterialet har skett. Styrkan med denna metod är att det
ger en övergripande bild av branschen där frågor kring branschens storlek
och dess ekonomiska utveckling kan besvaras.
I den andra delen i detta kapitel (avsnitt 3.2) beskrivs metoden som har
använts i fallstudien. Det blir möjligt att gå från den första delens
övergripande nivå ner till en mikronivå där företagens utveckling hamnar i
fokus. Andra frågeställningar blir då möjliga att besvara med denna metod,
frågor som inte är relaterade till kvantifierbarhet utan istället berör hur och
varför företagen har agerat på det sätt som de gjort. Detta avsnitt kan dra
nytta av lärdomarna från den första delen och tack vare det kan ett mer exakt
och relevant urval göras. De två delarna kompletterar således varandra och
ger studien både bredd och djup.

3.1

Den longitudinella branschundersökningen

Avhandlingens första del består av en longitudinell undersökning av
spelbranschens utveckling där företagen som identifieras inom branschen
kommer att följas över tid. Data kommer att samlas om varje företag för hela
den period de varit aktiva inom spelutveckling. Ekonomisk historikern Karl
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Gratzer är en av dem som har använt en longitudinell metod i sin studie om
den svenska automatrestaurang-branschen vid 1900-talets början. Han
poängterar att det finns stora möjligheter men också vissa problem med
metoden. Gratzer skriver:
”De vanligaste allmänna argumenten för användning av longitudinella data är, dels
att de utgör en rikare informationskälla än tvärsnittsdata, dela att de är essentiella
för förståelsen av förändringsprocesser. Ett viktigt och generellt problem som rör
alla longitudinella studier har att göra med undersökningsobjektens förändring
under undersökningsperioden.”109

Problemet med att undersökningsobjekten förändras över tid finns i högsta
grad i denna studie. Målet med studien är att bara inkludera de företag som
varit aktiva inom spelutvecklingsbranschen vilket gör att ett noggrant urval
av företag måste göras. Företagens verksamhet måste således bedömas och
dessutom måste verksamhetens förändring följas över tid.
Grundmaterialet som används i denna del av undersökningen är
företagens årsredovisningar. Det är främst den ekonomiska redovisningen
som kommer att användas även om de övriga delarna också är relevanta. De
större företagen inkluderar t.ex. ofta en förvaltningsberättelse som
behandlar årets viktiga händelser och möjligen företagets utsikter inför
framtiden. I regel är det dock bara de större företagen som har någon längre
text om företagets verksamhet vilket kan förklaras av att de mindre företagen
med största sannolikhet har en liten grupp aktieägare som förmodligen
dessutom finns nära företagens verksamhet.
Årsredovisningarna skall lämnas in vid olika tidpunkter på året beroende
på om företaget har brutet räkenskapsår eller inte. För att kunna jämföra
med datamaterial för andra branscher kommer företagsdata presenteras
helårsvis. Detta innebär att företag med brutet räkenskapsår har placerats i
det år som den största tidsmässiga delen tillfaller. T.ex. skulle ett företag
som redovisar från 2004-05-01 till 2005-04-30 placeras i år 2004.
Att definiera en bransch: SNI-koder eller bolagsordningar
Det största problemet med en branschstudie är att det i regel inte finns något
enkelt och metodologiskt säkert sätt att definiera branschen. Det finns inget
självklart sätt att identifiera de aktörer och företag som varit aktiva inom
spelbranschen. Det finns olika branschindelningar som används i olika
sammanhang. De är dock främst lämpade för studier där en bransch inte står

109 Gratzer (1996) s. 15.
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i fokus utan samhällssektorer studeras ur ett makroperspektiv. Problemet
blir dessutom större när det gäller nya branscher där gränser och
definitioner inte är helt givna. Till skillnad från spelindustrin är det t.ex.
enklare att identifiera en väletablerad näring som gruvindustrin vars
verksamhet är lättare att avgränsa. Företagens produkter/tjänster ändras
också ständigt vilket skapar ytterligare problem för den som vill försöka göra
en skarp avgränsning.
Det finns ett par möjliga empiriska metoder för att identifiera en bransch.
När det gäller datorspelsbranschen är främst två vägar öppna för en
systematisk sökning efter de företag som varit aktiva, antingen via företagens
branschindelning eller genom sökningar i företagens bolagsordningar.
Vid en första anblick kan den officiella branschindelningen vara det som
är mest logiskt och naturligt att använda; det är dessutom den metod som är
överlägset enklast och snabbast. I Sverige görs branschindelningen enligt
Svensk Näringsgrensindelning (SNI). Det svenska indelningssystemet bygger
på den europeiska branschindelningen, NACE-standarden. Systemet är
uppbyggt på sifferkoder med upp till fem-siffernivå. Antalet siffror som
används bestämmer hur specifik branschindelningen är, fem-siffernivå är
den branschindelning som mest precist definierar företagets verksamhet.
Alla företag ges en eller flera koder beroende på företagets verksamhet. Det
finns ett par dokumenterade problem som gör det metodologiskt svårt att
använda SNI-koder. Det största problemet i detta arbete är att kodsystemet
inte förändras i samma takt som företagens verksamhet vilket gör att en ung
bransch som spelbranschen helt enkelt inte går att kategorisera.110 För äldre
etablerade industrier har koderna anpassats till rådande företagsstruktur
och de olika specifika branscherna inom industrin. Vid en genomgång av
SNI-koderna finns det ingen kod som direkt och självklart reflekterar
datorspelsföretagens verksamhet. Det finns två tänkbara koder som
företagen skulle kunna kategoriseras inom och det är: 36500 - Tillverkning
av spel och leksaker och 72210 - Utgivning av programvara.111 Båda dessa
lider av att de är alltför breda kategorier. Inom dessa kategorier ryms
spelutvecklare tillsammans med t.ex. leksakstillverkare som Brio och delar
av Ericssonkoncernen. Som väntat innehåller därför dessa två koder
tillsammans tusentals företag. Att använda företagen i dessa grupper skulle
alltså ge en helt felaktig bild av branschen och följden blir att det inte är
möjligt att använda SNI-koderna för att göra ett urval av de spelföretagen jag
är intresserad av.

110 Jansson (2005) s. 38.
111 Utifrån SNI-2002.
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Den andra vägen, som inte är lika rättfram och dessutom mer tidskrävande,
är att använda bolagsordningarna. Bolagsordningarna innehåller en kort
beskrivning av den verksamhet som företaget bedriver. Alla företag i Sverige
skall skicka in sina bolagsordningar till Bolagsverket (tidigare Patent- och
Registreringsverket). Tack vare digitaliseringen har det blivit möjligt att på
ett enkelt sätt använda bolagsordningarna. I diverse företagsdatabaser är det
i dag möjligt att göra sökningar i bolagsordningarna. Det som krävs är dock
att välja ut relevanta sökord som kan tänkas beskriva den verksamhet som
de sökta företagen bedriver.
Det finns svårigheter även med denna metod. Det största problemet med
tillvägagångssättet är att listan som är genererad ur sökningen kommer att
innehålla alla företag som har sysslat med någon form av verksamhet
relaterat till spel. I detta fall hamnar även företag som bara varit aktiva inom
försäljning av spel på listan. Ett annat problem med bolagsordningarna är
att det inte är helt garanterat att företagen verkligen har varit verksamma
inom alla områden som de beskrivit i bolagsordningen. En del företag
tenderar att skriva ganska omfattande bolagsordningar vilka innefattar alla
de områden som företaget skulle kunna tänkas vara verksamma inom, t.ex.
produktion, försäljning och förvaltning av olika typer av produkter och
egendomar. Ytterligare ett problem är att vissa företag beskriver sin
verksamhet i så generella termer att det blir svårt att fånga upp dem med
olika snävare sökningar, t.ex. kan ett spelföretag skriva att de arbetar med
medieproduktion eller mjukvara. Dessa problem med bolagsordningarna
kräver en genomläsning av alla bolagsordningar och dessutom kan
kompletterande källor krävas för att ge en så heltäckande bild av branschen
som möjligt. Detta arbete kommer att beskrivas i detalj i avsnittet
”Kompetterande källor” nedan.
Trots att det finns vissa uppenbara problem med att använda
bolagsordningarna är detta ändå den rimliga vägen att gå då SNI-koderna
kommer att generera ett allt för stort urval med företag som inte har någon
relation till den sökta branschen. För en bransch som datorspelsbranschen
är sökningar i bolagsordningarna en mer framkomlig och tillförlitlig väg att
söka upp företag.
Att återfinna spelutvecklingsföretag
För att göra själva sökningen användes Affärsdatas företagsdatabas. Denna
databas är uppbyggd på materialet från Bolagsverket och innehåller bland
annat bolagsordningar, kontaktinformation samt årsredovisningar. För att
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finna spelföretagen används en funktion i databasen som möjliggör
sökningar direkt i bolagsordningarna.112
I ett första steg för att finna datorspelsföretagen valdes ord som anspelar
på spelproduktion ut (se sökningar 1-4 i tabell 1). Dessa sökningar gav ett
begränsat antal träffar. För att fånga fler företag utökades sökningen med
beskrivningar av själva produkterna. Företag kan t.ex. beskriva sin
verksamhet som att de ”producerar datorspel”. Dessa sökningar (se
sökningar 5-11 i tabell 1) gav betydligt fler träffar. Mer generella sökningar
kan inte användas då dessa genererar ett ohanterlighet antal träffar,
exempelvis ger en sökning på ”spel” över 3500 träffar.
Tabell 1. Antal träffar för sökningar gjorda i bolagsordningarna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Spelutveckling
Dataspelsutveckling
Datorspelsutveckling
Spelproduktion
Tv-spel
Tvspel
Datorspel
Dataspel
Interaktiva spel
Digitala spel
Mobil spel

Källa: Affärsdata [2010-05-05]. Alla sökningar gjorda januari till mars 2006 och mars 2010.

I databasen finns företagen uppdelade i olika kategorier. Kategorin
aktiebolag visar både de som är verksamma och de som är inaktiva, det vill
säga de som har lagts ned eller gått i konkurs. De övriga grupperna är
handelsbolag, kommanditbolag samt kategorin övriga. Den senare består till
största delen av ekonomiska föreningar. Alla företagsformer har bedömts
som relevanta att undersöka i ett första skede. Totalt gav sökningarna över 1
000 träffar. Vissa företag förekom flera gånger om de beskrivit sin
verksamhet som att de ”producerar tv-spel och datorspel”. Listan behövde
därför rensas från dubbletter.
För att få en lista med företag som är relevanta för studien måste samtliga
företags bolagsordningar läsas igenom. De företag som beskriver sin
verksamhet som inriktad på produktion och utveckling har valts ut och

112 Affärsdata [2010-05-05].
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företag vars verksamhet uppenbart inte är relaterad till dataspelsproduktion
har gallrats bort. Dessutom har de företag som i sina bolagsordningar
beskriver sin verksamhet i väldigt vida termer sållats bort.113 Generellt kan
sägas att de sista sju sökningarna, 5-11 i tabell 1, genererar en stor andel
företag som inte är intressanta för studien. Problemet var att flertalet av
företagen ur denna kategori varit verksamma inom återförsäljning, t.ex.
butiksförsäljning av spel eller att de bedrivit Internetcaféverksamhet.114
Kompletterande källor
Efter den första genomgången av bolagsordningarna blev det uppenbart att
denna metod inte gav ett helt komplett resultat. Kända företag fångades inte
upp genom sökningarna, beroende på att de beskrev sin verksamhet allt för
generellt.115 Det är uppenbart att sökningar enbart i bolagsordningar inte
kan garantera en heltäckande bild, något som även har uppmärksammats i
andra studier.116
Det gäller därför att finna andra vägar för att kunna identifiera företag
som är svåra att fånga upp genom sökningar i bolagsordningarna. Här har de
sammanställningar, undersökningar och kartläggningar som tidigare har
gjorts av den svenska branschen fyllt en funktion.117
Dessa kompletterande sekundärkällor är skrivna i olika syften och
inkluderar därför lite olika typer av företag. De inkluderar t.ex. inte alltid
bara spelutvecklare utan även företag inriktade på andra delbranscher. De
har också i flera fall tagit med enskilda firmor till skillnad från sökningarna i
bolagsordningarna där dessa firmor inte finns registrerade. Dessa företag
skapar problem då de inte är juridiska personer utan är knutna till en enskild
individ. Därmed har de inte heller någon redovisningsskyldighet till
Bolagsverket. Det blir därför svårt att få någon egentlig information om

113 Vissa företag väljer att beskriva försäljning och produktion av ett stort antal produkter. Dessa företag
verkar gardera sig i sina bolagsordningar för alla tänkbara affärsmöjligheter.
114 Ett exempel på ett företag som togs bort var Scandinavian Games i Malmö AB då deras bolagsordning
lyder:
“Bolaget skall bedriva försäljning av TV-spel, dataspel och DVD-produkter i butik och näthandel samt därmed
förenlig verksamhet.” Det antas i detta fall att företaget enbart bedriver butiksverksamhet och inte producerar
några produkter själva.
115 T.ex. beskriver företaget Starbreeze Studios AB sin verksamhet som att de: ”Bedriver utvecklingen av
datorprogram.”
116 Jansson (2005) s. 40.
117 Följade källor har används: Spelplan branschorganisation [2007-03-06], Jörnmark et al. (2004), Ollila
(2003), Robertson (2004b), IGDA Malmöavdelningen [2007-11-26], Ryberg (2006), Svensson (2006),
Dataspelsbranschen: Spelutvecklarindex 2008 [2010-05-03], Dataspelsbranschen: Spelutvecklarindex 2007
[2010-05-03].
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denna typ av företag. I denna undersökning kommer därför dessa företag att
utelämnas.
Begränsningen med de kompletterande källorna är att de inte har varit
intresserade av att ge någon historisk överblick av branschen utan bara de
företag som varit aktiva vid den tidpunkten som den källan skrevs.118
Verifiering av företagen i spelbranschen
Som indikerats ovan kan det finnas ett problem med att bolagsordningarna
ger träffar på företag som i realiteten inte varit aktiva inom spelbranschen.
Även företagen från de kompletterade källorna kan innehålla företag som
hamnar utanför denna studies ramar. Detta medför att en gallring måste
göras för att få bort företag med annan verksamhet. Detta arbete har
genomförts i flera steg. Kompletteringen med de alternativa källorna blir ett
första sätt att verifiera företagens verksamhet. Om företagens verksamhet
beskrivs i dessa källor är detta ett enkelt sätt att verifiera företagen som
spelföretag.
Att få ytterligare information är mer komplicerat. En initial indikator kan
vara företagens namn, som i vissa falla kan indikera företagets inriktning.
Spelbranschen har i stor utsträckning tagit efter terminologin och strukturen
från filmbranschen. Företagen inom branschen har ofta namn som
innehåller exempelvis ”studios” eller ”entertainment”. Företag med namn
som innehåller ”media” eller ”design” kan indikera att det är webb- eller
reklambyråer
som
bara
i
liten
utsträckning
verkligen
är
spelutvecklingsföretag.
Ett första sätt att få en översikt över företagens verksamhet är att läsa
företagens årsredovisningar. Det är möjligt att i vissa fall få en hel del
information om företagens verksamhet. Vissa företag väljer att skriva en
förvaltningsberättelse där företagets verksamhet sammanfattas. Ur dessa
texter är det möjligt att få en överblick över företagets verksamhet.
Alla företag som inte finns omnämnda i tidigare studier har jag i ett första
steg försökt återfinna med hjälp av Internet. Detta utifrån antagandet att
spelföretagen har ett stort intresse av att synas och bygga sitt varumärke via
Internet. Det är dessutom kanske den mest logiska kanalen för
marknadsföring av företaget och dess produkter. I många fall visade det sig
vara enkelt att hitta de företag som är aktiva och flertalet företag kunde
verifieras på detta sätt. Företagen använder främst sidorna för att göra

118 Undantaget från detta är Jörnmark et al. (2004) som har ett historiskt perspektiv.
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reklam för sina spel, men i många fall beskriver de också i viss utsträckning
företagets verksamhet och utveckling.
De företag som inte är möjliga att verifiera på detta sätt har jag i den mån
det varit möjligt försökt att kontakta. Detta är ett tämligen komplicerat och
tidsödande arbete. I första hand har de kontaktuppgifter som företaget
lämnat använts. Företrädare för mindre företag kan vara svårare att få tag
på. Företaget kan vara en bisyssla eller en liten verksamhet. I flera fall finns
därför ingen aktuell kontaktinformation. Problem uppstår också med de
företag som lags ned eller gått i konkurs. I dessa fall har jag försökt ta
kontakt med de personer som hade olika befattningar inom företaget. De
företag som inte varit möjliga att verifiera har inte tagits med i
undersökningen.
Efter att initialt haft över 1 000 företag i urvalet har de flesta sållats bort
och en lista med 181 företag som definieras som spelutvecklingsföretag
återstår. Utöver dessa identifierades cirka 20 företag som i mindre
utsträckning varit verksamma med spelutveckling och upp mot ett 100-tal
som i någon utsträckning har en koppling till spelindustrin men är inte
inriktade på spelutveckling.
I slutändan fanns det dessutom cirka 50 företag vars verksamhet inte har
varit möjliga att verifiera. Detta är till största delen handelsbolag där det inte
varit möjligt att finna någon information och det var inte möjligt att kontakta
representanter för företaget. Dessa företag verkar i stor utsträckning vara
nedlagda och det finns därför små möjligheter att återfinna någon som har
kunskap om företaget. Då inga referenser till företag varit möjliga att finna
är det sannolikt att de inte eller bara i liten utsträckning faktiskt haft någon
verksamhet.
Det finns några fåtal företag där det finns en referens till ett företag som
inte varit möjlig att återfinna genom sökningar i Affärsdata. Förmodligen har
dessa företag beskrivit sin verksamhet så att de inte fångats upp i
sökningarna i bolagsordningar och är registrerade under andra namn än de
som refererats till. Av de företag som inte varit möjliga att finna via
Affärsdata har flera visat sig vara enskilda firmor vilka inte finns i databasen
och detta skulle förklara varför de inte har varit möjliga återfinna.
Metoddiskussion och källkritik
Att använda bolagsordningarna är ett tidskrävande arbete som i vissa fall
kan ge ett utfall som innehåller felaktiga företag medan andra företag som
egentligen är relevanta missas. Genom att använda flera kompletterande
källor och att försöka verifiera företagens verksamhet är det möjligt att
undvika flera av de problem det kan finnas med att använda
bolagsordningarna. Företagens verksamhet kan också förändras över tid
vilket gör att även en bedömning av företagens utveckling över tid måste
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göras. Vissa företag som identifierades startade på 1970-talet men började
inte utveckla spel förrän på 1990-talet. I dessa fall gäller det att finna
brytpunkten då företagen byter inriktning. Detta skapar dock en situation då
varje företags verksamhet måste bedömas.
För att inte få en skev översiktsbild måste företag som bara utvecklar spel
som en mindre del av sin verksamhet gallras bort. Ett bra exempel på ett
sådant företag skulle kunna vara Pennfilm Studio som har varit delaktiga i
något enstaka spelprojekt men som annars är sysselsatta med
filmproduktion. Det finns många företag som har kapaciteten att tillverka
spel, bland annat många webbutvecklingsföretag och som ibland utvecklar
ett mindre spel eller liknande men som inte arbetar med denna typ av
uppdrag regelbundet.
Ett antal företag har inte varit möjliga att identifiera i företagsdatabaser
men de finns omnämnda i olika källor som refererar till dem som
spelutvecklingsföretag. Dessa har förmodligen inte varit registrerade företag
eller möjligen enskilda firmor. Dessa har förmodligen haft mindre betydelse
och skulle inte påverka det slutgiltiga resultatet.
Ytterligare en grupp företag som är något problematiska är de företag som
skriver i bolagsordningen att de bland annat varit verksamma med spel eller
spelproduktion men som varit svåra att verifiera. Dessa torde vara ett
mindre problem då det verkar ha varit småföretag. Att det inte varit möjligt
att finna någon information om företaget är dessutom ett tecken på att de
inte varit aktiva och utvecklat några spel.
Sammantaget finns det en viss risk för att företag som varit aktiva inom
spelutvecklingsbranschen kan ha hamnat utanför undersökningen även om
detta i möjligaste mån har försökt att undvikas med hjälp av kompletterade
källor. Det finns också en möjlighet att företag som är med i studien under
någon period inte har varit aktiva med spelutveckling.

3.2

Att studera fall

Den kvantitativa metoden som används i första delen av studien ger en
övergripande förståelse av branschens utveckling men för att kunna nå en
djupare förståelse för utvecklingen inom branschen och hur företagen har
utvecklats behövs en kvalitativ studie på mikronivå. Ett möjligt
tillvägagångssätt är en fallstudie där ett antal företag väljs ut och studeras
närmare.
Metoden bygger på premissen att en djupare kunskap om ett fåtal fall kan
ge möjlighet till en bättre förståelse av ett fenomen än vad en ytligare
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kunskap om ett stort antal fall kan göra.119 I den andra delen av studien är
således målet att välja ut och ingående studera ett antal svenska spelföretag.
De kan ge en djupare förståelse av den tekniska och organisatoriska
förändringen inom ett antal företagen och i förlängningen bidra till
förståelsen av spelbranschen som helhet.
Begreppet fallstudie är något luddigt och används ibland slarvigt för olika
typer av studier med få studieobjekt, t.ex. där få specifika enheter studeras
eller andra typer av mer kvalitativa metoder på enstaka objekt.120 Metoden
är mer specifik och statsvetaren John Gerring definierar grunden i
fallstudiemetoden som:
”A case study may be understood as the intensive study of a single case where the
purpose of the study is – at least in part – to shed light on a larger class of cases (a
population). Case study research may incorporate several cases that is, multiple case
studies.”121

Just vid studier av branscher och företag passar fallstudier bra. I dessa
situationer kan fallet vara mycket talande och ge en förståelse av den
övergripande kontexten som vore svårt eller rent av omöjligt att få genom att
studera aggregerad data. Robert Yin skriver:
”Vi hittar fallstudier även inom ekonomi, där strukturen inom en viss industri eller
kommuns ekonomi kan studeras med hjälp av fallstudiemetoden. I alla dessa fall
aktualiseras behovet av fallstudier utifrån en önskan om att förstå komplicerade
sociala företeelser. Fallstudiemetoden gör i korthet det möjligt för forskare att
bibehålla helheten och det meningsfulla i verkliga händelser, t.ex. individuella
livscykler, organisations- och ledningsprocesser, grannskapsarbete, internationella
relationer och en industrigrens tillväxt och mognad.”122

Något som gör fallstudien speciell är att metoden lämpar sig för situationer
där olika typer av material behöver användas. Då fallet skall belysa en
komplexare kontext, kan många typer av material användas för att ge en så
heltäckande bild som möjligt.123 Styrkan med fallstudien ligger då i att
metoden inte begränsas av materialet utan att den ger möjlighet till så kallad
datatriangulering.124 Olika typer av material, både kvalitativa och
kvantitativa, kan kombineras för att ge en bättre bild av fallet och i

119 Gerring (2007) s. 1.
120 Gerring (2007) s. 17f.
121 Gerring (2007) s. 20.
122 Yin (2007) s. 18.
123 Gerring (2007) s. 33, Yin (1993) s. 3.
124 Gillham (2000) s. 29f, Yin (2007) s. 127.
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förlängningen kontexten. Fallstudiemetoden är genom möjligheterna till
triangulering egentligen en metametod som i sig kan innehålla många olika
metoder.125
Möjligheten till datatriangulering blir relevant i denna studie. När det
gäller att närmare studera spelföretagen finns det egentligen inget material
som helt självständigt kan ge en tydligt och heltäckande bild av utvecklingen,
utan olika typer av material behöver användas. Deskriptiv statistik och
beskrivningar kan genereras ur årsredovisningarna, intervjuer och andra
källor kan användas för att belysa företagens utveckling och skapa en så
komplett bild som möjligt. Varje fall kommer dessutom att bestå av en
mängd observationer, t.ex. kommer varje årsredovisning att representera en
observation.
De teoretiska utgångspunkterna har alltid en inverkan på de metoder som
är möjliga att använda eftersom teorin påverkar vilken typ av frågor som
forskaren söker svar på. De teorier som används vid fallstudier har samma
inverkan och underlättar inte minst genom att begränsa studien. Teorier kan
underlätta vid valet av vilka fall som skall studeras (se figur 5). De sätter
också fokus på vad som bör studeras hos varje fall. Vid deskriptiva studier
kan teorierna underlätta att definiera vad som är en lämplig och passade
skildring av fallet. En speciellt viktig funktion som teorierna slutgiltigt har
vid fallstudier är att göra det möjligt att i viss utsträckning generalisera
resultaten till andra fall.126

125 Gillham (2000) s. 13.
126 Yin (1993) s. 4.
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Figur 5. Modell och struktur för fallstudien.

Urval
När det gäller antalet fall som skall studeras finns det olika utgångspunkter.
Det finns tillfällen då en design med bara ett fall är motiverad. Det kan t.ex.
vara ett unikt eller avslöjande fall som kan belysa något som inte har varit
möjligt att studera tidigare. Innan fallet har studerats ingående, kan det vara
svårt att förutse alla dimensioner och dessutom kan fallet visa sig ha en
annan karaktär än väntat.127 Enfallstudier kan även vara sårbara om det t.ex.
finns någon problematik eller speciell aspekt, som gör att fallet egentligen är
irrelevant. Denna risk kan minskas eller elimineras genom att välja flera
olika fall. Vid en ökning till bara två fall ökar möjligheterna att fånga upp
eventuella skillnader och nyanser. Om två eller flera företag väljs ut i
branschstudien innebär det att ett bredare spektrum fångas in. De olika
företagen har rört sig i flera kontexter och generaliserbarheten av resultaten
kan således bli större.128 En flerfallsstudie är således i de flesta fall att
föredra då de är starkare och mer robusta.

127 Yin (2007) s. 61-63.
128 Yin (2007) s. 76f.
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Det är å andra sidan inte möjligt att använda allt för många fall. Väljs många
fall försvinner möjligheten att studera varje fall på djupet och studien
hamnar således utanför fallstudiemetoden.129 Hur många fall som bör väljas
ut beror naturligtvis på vad som studeras och vilka frågor som är relevanta
och i slutändan är också de tillgängliga resurserna en begränsande faktor.
Vid historiska fallstudier skall dessutom fallen följas longitudinellt vilket gör
dem extra tidskrävande och mer resurskrävande vilket av nödvändighet gör
att antalet fall blir något färre.
Alla fallstudier är beroende av ett bra urval. I samhällsvetenskapliga
studier är fallen som studerats sällan identiska utan de har olika och ofta vitt
skilda egenskaper.130 Detta gör ett noggrant urval viktigt för att kunna göra
en bra och trovärdig studie. I denna studie kommer det insamlade materialet
från den första delen av studien ge en förståelse och översikt över samtliga
potentiella företag, vilket underlättar urvalet, mer om det faktiska urvalet i
kapitel 7.1.
Intervjuundersökning - metod
En styrka med att göra en fallstudie är det begränsade tillgängliga materialet
som finns rörande spelbranschen och företagen. Eftersom studien rör sig i
vår nutidshistoria är muntliga källor ett alternativ för att kunna få en djupare
förståelse av företagens utveckling. De frågeställningar som genereras ur den
teoretiska ramen gör dessutom intervjuer till ett nödvändigt val då t.ex.
organisationsutvecklingen vore svår att studera utan att genomföra
intervjuer. Att använda muntliga källor i en historisk studie är inte helt
okomplicerat och metoden kräver därför en diskussion.
Traditionen att samla in och använda muntliga källor i historieforskning
fick sitt genombrott i och med utvecklingen av inspelningstekniken med
bandspelare kring 1940-talet. De första pionjärerna inom denna tradition,
t.ex. Allan Nevins i USA, fokuserade främst på att samla in intervjuer från
framträdande personer inom samhället.131 Under 1960-talet kom en ny och
mer radikal grupp att använda muntlig historia vars mål var en helt ny form
av historieskrivning. Den nya strömningen hade som mål att lyfta fram
grupper och uppmärksamma de som traditionellt inte haft någon röst i

129 Gerring (2007) s. 33.
130 Gerring (2007) s. 20.
131 Thompson (1980) s. 63f.
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historieskrivningen så som arbetare, kvinnor och etniska minoriteter.132
Historikern Malin Thor skriver:
”Muntlig historia erbjöd historikerna en möjlighet att skapa dokument när sådana
inte existerade och därigenom rädda och skriva en gömd och glömd historia. Den
erbjöd också möjligheten att på ett mer ingående sätt förstå de studerade
människornas livssituation och historia.” 133

Denna tradition är bland annat stor i USA och Storbritannien men har inte
på allvar utvecklats i Sverige. Förklaringen kan enligt etnologen Orvar
Löfgren ligga i olika akademiska traditioner. I Sverige har bland annat
folklivsforskningen och senare etnologin varit aktiva inom detta fält och har
arbetat aktivt med insamling av denna typ av källor.134
Denna studie kan inte sägas knyta an till någon av de etablerade
strömningarna inom muntlig historia. Intervjuerna med dem som varit
verksamma inom spelbranschen kan inte klassas som intervjuer av
betydande personer och inte heller som en regelrätt underifrån-historia.
Denna studie anknyter till traditionen på så sätt att den muntliga källan kan
förmedla en historia som annars kommer att gå förlorad. Genom
intervjuerna blir det också möjligt att komma närmare spelbranschen och
förmedla en bild av utvecklingen som inte finns tillgänglig i andra typer av
källor.
Genomförande av intervjustudien
Ett första val i en intervjuundersökning är att bestämma vilken ställning eller
roll som de intervjuade har till undersökningen. I denna avhandling är det
inte personerna själva som står i centrum utan det är deras vittnesmål om
händelserna och utvecklingen, således ses intervjupersonerna främst som
informanter. Personerna är utvalda i egenskap av att de kan representera
och har insikt i de utvalda spelföretagens utveckling. Fallen som studeras i
denna studie är företagen och inte individerna. Om studieobjektet inte hade
varit företagen och deras utveckling, hade det varit en möjlighet att se
intervjupersonerna som respondenter och på så sätt ha personerna själva i
fokus.135

132 Thompson (1980) s. 21.
133 Hansson & Thor (2006) s. 9.
134 Thompson (1980) s. 244-247.
135 Kvale (1997) s. 197.
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Flera personer på varje företag har intervjuats för att kunna få en rikare
historia och fånga upp ett bredare spektra. Att välja två personer gör att
personer med olika bakgrund inom företaget blir representerade vilket borde
göra att de har olika perspektiv på utvecklingen. Att intervjua flera personer
har också den fördelen att det stärker tillförlitligheten i de svar som ges då
interlogiken kan kontrolleras.
Vid genomförandet av en intervju behöver intervjuns speciella dynamik
tas i beaktande. Ingen intervjusituation är någonsin helt jämlik. Det finns en
maktasymmetri – intervjuaren styr och navigerar samtalet in i informantens
liv. Detta innebär att intervjuaren måste ta ställning till möjliga etiska
dilemman och visa hänsyn.136 Det är ytterst viktigt att vara tydlig med
arbetets upplägg, studiens syfte och användningen av materialet.137 Det
gäller också att intervjun genomförs i en bra miljö, i möjligaste mån har
därför informanten fått välja tid och plats för undersökningen.
När det gäller intervjusituationerna är det viktigt att gå in i dem
förutsättningslöst och att vara beredd på eventuella förändringar och
anpassa sig till nya situationer eller att vissa helt oväntade resultat kan
komma att innebära omarbetningar av upplägget.138 Målet är alltid att
försöka vara så följsam som möjligt genom intervjun.139 Det är dessutom
viktigt att undvika de uppenbara fällor som finns med intervjuer. Frågorna
bör förberedas så att de inte är slutna/ledande, påstående, värderande,
komplicerade eller att de innehåller laddade formuleringar, outtalade
förutsättningar och överdrifter.140
Intervjuerna följer en semistrukturerad modell där ett antal frågor är
uppställda i förväg. Det finns möjligheter för intervjuaren att följa upp en
fråga med följdfrågor om det kan fördjupa förståelsen av ett visst område.141
Metoden är således flexibel och minskar risken att intervjun blir alltför stel
och ökar möjligheterna att utforskar olika aspekter/områden som kanske på
förhand är svåra att förutse.
Intervjun spelas in med hjälp av en diktafon. Detta är viktigt i den
muntliga historietraditionen och gör intervjun till ett primärmaterial. Att
bara anteckna svaren lämnar öppet för alltför stor osäkerhet och
intervjuarens påverkan och tolkningar blir alltför stora. Tack vare
inspelningen blir det under genomlysning också möjligt att tolka nyanser

136 Dalen (2007) s. 7.
137 Kvale (1997) s. 107.
138 Dalen (2007) s. 29f.
139 Trost (2005) s. 51.
140 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) s. 100.
141 Dalen (2007) s. 31f.
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såsom informantens tonfall vilket ökar förståelsen för materialet. En andra
fördel är att det blir möjligt att generera exakta citat. 142
Själva bearbetningen och analysen av materialet startar egentligen direkt
under intervjun. Medvetet och omedvetet börjar man att bearbeta svaren och
dess innebörd och börja analysera hur svaren skall tolkas i relation till
studiens frågeställningar.
Nästa fas i arbetet är att transkribera intervjun. Detta har i möjligaste mån
skett i nära anslutning till intervjutillfället så att intervjun skall vara så färsk
i minnet som möjligt. Vid transkriberingen görs den första systematiska
bearbetningen av materialet då det ger en chans att lyssna igenom hela
materialet och renskriva det. Detta ger en bra första överblick av materialet.
Genomlysningen ger också en möjlighet till en reflexiv analys. Det erbjuder
en unik möjlighet för intervjuaren att förbättra intervjutekniken. Detta är
viktigt då det krävs övning för att bli en bra intervjuare.143
I nästa steg efter transkriberingen görs en snabb översikt och ett urval
eller snarare bortval av irrelevanta delar av intervjuerna. Först efter detta
görs en noggrann genomgång av intervjun. Efter denna genomgång är det
möjligt att arbeta med strukturen och börja sortera svaren efter de områden
och frågeställningar som ställts upp. I detta fall följer varje avsnitt om de
olika företagen samma struktur som varje svar förs in under. Detta är dock
ingen helt mekaniskt process då fallen är olika och olika aspekter kan vara
mer intressanta och mer talade än andra i de olika fallen. Intervjuerna och
de andra källorna sammanställs sedan och skrivs om till en
sammanhängande text. Sista delen av bearbetningen är att välja ut citat som
belyser de olika frågeställningarna på ett tydligt sätt.
Metoddiskussion och källkritik
När det gäller fallstudiemetoden så kommer den främsta kritiken mot
metoden från en mer positivistisk vetenskapstradition. Inom denna tradition
är man egentligen inte motståndare till metoden som sådan utan det är ett
vanligt sätt att starta en studie med en fallstudie. Dock är det bara under den
första mer explorativa fasen som man kan godta metoden. Fallstudien skulle
inte accepteras som en metod under själva studien utan den positivistiske
forskaren skulle då använda andra metoder såsom experiment eller

142 Kvale (1997) s. 147.
143 Olika typer av intervjuer kräver naturligtvis olika mycket färdighet, det är stor skillnad på förmågan att
genomföra en enkätintervju mot den erfarenhet som krävs för att kunna genomföra en bra psykoanalytisk
intervju. Se Klave (1997) s. 101.

52

statistiska metoder.144 Kritiken mot fallstudien har varit samma som mot
stora delar av den kvalitativa forskningen och det man ifrågasätter är
säkerheten i studien och vad resultatet egentligen representerar. Denna
kritik blir speciellt tydlig när det gäller fallstudien då man ifrågasätter
representativiteten hos fallen och möjligheten att generera någon generell
kunskap ur dessa enstaka fall. Man ifrågasätter fallstudien och menar att den
kommer sakna precision och objektivitet.145
I en fallstudie är det naturligtvis inte möjligt att svara på samma typ av
frågor som man gör i en övergripande studie. Frågor som rör hur många,
hur mycket, vilka, vad eller var i relation till ett fenomen är svåra att svara
på genom att göra en fallstudie. Målet med att använda en fallstudiemetod är
således inte att svara på frågor om hur stor eller framgångsrik den svenska
spelbranschen är (detta görs istället genom den longitudinella studien, se
avsnitt 3.1 och kapitel 6). En fallstudie är istället användbar för att svara på
andra typer av frågor, som rör hur eller varför något har skett eller
utvecklats.146
Fallstudier kan vara slagkraftiga och ett fall kan visa sig viktigt för
förståelsen av ett område. Bill Gillham, som är verksam inom psykologi,
menar att egentligen kan en enda beskrivning av ett fall ofta ha potential att
påverka i större omfattning än många andra forskningsstudier. En enda
fallstudie kan förändra idéer och föreställningar som finns i samhället. T.ex.
kan ett enda tragiskt dödsfall tvinga fram stora investeringar eller nya typer
av lagar.147
När det gäller ekonomisk historia verkar det som om forskare i liten
utsträckning har valt att använda en tydlig fallstudiemetod. Det är egentligen
underligt då väldigt många studier inom ekonomisk historia kan
kategoriseras inom ramarna för fallstudiemetoden. Som exempel på
fallstudier som har fått stort genomslag och har påverkat den vetenskapliga
debatten i stor utsträckning kan nämnas Robert Putnams studie av Italien,
Making democracy work, där skillnaderna används i olika regioner över tid
för att jämföra effekten socialt kapital har på utvecklingen.148

144 Yin (2007) s. 20f.
145 Yin (2007) s. 13.
146 Yin (2007) s. 22f.
147 Gillham (2000) s. 101 Styrkan kan egentligen förklaras med klassisk logik som visar att det är omöjligt att
bevisa att något alltid kan hållas för sant och att det alltid bara krävs ett enda fall för att bevisa att något är
falskt. Tanken att sjukvårdssystemet är välfungerande, en medicin är ofarlig eller att skattesystemet är
effektivt är sanningar som kan raseras genom att ett enda fall lyftes fram.
148 Gerring (2007) s. 27, Putnam (1992).
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När det kommer till själva intervjumetoden finns det naturligtvis frågor och
vissa problem som måste diskuteras kring intervjuernas tillförlitlighet.
Historikern Paul Thompson menar att problemen med intervjuer ibland har
en tendens att överskattas och att i jämförelse med andra typer av
källmaterial är tillförlitligheten inte nödvändigtvis sämre.149 Thompson
skriver:
”More importantly, many of the questions which have to be asked of the documents –
whether they might be forgeries, who was their author, and for what social purpose
were they produced – can be much more confidently answered for oral evidence,
especially when it comes from a historian’s own field-work, than for documents.”150

Om man skall studera spelbranschen finns det bra möjlighet att faktiskt göra
intervjuer. Då det inte har gått alltför lång tid arbetar många av grundarna
kvar på företagen. Det finns också i liten utsträckning annat helt tillförlitligt
material tillgängligt.
En första problematik med att använda intervjuer som historisk källa är
det som brukar kallas tidssambandet. Det innebär att tiden mellan
händelsen och källans upprättande bör vara så liten som möjligt.151 I denna
studie är det i de tre olika fallen varierande längd sedan händelserna men i
alla fallen rör det sig om händelser flera år tillbaka i tiden. Det blir då
relevant att kort diskutera hur minnet fungerar. I regel är minnet mycket bra
en kortare period efter en händelse. Därefter startar en försämring av
minnet, i regel bara till en viss nivå och över tid tenderar sedan minnet att
vara tämligen stabilt. Det är således troligt att minnen som finns kvar efter
ett par månader också finns kvar 10 år senare. Vi minns/glömmer inte
generellt utan det sker en selektion och man minns vissa saker tydligt och
andra bleknar bort. Flera saker påverkar vilka minnen som blir kvar och
viktiga faktorer är hur intressant eller viktig händelsen är för oss.152 Saker
som utbildning, anställning och familj är sådana saker som man tenderar att
komma ihåg väl.153 Generellt verkar det som att vi tenderar att minnas fakta
bättre än mer föränderliga uttryck såsom attityder.154 Dessa aspekter av
minnets funktion blir fördelar i denna studie. Frågor kring företaget,
tekniken och organisation borde vara fakta som med största sannolikhet har

149 Thompson (1980) s. 96.
150 Thompson (2000) s. 119.
151 Thurén (2005) s. 13.
152 Thompson (1980) s. 104f.
153 Thompson (1980) s. 130.
154 Thompson (1980) s. 104f.

54

varit en viktig del av intervjupersonernas liv och som de intervjuade kan
minnas väl. För att få en större säkerhet intervjuas två personer på varje
företag vilket stärker trovärdigheten om berättelserna överensstämmer. Att
testa den interna konsistensen i intervjun är också viktigt om det framstår
som att motstridiga svar ges.155
En annan källkritisk princip som bör diskuteras är tendensfriheten. Detta
innebär att det måste utredas om det finns någon misstanke att källan har
anledning att förvanska sanningen. Företagen som studeras i denna studie är
alla väl etablerade på marknaden och studieobjektet är företagets utveckling
med fokus på teknik och organisation. Detta borde inte vara kontroversiellt
och det borde inte finnas någon direkt vinning för informanterna att
förvränga svaren. Här blir också kombinationen av muntliga källor och
fallstudiemetoden lyckosam eftersom man inom den muntliga
historietraditionen förespråkar att intervjuerna kompletteras med andra
källor och att fallstudierna medger användandet av alla typer av källor. Att
komplettera intervjuerna med annat material och att dessutom utföra två
intervjuer på varje företag borde ge en trovärdighet åt materialet.
Intervjuerna har skett först efter att annat material har studerats. Detta gör
det möjligt att fördjupa intervjun och ställa mer specifika frågor.156 Detta är
viktigt då alltför öppna och generella frågor kan leda till subjektiva svar.157
En sista källkritisk fråga som bör diskuteras är det möjliga beroendet som
kan finnas mellan källorna. Ett problem med intervjuer, fast flera personer
intervjuas, är att det inte är helt säkert att personerna är oberoende. De
intervjuade kan på förhand ha diskuterat hur något skall presenteras, något
som ibland kallas för ”narrativ smitta”.158 För att minimera risken för
beroende har jag valt att inte presentera de exakta frågorna för de
intervjuade innan själva intervjun. De områden som intervjun kommer att
beröra har naturligtvis presenterats men inte de exakta frågeställningarna.
Personerna som intervjuats har också valts för att de kan representera olika
yrkeskategorier inom företagen vilket borde göra att deras perspektiv är
annorlunda och risken för beroende borde vara mindre.

155 Thompson (1980) s. 130f.
156 Företagshistorkern Michael Rowlinson menar att detta är ett vanlig sätt att arbeta bland dem som
studerar organisationer. Han menar dock att dokument inte bara skall ses som ett komplement utan t.ex.
årsredovisningarna själva kan ge en viktig inblick i hur äldreföretagsledningen vill porträttera företaget. Se
Rowlinson (2004) s. 306.
157 Thompson (2000) s. 157.
158 Thurén (2005) s. 34.
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4 Datorernas utveckling ifrån
laboratorier till massmarknad
För att undvika att fastna i en allt för historielös och idealistisk beskrivning
av den svenska branschen är det viktigt att förstå den kontext som skapar
förutsättningar och ramar för spelen och spelutvecklingen. En övergripande
kronologi behövs för att förstå utvecklingen inom spelindustrin. Ramarna är
i stor utsträckning internationella och har över tid förändrat
förutsättningarna för en teknikdriven industri som spelindustrin. Den
svenska industrin har också i allt väsentligt påverkats av tekniken som
utvecklats på den internationella marknaden.
Denna del av avhandlingen består av två delar. I det första kapitlet
beskrivs den tekniska utvecklingen och i nästkommande kapitel beskrivs den
internationella industrin som växt fram kring spelutvecklingen. Tekniken
kring datorutvecklingen är speciellt viktig att förstå då den i stor
utsträckning sätter ramarna och skapar möjligheter för hela spelindustrins
utveckling. Denna datorteknik härstammar i sin tur i stor utsträckning från
landvinningarna inom transistor- och mikroprocessorteknik även om
behoven av räknemaskiner fanns långt tidigare.

4.1

Idéerna kring räknemaskiner

Intresset för att konstruera datorer kommer ur behovet av att kunna göra ett
stort antal snabba matematiska beräkningar. Detta behov fanns långt innan
1900-talet. Ett av de områden där beräkningar tidigt var nödvändiga var
sjöfarten, som behövde tabeller för navigation.159 Långt in på 1900-talet
användes större grupper av personer som för hand fick ta fram underlaget
för tabellerna. Därav kommer engelskans ”computer”, som var betäckningen
för en person som arbetade med beräkningar.160 Detta var ett monotont och
tidskrävande arbete. Tabellerna blev ofta felaktiga, antingen genom
felräkningar eller när de trycktes. Redan under första delen av 1800-talet
gjordes därför försök att bygga en maskin som kunde automatisera arbetet.
På 1820-talet fick engelsmannen Charles Babbage i uppdrag av brittiska
staten att utveckla maskinen. Babbage kallade maskinen för
”differensmaskinen” men han lyckades aldrig att färdigställa maskinen.161

159 Akera & Nebeker (2002) s. 51, Campbell-Kelly (2004) s. 3f.
160 Campbell-Kelly (2004) s. 4f, Ceruzzi (2000) s. 1.
161 Campbell-Kelly (2004) s. 7, Williams (2002b) 12f.
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Det fanns två problem; dels var Babbage före sin tid ur tekniskt hänseende,
då många av de mekaniska lösningarna som krävdes låg långt i framtiden,
dels hade Babbage allt för stora visioner. Babbage kom under arbetet med
differensmaskinen på idén att bygga en maskin som skulle kunna beräkna
alla typer av matematiska problem. Han kallade maskinen för
”analysmaskinen” och detta måste betraktas som det första
datorprojektet.162
Maskinen var ett ambitiöst och komplicerat projekt, men det stora
problemet kanske främst var att det var få som förstod nyttan med den. Det
gjorde att Babbage aldrig fick någon finansiering till sitt visionära projekt.163
En av de få som förstod visionen var brittiska matematikern Ada Lovelace.
Kvinnor var vid denna tid sällsynta inom akademin och Lovelace publicerade
aldrig någon egen text om maskinen. Hon översatte en text om
analysmaskinen och lade till utförliga noter där hon beskrev och förklarade
olika aspekter av maskinen. I noterna finns matematiska resonemang som är
en av de första beskrivningar som finns av datorinstruktioner eller
datorprogram.164
Något som kan vara intresseväckande ur svensk synvinkel i fallet med
”differensmaskinen” är att den första fungerande maskinen som tillverkades
färdigställdes av svenskarna Georg och Edvard Scheutz. De hade inspirerats
av Babbage, men skapade maskinerna efter en helt egen design. De
tillverkade under 1840- och 1850-talet ett antal maskiner. De blev aldrig
någon ekonomisk framgång, utan svenskarna fick istället stora finansiella
problem.165

4.2

De första datorerna

Andra världskriget var en avgörande faktor för utvecklingen av
datormaskinerna. Det var flera områden där omfattande beräkningar blev
intressanta, t.ex. vid kodbrytning och beräkningar för nya vapentyper. Den
tekniska utvecklingen var mycket snabb inom vapenindustrin med nya typer
av vapen och ammunition, vilket gjorde att de mänskliga ”computers” inte
kunde räkna fram nya tabeller för t.ex. projektilbanor tillräckligt snabbt.166

162 Campbell-Kelly (2004) s. 9, Williams (2002b) s. 12f.
163 Campbell-Kelly (2004) s. 47f, Williams (2002b) s. 13f.
164 Campbell-Kelly (2004) s. 48, Lee (2002) s. 80.
165 Lindgren & Lindqvist (1982) s. 207f , s. 213, Williams (2002b) s. 12 f.
166 Akera (2002) s. 63, Campbell-Kelly (2004) s. 69-73.
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Under kriget utvecklades olika typer av datorer. Datorer som Z3, ENIAC,
EDVAC, EDSAC och Colossus MARK 1 utvecklades under från 1940 fram till
1995. De hade inte alltid de funktioner som karaktäriserar en dator idag,
men de kunde användas för att beräkna olika typer av matematiska problem.
Dessa datorer var stora enheter som bestod av tusentals vakuumtuber och
fyllde stora salar (se bild 1). Att utveckla dessa datorer var omfattande
projekt som ofta drog ut på tiden och blev mångdubbelt dyrare än
planerat.167
Bild 1. EDSAC-datorn 1948

Källa: Copyright Computer Laboratory, University of Cambridge. Reproduced by permission.
http://www.cl.cam.ac.uk/Relics/archive_photos.html#Copyright_Licencing.

Även i Sverige startades olika datorprojekt. I Stockholm stod den första
datorn BARK klar 1950 och följdes av BESK 1954; i Lund invigdes SMIL
1956.168 BESK var tekniskt avancerad och en av de snabbaste datorerna i

167 Akera (2002) s. 65, Campbell-Kelly (2004) s. 106.
168 Hallberg (2007) s. 142, s. 162, s. 172.
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världen när den var färdig.169 De tidiga datorerna blev inte någon
kommersiell framgång då de ofta hade brister och var inte alltid tillförlitliga.
De hade också konkurrens från äldre och mer beprövade tekniker som
mekaniska hålkortsräknare.170
Datorerna var fram till 1950-talet laboratoriemaskiner som bara ett
begränsat antal personer hade tillgång till. Under 1950- och 1960-talen kom
dock företag som Electronic Control Company och IBM att utveckla datorer
för en något bredare marknad. Ökade krav på snabba beräkningar även inom
förvaltningen och den civila sektorn hade skapat en potential för att
kommersialisera datorerna. Bland annat medförde flygets snabba expansion
att de analoga bokningssystemen med personer som skötte bokningarna blev
svårhanterliga.171 Företagen kunde också dra nytta av utvecklingen av
transistortekniken vilket gjorde att datorerna kunde bli effektivare, billigare
och mindre.172
Den tidiga datorteknologin utvecklades i en akademisk ingenjörsmiljö
som historiskt varit mansdominerad.173 Trots att datorerna skapades i dessa
manliga miljöer var utvecklingen av mjukvaran ett område där flera kvinnor
haft framträdande roller.174 Vid de tidiga datorerna, som ENIAC, anställdes
kvinnor för att sköta operationen vilket innefattade programmeringen av
datorerna (se bild 2). I början ansågs arbete med hårdvara vara ett manligt
yrke medan programmeringen, som inte ansågs kräva lika mycket
professionell kunskap, var ett yrke för kvinnor.175 Programmering kräver
likväl stor förståelse för hur datorerna fungerar och programmerarna hade
ofta lika god kunskap om datorerna som ingenjörerna.176 En av de mest
framstående kvinnliga programmerarna var matematikern Grace Hopper
som var en av dem som utvecklade och starkast propagerade för de
automatiserade programspråkens fördelar.177 Trots att programmeringsyrket
ansågs vara ett kvinnligt yrke under de tidiga åren och att det har funnits
möjligheter för kvinnor inom fältet, har antalet verksamma kvinnor varit
begränsat. Männen har dominerat inom detta område.178

169 Hallberg (2007) s. 167.
170 Akera (2002) s. 71, Campbell-Kelly (2004) s. 77, s. 117 , s.141.
171 Campbell-Kelly (2003) s. 42.
172 Randell (2002) s. 42f, Campbell-Kelly (2003) s. 199, Ceruzzi (2000) s. 130.
173 Sundin & Berner (1996) s. 119f.
174 Akera (2002) s. 65, Kirkup (1992) s. 269, Perry & Greber (1990) s. 86.
175 Light (1999) s. 464, s. 469.
176 Light (1999) s. 470f.
177 Campbell-Kelly (2004) s. 169, Ceruuzi (2000) s. 81f, Perry & Greber (1990) s. 86.
178 Perry & Greber (1990) s. 87.
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Bild 2. Två av de kvinnliga operatörerna vid ENIAC-datorn

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Two_women_operating_ENIAC.gif.

Ett av de stora problemen med användningen av datorerna var att skapa
mjukvara. Datorerna var programmerade i tämligen olika abstrakta
maskinspråk och vid första försöket blev det lätt något fel i koden.
Programmerare fick då gå igenom koden och finna eventuella fel (så kallad
debugging). Detta kunde vara kostsamt och tidskrävande då datorerna i
laboratorierna bokades under kortare perioder för en körning.179 Lösningen
på problemet var de automatiserade programspråken som FORTRAN,
COBOL eller BASIC som standardiserade vanliga kommandon och gjorde
det betydligt lättare att programmera.180
Ett annat tekniskt problem med mjukvaran var begränsningar i
hårdvaran. Varje dator hade en unik utformning och det fanns inte någon
standardisering för hur programmen skulle exekveras. När ett företag som
IBM utvecklade en ny modell för marknaden resulterade det i att de fick
skriva om alla program för den nya datorn.181 IBM investerade stora summor
för att utveckla en standardisering och introducerade 1964 operativsystemet

179 Campbell-Kelly (2004) s. 166f.
180 Campbell-Kelly (2004) s. 169ff, Mahoney (2002) s. 95f.
181 Campbell-Kelly (2004) s. 123.
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OS/360 som kunde användas på alla deras datorer. Det nya systemet blev en
framgång för IBM, som i och med detta kunde tillverka datorer i olika
prisklasser till varierade segment av marknaden utan stora
utvecklingskostnader för mjukvara.182 Datorerna hade utvecklats till
kontorsmaskiner som automatiserade och underlättade många tidskrävande
moment.

4.3

Persondatorerna

Intresset för datorerna ökade under 1960-talet, men de var fortfarande för
dyra för att vara tillgängliga för privatpersoner. Det fanns ett intresse och en
efterfrågan på billigare datorer och en marknad utvecklades på 1970-talet.
Den absolut viktigaste förändringen av datorindustrin kom i och med
persondatorernas utveckling. Det var nya industrier som banade väg
utveckling och inte äldre datorföretagen. Utvecklingen av integrerade
kretsar, en krets med många olika delar på, hade utvecklats inom
elektroniksektorn. Kretsarna gjorde det betydligt billigare att producera
olika elektroniska produkter som miniräknare, klockor och tv-spel.183
Bild 3. Den första persondatorn Altair 8800

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altair_Computer_Front_Panel.jpg.

182 Campbell-Kelly (2004) s. 128, s. 178, Mahoney (2002) s. 97.
183 Campbell-Kelly (2004) s.199ff, Ceruzzi (2002) s. 110ff.

64

De första persondatorerna kom ut på marknaden vid mitten av 1970-talet.
Dessa kostade bara ett par 1 000 kronor till skillnad mot 100 000-tals
kronor som datorerna hade kostat tidigare. De var svåra att använda och det
fanns egentligen få program som var användbara. Den första persondatorn
Altair 8800 (bild 3) fick köparen montera själv och användningen var
begränsad då den t.ex. varken hade tangentbord eller skärm.184 Det ansågs
vara osannolikt att persondatorerna skulle slå igenom då de var komplexa
och krävde programmeringskunskap. Det fanns emellertid tillräckligt många
entusiaster för att de skulle sälja och det uppstod en livaktig subkultur med
bland annat datorklubbar där datorintresserade träffades, utbytte
erfarenheter och utvecklade nya tekniska lösningar.185
Mot slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet lanserades flera mer
lättillgängliga modeller som även började attrahera intresserade utanför
hobbykretsar. Apple var ett av de första företagen som producerade en
framgångsrik modell, Apple II (bild 4).186 Vid mitten av 1980-talet hade
många tillverkare introducerat modeller och persondatormarknaden
expanderade. Spektrum, Vic-20, NEC PC-8001, Atari 400, Amstrad CPC,
Commodore 64 och något senare Amiga var några av de tidiga populära
datorerna.187 Spridningen av datorerna var ojämn och ett företag som
Commodore fick en stark ställning men sina datorer i Europa men fick inte
lika starkt genomslag på den amerikanska marknaden.188
Amiga-datorer (Commodore hade köpt upp Amiga Corporation 1984)
hade som flera andra tillverkare satsat på att bygga en maskin som var
fokuserad på grafik och ljud.189 Detta gjorde att den lämpade sig bra för spel
vilket gjorde den populär och Amigan sålde i miljontals exemplar.190 I
Sverige blev en av de första framgångsrika datorerna den Luxortillverkade
ABC-80 som kom ut i slutet av 1970-talet och såldes i över 10 000 exemplar.
Ett speciellt användningsområde för denna dator var i skolornas
datorundervisning. Datorn var lättanvänd och hade svenska manualer. I
Sverige blev detta startskottet för många ungdomars datorintresse.191

184 Campbell-Kelly (2004) s.199, s. 213f, Langlois (1992) s. 10.
185 Ceruzzi (2000) s. 224ff, Ceruzzi (2002) s. 111f, Langlois (1992) s. 11.
186 Ceruzzi (2000) s. 263ff, Foster (2005) s. 18f.
187 Foster (2005) s. 106-111.
188 Kepos (1993) s. 95-97.
189 Kepos (1993) s. 97.
190 Bagnall (2005) s. 423f, Foster (2005) s. 106-111.
191 Jörnmark et al. (2004) s. 84.
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Bild 4. Två av de tidiga persondatorerna Apple II och Commodore
64

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Apple2.jpg,
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Commodore64.jpg.

I
och
med
introduktionen
av
persondatorerna
förändrades
mjukvarubranschen radikalt. Med de nya datorerna försvann praktiskt taget
alla ”barriers to entry” både för företag och privatpersoner.192 Det
resulterade i att det startades många små mjukvaruföretag under slutet av
1970- och 1980-talen fram tills det att produkterna standardiserats vilket
innebar att kostnaderna återigen ökade för att slå sig in på marknaden.193

192 Campbell-Kelly (2004) s. 78-83.
193 Campbell-Kelly (2004) s. 232.
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Med persondatorerna ökade kraven på att göra datorerna lättillgängliga
och användbara. Det krävdes också att mjukvaran utvecklades och blev mer
intuitiv och lätta att använda. De tidiga operativsystemen hade varit
textbaserade och användarna hade varit tvungna att känna till en mängd
kommandon för att kunna använda datorerna. Företag som Apple och
senare Microsoft började utveckla grafiska gränssnitt till sina
operativsystem. Det var system som gjorde att användaren kunde klicka sig
fram med hjälp av en mus istället för att skriva kommandon.194
Från mitten av 1990-talet började också Internet användas av allt fler
personer. Nätverkstekniken hade börjat utvecklats för militära ändamål på
1950-talet och sedan fortsatt att utvecklas inom den akademiska världen.195
Internet öppnade flera användningsområden och ökade nyttan av datorerna
för många vilket skapade en större efterfrågan på persondatorer. Internet
förvandlade datorn från en ”mjukvaruspelare” till att kunna användas bland
annat som kommunikationsverktyg, mediekanal och handelskanal.
Teknikförminskning har också gjort det möjligt att ha datorkraft i ett stort
antal produkter. De senaste 10 åren har mobiltelefoner och andra
handhållna apparater en datorkraft som långt överstiger de tidiga datorerna
och kan använda nedbantande versioner av samma program som vanliga
datorer.

4.4 Moores lag
Datorernas kapacitetsutveckling har varit spektakulär och påverkat
samhället på flera nivåer.196 Den snabba tekniska utvecklingen brukar
beskrivas med hänvisning till ingenjören Gordon E. Moore som startade
Intel på slutet av 1960-talet. Moores lag stipulerar en halvering av priset på
en krets och dessutom en utveckling som möjliggör en dubbling av antalet
komponenter som ryms på en krets sker jämt över tid.197 Från Moores
prediktioner har lagen reviderats, idag hävdas ofta att processorkraften har
utvecklats genom en halvering av priset och en fördubbling av antalet
transistorer ungefär var 18:e till 24:e månad, se diagram 2.198

194 Campbell-Kelly (2004) s. 222, Barnes (2002) s. 141ff.
195 Daling & Thomassen (2006) s. 16f, Kline et al. (2003) s.95, Castells (1998) s. 357.
196 Helpman & Trajtenberg (1998) s. 114.
197 Moore (1965).
198 Jörnmark & Ramberg (2004) s. 180.
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Diagram 2. Antalet transistorer på en Intelprocessor (1971-2004)
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Källa: www.intel.com.

Moores lag är naturligtvis inte helt oproblematisk. Ett särskilt problem är
dess deterministiska karaktär. Det är orimligt att tro att den tekniska
utvecklingen skulle vara given för all framtid. Förändringshastigheten
påverkas också av utvecklingen inom andra områden. Minnes- och
lagringskapaciteten måste utvecklas för att göra processorutvecklingen
relevant. Det kanske viktigaste området är mjukvaran. Om den inte
utvecklades vore landvinningarna inom processortekniken oanvändbara och
ointressanta.199 Många av de vanligaste applikationerna använder inte
speciellt mycket av den processorkraft som erbjuds, något som många
grafiktunga program som spel faktiskt gör. I detta arbete är Moores lag
främst relevant som en metafor för att utvecklingen har gått snabbt, något
som i sin tur har påverkat förutsättningarna för alla industrier som är
beroende av datorerna. Dessa företag lever under ett konstant
förvandlingstryck och måste utveckla sin verksamhet och produkter för att
följa utvecklingen. De produkter som företagen utvecklar kommer dessutom
att ha en kort livstid och måste avyttras under en kortare period då de
annars kommer att bli avskrivna som omoderna. Ett exempel skulle kunna
vara de som utvecklar mjukvara, dessa företag har konstant kunnat utveckla
allt större och mer avancerade program. Från 1980-talet har stationära

199 Se liknande resonemang i Hughes (1983) s. 2, Mowery & Rosenberg (1999) s. 111.
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datorer blivit flera tusen gånger snabbare vilket har gjort det möjligt att
utveckla program med grafiska gränssnitt som kan utföra många fler
uträkningar.

4.5

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har datorn utvecklats genom flera tekniska
landvinningar som möjliggjort sänkta priser och ökat tillgängligheten. Det är
möjligt att göra en grov indelning av datorernas utveckling i fem perioder.
Den första perioden är förhistorien då egentligen bara idéer och visioner om
datorer fanns. Vad som närmaste liknade en dator var de mekaniska
räknemaskinerna. Denna period sträcker sig från 1800-talet fram till slutet
av 1930-talet. Den andra perioden är introduktionsfasen med de första
datorerna från 1940-talet in på 1950-talet. Dessa datorer var tämligen
opålitliga och bestod ofta av vakuumtuber med begränsad livslängd.
Datorerna var mycket dyra och spridningen var mycket liten. Den tredje
perioden skulle kunna klassas som den första spridningsfasen. Datorerna
började baseras på transistorteknik som var billigare och mer tillförlitlig.
Datorernas spridning ökade och de kom att användas av allt fler företag.
Denna period startar på slutet av 1950-talet och sträcker sig fram mot 1970talet. Den fjärde perioden är fasen då de integrerade kretsarna utvecklades
och gjorde elektronik billigare. Priset på en dator sjönk så mycket att
hushållen kunde köpa en. Spridningen var till viss del hobby- och
entusiastdriven. Denna period sträckte sig från 1970-talet fram till 1990talet. Den femte perioden är den fas vi befinner oss i nu där spridningen
ytterligare har fördjupats. Förminskningen, den allt billigare tekniken och de
utvecklade kommunikationskanalerna har gjort det nästan mer regel än
undantag att ha tillgång till någon form av dator och/eller annan artefakt
som har datorkapacitet inbyggd.
Även om de tekniska förändringarna varit omfattande och
användningsområdena ser annorlunda ut idag än för 60 år sedan bör
utvecklingen inte beskrivas som linjär utan snarare som en komplementär.
Ingen teknik försvinner helt med tiden utan de nya teknikerna läggs till och
utvecklas vid sidan av de gamla. Moores lag gör dessutom datorutvecklingen
till ett bra exempel på Schumpeters kreativa förstörelse. Genom att lagen har
det funnits ett konstant tryck på alla industrier att anpassa och utveckla nya
innovationer kring den digitala tekniken. I övergångarna till nya tekniska
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paradigm har äldre företag ofta haft svårt att ställa om och har då drabbats
av förstörelse.200
Som en följd av teknikutvecklingen har relationen mellan kostnaderna för
hårdvara och mjukvara ändrats. Under den andra fasen var kostnaderna för
hårdvara mycket höga men över tid har de blivit allt lägre.201 Det var inte
förrän på 1990-talet då hårdvaran började standardiseras som kommersiell
mjukvara på allvar slog igenom.
Det följande kapitlet behandlar den internationella spelindustrins
utveckling. Dess utveckling är nära sammankopplad med utvecklingen av
den digitala tekniken som med sin snabba utveckling skapat nya
förutsättningar för speltillverkarna.

200 Ett ekonomisk historiska paradexempel är svenska föreraget Facit som missade digitaliseringen. Ett mer
datornära exempel är utvecklingen av hårddiskar där äldre företag har haft kroniskt svårt att ställa om till
produktion av de allt mindre diskarna. Se Christensen (2000) s. 17.
201 Mahoney (2002) s. 91f, Ceruzzi (2000) s. 81f.

70

5 Spelindustrins utveckling från OXO
till World of Warcraft
Sverige är ett litet land med en elektronikindustri med inriktning mot
industrielektronik som i mindre utsträckning är inriktad på
konsumentprodukter. Det har skapat en situation där den svenska
spelindustrin i stort har varit beroende av teknikutvecklingen på den
internationella marknaden. Dessutom är den svenska konsumentmarknaden
för spel begränsad i storlek, vilket också gjort att de svenska företagen varit
tvungna att anpassa sin produktion till efterfrågan på den internationella
marknaden. För att kunna förstå den svenska industrins utveckling blir det
således viktigt att studera den internationella spelindustrins utveckling.
Syftet är att ge en förståelse för hur företagandet utvecklas och hur
industrin förändras som en följd av den tekniska utvecklingen. Utifrån
denna aspekt skall kapitlet ses som en fördjupning och utvidgning av kapitel
4. Detta kapitel behandar den specifika påverkan som den tekniska
utvecklingen haft på spelindustrin. Fokus kommer även att ligga på
marknadens förändring och expansion. Kapitlet kommer även att behandla
hur utvecklingen inom dessa två områden har bidragit till att
konkurrensförhållanden och arbetsdelning över tid kommit att förskjutas på
makronivå mellan olika länder, men också mellan olika aktörer inom
spelindustrin. För att ge en övergripande bild av industrins utveckling
beskrivs de företag som varit mest inflytelserika och tekniskt drivande under
olika perioder. Detta innefattar beskrivningar av hur hårdvaran har
utvecklats samt spelens tekniska utveckling.

5.1

De tidiga idéerna och försöken med spelmaskiner
(1700-1947)

Idéerna och viljan att skapa maskiner som kan spela och tävla med
människor har funnits långt innan de första datorerna existerade. Schack var
ett av de spel man tidigast var intresserad av att försöka automatisera.
Schack är ett komplext spel vilket gör det svårt att mekanisera. Redan på
1700-talet turnerade Wolfgang von Kempelen med sin schackmaskin ”The
Turk”. Maskinen var en bluff och spelades egentligen av en person som satt i
maskinen (se bild 5).202 Det dröjde länge innan den första fungerande
schackmaskinen blev en realitet.

202 Atkinson (1998) s. 15, Levy(2006) s. 18.
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Bild 5. Kopparstick av The Turk från 1784

Källa: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Turk-engraving5.jpg.

Datorpionjären Charles Babbage var intresserad av spel och hade planer på
att skapa ett spel för att finansiera sina försök att skapa den analysmaskin
som tidigare nämndes i kapitel 4. Babbages planer var inte helt orealistiska
då spelet han funderade på att konstruera var ett mindre komplext
luffarschackspel.203 Han spekulerade också i att den riktiga analysmaskinen
skulle kunna spela schack.204 Ada Lovelace var något mer visionär i sina
förutsägelser om maskinen då hon insåg att den skulle kunna spela musik
och visa bilder och förutsåg maskinernas förmåga att användas till digital
underhållning.205
Den spanske uppfinnaren Leonardo Torres y Quevedo utvecklade flera
mekaniska schack under slutet av 1800-talet, bland annat El Ajedrecista som
visades upp i Paris 1914. Dessa maskiner kunde dock inte spela kompletta
matcher utan bara några enstaka drag.206 Runt 1950 hade ingenjören och

203 Campbell-Kelly (2004) s. 50, Levy(2006) s. 12.
204 Atkinson (1998) s. 20, Levy (2006) s. 12.
205 Gere (2002) s.24.
206 Atkinson (1998) s. 20f , Levy(2006) s. 19, Montfort (2004) s. 76.
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schackpionjären Claude Shannon skapat en något mer avancerad
schackspelande maskin vid Massachusetts Institute of Technology (MIT).207
Att skapa ett fungerande spel var komplicerat på grund av mekanikens
begränsningar.

5.2

De första datorspelen (1947-1972)

Mot slutet av 1940-talet stod de första stordatorerna klara vilket
underlättade spelutvecklingen och gjorde det möjligt att skapa ”riktiga”
datorspel. Datorerna var utvecklade för helt andra uppgifter och mer seriösa
ändamål, men det dröjde inte länge förrän det skapades spel på de datorer
som fanns både i Europa och USA.
I relation till utvecklingen av schackspel bör också ingenjören Kondrad
Zuse (skaparen av de tidiga tyska Z-datorerna) nämnas. Redan under mitten
av 1940-talet utvecklade Zuse det första programmeringsspråket Plankalkül.
Det intressanta ur spelhänseende är att ett av de program Zuse skrev ner,
utan att implementera, var ett fungerade schack-program.208
I spellitteraturen diskuteras vilket som är det första datorspelet.209
Osäkerheten beror på att lite material finns bevarat och att spelen
utvecklades på flera platser samtidigt. En av kandidaterna är det spel som
Thomas T. Goldsmith Jr., Cedar Grove och Estle Ray Mann tog patent på
1947. Det var en typ av krigsspel som skulle simulera att spelaren avfyrade
missiler mot ett flygplan.210 Ett annat tidigt spel var OXO skapat av
Alexander S. Douglas i Storbritannien. Douglas skrev sin avhandling om
människa-datorinteraktion och spelet var en del av Douglas avhandling.211
Spelet var en version av luffarschack och spelades på ett oscilloskop. Spelet
verkar ha funnits redan 1948 även om Douglas avhandling var klar först
1952.212
Försöken att skapa ett schackspel fortsatte på de tidiga datorerna. En av
pionjärerna inom detta fält var matematikern Alan Turing. Hans program
Turochamp från 1948 som skapades till Mark 1-datorn var ett av de första
försöken, men programmet färdigställdes aldrig helt. Dietrich Prinz skapade
ett schackprogram till samma dator 1951, men det kunde inte spela hela

207 Mastering the game [2007-11-26], Levy (2006) s. 71.
208 Levy (2006) s. 71.
209 Baer (2005) s. 5, Rutter & Bryce (2006) s. 22, Demaria & Wilson (2002) s. 10f, Poole (2000) s. 29.
210 Se United States Patent and Trademark Office patent no 2455992, [2007-11-26].
211 Rojas & Hashagen (2000) s. 403 Cordeschi (2002) s. 174f.
212 Renfro (2004) s. 119.
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partier.213 Året därefter, med uppmuntran av Turing, skapade Christopher
Strachey ett program som kunde spela dam. Dessa spel skapades inte i rent
underhållningssyfte, utan det fanns en teoretisk användning av
programmen. Claude Shannon skrev i en artikel från 1950 om spelen som en
väg till att utveckla artificiell intelligens.214
Ett annat tidigt spel som inte hade schackanknytning var spelet Nim som
visades på en festival i Storbritannien 1951. Spelet visades upp som reklam
för Ferrantis Mark-datorer. Datorerna själva var egentligen ingen bra reklam
då inget intressant hände när de arbetade med matematiska problem. Spelet
var en bra lösning, då det fungerade bättre som reklam för Ferranti och
bestod av en specialbyggd mindre dator som kallades Nimrod.215 Nim är ett
matematiskt spel som är tämligen enkelt; spelarna drar stickor ur flera högar
och skall försöka ta den sista stickan.216
Ett av de tidiga spel som senare kom att få en stor betydelse, var spelet
Tennis for two. Det skapades 1958 av William Higinbotham som arbetade på
Brookhaven National Laboratory i USA. Spelet bestod av två streck som
kontrollerades av spelarna. Målet var att få en boll att studsa förbi
motståndarens streck (se bild 6).217
Bild 6. Tennis for two från 1958

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Tennis_for_Two.jpg.

213 Teuscher (2004) s. 332f, Copeland (2005) s. 125f.
214 Shannon (1950), Montfort (2004) s. 78.
215 Boden (2006) s. 155, Montfort (2004) s 78, Cordeschi (2002) s. 174f.
216 Levy (2006) s. 22.
217 Rutter & Bryce (2006) s. 22, Herman (2001) s. 5f.
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Det kanske mest kända av de tidiga spelen, då det var det första som fick en
viss spridning, är Spacewars, som skapades på MIT 1961 (se bild 7).
Spacewars skapades av Steve Russell som fick hjälp av andra medlemmar i
Tech Model Railroad Club. Genom klubben hade medlemmarna tillgång till
skolans tre datorer. Datorer var sällsynta vid den här tiden och bara ett fåtal
universitet hade tillgång till dem. I själva spelet skulle två personer styra
rymdskepp och försöka skjuta ner den andres skepp. Datorerna hade inte
dagens typ av lagringssystem utan spelet sparades på pappersremsor.218
Bild 7. Spacewar från 1961

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Spacewar%21-PDP-1-20070512.jpg.

Även om datorerna fortfarande var otympliga och dyra blev datorerna under
1960-talet mer tillgängliga då flera nya tillverkare och modeller kom ut på
marknaden, vilket gjorde att det skapades allt fler spel.219 Det uppstod aldrig
några företag som sålde spel och de som tillverkade spelen verkar inte ha sett
någon potentiell marknad för spelen.220 Det stora hindret var att datorerna
var dyra och spridningen var liten, vilket gjorde att ett spel aldrig skulle ha
kunnat uppnå den kritiska massan av maskiner som behövdes för att det
skulle kunna generera några större inkomster. Datorerna fanns dessutom på

218 Demaria & Wilson (2002) s. 12f, Kent (2001) s. 19f.
219 Campbell-Kelly (2004) s. 201.
220 Kent (2001) s. 20.
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universitet och på företag där de användes för olika uträkningar största
delen av tiden. Även om det inte skapades en marknad för spel, så var de inte
enbart improduktiv underhållning för ingenjörer och studenter. Spel fyllde
flera olika funktioner: de användes i marknadsföring och var en grund för att
testa och utveckla artificiell intelligens. Dessutom kom ett spel som
Spacewars att användas till PDP-datorerna för att testa utrustningen.221
Sammanfattningsvis har datorspelen funnits så länge som det funnits
datorer. Intresset för spelen fanns redan tidigare men datorerna
möjliggjorde och underlättade utvecklingen. Det var mycket enklare att
utveckla spel till datorerna än att försöka skapa mekaniska motsvarigheter.
Spelen utvecklades och användes i olika syften även om de inte var den
applikation som datorerna var utvecklade för.

5.3

Spelindustrins uppkomst och diversifiering (19721982)

Utvecklingen av de integrerade kretsarna och mikroprocessorerna i början
av 1970-talet skapade förutsättningar för att en marknad kring spelen skulle
kunna utvecklas. Trots att datorerna fortfarande var dyra fanns det tack vare
utvecklingen inom elektronikindustrin möjligheter att skapa billigare
utrustning för dedikerade spelmaskiner. Under perioden uppstod två
utvecklingsdrag, först utvecklingen av marknader kring arkad- och
hemmakonsoler och något senare en kommersiell produktion av spel till
persondatorn.
Ingenjören Nolan Bushnell hade en vision om att använda den nya
tekniken för att kommersialisera spelen. Bushnell hade under sin
universitetsutbildning spelat Spacewars och ville utveckla en version av det.
Hans idé var att försöka använda de nya mikrodatorerna men de var
fortfarande dyra. Med hjälp av billiga komponenter utvecklades ett dedikerat
system som bara kunde användas till spelet.222 1971 sålde Bushnell sin
version av Spacewars till Nutting Associates. De producerade 1500 arkadspel
som såldes till olika barer och flipperhallar i USA.223 Maskinens kabinett
hade en futuristisk design med en 13 tums inbyggd TV. Spelet var ingen stor

221 Kent (2001) s. 20, Haddon (1999) s. 308.
222 Burnham (2001) s. 66, Kent (2001) s. 31, Cohen (1984) s. 29.
223 Kent (2001) s. 34, Herman (2001) s. 10f.
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framgång då spelarna tyckte spelet var för komplicerat.224 Trots avsaknad av
kommersiell framgång var en ny genre född: de digitala arkadspelen.
Bushnell nedslogs inte av detta utan fortsatte att utveckla spel. För detta
ändamål startades företaget Atari 1972. Atari kom samma år att skapa den
första spridda och framgångsrika spelmaskinen. Det var en arkadmaskin och
spelet var en bordtenniskopia av Tennis for two som kallades Pong (se bild
8). Pong ansågs vara en kopia av ett spel som Ralph Baer hade utvecklat på
företaget Magnavox och Atari fick betala licens för Pong.225 Spelet blev
mycket populärt och gav större intäkter än andra flipperspel.226 Då det tog
lång tid att få patent registrerade, kunde andra konkurrenter snabbt kopiera
och tillverka liknande maskiner. När Atari till sist fick patent på den tekniska
lösningen i maskinen var det i praktiken betydelselöst och Atari valde att inte
använda patenträttigheterna mot konkurrenterna.227 På bara några år hade
också en mängd aktörer kastat sig in på marknaden och utbudet av olika
arkadmaskiner växte snabbt.228
Bild 8. Arkadkabinettet och bild på spelet Pong från 1972

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Pong.png,
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:PongVideoGameCabinet.jpg.

224 Herman (2001) s. 12, Haddon (1999) s. 308.
225 Herman (2001) s. 15.
226 Demaria & Wilson (2002) s. 20, Herman (2001) s. 14.
227 Kent (2001) s. 58f.
228 Haddon (1999) s. 308.
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Spelindustrin blev under denna period internationell. Redan 1973 började
Atari sälja sina spel utanför USA.229 I Japan blev företaget Namco
distributör. Som flera av de japanska spelföretagen hade det startat inom
leksaksindustrin. Namco hade sina rötter inom myntmaskinsindustrin och
startade sin verksamhet med köpet av två mekaniska hästar.230 Den
japanska marknaden var tidigt expansiv och det fanns ett stort intresse för
de nya typerna av myntmaskiner.231
Parallellt med att arkadmarknaden växte fram började spel för
hemmabruk att utvecklas. Framgången med Pong skapade draghjälp åt TVföretaget Magnavox och deras projekt Odyssey som började säljas 1974.
Detta var den första spelkonsolen för hemmet. Maskinen blev ingen succé då
många trodde att en Magnavox-TV var nödvändig för att kunna spela
spelet.232 Odyssey levererades med ett antal spel som Ping-Pong, Table
tennis, Volleyboll och Basketball.233
1976 togs ett viktigt steg i utvecklingen av hemmakonsolerna. Fairchild
Camera & Instrument introducerade Channel F (i början kallad Video
Entertainment System). Spelen till denna maskin lagrades på separata
kassetter. Detta var en nyhet som skapade stora möjligheter till förändringar
i industrin. Då kassetterna kunde produceras separat, behövde inte
hårdvaruföretaget och mjukvaruföretaget vara ett och samma. Detta innebar
att en marknad för spelmjukvara kunde skapas och enskilda speltillverkare
som var fristående från hårdvaruproducenterna kunde etablera sig.234
Channel F fick 1977 hård konkurrens från Atari, som lanserade sin
hemmakonsol Atari 2600 (se bild 9). Atari kom med denna konsol att få en
dominerande ställning på konsolmarknaden. Till Channel F släpptes bara 21
spel i motsats till de 100-tals olika spel som tillverkades till Atari 2600.235
1979 blev Activision det första företaget som etablerade sig som enskild
spelutvecklare. Atari hade 1976 sålts till mediajätten Warner
Communications. Övertagandet blev problematiskt och Warner
misslyckades med att finna ett rimligt kompensationssystem för de som
utvecklade spelen och som därigenom genererade de stora intäkterna till
företaget. Activision grundades av missnöjda programmerare som lämnat

229 Kent (2001) s. 73.
230 Demaria & Wilson (2002) s. 368.
231 Kent (2001) s. 74f.
232 Herman (2001) s. 16.
233 Demaria & Wilson (2002) s. 18.
234 Kline et al. (2003) s. 95, Haddon (1999) s. 310.
235 Demaria & Wilson (2002) s. 29.
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Atari. Activision kom istället att tillverka spel till Atari 2600. Det första
spelet lanserades 1980.236
Bild 9. Atari 2600 med kontroller och spel

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Avcs2600_set.jpg.

Trots att hemmakonsolmarknaden tog fart, utgjorde arkadspelen fortfarande
den dominerande delen av industrin och var också mycket lönsam.237
Eftersom arkadmaskinerna var mer tekniskt utvecklade än konsolerna för
hemmabruk, skedde stor del av spelutvecklingen till dessa. Framgångsrika
spel i arkaderna fick ofta uppföljare till hemmakonsolerna. Slutet av 1970talet och början av 1980-talet var framgångsrika år för industrin och flera
”klassiska” spel producerades. Perioden brukar ibland benämnas ”de gyllene
åren”.238 Kline skriver: “By the late 1970s not only the technology of the
interactive gaming but also its cultural content was beginning to blossom.
These were exciting times to be a game designer. Game genres were being

236 Kline et al. (2003) s. 97, Gamasutra: The History Of Activision [2007-11-26], Activision Blizzard [201005-03].
237 Kline et al. (2003) s. 103.
238 Kent (2001) s. 122f.
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invented.”239 Ett av de framgångsrika spelen som producerades var Space
Invaders. Spelet skapades av det japanska myntmaskinsföretaget Taito.
Arkadmaskinen såldes totalt i över 300 000 exemplar.240 I Japan var
maskinen så populär att den skapade en brist på mynt och produktionen av
100 yen-mynt fick ökas.241 Ett annat företag som började utveckla egna spel
var Namco. Man utvecklade 1980 arkadspelet Pac-Man som blev ett annat
mycket framgångsrikt spel. Labyrintspelet, där spelaren skall äta upp prickar
och blir jagad av spöken, har med tiden kommit att bli något av en av symbol
för hela spelindustrin. Spelen hade i stor utsträckning lockat en manlig
publik, men Pac-Man var det första spelet som blev populärt både bland
kvinnor och män.242 Spelet har genom åren släppts i 100-tals olika versioner.
Industrin gick alltså på högvarv och många spel blev kommersiella
framgångar. Flera nya företag kunde etablera sig på den internationella
marknaden. Kline skriver:
“For anyone impressed by the contemporary interactive game industry, it is
sobering to look back at the early 1980s, for relative to other media of the period,
video and computer games were as successful then as they are now. By 1982
worldwide home sales of video games were about three billion dollars. [...] Consoles
had penetrated seven million North American homes; predictions of fifty percent
penetration by 1985 were common. In 1980 Atari accounted for over thirty percent
of Warner Communications operations income.”243

Persondatorns introduktion var betydelsefull för spelindustrins utveckling.
Det hade tidigare krävts tillgång till dyr datorutrustning för att kunna skapa
ett spel, men med persondatorerna kunde vem som helst hemifrån med
grundläggande kunskap om programmering utveckla ett spel. I USA
startades många nya mindre spelutvecklare under slutet av 1970-talet och
början av 1980-talet. Ofta var verksamheten tämligen spartanskt
organiserad. Utvecklingen av nya spel skedde på vanliga datorer i hemmet.
Spelen marknadsfördes sedan med små annonser i datormagasin och
distribuerades i enkla egentillverkade förpackningar från utvecklarnas
hem.244 Den grupp som var mest intresserade av datorerna och spelen var
ungdomar. Flera av de som startade företag under slutet av 1970-talet och

239 Kline et al. (2003) s. 96.
240 Kent (2001) s. 116f.
241 Demaria & Wilson (2002) s. 46, Kent (2001) s. 116.
242 Kent (2001) s. 140f , Herman (2001) s. 52, Haddon (1988) s. 64.
243 Kline et al. (2003) s. 103f.
244 Campbell-Kelly (2003) s. 277.
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1980-talet var unga och ofta män.245 Flera av dessa tidiga spelföretag blev
framgångsrika under en kort period, men kom genom uppköp att försvinna
eller läggas ner. Exempel på dessa företag är t.ex. Infocom, Origin Systems
och Brøderbund. Några av dessa tidiga företag kom att expandera och finns
kvar idag och tillhör de absolut största förlagen eller spelutvecklarna t.ex.
Sierra och Electronic Arts.
Även datortillverkarna var intresserade av spelindustrin. För den vanlige
användaren var de egentliga användningsområdena och nyttan med de
tidiga persondatorerna ganska begränsade. Även om datorerna var
”multiverktyg” var det i stor utsträckning möjligheten att spela som skapade
det stora intresset för datorerna. Datorerna såldes med reklamen att de
kunde utföra seriösa sysslor men de kunde också spela konverteringar av
arkadspel.246
Utvecklingen av olika datornätverk som t.ex. ARPANET skapade
dessutom möjligheter för nya typer av spel. Nätverk kopplade tidigt samman
universitet runt världen och kom snart att användas av datorentusiasterna.
Många använde inte nätverken i vetenskapliga syften utan för att ladda ner
spel.247 Redan i slutet av 1970-talet skapades rollspel som spelades över
nätverken. Dessa spel kom att kallas Multi User Dungeons (MUD) och var
spel där flera spelare spelade textbaserade äventyr tillsammans.248 Många av
datorspelen som utvecklades i väst var ofta digitaliseringar av rollspel och
fysiska brädspelspel, ofta inspirerade av fantasy och science
fictionlitteratur.249
Spelindustrin formerades under 1970- och början av 1980-talet. Den
tekniska utvecklingen gjorde det möjligt att billigare producera teknik, dels
för arkader, dels något enklare maskiner för hemmabruk. Att den första
marknaden för spelet var arkadmaskinerna kan förklaras av att flera spelare
betalar för att använda samma spel, vilket är ett effektivt sätt att nyttja dyr
teknik. En internationell marknad uppstod snabbt. Den kom från början
främst att domineras av amerikanska företag även om några japanska
företag också skördade stora framgångar. Den första generationens företag
var i stor utsträckning äldre väletablerade företag som haft verksamhet inom
andra branscher. Atari var nystartat, men blev uppköpt. I början av 1980talet skedde en stor förändring som dramatiskt påverkade arbetsdelningen

245 Kushner (2003), King & Borland (2003), Campbell-Kelly (2003) s. 277, Demaria & Wilson (2002) s. 118,
s. 158.
246 Kline et al. (2003) s. 183.
247 King & Borland (2003) s. 18.
248 Zackariasson (2007) s. 22, King & Borland (2003) s. 37-42.
249 Egenfeldt-Nielsen (2008) s. 48.
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inom industrin då utbytbara spel på kassett introducerades. Detta medförde
en öppning för en helt ny typ av företag som specialiserade sig enbart på
mjukvara. Från och med denna tid kom nya aktörer att etablera sig på
marknaden som spelutvecklare.
Den absolut största förändringen som persondatorerna medförde var att
de praktiskt taget tog bort alla ”barriers of entry” till mjukvarubranschen.
Från att ha varit tillgängliga för en liten grupp kunde nu alla intresserade
skaffa en dator och börja experimentera och försöka utveckla spel. Även om
arkaderna och hemmakonsolerna var de största formaten öppnade
persondatorerna en tredje teknisk plattform att utveckla spel för. Det
innebar ytterligare en marknad för spelföretagen att expandera i och
konvertera sina spel till.

5.4

Amerikansk industrikris, japanskt övertagande och
europeiskt uppvaknande (1982-1995)

Trots industrins stora framgångar fanns det tecken på att det inte stod rätt
till. Efter den snabba utvecklingen för företag som Atari och Activision
etablerades nya företag. Det var lätt att få riskkapital. Många företag
producerade spel utan att förstå vikten av en bra spelupplevelse och
kvalitet.250
Det fanns dessutom en övertro på den potentiella marknaden för
produkterna. Atari tillverkade i början av 1982 12 miljoner kopior av PacMan, trots att de visste att det bara fanns cirka 10 miljoner konsoler på
marknaden. Spelet höll dessutom låg kvalitet och animationerna hoppade.
Det ledde till att många av de 7 miljoner köparna av spelet blev besvikna.251
Liknande problem uppstod med spelet E.T., som byggde på en dyr licens på
Steven Spielbergs film. Företaget räknade med att spelet skulle bli en succé
med draghjälp från filmens framgångar. Produktionen av spelet forcerades
fram och resultatet blev ett spel som få ville köpa.252 En slutsats var att ett
starkt
varumärke
inte
behövde
betyda
framgång
om
underhållningsvärdet/kvaliteten i spelet var lågt.
Även på hårdvarusidan bromsades utvecklingen upp. Flera av de stora
företagen satsade på att släppa uppföljare till sina tidigare hemmakonsoler. I
slutet av 1982 lanserade Atari sin uppföljare Atari 5200. Utvecklingen av

250 Campbell-Kelly (2003) s. 277, Gamasutra: The History Of Activision [2007-11-26].
251 Kent (2001) s. 236.
252 Kent (2001) s. 239.
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hårdvaran hade gått fort och slutprodukten hade flera allvarliga tekniska
problem.253
Följden blev att kunderna tappade intresset för spelindustrin och både
arkad- och hemmakonsolmarknaderna gick mot en ekonomisk kris.
Företagen stod med gigantiska lager som de inte blev av med och fick i
slutändan kassera miljontals kassetter. Krisen slog hårt mot spelindustrin
och många av de nystartade företagen försvann samtidigt som många av de
större företagen lämnade spelindustrin.254Ataris omsättning minskade med
40 procent mellan 1982 och 1983 och företaget gick med 536 miljoner dollar
i förlust 1983.255 För att hantera krisen försökte spelutvecklare som
Activision hantera krisen genom att bredda, expandera och diversifiera sin
produktion. Persondatormarknaden var en av de marknader som man
försökte expandera till genom att konvertera sina konsolspel till de nya
datorformaten.256
Efter de första årens stora vinster för de första framgångsrika
innovatörerna (entreprenörerna) hade många nya aktörer utan riktig
potential (imitatörer) nu etablerat sig i industrin och det skapade en negativ
utveckling som ledde till att marknaden föll samman. Nedgången förstärktes
av en närmast naiv tro på industrins potential och de låga barriärerna för att
tillverka spel verkade ha skapat en situation där marknaden svämmades över
av undermåliga spel. Hårdvaruföretagen hade dessutom problem med att
utveckla tekniken och att locka över kunderna till en ny generation
hemmakonsoler.
Hårdvaruproduktionen hade fram till kraschen dominerats av
amerikanska företag. Efter 1983 var den amerikanska marknaden nästan
död och de flesta stora företagen hade valt att lämna industrin.
Internationellt fanns emellertid de som trodde på industrin. I Japan hade
Nintendo arbetat med att utveckla en konsol för hemmamarknaden.
Nintendo grundades 1898 och producerat olika typer av spelkort, började
redan under 1960-talet att producera elektroniska leksaker. De hade skapat
en gemensam forsknings- och utvecklingsavdelning för elektronik med
Sharp och Mitsubishi Electric 1964.257 Företaget hade under 1970-talet
producerat flera arkadspel och även ett par enklare hemmakonsoler.
Företagets stora framgångar inleddes med att konsolen Famicom (bild 10)

253 Kent (2001) s. 229f.
254 Campbell-Kelly (2003) s. 280.
255 Kent (2001) s. 240, Kline et al. (2003) s. 105.
256 Gamasutra: The History Of Activision [2007-11-26].
257 Aoyama & Izushi (2003) s. 427.
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(Nintendo Entertainment System i USA och populärt benämnt Nintendo 8bitars i Sverige) släpptes 1983 i Japan. Maskinen hade en förbättrad
arkitektur gentemot föregångarna, bland annat med mer minne och en extra
processor för att generera grafik.258
Bild 10. Nintendo Famicom

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Famicom.jpg.

Den största förändringen och innovationen var att Nintendo, på grund av
den amerikanska krisen, valde att skapa ett slutet konsolsystem där företaget
striktare styrde utbudet. Nintendo skulle, innan spelen släpptes, testa,
godkänna och koda om alla spel så att kopiering försvårades. Konsolens
framgång skapade en nytändning för hela industrin. Famicom följdes upp av
den första framgångsrika bärbara konsolen Gameboy 1989. Nintendos
framgångar fortsatte och år 1990 ägde t.ex. vart tredje hushåll i USA en av
företagets konsoler.259
Nintendo hade också framgångar med nya typer av spel. Aoyama & Izushi
beskriver framgångarna: ”Nintendo’s success over competitors is attributed
to price competitiveness, initial alliances with hit arcade games, as well as
its ability to deliver original mega-hit software such as ‘Super Mario
Brothers’”.260

258 Klien et al. (2003) s. 110f.
259 Aoyama & Izushi (2003) s. 428, Kline et al. (2003) s. 111f.
260 Aoyama & Izushi (2003) s. 427.
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Nintendo lyckades med att skapa nya spelgenrer och ändrade spelens
karaktär. Tidigare hade spelen främst varit uppdelade i olika typer av
bollspel och krigsspel. Nintendo introducerade spel med starka karaktärer
och med en djupare handling. Det kan sägas att spelutvecklingen fram till
dess hade utvecklats av ingenjörer, men från och med nu blev det viktigare
med design och konstnärlig talang.261 Nintendo blev det första företaget som
började expandera med sina produkter in i andra områden. De
marknadsförde bland annat sina varumärken med hjälp av tv-program och
filmer med företagets karaktärer i rollerna. Nintendo visade hur viktigt det
var att skapa kända varumärken och lojalitet för sina produkter. Genom
detta kom de att bygga upp en företagslojalitet bland kunderna (ibland kallas
generationen
som
växte
upp
på
1980-talet
just
för
”Nintendogenerationen”).262
Genom Nintendos framgång förändrades spelindustrin. Nintendo var inte
den enda japanska aktören som trodde på spelindustrin i mitten av 1980talet. SEGA som arbetat med att underhålla arkadmaskiner (därav namnet,
SErvice GAmes) hade också utvecklat digitala spel och presenterade 1986 sin
konsol Sega Master system. SEGA hade problem med att ta sig in på
marknaden då Nintendo hade en alltför dominerande ställning. SEGA
släppte 1989 uppföljarkonsolen Genesis.263 Med denna konsol fick SEGA ett
tekniskt försprång. Företaget använde också en ny aggressivare
marknadsföringsstrategi och valde att rikta in sig på en ny målgrupp.
Nintendo hade riktat in sig på ett ungt konsumentsegment: åtta till fjorton
år. SEGA valde istället att rikta in sig in på åldersgruppen femton till sjutton
år. Förutom prestanda skulle ungdomarna lockas av att företaget erbjöd
våldsammare spel till konsolen.
SEGA fick dessutom hjälp av det rådande handelskriget mellan USA och
Japan under 1980-talet som bland annat innefattade konflikter om
intellektuella rättigheter. 1990 tvingades Nintendo, med hjälp av
antitrustlagarna i USA, att säga upp de monopolistiska licensavtal man hade
med spelutvecklarna. Avtalen hade hindrat företagen från att utveckla spel
för andra konsoler om de ville sälja spel till Nintendos konsoler. Många
amerikanska företag bytte och började göra spel till Genesis. SEGA fick en
stor del av marknaden, framför allt i Europa där SEGA tidigt hade etablerat
sig.264

261 Aoyama & Izushi (2003) s. 437f.
262 Kline et al. (2003) s. 125f.
263 Kent (2001) s. 332, s. 382.
264 Kline et al. (2003) s. 136f.
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Den japanska dominansen stärktes även av framgångar för flera japanska
spelutvecklare. Flera av de spelserier som varit de mest framgångsrika i
historien etablerades under senare delen av 1980-talet. Företaget Square
släppte första spelet i ”Final fantasy”-serien 1987 och Enix kom med första
installationen i ”Dragon Warrior” (senare Dragon Quest)-serien 1986. Båda
spelserierna var rollspel, med vissa skillnader från spelen som utvecklats i
väst. De japanska spelen fokuserade inte på att spelaren själv skulle göra val,
utan hade ofta en styrd handling. Skillnaden var så stor att de japanska
spelen kallades japanska rollspel (J-RPG). En annan av de stora spelserierna
var ”Metal Gear” -serien från Konami. Spelet var nyskapande då det var ett
actionspel men där smygande var ett effektivare sätt att klara sig igenom
spelen än som brukligt var att skjuta alla fiender. Alla dessa spelserier finns
fortfarande kvar idag och är framgångsrika.
Om datorerna innebar ytterligare en plattform för de etablerade
spelföretagen i USA så hade persondatorerna en större betydelse för
industrins utveckling i Europa. I början av 1980-talet började den första
generationen med mer lättanvända persondatorer säljas.
Tv-spelen banade väg för den nya tekniken och hade introducerat digitala
spel i många hem men datortillverkarna hade trots detta en ambivalent
inställning till spelen. De var oroliga för att datorerna skulle bli allt för hårt
förknippade med spel och nöje och då inte ses som mer diversifierade
verktyg som kunde användas i mer seriösa sammanhang.265 I Storbritannien
hade tv-spel inte varit lika framgångsrika som i USA utan persondatorerna
fick istället ett stort genomslag.266 Brittiska datortillverkare såsom Sinclair
Research och Amstrad blev under början av 1980-talet framgångsrika.267
I praktiken innebar detta att hemdatorerna var den första möjligheten för
många att spela spel i hemmet. Detta kom att skapa en efterfrågan på
mjukvara som i sin tur skapade möjligheter för datorkunniga att börja sälja
spel och liknande.268 Ur den stora tillgången på datorer uppstod runt 198283 en inhemsk brittisk bransch då de första spelutvecklingsföretagen
etablerades.269 Med ett par års eftersläpning, ungefär samtidigt som den
amerikanska tv-spelsmarknaden kollapsade uppstod det mindre
spelutvecklare i Storbritannien. Företag som Ultimate Play The Game
(senare Rare), Psygnosis och Argonaut Games var några av dessa tidiga

265 Haddon (1999) s. 310, Haddon (1988) s. 66, Haddon & Skinner (1991) s. 443.
266 Haddon & Skinner (1991) s. 435.
267 Storbritannien hade en datortäthet som var högre än de övriga stora länderna i Europa. Haddon &
Skinner (1991) s. 448.
268 Haddon (1988) s. 69.
269 Haddon & Skinner (1991) s. 437.
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brittiska spelutvecklare. De brittiska spelutvecklarna och deras kulturella
närhet till USA och de amerikanska förlagen gjorde att den brittiska
branschen utvecklades snabbt.270
Även i Frankrike uppstod en mindre spelindustri som med tiden
utvecklades åt ett helt annat håll. Samtidigt som de första brittiska företagen
etablerades i Frankrike spelutvecklingsföretag som ERE Informatique och
Infograms och några år senare företag som Microïds och Ubisoft. Till
skillnad från flera av de brittiska tillverkarna gick flera av de franska över till
förlagsverksamhet och blev framgångsrika inom denna nisch.271
Sammanfattningsvis kan man säga att under skiftade initiativet på
spelmarknaden 1980-talet. Japanska företag tog över tv-spelsmarknaden. De
japanska företagen dominerade marknaden framför allt på hårdvarusidan.
Konsolerna styrdes noggrannare av hårdvaruföretagen vilket gjorde att deras
ställning stärktes. Mjukvaruföretagen kunde inte fritt välja vilken konsol de
ville lansera sina spel till, utan var tvungna att få spelet godkänt av
konsoltillverkaren. Detta höjde kvaliteten på spelen som tvingades hålla en
viss nivå för att få lanseras men det innebar också att olika tekniska
standarder etablerades och konkurrerade med varandra. Persondatorerna
betydde att industrin spreds över Atlanten till Europa där brittiska och
franska företag uppstod. Detta innebar att det som kommit att bli den
dominerade marknadsstrukturen etablerades.

5.5

Storföretagens
kamp
möjligheterna (1995-)

och

de

nya

tekniska

Datorteknikens utveckling under 1990-talet har format spelindustrins
tillväxt. Genom billigare tekniken och ökat användande inom allt fler
befolkningsgrupper har spelindustrin kunnat utnyttja de nya tekniska
förutsättningarna för att öppna nya marknader.
Nintendo bröt i början av 1990-talet ett avtal med Sony om tillverkningen
av en CD-romenhet till Super Famicomkonsolen. Företaget var oroligt för att
Sony skulle kunna ta över spelproduktionen om de fick driva den tekniska
utvecklingen.272 Detta fick Sony att besluta sig för att själva utveckla en
konsol. Konsolen introducerades 1994 i Japan med namnet Playstation (bild
11) och blev en stor framgång och tog snabbt marknadsandelar. Konsolen var
tekniskt avancerad och hade kapaciteten att framställa tredimensionell (3D)

270 Johns (2006) s. 172.
271 Larrue et al (2002).
272 Asakura (2000) s. 25.
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grafik till skillnad från tidigare konsoler. Detta gjorde spelen mer
komplicerade, vilket gjorde att spelutvecklarna kunde utveckla de spatiala
elementen i spelen. Sony gjorde som SEGA och satte fokus för sin
marknadsföring på en äldre konsumentgrupp. Sony fick stor uppbackning
från spelutvecklarna då maskinen var lätt att programmera. Företaget erbjöd
generösa licensavtal till dem som tillverkade spel för Playstation.273
Nintendo hade inte tillräckligt många intressanta spel till sin nya konsol N64
och Sony tog över den ledande platsen inom konsoltillverkningen.274 SEGA,
som det mindre av de tre företagen, kunde inte längre konkurrera och deras
följande konsol, Dreamcast, blev en stor ekonomisk förlust. Det ledde till att
företaget blev tvunget att dra sig ut konsolbranschen.275
Bild 11. Playstation

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:PlayStation.jpg.

Utvecklingen av 3D-tekniken gjorde att helt nya typer av spel kunde
utvecklas. En genre som uppstod var ”first person shooters” (FPS). Denna
genre har med tiden utvecklats och blivit en av de största på marknaden.276
Spelen ”Wolfenstien 3D” och ”Doom” från Id software var två av de
trendsättande spelen inom genren. Spelaren ser spelet från spelkaraktärens
perspektiv och på skärmen ser spelaren främst sitt eget vapen. Spelaren kan

273 Kent (2001) s. 504.
274 Kent (2001) s. 539.
275 Kent (2001) s. 588f, Klein et al. (2003) s. 173f.
276 Kline et al. (2003) s. 146, Kent (2001) s. 559f, ESA: 2007 [2010-05-05].
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röra sig i 3D-miljön och målet är att skjuta de fiender som finns och undvika
att själv bli träffad.277
För att skapa 3D-spelen var företagen tvungna att skapa nya typer av
utvecklingsmiljöer; så kallade grafikmotorer. Den ökade tekniska kravnivån
och komplexiteten drev på arbetsdelningen. Ett företag som amerikanska
Epic utvecklade FPS-spelet Unreal (1998) har sedan kunnat utveckla och
sälja vidare sin Unreal-grafikmotor till andra spelutvecklare.278
En annan viktig teknisk aspekt som har påverkat spelindustrin från mitten
av 1990-talet är utvecklingen av lagringsmedia. Från början var spelen
lagrade på speciella kassetter. Detta var ett snabbt sätt att överföra data från
lagringsenheten till konsolen eller datorn, men det var ett dyrt medium att
producera. När CD-romtekniken utvecklades gav den en rad fördelar. CDromformatet har en lägre överföringshastighet (tiden det tar för
informationen att överföras från CD:n till enheten) men har fördelar med
lägre produktionskostnader och större lagringskapacitet (700mb mot mellan
8mb och 64mb hos
Nintendo 64-kassetterna). Den större
lagringskapaciteten medförde större möjligheter t.ex. kunde orkestermusik
användas istället för digital musik. Dessutom innebar CD-romformatet en
snabbare produktions tid. Produktionstiden för en CD-rom är cirka en vecka
mot två till tre månader från order till färdig produkt för en kassett.279 Den
korta produktionstiden gav företagen möjlighet att producera små
kvantiteter och ständigt känna av marknaden.280 Problemen med
överproduktion vid felsatsningarna kunde minimeras. Nintendos strategi var
att med stark kontroll styra produktionen av spelen och kassetterna. Det var
en anledning till att Nintendo inte gick över till den nya CD-romtekniken.281
De som utvecklade spel till konsoler och gick över till den nya tekniken, som
Sony med sin Playstation, kunde dra nytta av fördelarna.282
Playstation 2 (bild 12) lanserades år 2000 och Sonys framgångar fortsatte.
Playstation 2 använde en DVD-läsare, vilket innebar att mer information
kunde lagras på en skiva (upp till 8,5 gigabyte) och att ägarna kunde
använda maskinen som DVD-spelare. Den drastiska ökningen av
lagringskapaciteten skapade stora möjligheter för spelutvecklarna att
inkludera större mediafiler som ljud och filmer. Sony hade fram till 2007 sålt

277 Kline et al. (2003) s. 143-147.
278 Demaria & Wilson (2002) s. 300.
279 Kline et al. (2003) s. 155f.
280 Aoyama & Izushi (2003) s. 428.
281 Aoyama & Izushi (2003) s. 428.
282 Kline et al. (2003) s. 155f.

89

över 110 miljoner enheter av Playstation 2, vilket tillsammans med
Playstation gör den till en av de mest sålda konsolerna i historien.283
Bild 12. Playstation 2 samt Xbox

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Xbox_and_controller.jpeg,
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Ps2_scph39000.jpg.

Utvecklingen från mitten av 1980-talet fram till början av millenniet
präglades av den japanska obestridda dominansen inom spelindustrin. År
2001 ändrades detta när Microsoft gick in på marknaden med sin Xboxkonsol (bild 12, se ovan). Microsoft hade länge varit involverad i
datorspelsutvecklingen genom att bland annat försöka underlätta

283 Sony Computer Entertainment [2010-05-04].
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spelutveckling till sina operativsystem, då spelen varit ett viktigt
försäljningsargument.284 Att slå sig in på marknaden var inte lätt, men
Microsoft hade tillräckligt mycket kapital för att lyckas. Microsoft räknade
med en förlust på 800 miljoner dollar de första åren.285 Företaget har främst
haft framgångar i Europa och i USA och har sålt totalt cirka 14 miljoner
enheter. Microsoft lyckades genom Xbox att föra datorerna och konsolerna
närmare varandra. Xbox var den första konsolen med en hårddisk.
Dessutom användes samma programmeringsspråk som till PC-spelen vilket
medförde att konverteringar mellan formaten underlättas.
För spelindustrin har Internet inneburit stora möjligheter. Spelare kan
mötas och spela mot varandra eller med varandra över Internet, vilket
möjliggör helt nya typer av spel. Många nya genrer har också vuxit fram. De
kanske mest studerade är de så kallade Massiva multi online-rollspelen
(MMORPG) som växte fram ur MUD-genren. Det första spelet i denna genre
var Ultima Online som utvecklades mot slutet av 1990-talet.286 I dessa
onlinevärldar kan tusentals spelare mötas och spela med sina karaktärer. För
spelföretagen utgör dessa spel en komplex teknisk utmaning, men de
ekonomiska vinstmöjligheterna är stora. I dessa spel köper först användaren
spelet för att sedan ytterligare betala en månadsavgift för användningen. En
kontinuerlig inkomst är naturligtvis attraktivt för företagen som annars har
ganska korta perioder av intäkter. På senare år har spelet World of Warcraft
dominerat denna marknad i västvärlden med över 11 miljoner användare.287
Även andra typer av genrer har kunnat dra nytta av nätverkstekniken. Ett
exempel är FPS-spelen där spelare kan mötas i strider över Internet. Även
konsoltillverkarna har intresserat sig för en uppkoppling till Internet. Xboxkonsolen kunde kopplas upp mot Internet, något som utvecklats till en
standard för dagens konsoler.288
En annan utveckling som följt med nätverksmöjligheterna är att spelen
kan kompletteras och expanderas med tiden. En allvarlig bugg kan
korrigeras genom att spelaren får ladda ner en uppdatering, något som
tidigare var omöjligt annat än att skicka spelaren en ny kassett/skiva. På
samma sätt kan spelen expanderas med nytt innehåll, spelarna kan alltså
gratis eller via en betalning få tillgång till nytt innehåll, t.ex. nya banor eller
nya funktioner. Detta gör att spelets produktionscykel kan förlängas. En tid

284 Kent (2001) s.519.
285 Kline et al. (2003) s. 175.
286 Demaria & Wilson (2002) s. 309f.
287 Blizzard Entertainment [2010-04-26].
288 Kline et al. (2003) s. 175f.

91

efter spelets lansering kan en expansion släppas som förlänger intresset för
spelet och ger ytterligare intäkter.
Allt mer spelmaterial distribueras digitalt vilket har gjort att helt digitala
tjänster växt fram. Xbox 360 (2005) var den första konsolen med en inbyggd
tjänst för digital distribution och alla konsoler, både stationära och bärbara,
har idag fått liknade tjänster. Denna typ av distribution har också etablerats
till datorer där tjänster som Steam och Impulse säljer spel över Internet.289
Mobiltelefonernas prestanda har blivit bättre vilket skapat möjligheten till
mer avancerade spel. Tillsammans med tjänster för digital distribution har
telefonerna också växt fram som en potentiell spelplattform.290
Denna utveckling får en rad drastiska effekter. För det första står den
digitala distributionen i direkt konflikt till den fysiska försäljningen.
Tryckerier, fysisk distribution och spelbutiker ersätts av en hemsida. Detta
omöjliggör en andrahandsmarknad vilket speltillverkarna drar nytta av. En
viktig skillnad är att marginalkostnaden för att sälja ytterligare en titel via ett
digitalt system är närmare noll och risken för t.ex. osålda lager är obefintlig.
Detta gör att helt andra titlar blir intressanta att sälja. Om det fysiska
systemet premierade stora spel som låg på en topplista så kan nu alla typer
av spel säljas. Konkret har mindre spel av små, ofta självfinansierade
utvecklare (sk. Indiespelsutvecklare) fått större möjligheter att nå ut till
kunderna.291
En annan utveckling är att Nintendo valde att gå in i den senaste
konsolgenerationen med en ny strategi. Deras Wii-konsol var i motsvarighet
till konkurrenternas inte lika tekniskt avancerad och Nintendo valde alltså
att inte försöka tävla med hög prestanda. Istället valde företaget en ny form
av handkontroll men framför allt valdes en bredare och mer inkluderade
målgrupp som inte verkar ha några helt tydliga gränser vad gäller både ålder
och kön.

5.6

Sammanfattning

I den amerikanska kontexten fanns först förutsättningar för att en industri
skulle kunna uppstå redan på 1970-talet. Spel hade då utvecklats vid de
stordatorer som funnits främst vid universiteten sedan 1940-talet men det
var de nya integrerade kretsarna som gjorde kommersialiseringen möjlig.

289 Steam [2010-05-02], Impulse [2010-04-18].
290 T.ex. Apples satsning på sen Iphone. Läs också Kerr (2006) s. 60, s 61.
291 Se under ”Indygames” på Steam [2010-05-02].
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Efter kraschen 1982-83 försvann i stor utsträckning hårdvaruutvecklingen
från USA men spelutvecklingen och förlagsverksamheten var kvar.
I den japanska kontexten finns det företag som varit inriktade på leksaker
och andra liknade maskiner som snabbt kastade sig in i spelindustrin vilket
gjorde att den japanska industrin kunde ta över hårdvarumarknaden.
Dessutom kunde de japanska spelutvecklarna etablera sig med nya typer av
spel och genrer, vilket gjorde den japanska marknaden till en stark
maktfaktor. I Storbritannien var situationen annorlunda. Utvecklingen av en
industri var beroende av datortekniken då det inte verkar ha funnits några
nationella hårdvarutillverkare som gett sig in i spelindustrin tidigare.
Spelutvecklingsbranschen växte i Storbritannien med fokus på datorspel.
Samma utveckling skedde i Frankrike med skillnaden att företagen gick över
till förlagsverksamhet. Detta gjorde att redan i mitten av 1980-talet var den
globala arbetsdelningen inom industrin etablerad.
Industrin har under de senaste 50 åren spridits från laboratorier och
universitet
till
en
massmarknad.
Runt
marknaden
har
en
mångmiljardindustri formats där många av de stora multinationella
företagen är viktiga intressenter. Försäljningen har de senaste tio åren växt
kraftigt och i USA omsätter spelförsäljningen idag över elva miljarder dollar
se diagram 3.
Diagram 3. Försäljning av spel i USA miljarder dollar (1996-2008)
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Källa: ESA: 2009 [2010-05-05].

Den tekniska utvecklingen har gått snabbt och spelplattformarna har ändrats
från exklusiva datorer på ett fåtal universitet till persondatorer och
mobiltelefoner som flertalet i västvärlden har tillgång till varje dag.
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Spelindustrins utveckling liknar den tekniska utvecklingen och har inte varit
helt linjär utan industrin har med tiden erövrat allt fler plattformar.
Företagen har lyckats att i flera led använda ny teknik och expanderat
spelförsäljningen till allt fler nya plattformar. Ingen teknikplattform har helt
försvunnit, men nya har uppstått och blivit framgångsrika spelplattformar.
Spel är ett tydligt exempel på den kreativa förstörelsen. Spelen i sig har
utvecklats från några streck på en svartvit skärm till spel med välkända
karaktärer som rör sig i stora digitala världar. För varje spelutvecklare har
det varit viktigt att anpassa sig och dra nytta av den nya tekniken och finna
nya marknader för spelen.
På hårdvarusidan har utvecklingen delvis varit cyklisk, t.ex. introduceras
en ny konsolgeneration ungefär vart femte år, vilket kräver stora
investeringar för att utveckla nya konkurrenskraftiga produkter. Företagen
måste driva utvecklingen mot nya produkter för nya marknadssegment och
snabbt anpassa sig till konkurrenternas agerande. Det har varit svårt för de
dominerade företagen att hålla sin position. Olika tillverkare har använt
olika typer av innovationer för att skapa fördelar, inte sällan har detta
inneburit att hitta nya marknader men även ny teknik för att möjliggöra mer
avancerade spel. Företag som Atari och Sega har inte kunnat följa med i
utvecklingen och har därför slagits ut från hårdvaruutvecklingen.
När det gäller den tekniska utvecklingen är spelen en av de tydligaste
representanterna för effekterna av Moores lag och vad den kan innebära. Få
applikationer använder den tekniska utvecklingen i så stor utsträckning som
spelen. Förändringar i operativsystem och andra applikationer såsom Word
eller Internet Explorer är sällan lika tydliga och spektakulära.
Spel har legat i framkant och ställt höga krav och drivit teknikutvecklingen
framåt. Spelen har konstant ställt krav på utveckling av mer processorkraft,
större minnestillgång, bättre lagringsteknik, snabbare nätverksteknik och
bättre displayteknik. Den viktiga utvecklingen för själva industrin var
utvecklingen av kassettekniken vilken möjliggjorde en helt ny arbetsdelning
inom industrin där renodlade spelutvecklingsföretag kunde växa fram.
Utgår man från de fem faser som datortekniken har gått igenom blir det
tydligt hur spelindustrin har förvaltat och använt de nya förutsättningarna
som utvecklingen har givit (se tabell 2).
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Tabell 2. Den tekniska utvecklingen och spelindustrin
Tidsperiod

Period

Spel

1800 - 1930

Mekaniska maskiner
Försök att utveckla mer avancerade
räknemaskiner
Specialbyggda maskiner för enstaka
ändamål
De första datorerna.
Främst på universitet
Transistorteknik utvecklas
Billigare att tillverka datorer
Spridning till företag
1970 - Integrerade kretsar

Försök att utveckla olika
mekaniska spel.
Främst experiment med
schackspel

Billigare elektronik

De första konsolerna skapas

1940 - 1950
1950 - 1970
1970 - 1990

Spel utvecklas på de tidiga
datorerna.
Spel utvecklas på en rad
olika platser av dem som
har tillgång till datorerna
De billigare delarna gör det
möjligt att utveckla första
arkadmaskinen.

MUD-spel
Nätverkstekniken binder ihop allt fler
universitet
1980- De första persondatorerna
Spridning till datorintresserade
1990 - idag

Persondatorerna innebär
att barriärerna försvinner
för dem som vill utveckla
spel

Mindre och billigare teknik, utvecklade
kommunikationskanaler
Spridning till stora grupper

Spridning av spelen till fler
plattformar

Bärbara datorer, mobiltelefoner

Handhållna konsoler
Mobilspel

Internetspridning

Ökning av onlinespelen
MMO-spel
Digital distribution
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6 Den svenska spelbranschens
utveckling
I detta kapitel studeras den svenska spelbranschens utveckling. Först
beskrivs spelbranschens formering. Det handlar främst om enskilda
individer och de spel som utvecklades utan att det resulterade i någon
kommersiell verksamhet. Därefter beskrivs branschens utveckling från de
första aktörerna på slutet av 1980-talet fram till 2008. Avsnittet är fokuserat
kring utvecklingen inom tre områden: företagen, de anställda och de
ekonomiska resultaten. Beskrivningen i detta kapitel görs utifrån insamlat
datamaterial från de företag som varit aktiva i Sverige. I de olika avsnitten
kommer olika material att användas. Reglerna kring företagens
redovisningskrav påverkar det tillgängliga materialet. I avsnittet om
spelbranschens framväxt omfattas samtliga bolagsformer förutom enskilda
firmor. I avsnitten om de anställda och den ekonomiska utvecklingen ingår
bara aktiebolag då materialet kommer från företagens årsredovisningar.
I den mån det är möjligt kommer en internationell jämförelse att göras.
Jämförelserna är emellertid få och av liten omfattning då den tillgängliga
informationen från andra länder är starkt begränsad. Istället kommer
spelbranschens utveckling främst att ställas mot utvecklingen inom ITbranschen och filmbranschen i Sverige, båda verksamheter som på olika sätt
har likheter med spelindustrin. Utifrån SCB:s näringsverksamhetsstatistik
som bygger på SNI-kategorierna har två branscher som framstår som mest
relaterade
till
spelbranschen
valts
ut
som
referenspunkter:
programvaruproducenter
(SNI-kod
72.210)
och
filmoch
videoproduktionsbolag (SNI-kod 92.110).
Programvaruproducenter är en bransch som på flera sätt liknar
spelbranschen. Programvaruutvecklarnas produkter liknar i stort
spelbranschens och dessutom innefattar produktionen samma element och
har samma förutsättningar, exempelvis den tekniska utvecklingen inom
datorområdet. Det är också relevant att jämföra film- och videoföretagen
med spelbranschen eftersom det är två underhållningsbranscher som har en
liknande struktur och där dessutom produktion och produkterna har
likheter. Spelindustrins struktur är på många sätt en kopia av filmindustrins.
Båda industrierna är uppbygga kring produktionsbolag som sköter
produktion och förlag som äger rättigheter och sköter marknadsföring och
distribution. Alla branscher är uppbyggda genom en blandning av tekniskt
kunnande och kreativitet. En skillnad är att filmindustrin är en betydligt
äldre
och
mer
etablerad
industri
än
spelindustrin
och
programvaruproducenterna.
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6.1

De tidiga svenska spelen och spelkonstruktörerna

Ett av de första svenska datorspelen var det som tillverkades till invigningen
av SMIL-datorn i Lund. SMIL invigdes i november 1956 av dåvarande
ecklesiastikministern Ivar Person. SMIL var en av de första datorerna i
Sverige och var byggd efter ritningarna på BESK från Stockholm. Under
invigningen fick Person spela ett parti Nim mot datorn. Datorn kunde också
underhålla deltagarna genom att spela musik.292 Om detta är det absolut
första datorspelet i Sverige är svårt att veta då lite information finns kvar om
de tidigaste datorerna. Då det vid denna tid inte var möjligt att överföra
program mellan datorer var spelet exklusivt skrivet av någon programmerare
verksam i Lund enbart för SMIL. Det är fullt möjligt att någon
programmerade ett liknade spel vid någon av de andra svenska datorerna
runt denna tid. Internationellt hade flera spel visats upp och spelen hade
dessutom diskuterats i akademisk litteratur så de borde ha varit kända för
akademikerna vid de tekniska institutionerna som utvecklade och använde
datorerna i Sverige. Att de just utvecklade spelet Nim till SMIL är inte
förvånade då det var ett av spelen som visats upp för allmänheten till Markdatorerna några år tidigare i Storbritannien. Dessutom var de matematiska
förutsättningarna för spelet kända och därför var det enkelt för en
matematiker att översätta spelmekaniken till programkod.293
En av de tidiga privata aktörerna i datorbranschen i Sverige var Saab.
Genom dotterbolaget Datasaab utvecklades flera datorer under början av
1960-talet. Företaget utvecklade olika modeller som skulle användas i
militära sammanhang tillsammans med Saabs flygplan men också civilt och
datorer såldes bland annat till Skattemyndigheten.294 En av
programmerarna och teknikerna som arbetade med utvecklingen av
datorerna var Göran K Sundqvist. Då datorerna inte var så intressanta att
visa upp för militärer som skulle se på datorerna fick Sundqvist i uppgift att
utveckla ett spel. Han utvecklade då ett spel som simulerade en missil som
skulle skjutas mot ett mål och där spelaren fick mata in värden för
utskjutsvinkeln och liknande. Datorn beräknade sedan projektilens väg mot
målet och visade banan på ett oscilloskop. Träffades målet visades en
explosion på skärmen.295 Sundqvist utvecklade de grafiska elementen och

292 Hallberg (2007) s. 171f.
293 Levy (2006) s. 22.
294 Halllberg (2007) s. 314, s. 321.
295 Göran K Sundqvist hemsida [2007-11-26]. På sidan under konst visas filmer från 1960-talet spelet och
andra grafiska applikationer Göran K Sundqvist skapade.
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började senare arbeta med olika konstnärer och utvecklade digitala
konstverk.296
På 1970-talet fanns ett antal olika datorer kopplade till universiteten i
Sverige. Vid Stockholms Datorcentral hade Kimmo Eriksson, Olle Johansson
och Vigge Kann, haft tillträde till de spel som fanns där via Erikssons
föräldrar som arbetade med datorerna. De tre var i yngre tonåren när
spelintresset började gå över till ett intresse att programmera egna spel. De
utvecklade under ledig tid spelet Stugan i en första version i slutet av 1970talet. De som arbetade eller hade konto vid stordatorn kunde spela och
diskutera spelet. Spelet fick ett viss kommersiell betydelse då användarna
betalade för tiden de använde Datorcentralens stordator och valde att
tillbringa tid i spelet. Detta medförde att de tre unga utvecklarna kunde
använda spelet som argument för att få gratiskonton vid centralen. Gruppen
vidareutvecklade senare spelet till de nya persondatorerna och spelet
lanserades kommersiellt 1986.297
När persondatorerna introducerades på marknaden i slutet av 1970-talet
och början av 1980-talet, skapades möjligheterna för allt fler att börja
utveckla spel. För många svenskar var det första mötet med datorer
förmodligen ett möte med datorerna från Brittiska Sinclairs såsom Spectrum
från 1982 eller någon av Commodores datorer VIC-20 från 1980 eller
Commodore-64 som släpptes 1982.
En subkultur kring datorerna växte fram kring persondatorerna där
intresserade samlades, något som med tiden verkar ha format en rad av de
tidiga spelutvecklarna. De datorintresserade kopplades samman och utbytte
kunskap och mjukvara genom träffar, datorklubbar och elektroniska
anslagstavlor (BBS:er). Vid mitten av 1980-talet uppstod också flera
datortidningar som Svenska hemdator hacking (senare Svenska
hemdatornytt) och Datormagazin. Läser man igenom dessa tidningar blir det
snabbt uppenbart att spelen var en stor del av datorkulturen då stora delar
av tidningarna ägnades åt spel. De innehåller recensioner av spel men också
reportage om ungdomar som arbetade med att utveckla spel.298
En grupp som porträtterades i tidningarna rörde sig mellan subkulturerna
bland annat genom att göra andra kommersiella spel tillgängliga men också i
vissa fall producera egna spel. Ett exempel på en sådan grupp var Groovy
bits. Gruppen skall ha fått ett uppdrag från ett engelskt företag att utveckla

296 Ernkvist (2008) s. 14, Svensson (2000) s. 66f.
297 Ernkvist (2008) s. 27-36.
298 Nissen (1993) s. 203-208.
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ett spel samtidigt som artikeln beskriver gruppen som en hackergrupp.299
Det har inte varit möjligt att hitta information om spelen som gruppen
utvecklade men de verkar ha släppt ett antal ”demos”.300
Ett demo är en applikation som visar olika typer av grafiska element, så
som text och rörliga objekt, i regel tillsammans med musik. Ett demo skiljer
sig från spel på det sätt att åskådaren inte kan interagera med programmet
utan kan bara se och lyssna.301 Applikationerna var under den tidiga
spelutvecklingen ofta avancerade och utnyttjade stor del av
datorkapaciteten. Ungdomsgrupperna hade den datorkunskap som krävdes
för att kunna göra spel och det sågs som en utmaning att utveckla det mest
avancerade demot. Det verkar som dessa grupper i vissa fall kom att utgöra
en grund för vidare arbete med spel då en del medlemmar från dessa
grupper gick över till spelutveckling och vidare till att starta spelföretag.
En annan intressant aspekt av utvecklingen under tidiga 1980-talet är de
utländska företag som rekryterade en del personer från Sverige. I
Storbritannien fanns en etablerad bransch och flera svenskar rekryterades av
olika brittiska företag. Datormagazin skrev 1987 följande:
”Nästan 99 procent av alla spel som säljs till C:64an kommer från utlandet. Men
bakom många av de utländska titlarna står svenska programmerare. Duktiga
svenska programmerare tvingas nämligen utomlands eftersom det saknas seriösa
svenska programhus.”302

En av dessa tidiga svenska spelutvecklare som rekryterades var Bo
Jangeborg från Göteborg. Han utvecklade två spel till Spectrumdatorerna för
ett brittiskt företag. Det första spelet hette Fairlight, det kom ut 1985 och två
år senare kom en uppföljare.303 Andra exempel på svenskar som fick arbete
utomlands var Staffan Hugemark och Pontus Henningsohn som gjorde
äventyrsspelet Infinite Inferno till Commondore 64.304 Även Karl Hörnell
utvecklade en rad spel under mitten av 1980-talet för de brittiska företagen
Player och Interceptor.305 Något senare, mot slutet av 1980-talet, kom

299 Nilsson (1988).
300 Commedore 64 Scene Database [2007-11-26].
301 En demo skulle idag kunna förväxlas med en animerad film men man måste komma ihåg att datorer på
1980-talet och början av 1990-talet inte hade multimediafunktioner som hantering av ljud och musik.
Presentationerna utvecklades istället genom att programmera effekterna och skapa musiken digitalt.
302 Kaiserlidis (1987a).
303 Jörnmark et al. (2004), Ernkvist (2008) s. 37-40.
304 Enligt artikel ”De gör internationell kariär”.
305 Kaiserlidis (1987a).
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programmerare Andreas Tadic att börja utveckla en rad framgångsrika spel
för det brittiska företaget Team 17.306
Sammanfattningsvis liknade den svenska utvecklingen den i andra länder.
Spel började utvecklas redan till de första datorerna och spelen användes på
liknande sätt i marknadsföringssyfte och för att imponera på besökare och
allmänheten. De som hade tillgång till datorerna verkar delvis ha använt
tillgängligheten för att utveckla spel även för underhållning. På 1980-talet
skedde en dramatisk utveckling då det blev möjligt att utveckla spel för alla
som hade tillgång till en persondator. Det skapades flera olika grupper som
utvecklade spel eller liknade applikationer. Dock hade det inte etablerats
några svenska företag som kunde fånga upp de spelutvecklare som fanns
utan en del rekryterades stället av brittiska företag, då det där redan från
tidigt 1980-tal fanns en etablerad industri.
Med persondatorerna och den kunskap som byggts upp var det nu
egentligen bara en tidsfråga innan det även i Sverige skulle uppstå en
bransch, om än flera år efter de större länderna.

6.2

Den svenska spelbranschens framväxt

Runt mitten av 1980-talet tillverkades ett antal kommersiella spel i Sverige.
Aktörerna var spridda och få rena spelutvecklingsföretag startades i början.
Det var i stället aktörer med olika bakgrund som publicerade spel som
istället utvecklades av enskilda personer. Ett sådant exempel är
spelutvecklaren Arne Fernlund som utvecklade spel till de tidiga
persondatorerna. Via en distributör som heter Handic Software såldes
Fernlunds spel ”Space Action” till Commondore 64 både i Sverige och
internationellt.307 Ett annat sådant exempel är Computer Boss International
som publicerade spelet ”Time Zero” 1985 som utvecklades av Ale Rivinoja
och Håkan Sundell också för Commodore 64.308
Ett av de äldsta aktiebolagen som varit aktiva inom spelutveckling var
företaget American Action (senare bytte det namn till Power Soft) i Malmö
från 1987. Det är svårt att ge någon klar beskrivning av företagets
verksamhet då det finns lite material om denna tidiga period och
årsredovisningen inte ger någon tydlig beskrivning av verksamheten.309

306 Ernkvist (2008) s. 45.
307 Handic Software verkar runt 1983-1994 ha bytt inriktning mot annan typ av nyttomjukvara, bland annat
utvecklade man programmet Word Result som var ett ordbehandlingsprogram.
308 CBI var enskild firma mellan 1984-2004. Håkan Sundell utgör också ett exempel på en som rörde sig i
gränslandet mellan det subkulturella och det kommersiella, se Ernkvist (2008) s. 21.
309 Kaiserlidis (1986).
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Företaget var ansvariga för ett antal spel till Commodore 64 från mitten av
1980-talet. Verksamheten verkar ha varit en blandning av spelutveckling och
förlagsverksamhet; American Action hade t.ex. ett samarbete med företaget
Greve Graphics.310 Det var ett av de tidigaste svenska företagen och de
utvecklade en rad spel från mitten av 1980-talet, men företaget har inte varit
möjliga att lokalisera i företagsdatabaserna.
Det verkar som om inget av de tidiga företag som var aktiva på 1980-talet
fortsatte inom spelindustrin. De tidiga spelutvecklarna och företagen var
aktiva samtidigt som datormarknaden växte stort och inom den verkar det
ha funnits affärs- och arbetsmöjligheter och flera gick över till annan
datorrelaterad verksamhet.311
Ett av de tidiga spelutvecklarföretagen som överlevt är Atod som startade
1992 (aktiebolag från 1996) och som bland annat tillverkade spel för
Spectrum och Amiga. Företaget hade framgångar runt millennieskiftet då
företaget hade upp emot tjugo anställda. 1993 etablerades det företag som
har kommit att bli den mest framgångsrika spelutvecklaren i Sverige: Digital
Illusion i Växjö. Gruppen bakom företaget var aktiva redan i slutet av 1980talet och började med att utveckla spel till Amiga, bland annat spel Pinballserien.312
Från 1987 fram till 2008 har totalt 181 företag som varit verksamma med
spelutveckling varit möjliga att identifiera. I diagram 4 nedan visas
fördelningen mellan de olika företagsformerna.
Majoriteten av dessa, 144 stycken, är aktiebolag medan 37 företag är
handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomiska föreningar.313 Dessutom
har cirka 20 företag kunnat lokaliseras som har varit aktiva i
spelutvecklarbranschen men bara har utvecklat något enstaka spel eller bara
har det som en mindre del av verksamheten. Utöver dessa har det varit
möjligt att finna 16 enskilda firmor. De två sista grupperna kommer inte att
behandlas i detta arbete men skulle kunna vara intressanta i de fortsatta
studierna av spelbranschen.
Den övergripande sammanställningen av antalet startade företag
(diagram 4) visar tydligt hur få företag det var som etablerade sig inom
branschen de första åren. Fram till 1997 var det bara en handfull per år. Ett
av de företag som var tongivande under slutet av 1990-talet, var Daydream

310 Kaiserlidis (1987b).
311 American action bytte inriktning under början på 1990-talet och medlemmarna i Greve Graphics gick över
till arbeten inom datorbranschen. Se Kaiserlidis (1987b) s. 3, Ernkvist (2008) flera av de tidiga
spelutvecklarna gick över till andra yrken och fortsatte inte den professionella spelutvecklarbanan.
312 Berg (1992).
313 Se bilaga 1 och 2.
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från Umeå. Företagets verksamhet inriktades från 1995 på att utveckla
datorspel. Företagets aktier började handlas offentligt 1997 då de noterades
Daydream
blev
det
första
för
handel
på
SBI-listan.314
spelutvecklingsföretaget i Sverige som noterades för handel på en publik
handelsplats. Ett annat av dessa tidiga företag var Unique Development
Studios (UDS) som etablerades 1995 i Norrköping. Företagen tillverkade spel
för den internationella marknaden. Båda utvecklade flera datorspel och UDS
tillverkade också flera spel till Sonys Playstation-konsol.
Från 1998 är det möjligt att se en ökning av etableringstakten då över tio
företag startade eller bytte verksamhet och övergick till spelproduktion. En
mer markant ökning av antalet nystartade företag skedde sedan från 2000
och 2001 med upp mot tjugo nya företag per år. Åren efter avtog
nyetableringen. Fler företag startade än under den tidiga perioden. 2004
ökade antalet igen till en högre nivå med över tjugofem nya företag per år för
att sedan sjunka något till runt femton företag.
Diagram 4. Antal etablerade företag i svenska spelbranschen
(1987-2007)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1 & 2. HK-Handelsbolag, KB-Kommanditbolag, Ek. för.- Ekonomisk förening.

314 Årsredovisning Daydream 1996/1997.
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Några av de företag som etablerade sig under slutet av 1990-talet är de mest
framgångsrika spelföretagen de senaste åren. Massive Entertainment
etablerades i Malmö 1997. Även Fatalist (mer kända under namnet
Avalanche Studios) och Grin har sina rötter i andra företag som startades
under dessa år. Starbreeze och O3 etableras båda 1998. Företagen var
inriktade på datorspelsmarknaden och slogs samman men behöll namnet
Starbreeze.
Det är inte bara relevant att studera företagen som etableras utan även de
som läggs ner då detta är en viktig del av branschutvecklingen. När det gäller
antalet nedläggningar (se diagram 5) skall det först poängteras att en
nedläggning kan ha flera orsaker. De vanligaste orsakerna är konkurs eller
likvidation. Den absolut vanligaste nedläggningsorsaken i denna kohort är
konkurs. Det kan finnas olika anledningar till att ett företag går i konkurs.
Det intressanta här är att en konkurs är en ekonomisk och juridisk process
som kan ta lång tid. Från att ett företag begärs i konkurs tills själva
konkursen är avslutad kan det ta flera år. För att inte denna fördröjning skall
påverka resultatet, har dessa företag definierats som nedlagda det första året
som de inte lämnar in en årsredovisning. Företagen är enligt lag skyldiga att
lämna in årsredovisning och Bolagsverket kommer efter upprepade
påminnelser och skadestånd att begära likvidation av ett företag som inte
lämnar in en årsredovisning.315 Ett företag som inte lämnar in sin
årsredovisning definieras alltså som en icke fungerande enhet som är på väg
att försvinna.
De två tidiga nedläggningarna i diagrammet är Power Soft som bytte
verksamhet från 1992 och Digital Illusions som inte försvann men som
flyttade sin verksamhet till ett nytt företag från 1995. Det var först 2000 som
företag började gå i konkurs och lade ner sin verksamhet. Det går också att
se en viss ökning i antalet nedlagda företag från 2003. En enkel förklaring
till detta skulle kunna vara att antalet företag ökade från 2000, vilket för
med sig att fler företag också försvinner. Det är rimligt att anta att en
bransch där företagen är utsatta för fri konkurrens kommer att ha en viss
omsättning av företag. Företag kommer att konkurreras ut eller gör val som
gör att de försvinner.
Något som bör påpekas är att några av de företag som försvinner inte
läggs ner utan ombildas. Det är inte ovanligt att företag bildas som
handelsbolag för att sedan ombildas till aktiebolag för att t.ex. få tillgång till
kapital genom försäljning av aktier. I denna studie finns flera sådana fall, ett

315 Bolagsverket [2007-11-26].
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exempel är företaget Mobil Interaction som ombildades från handelsbolag
till aktiebolag år 2005.316
En annan aspekt av nedläggningarna är att företag kan bli uppköpta. De
försvinner från statistiken genom att de fusioneras och integreras i ett annat
företag. Detta sker dock bara i några enstaka fall i denna undersökning. Det
vanligaste verkar vara att då ett företag köps upp eller slås samman så
fortsätter båda företagen att vara aktiva. De kanske mest spektakulära
konkurserna och omstruktureringarna av företag i spelbranschen är
Daydream och UDS. Trots att företagen skapade flera spel nådde de inte de
riktigt stora framgångarna. Båda företagen fick ekonomiska problem runt
2001-2002 och UDS gick i konkurs medan Daydream ombildades.
Diagram 5. Antal nedlagda företag i svenska spelbranschen (19922008)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1 & 2. HK-Handelsbolag, KB-Kommanditbolag, Ek. för.- Ekonomisk förening.

316 Det är möjligt att göra en mer ingående analys av företagsövergångar genom en så kallad FAD-analys. I
Ullström (2006) diskuteras metoden och författaren menar att för att få en komplett bild av
företagsutvecklingen skall man kontrollera om de nya företagen som bildas består av samma personer som
tidigare företag. För att genomföra en sådan analys krävs dock tillgång till en persondatabas vilket jag inte har
haft under denna studie.
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Ser man på den ackumulerade utvecklingen (se diagram 6) av antalet
företag, har branschen vuxit från mycket få till över 100 företag på lite över
tjugo år. Den stora ökningen i antalet aktiva företag kom de två åren efter
1999 då branschen när nog kom att fördubblas från 44 till 76 företag. Det
verkar som om de första företagens etablering ökade intresset för branschen.
Flera aktörer följde efter och försökte konkurrera på marknaden. Det blir
också tydligt att trots att ökningen av antalet verksamma företag var något
mindre 2002 och 2003 än åren innan, så ökar ändå det totala antalet aktiva
företag kontinuerligt under hela perioden. Det verkar således vid den tiden
ha funnits en tro på branschen och många var villiga att starta nya företag
och försöka slå sig in på marknaden.
Diagram 6. Utveckling av den svenska spelbranschen (etableradenedlagda) (1987-2007)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1 & 2. HK-Handelsbolag, KB-Kommanditbolag, Ek. för.- Ekonomisk förening.

Det är svårt att jämföra den svenska utvecklingen med andra länder, då det
finns lite forskning och få komparativa studier som behandlar
spelbranschens utveckling. De nationella genomgångarna som finns nöjer
sig oftast med att bara behandla de större företagen och ger därför inte en
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heltäckande bild av spelutvecklingsbranschen i landet.317 I andra studier ges
uppgifter som är grova eller bygger på olika typer av skattningar.318 Det har
bara varit möjligt att finna tillförlitligt material för Finland och Irland. Dessa
länder är å andra sidan bra att jämföra med den svenska branschen då båda
länderna är små och företagen i dessa länder kan inte förlita sig till den
inhemska marknaden utan borde vara inriktade på den internationella
marknaden.
I den finländska studien listas 39 företag som i någon utsträckning var
involverade i spelbranschen. Dessa representerar bara de företag som fanns
när studien genomfördes år 2005.319 I det irländska fallet har det fram till
2002 funnits runt 20 företag, då inkluderat även de nedlagda.320 Det är svårt
att jämföra länderna då studierna är gjorda utifrån olika premisser, det
verkar möjligen som att den svenska branschen i jämförelse består av
förhållandevis många företag.
En uppfattning om spelbranschens utveckling får man vid en jämförelse
med programvaruproducenterna och filmföretagen. Det är svårt att jämföra
branscherna rakt av då de är mycket olika till storlek. T.ex. består
programvaruproducenterna av över 4 000 företag. Det som är möjligt att
jämföra trots detta är förändringen över tid och relationerna mellan olika
variabler som förändringen av t.ex. antal företag och antal anställda i
branscherna.
Den procentuella utvecklingen av antalet företag (se diagram 7) visar att
spelbranschen haft en snabb ökning. Utvecklingen faller från en hög årlig
nivå till nivåer under 20 procent från 2002. Detta är egentligen ett väntat
mönster för en bransch som etableras. Då antalet företag är få i början och
ökar blir den procentuella förändringen hög och ju större branschen blir
desto mindre blir den procentuella ökningen. När antalet företag i branschen
nu är över 100 är det rimligt att anta en lägre procentuell förändring.
Jämfört med spelbranschen har de två andra branscherna en mer samlad
och mindre dramatisk utveckling. Det beror på att branscherna har en
fastare struktur och att det finns fler väletablerade företag än i
spelbranschen. Detta innebär att förändringar i antalet företag påverkar den
procentuella förändringen i mindre utsträckning. Filmbranschen har en
ganska stadig positiv utveckling med något under tio procents ökning under

317 Se t.ex. Mediesekretariatet (2005) i Danmark.
318 Se t.ex. Robertsson (2004a), Japan External Trade Organization [2007-11-26].
319 Neogames [2010-05-05].
320 Delaney et al. (2004) s. 2f, Kerr (2002) s. 24f.
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största delen av perioden från 2000. Programvaruproducenterna visar en
något större tillväxt av företag än filmproducenterna fram till 2006.
Att alla branscher uppvisar ett ökande antal företag under hela perioden
är inte förvånande givet den tidsperiod som studeras. Studier av
nyföretagande i Sverige har visat att det endast är ett fåtal branscher där
antalet företag har minskat från slutet av 1990-talet.321
Diagram 7. Den årliga procentuella tillväxten av antalet företag
för de tre branscherna i Sverige (1998-2007)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1 & 2 samt SCB [2010-05-04].

Analys av spelbranschens framväxt
Redan till de första datorerna som byggdes under 1950-talet är det möjligt
att finna datorspel i Sverige. Detta följer mönstret i övriga världen. På
samma sätt som i övriga världen användes även spelen i Sverige som ett
medel för att visa upp och i någon mån marknadsföra de annars tämligen
tråkiga och sterila datorerna. I Sverige fanns det ingen elektronikindustri
som på allvar satsade på speltillverkning. På samma sätt som i

321 Vikström et al. (2007) s. 3.
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Storbritannien spelade istället persondatorn att en avgörande roll för att
spelindustrin skulle växa i Sverige. Detta gjorde att en spelbransch inte växte
fram före de amerikanska och brittiska persondatorerna introducerades
under tidiga 1980-talet.
Det dröjde till senare delen av 1980-talet innan några spelföretag
etablerades i Sverige, vilket är senare än i andra länder som USA,
Storbritannien och Japan. Den svenska inhemska marknadens begräsade
omfång tvingade företagen att söka distribution för spelen utomlands. I
Sverige var det förmodligen inte möjligt att som i USA och Storbritannien
under 1980-talet starta ett ”garageföretag” och sälja spelen via annonser.
Med en sådan affärsmodell hade det sannolikt varit svårt att få lönsamhet på
den svenska marknaden. Trots att inga företag etablerades förrän under
senare delen av 1980-talet, fanns det en subkultur där det fanns personer
som utvecklade spel. Detta datorintresse verkar sedan i flera fall ha inneburit
att en del grupper och individer övergick från att utveckla spel som en hobby
till att starta företag och försöka sälja spelen. Från slutet av 1980-talet och
början av 1990-talet har det funnits företag som varit aktiva inom en svensk
spelutvecklingsbransch.
Utifrån industrins livscykelperspektiv vore det möjligt att hävda att
spelbranschen genomgick en introduktionsfas under 1980-talet och första
delen av 1990-talet. Från slutet av 1990-talet ökade antalet intressenter och
branschen var inne i en expansionsfas.
Mellan 1998 och 2001 växte antalet aktiva företag i svenska branschen
med något över 100 procent. Ökningen av antalet etablerade spelföretag
sammanfaller med en period då intresset för IT-företag var högt och denna
sektor expanderade kraftigt i Sverige. Under perioden från 1998 till 2000
hade även riskkapitalmarknaden i Sverige en expansionsfas och antalet
riskkapitalbolag och de fonder dessa förvaltade mångdubblades.322 Bland
dessa bolag fanns ett intresse att investera pengar i nya typer av
teknikföretag som var verksamma inom dator- och IT-sektorn. Mer än två
tredjedelar, av riskkapitalbolagens kapital gick till olika typer av data och ITföretag, vilket borde ha påverkat etableringstakten positivt.323 Den ökade
tillgången på kapital och intresset för teknikföretag påverkade även
möjligheterna positivt för dem som ville etablera företag i spelbranschen. En
av de stora investerarna i företaget UDS var t.ex. riskkapitalbolaget

322 Isaksson (2006) s. 29.
323 Nutek (2004) s. 5, Svenska Riskkapitalföreningen [2010-05-02] se t.ex. kvartalsrapport 1 år 2001.
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Slottsbacken Venture Capital.324 Andra investerare som banker och
försäkringsbolag placerade också i spelföretag.325
En annan effekt som kan ha påverkat antalet startade företag de senare
åren är de resurser som har satsats på spelutbildning. Det har skapats
utbildningar på flera platser i landet som inriktar sig på spelutveckling i olika
former.326 Denna typ av utbildning borde innebära en viss ökning i antalet
startade företag av studenter som startar eget. Dessutom finns det idag ofta
stödfunktioner kring många utbildningar som hjälper till att förverkliga
studenternas affärsidéer. Ett av de tydliga exemplen på detta, som kan
underlätta för entreprenörer och andra intresserade att starta företag, är
inkubationsverksamhet. Många av utbildningssätena erbjuder denna form
av verksamhet. Inkubatorverksamheten är riktad generellt till alla typer av
affärsidéer, men exempelvis i Karlshamn etablerades Gameport år 2003, en
inkubator riktad enbart till dem som vill starta spelföretag.327 Ett antal
företag som vuxit fram i anknytning till universitetens inkubatorverksamhet.
Mobil Interaction kommer ur en miljö kring KTH och Handelshögskolan i
Stockholm, Tarsier Studios i Karlshamn kring Gameport, Pushplay fanns på
MINC-inkubatorn i Malmö samt Resolution Interactive, som kommer ur
miljön kring Uminova i Umeå.
Att få företag försvann före 2000 skulle kunna förklaras av tillgången på
kapital. Möjligen var det också så att företagen inte var den enda
sysselsättningen för grundarna utan de var hobbyprojekt eller sidoprojekt.
Om så var fallet agerade dessa företag förmodligen utan att exponera sig för
några större risker vilket skulle kunna förklara att de inte lades ned eller gick
i konkurs. I uppstartsskedet är det möjligt att företagen bara lånade kapital i
mindre utsträckning och investeringarna kom från t.ex. entreprenörerna
själva eller privat kapital vilket skulle kunna göra att kraven på företagen
blev mindre.328

6.3

De anställda inom branschen

Utvecklingen av antalet anställda i branschen (se diagram 8) har vissa
likheter med utvecklingen av antalet företag, men visar också på några
skillnader. Tidsperioden från 1998 till 2001 visar samma starka utveckling

324 Unique Development Studios årsredovisning 2001.
325 Se t.ex. Massive Entertainment årsredovisning 1999 , Unique Development Studios årsredovisning 2001.
326 Se t.ex. SOFE [2010-05-04], Högskolan Skövde [2007-11-26].
327 Gameport [2007-11-26].
328 Isaksson (2006) s. 20.
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och även antalet anställda fördubblades under perioden. Under dessa år
ökade antalet anställda från 165 till närmare 600 och antalet företag från 35
till 76. En skillnad mellan företagens utveckling och antalet anställda är att
antalet anställda minskade 2002 och 2003. Branschen minskade med 30
anställda 2002 och minskningen fortsatte 2003 med ytterligare cirka 100
personer. Den antydan till avmattning som var möjlig att se i utvecklingen av
antalet aktiva företag verkar alltså slå igenom i antalet anställda. Efter
avmattningen ökade antalet anställda kraftigt igen fram till 2008 då
branschen återigen på några år fördubblades och passerade över 1300
anställda. Branschen verkar följa en exponentiell utveckling men med ett
avbrott i utvecklingen mellan 2001 och 2005.
Diagram 8. Antalet anställda i den svenska spelbranschen (19932008)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1.

Spelbranschen genomlevde något av en krisperiod 2002-2003 och ett flertal
företag bland de något större företagen som Atod, Daydream och Massive
Entertainment, minskade antalet anställda. Ett av de större företagen,
Mindark, gick i konkurs och försvann under 2002. Även företaget Vision
Park som hade varit en av de större utvecklarna förändrade inriktningen och
minskade spelutvecklingsverksamheten. Det etablerades trots allt nya
företag som skapade nya arbetstillfällen och de verkar ha kunnat absorbera
anställda från de företag där antalet anställda minskade. Företaget 42-bit i

113

Helsingborg (senare Gizmondo Studios Helsingborg) verkar till viss del ha
tagit över anställda från Atod.329
Den fortsatta nedgången 2003 påverkades framför allt av att Unique
Development Studios gick i konkurs, företaget hade varit ett av de absolut
största och hade över 70 anställda 2002. Ett annat av de stora företagen,
Starbreeze, nästan halverade sin personalstyrka under de två åren och gick
från över 60 till närmare 30 anställda. Även några mindre företag försvann
också 2003, som t.ex. företagen Idol FX och Oblivion Entertainment i
Stockholm som båda haft över tio anställda.
Trots att det startades fler nya företag än de som försvann minskade
antalet anställda vilket kan förklaras av att nystartade företag ofta är små
och utvecklas långsamt i början. Denna tendens är tydlig i materialet, där det
går att se hur flera företag de första åren inte har några anställda. Detta
betyder förmodligen att de som startat företagen arbetade på projekt och i
den mån någon eventuell kompensation tagits ut överhuvudtaget togs den
förmodligen från vinsten.
Från 2004 ökade antalet anställda i branschen igen och framför allt ökade
antalet snabbt 2006 och 2007. Denna expansion berodde till viss del på att
en handfull av de nya företagen, t.ex. Trasier Studios i Karlshamn, Star Vault
i Malmö och Playdo från Stockholm, snabbt expanderade till mellan 10 till 25
anställda. Men framförallt påverkades branschens tillväxt genom att de
större företagen fortsatte att expandera under de senare åren. Företag som
Massive Entertainment i Malmö och Grin i Stockholm mångdubblade sin
personal. Massive Entertainment från under 30 anställda år 2003 till 120
anställda år 2008 och Grin från under 20 år 2003 till närmare 140 anställda
år 2008. Fatalist Entertainment i Stockholm gjorde en speciellt stor
expansion mellan 2006 och 2007 då företaget gick från under 70 till över
180 anställda.
Gemensamt för de stora företagen är att de alla lyckades få stora
utvecklingsprojekt till den senaste generationens konsoler, vilket krävde en
utveckling mot flera större utvecklingsteam på varje företag. Lyfts de stora
företagen ut för en närmare granskning blir den expansionen tydligt (se
diagram 9). Alla de stora företagen har en snabb utveckling de senaste åren i
studien och flera företag har en närmare exponentiell utveckling.
Utifrån antalet anställda är det möjligt att studera var i Sverige företagen
varit lokaliserade och hur detta har förändrats över tid. En trend som går att
observera är att koncentrationen till Stockholm har ökat. Koncentrationen
har ökat från 28 procent 1998 till 65 procent 2005. Andelen i Göteborg,

329 Agerman (2002).
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Norrköping och Umeå har däremot minskat till 2005. Detta hänger ihop
med konkursen av några av de större företagen i nedgången 2002 och 2003
samt att Digital Illusions flyttade sin verksamhet från Göteborg till
Stockholm. Utanför Stockholm är det bara Malmö och Uppsala som behåller
en något större andel över hela perioden.330
Diagram 9. Antalet anställda för de sex företagen med flest
anställda 2008 (1996-2008) (Log. Skala)
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Källa: Egna beräkningar.

Den internationella jämförelsen blir än svårare att diskutera när det gäller
antalet anställda. I Irland under början av 2000-talet sysselsattes cirka 300
personer. Bara något över 100 av dessa var sysselsatta med regelrätt
spelutveckling. Majoriteten arbetade istället med andra närliggande
områden som ”lokalisering” av spel.331 Detta innebär att text och ljud i spelet

330 Sandqvist (2007) s. 81.
331 Exakt årtal framkommer inte men ur texten kan man tyda att mätningen är gjord någon gång mellan
2000 och 2004. Ur Delaney et al. (2004) s. 2.
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översätts.332 Det har även varit möjligt att finna uppgifter från
Storbritannien. Uppskattningar pekar på att det 1999 var cirka 6 000
personer som arbetade inom spelutveckling.333 Skillnaderna mot den
svenska branschen kan tyckas orimligt stort men Storbritannien har en av de
största spelindustrierna i världen och brukar räknas till den tredje största
efter USA och Japan.
I diagram 10 ser vi att förändringarna av antalet anställda i de olika
jämförda branscherna i Sverige i stort sett följer utvecklingen av antalet
företag. Spelbranschen har en hög expansion men med en fallande ökning
2002 och 2003. Programvaruproduktionsbranschen har initialt en liknade
utveckling som spelbranschen med en högre tillväxttakt av antalet anställda
med runt 20 procent årligen 1998 och 2001 och sedan en minskning 2002
med över 20 procent. Då branschen har det största antalet anställda, blir
dessa förändringar ganska drastiska; cirka 2 500 färre arbetar inom
branschen 2002 i förhållande till året innan. Detta visar på en
konjunkturnedgång och är förmodligen det tydligaste beviset på ”ITbubblan” och hur intresset för branschen förändrades snabbt.
Filmbranschen har en nedgång som är mindre dramatisk men sträcker sig
över fler år.

332 I vissa fall kan även mindre delar av spelen ändras som kanske anses vara allt för kulturellt specifika och
som spelare i andra delar av världen inte skulle förstå. T.ex. ändras kanske en scen i ett japanskt spel för att
den refererar till något specifikt japanska kulturellt fenomen som spelare i USA inte kan relatera till.
333 Department for culture, media and sport: Interactive Leisure Software [2007-11-26].
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Diagram 10. Förändringen för antalet anställda i procent för de
tre branscherna i Sverige (1998-2008)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1 samt SCB [2010-05-04].

Diagram 11 visar medelantalet anställda per företag för de tre jämförda
svenska branscherna. Den stora skillnaden är att spelbranschen har ett
betydligt högre antal anställda per företag än övriga branscher. Under stora
delar av perioden har spelföretagen haft dubbelt så många anställda som de
jämförande branscherna. Filmproduktionsbolagen har en betydligt lägre
andel anställda på företag vilket kan bero på att filmbranschen i större
utsträckning är ett modulärt system. Branschen är uppbyggd av ett antal
specialiserade företag inriktade på allt från klippning och redigering till
textning och dubbning.334
Antalet anställda per företag föll något från den höga nivån 1999 till 2001,
se diagram 11. Att några större företag försvann och att ett stort antal nya
företag med få anställda etablerades verkar skapa denna trend. Under och
efter svackan för spelbranschen 2002 och 2003 verkar det dessutom som att
flera företag drog ner på verksamheten eller att utvecklingen skedde utan
anställda. Ett exempel på detta är företaget Massive Mobil Entertainment

334 Se beskrivningen av klassen i SNI-2002 på SCB [2010-05-02].
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som i årsredovisningen 2001 skriver att de på grund av den osäkra
marknaden säger upp de anställda och lägger utvecklingen på is tills
möjligheterna för mobilunderhållning blivit mer gynnsam.335 Från 2005
ökade antalet anställda per företag igen då antalet anställda växte snabbare
än antalet företag.
Resultatet i diagram 11 vore något förvånande om inte antalet mindre
företag hade ökat. Som vi har sett har den tekniska komplexiteten ökat
konstant under perioden vilket rimligtvis borde ha ökat antalet anställda per
företag.
Diagram 11. Anställda per företag för de tre branscherna i Sverige
(1997-2008)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1 samt SCB [2010-05-04].

Att bara studera antalet anställda inom en bransch visar inte den
underliggande strukturen. T.ex. kan antalet anställda vara koncentrerat till
ett fåtal stora företag eller vara utspridda till många små. Ett vanligt mått
som används för att analysera koncentrationen i en population är ginikoefficienten. Den vanligaste användningen av gini-koefficienten är att

335 Massive Mobil Entertainment årsredovisning 2001.
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analysera inkomstfördelningen, men den är också relevant att använda för
koncentrationen av antalet anställda eller nettoomsättningen i en bransch.
En låg gini-kofficient i en bransch betyder att den består av många jämnt
fördelade enheter och ett värde nära ett skulle betyda att branschen var
koncentrerad till ett fåtal stora företag.
I diagram 12 visas utvecklingen för gini-koefficienten med avseende på
antal anställda i spelbranschen från 1996 till 2008. Fram till 2008 har
koncentrationen i branschen ökat stadigt från en låg nivå. Den låga nivån i
början av perioden beror på att det bara finns bara några företag med ett
fåtal anställda. Då branschen expanderat har det också inneburit en
koncentration. Ett fåtal företag växer och expanderar genom att anställa fler
medan det finns en större grupp företag som är små. Ett exempel på detta är
det största företaget Digital Illusions som konstant har expanderat och har
2008 över 250 anställda vilket utgör närmare 20 procent av totala antalet
anställda.
Diagram 12. Gini-koefficienten för antalet anställda i svenska
spelbranschen (1996-2008)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1.

Branschen har utvecklats mot en koncentrationsgrad som liknar den i många
andra branscher, (se tabell 3). De senaste åren har spelbranschen haft en
gini-koefficient på något under 0,8 vilket är i paritet med flera av de andra
liknande branscherna. Nivån ligger under starkt koncentrerade branscher
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som tillverkningssektorn och transportsektorn. Den är emellertid högre än
en näringsgren som jordbrukssektorn, som består av många mindre enheter.
Tabell 3. Gini-kofficienten för antal sysselsatta efter näringsgren
år 2004
Näringsgren

GINI

Jordbruk, jakt och fiske

0.57

Tillverkning och dylikt

0.88

Byggverksamhet
Varuhandel, restaurang- och
hotellrörelse

0.72

Transport och kommunikation
Finansiell verks. och
företagstjänster

0.85
0.78

Utbildning, hälsovårdsjukvårdstjänster

0.78

0.74

Källa: ITPS (2007).

En annan fråga som gäller de anställda är könsfördelningen inom
spelbranschen. Diagram 13 visar utvecklingen av antalet kvinnor som
arbetar i branschen. Utvecklingen liknar till viss del den för spelbranschen i
stort förutom en något mer markant nedgång 2002 och 2003.
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Diagram 13. Antalet kvinnor
spelbranschen (1993-2008)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1.

Andelen kvinnor i spelbranschen ligger de senare åren under 10 procent (se
diagram 14). De tidiga åren får ses som unikt då så få personer arbetade i
branschen totalt. Branschen har under hela perioden en ojämn
könsfördelning bland de anställda.
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Diagram 14. Andelen kvinnor anställda i svenska spelbranschen
(1993-2008)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1.

En svaghet med att studera andelen är att den inte säger något om
fördelningen mellan olika yrkesroller. Aggregerade siffror på branschnivå
visar inte på den horisontella uppdelningen som finns på många
arbetsplatser. En variabel, som skulle kunna indikera att det finns en
horisontell segregation inom branschen, är att se på storleken på de företag
kvinnor arbetar på. Diagram 15 visar medelstorleken på företag med
kvinnligt anställda samt medelstorleken men en person anställd. Under hela
perioden har kvinnorna i branschen arbetat på större företag än den
”medelanställde”. Under perioden har också skillnaden ökat och kvinnor
återfinns i allt större grad på större företag. Kvinnorna inom branschen
arbetar alltså i stor utsträckning på de större företagen, något som också är
ett tydligt mönster rakt igenom materialet.
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Diagram 15. Anställda per företag med minst en anställd och
anställda per företag med en anställd i svenska spelbranschen
(1997-2008)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1.

Analys av arbetskraften i spelföretagen
Mellan 1999 och 2001 var branschen inne i en expansionsfas då antalet
anställda ökade kraftigt. 2002 och 2003 uppvisade branschen en nedgång
och antalet anställda minskade med över 100 anställda. Då det inte skedde
någon nedgång i spelförsäljningen i USA som är den största marknaden (se
diagram 3 i kapitel 5.6) och inte heller i Sverige skedde någon minskning
verkar detta inte ha varit orsaken till branschens nedgång.336 Utvecklingen
följer dock IT-branschens nedgång. Det verkar troligt att spelbranschen
drabbades av den lågkonjunktur som drabbade IT-sektorn i stort. Ett
intresse för ny teknik och vilja att investera i företag hade hjälpt
spelföretagen att expandera men sedan blev det svårare för spelföretagen att
finna investerare för finansiering av verksamheten. Detta skapar en situation

336 ESA: 2007 [2010-05-05], ASGD [2006-03-06].

123

där flera företag minskar antalet anställda och några av de etablerade
företagen går i konkurs.
En annan förklaring till utvecklingen skulle kunna vara den tekniska
förändringen. Då komplexiteten har ökat under hela perioden finns det inget
som talar för att spelföretagen gärna skulle vilja minska sin personalstyrka.
Att utvecklingen går snabbt skapar ett konstant förändringstryck på
företagen. För att tillverka högkvalitativa avancerade spel krävs att företagen
expanderar. När det gäller konsolerna skedde inget direkt teknikskifte runt
nedgångsåren. Under 2000 och 2001 introducerades en ny generation
konsoler med Xbox, Gamecube och Playstation 2. I slutet av 2004 och under
2005 lanserades Xbox 360, Nintendo Wii och Playstation 3 i den senaste av
generationen av konsoler. Varje ny konsolgeneration innebär ett språng för
den tekniska utvecklingen. Möjligen hade en del av de svenska företagen
svårt att följa med över det första tekniska språnget och expandera i den
utsträckningen som krävdes.
Efter att ett antal företag försvann och de anställda frigjordes har
branschen haft en snabb återhämtning och expansionen 2006 och 2007 var
stark. Den procentuella förändringen av antalet anställda inom branschen
hamnade då återigen på över tjugo procent. Det är tveksamt om en sådan
exponentiell utveckling kan fortgå då den någon gång måste börja motverkas
av olika flaskhalsar. Antalet kvalificerade potentiella nya anställda kan
minska och det skulle innebära en utträngning inom branschen. Ett företag
som Sim Bin skriver t.ex. att de lyckats expandera genom att ta över
anställda från UDS som gått i konkurs och att Digital Illusions lade ner sin
verksamhet i Göteborg och flyttade den till Stockholm.337
Det verkar inte heller som om utvecklingen fortsätter 2009 då några av de
större företagen dragit ner på sin verksamhet och ett antal företag gått i
konkurs. Det mest spektakulära exemplet är Grin som gått i konkurs vilket
innebär en minskning av de anställda inom branschen på cirka tio procent.
En annan intressant aspekt är den höga personaltätheten i branschen.
Spelbranschens produktion kan tyckas likna de två jämförda branschernas,
men tydligen är företagsstrukturerna i många fall olika. I spelbranschen
finns det tydligen ett behov av större enheter. Den tekniska komplexiteten
och alla de olika arbetsområdena, t.ex. behovet av programmerare och
grafiker, som krävs för att göra ett spel kan vara en av förklaringarna till de
större enheterna. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att företagen i de
andra branscherna i större utsträckning specialiserade företag och har en
mer modulär uppbyggnad än spelindustrin.

337 Simbin årsredovisning 2004.
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De större företagen har följt en väntad utveckling och expanderat. Det är
paradoxalt att antalet anställda per företag verkar ha minskat något i
spelbranschen. Detta verkar delvis bero på att flera företag har väldigt få
anställda eller inga alls. Det förklaras av att branschen är indelad i företag
som fokuserar på olika typer av spel och plattformar. De många nya mindre
företagen fokuserar på enklare datorspel, mobilspel eller webbspel som är
tekniskt mindre avancerade och som därför kräver en mindre arbetsinsats.
Siffrorna över antalet anställda speglar inte den exakta nivån för antalet
som arbetar i branschen. Materialet utgår från aktiebolagens redovisning
som bygger på antalet heltidsanställda på årsbasis. Om det finns flera som
deltidsarbetar, ses detta inte i materialet. Några av företagen som Massive
Entertainment och Digital Illusions är delar av större internationella
koncerner. Inom koncernerna flyttas folk mellan olika enheter, speciellt
under perioder då en enhet är i slutet av produktionen av ett spel, det är
därför inte helt säkert att alla personer som arbetar i Sverige finns med i det
svenska företagets redovisning.
Personer som arbetar på företag inom övriga bolagsformer finns inte
heller representerade. Denna grupp torde vara liten då dessa företag
förmodligen i flera fall bedrivs som en bisyssla. Vill man uppskatta det totala
antalet personer som arbetar med spelutveckling, är de förmodligen något
högre än det som materialet indikerar.
När det gäller könsfördelningen verkar det som om Wajcman har rätt när
hon hävdar att spelen utvecklas av män.338 Det är egentligen inte oväntat att
branschen har en så sned fördelning. De flesta yrken har en fördelning som
inte kan anses jämn. Inom många av de stora yrkeskategorierna i Sverige är
segregationen mellan kvinnor och män hög. 37 procent av männen arbetar
inom yrken med färre än tio procent kvinnor.339 Med utgångspunkt från Ulf
Mellströms forskning om genus och teknik som visar att denna typ av
datorteknik brukar förknippas med maskulinitet, vore det nästan mer
förvånande om fördelningen hade varit jämnare.340
Inom teknikyrkena i IT-branschen finns det inte bara få kvinnor utan det
verkar också finnas en vertikal och horisontell segregation.341 Vertikal
segregation innebär att ett kön, oftast kvinnor, tenderar att ha underordnade
positioner i företagen i större utsträckning än män. Horisontell segregation
innebär att kvinnor och män tenderar att ha olika arbetsuppgifter även om

338 Wajcman (1991) s. 154.
339 Wahl (2004) s. 13.
340 Mellström (1999) s. 38f.
341 Panteli et al. (1999) p. 170-182.
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de befinner sig på samma nivå i organisationen.342 Exempel finns även inom
andra teknikintensiva yrken såsom TV-produktion är den horisontella
segregationen tydlig då yrkerna nära tekniken som kameraman och
ljudtekniker innehas till stor del av män medan mer administrativa yrken
innehas av kvinnor.343
Kvinnorna i spelbranschen har de senaste åren i stor utsträckning arbetat
på större företag. Detta indikerar att det är lättare för kvinnor att få
anställning på större företag. Det skulle i sin tur kunna tyda på att det just
finns en horisontell segregation inom branschen. Upp till en nivå drivs
företagen av mindre enheter där ägandet och de anställda förmodligen är
nära knutna till varandra och arbetsuppgifterna inte helt avgränsade.
Möjligen är det så att när företagen blir större, ökar behovet av olika typer av
yrkesgrupper som är mer inriktade på specifika uppgifter utanför
spelutvecklingen. Det skulle kunna finnas ett behov av anställda som arbetar
med t.ex. ekonomi och kommunikation. Möjligen skulle det kunna vara så
att det är inom denna typ av tjänster som kvinnor arbetar. Detta är ett
mönster som återfinns i andra liknande branscher.344

6.4 Branschens ekonomiska utveckling
Det finns flera mått som visar hur en bransch har utvecklats ekonomiskt. Ett
av de mer grundläggande är nettoomsättningen. I diagram 16 redovisas att
spelbranschens nettoomsättning utvecklas från nära noll till över 1,1 miljard
på något över femton år mellan 1993 och 2008. Utvecklingen för
nettoomsättningen liknar de övriga variablerna med en stark utveckling från
1998 till 2001 och en avmattning åren mellan 2002 och 2003. Avmattningen
påverkas naturligtvis även här i stor utsträckning av att några av företagen
går i konkurs.
2004 och framåt ökade omsättningen kraftigt med ett undantag för en
nedgång 2006. Denna nedgång på något över 100 miljoner var inte del av
något övergripande mönster utan uppstod då det största svenska företaget
Digital Illusions rapporterade en lägre omsättning än tidigare.

342 Arthurs (1989) s. 40.
343 Kontrollen över teknik är viktig och fungerar som ett maktmedel även om det inte per automatik ger
status och inflytande, Arthurs (1989) s. 43.
344 Inom IT-sektorn har ett sådant mönster med olika arbetsuppgifter observerats. Panteli (1999),
Gunnarsson (2006) s. 225f.
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Diagram 16. Den svenska spelbranschens nettoomsättning i fasta
priser (KPI 2008) (1993-2008)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1.

Förändringen av nettoomsättningen mellan spelbranschen och de två
jämförande branscherna (se diagram 17) ser relativt olika ut. Omsättningen
för spelbranschen ökar fram till 2003 då ökningen är nära noll. Efter det
något ökar omsättningen igen med över tio procent men åren kring 2006 blir
förändringen svår att analysera då utvecklingen är exceptionell.
Programvaruproducentbranschen visar liknande tendens som i tidigare
jämförelser med en stark utveckling fram till 2002 då omsättningen faller
med över 20 procent. Filmbranschen har en ostadig utveckling men från
2003 har branschens omsättning varit mer stadig.
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Diagram 17. Nettoomsättningens förändring i procent för de tre
branscherna i Sverige (1998-2008)
140

120

100

Procent

80

60

Spelbranschen
Programvaruprod.
Film&videoprod.

40

20

0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-20

-40
År

Källa: Egna beräkningar, bilaga 1 samt SCB [2010-05-04].

Gini-koefficienten för nettoomsättningen i diagram 18 visar att
koncentrationen i spelbranschen har ökat snabbt från 1997 fram till 2003 då
utvecklingen planade ut vid en nivå på 0,87. Branschens nettoomsättning
har koncentrerats till ett mindre antal företag. Jämfört med ginikoefficienten för antalet anställda i diagram 12 har koncentrationen varit
högre i spelbranschen relaterat till nettoomsättningen över hela perioden.
Att koncentrationsgraden har ökat är något som företagen beskriver.
Företaget Legendo i Göteborg skriver om detta 2003 och påpekar att endast
ett fåtal stora speltillverkare kontrollerar större delen av marknaden och att
situationen liknar den i andra nöjesindustrier.345

345 Legendo årsredovisning 2003.
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Diagram 18. Gini-koefficienten för nettoomsättningen i svenska
spelbranschen (1996-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1.

Diagram 19 visar utvecklingen för nettoomsättning per anställd för de tre
branscherna. Detta mått kan användas som en indikator på produktiviteten
inom de olika branscherna, variabeln påverkas dock kraftigt av hur
arbetsintensiv en bransch är. En arbetsintensiv bransch kan få en lägre nivå
än en teknikintensiv bransch med hög automatiseringsgrad.
Branscherna visar en något varierande utveckling även om det finns en
tendens till ökande nettoomsättning per anställd i alla branscher.
Programvaruproducenterna har två perioder med svag nedgång från 2000
och fram till 2003. Spelbranschen har en ökning fram till 2004, därefter
stannar utvecklingen av och efter det exceptionella året 2006 hamnar
omsättningen per anställd på en lägre nivå. Jämfört med de två andra
branscherna blir det uppenbart att spelbranschen genererar en mycket lägre
omsättning per anställd. Detta är tydligt framförallt jämfört med
filmbranschen då spelföretagen har över en miljon lägre omsättning per
anställd. Detta skulle kunna indikera att spelbranschen är en i jämförelse
ganska lågproduktiv bransch där varje anställd i branschen producerar
relativt lite per år.
Materialet avslöjar att de större företagen också har en högre omsättning
per anställd, något som gini-koefficientens värde antytt. Ett företag som
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Digital Illusions har en omsättning per anställd på över 1,2 miljoner de sista
åren.
Diagram 19. Nettoomsättning per anställd i löpande priser för de
tre branscherna i Sverige (1996-2008)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1 samt SCB [2010-05-04].

Diagram 20 visar spelbranschens resultat efter finansiella poster. Från en
liten vinst mellan 1993 och 1996 faller resultatet till en förlust på över 160
miljoner kronor 2001. Efter bottenåret förbättras resultaten men branschen
går fortfarande med förlust. 2004 och 2007 visar branschen sedan en
marginell vinst. På grund av de stora skillnaderna i storlek är de övriga
branscherna inte representerade i diagrammet men ser man på
programvaruprodcenterna visar även de ett negativt resultat mellan 2000
och 2003. Filmbranschen har en mer stadig utveckling och genererar vinst
varje år.346

346 Här har SNI-koden 722 och 921 används då resultaträkningen inte finns tillgänglig på SNI-nivå 5.
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Diagram 20. Resultat efter finansiella poster för svenska
spelbranschen (1993-2008)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1.

Som illustreras i diagram 20 har spelbranschen i väldigt liten utsträckning
genererat vinster och visar under en större del av perioden ett negativt
resultat. Materialet visar att förlusterna är fördelade över ett stort antal
företag. Under största delen av perioden har en majoritet av antalet företag
ett negativt resultat efter finansiella poster.
För sex av de största företagen har utvecklingen varit något ojämn (se
diagram 21). Resultatet för flera av företagen har varit instabilt och det kan
skifta stort från ett år till ett annat. Denna ryckiga utveckling påverkas av om
företaget har färdigställt ett framgångsrikt spel eller inte. Ett år då inget spel
lanserats kan det uppstå en förlust, t.ex. Massive Entertainment förklarade
sitt dåliga resultat 2005 med att företaget inte fått några royaltyintäkter
under året.347

347 Massive Entertainment årsredovisning 2005.
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Diagram 21. Resultat efter finansiella poster för sex största
svenska spelföretagen (1995-2008)
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De tre sista diagrammen i detta kapitel beskriver tre nyckeltal: avkastning på
eget kapital, soliditet och kassalikviditet.348 Avkastning på eget kapital (se
diagram 22) visar företagets avkastning på ägarnas investerade pengar.
Detta mått bör jämföras med andra avkastningsmöjligheter som t.ex.
bankräntan.
Spelbranschen uppvisar i stort sett en negativ avkastning på eget kapital
under perioden utom 1996 då den uppvisar en positiv avkastning på något
över 25 procent. Mellan 1997 och 2004 har branschen en negativ avkastning,
mindre än minus 20 procent, 2002 sticker ut som ett år med mycket låg
avkastning - en negativ avkastning på över 70 procent. I jämförelse har
filmbranschen givit en hög konstant avkastning förutom 2005.
Programvaruproducenterna har en avkastning på över 20 procent till 1999
för att sedan ha negativ avkastning fram till 2003 för att därefter givit en
avkastning på tio till tjugo procent igen mellan 2004 och 2007.

348 För dessa tre nyckeltal används SNI-koder på 3 nivå, 921 och 721 då informationen inte finns tillgänglig
på SNI-5 nivå.
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Diagram 22. Avkastning på eget kapital för de tre branscherna i
Sverige (1995-2008)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1 samt SCB [2010-05-04].

Soliditeten beräknas genom procenten av det justerade egna kapitalet
dividerat med balansomslutningen. Soliditeten visar hur av företagets totala
tillgångar som finansierats med det egna kapitalet. Detta indikerar hur stor
del av verksamheten som finansierats av de egna tillgångarna i form av
aktiekapital till skillnad från lån som är tagna från t.ex. banker. En hög
soliditet antyder stabilitet och företagets förmåga att överleva tillfälliga
nedgångar.349
Diagram 23 visar att spelbranschen har haft en soliditet på runt eller över
50 procent i stort sett under hela perioden. Det är bara 1996 och 2005 som
den uppvisar en soliditet på lägre nivåer. Jämfört med de andra branscherna
har spelbranschen en betydligt högre soliditet under största delen av
perioden så filmbranschens och programvaruproducenternas soliditet har
varit mer jämn runt 30 till 40 procent.

349 Nilsson et al. (2002) s. 153.
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Diagram 23. Soliditet för de tre branscherna i Sverige (19962008)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1 samt SCB [2010-05-04].

Ett tredje nyckeltal är likviditeten som beskriver risken för att företagen skall
hamna i kris. Likviditeten indikerar företagets betalningsförmåga och den
möjlighet företaget har att betala de kortfristiga skulderna. Nyckeltalet
beräknas som summan av omsättningstillgångarna minus varulagret delat
med de kortfristiga skulderna. En regel är att ett företag bör ha en likviditet
på minst 100 procent för att inte vara i riskzonen för att inte ha möjlighet att
betala sina skulder.
Spelbranschen har under hela perioden, förutom första året, en likviditet
på över 100 procent om än varierande, se diagram 24. Detta indikerar att det
inte har funnits några större risker med likviditeten inom branschen.
Programvarubranschen och filmbranschen har haft en likviditet över 100
procent under i stort sett hela perioden. Filmbranschen uppvisar en
likviditet som ligger något under 100 procent för åren 1997 och 1998.
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Diagram 24. Kassalikviditeten för de tre branscherna (19962008)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 1 samt SCB [2010-05-04].

Analys av den ekonomiska utvecklingen
Studerar man nettoomsättningen blir det tydligt att spelbranschen är en
liten näringsgren. Branschens omsättning 2008 var något över 1.1 miljarder.
Spelbranschens ekonomiska expansion verkar till viss del följa de två andra
branscherna med en stark utveckling fram till 2001 och därefter en något
svagare utveckling för att sedan expandera starkare igen de sista åren i
undersökningen. Spelbranschens omsättning uppvisar stagnation men
påverkas i detta avseende inte på samma sätt av IT-sektorns nedgång, något
som kan ses i utvecklingen för programvaruproducentbranschen som även
uppvisar i en kraftig minskning i omsättningen. Den nedgång som sågs i
antalet anställda syns inte i nettoomsättningen för spelbranschen. Trots att
antalet anställda minskar med 10 procent minskar inte nettoomsättningen.
Även branschens koncentration i förhållande till nettoomsättningen har
ökat under perioden. Det verkar alltså finnas fördelar med större enheter
inom spelbranschen och ett bevis på detta är att koncentrationen har varit
högre i relation till nettoomsättningen än i relation till antalet anställda.
gini-koefficienten visar att de större företagen har större marknadsandel än
de har sysselsättningsandel. Det visar att det kan finnas skalfördelar och
möjlighet till ytterligare konsolidering inom branschen. Stora företag har
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fördelar som gör att dessa genererar större omsättning per anställd vilket
visar att det finns ytterligare möjligheter för effektiviseringar inom
branschen genom att skapa större enheter i framtiden.
Nettoomsättningen per anställd för spelbranschen ökar under perioden
fram till 2004 för att sedan hamna på en lägre nivå. Denna nedgång kan inte
ses i de andra branscherna som snarare har en jämn långsiktig ökning. Olika
typer av effektiviseringsåtgärder kan införas, t.ex. genom att ny teknik borde
göra att de flesta branscher kan uppvisa en ökning över tid. Det är möjligt att
nedgången är tillfällig men det skulle också kunna vara ett tecken på att
företagen har haft problem med att få intäkter från nya projekt. Det är också
anmärkningsvärt att företagen i spelbranschen har lägre nettoomsättning
per anställd än de andra liknande branscherna. Framför allt jämfört med
filmbranschen har spelföretagen över en miljon lägre omsättning per
anställd över hela perioden. Detta är en överraskande stor skillnad och
uppenbarligen finns det skillnader mellan strukturen i branscherna och
deras produktion. Detta visar på hur arbetsintensiv branschen är då de låga
intäkterna rimligtvis bara kan täcka arbetskostnader och inte några andra
investeringar.
När det gäller resultatet har spelbranschen inte heller lyckats generera
några egentliga vinster och avkastningen på det egna kapitalet har varit
negativ under i stort sett hela perioden. Det är anmärkningsvärt att
branschen har en så lång period av förluster. Investerare borde inte vara
imponerade av att branschen genererar en negativ avkastning på kapital.
Branschen och flera företag i spelbranschen har dock långa perioder med
negativa resultat. Möjligen skulle en investerare kunna acceptera en kort
period av initial negativ avkastning om det finns möjlighet till större
framtida avkastning. Förmodligen spelar tron på branschen in och gör att
företagen kan överleva och få nytt kapital. I vissa branscher drivs företagarna
inte heller alltid av vinstintressen, något som företagsekonomen Jan Bodin
har visat i sin studie av småföretag inom flygindustrin. Dessa företag drivs av
entusiaster vars verkliga intresse är att utveckla produkten vilket gör att
ekonomin kommer i andra hand. Bodin menar att det finns ett stort fokus på
produktutvecklingen bland de intressedrivna företagarna vilket gör att de
har svårt att avsluta projekten.350 Möjligen skulle ett sådant fokus kunna
finnas inom en del företag inom spelbranschen.
En mer drastisk analys är att det helt enkelt är svårt att få lönsamhet i
spelutveckling. Företagen har en låg omsättning per anställd och många
företag har problem med att få verksamheten att ge vinst. Det är ytterst få

350 Bodin (2000).
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företag som har kunnat generera några större vinster och även de större
företagen har kraftigt varierande resultat. Det kan vara så att företagen i
branschen måste över en tämligen hög tröskel för att kunna etablera sig på
den internationella arenan vilket kan garantera ett jämnare inflöde av
kontrakt och nya uppdrag.
Det kan också vara så att den snabba tekniska utvecklingen i branschen
gör att det är svårt för företagen att skapa en vinstmarginal då de måste
anpassa sig efter de ständigt förändrade kraven. Detta antagande stöds av
Patrick Söderlund från företaget Digital Illusions som säger: ”Att klara
övergången till morgondagens konsoler kräver mycket stora resurser och
jag tror tyvärr att vi kommer att se fortsatta lönsamhetsproblem för
många i branschen”.351
Soliditeten är en relevant variabel då den används som ett komplement till
avkastningen på eget kapital då avkastningen kan påverkas starkt genom att
företaget lånar kapital. När det gäller spelbranschen är soliditeten hög och
det upplånade kapitalet litet. Detta visar på att det finns en stabilitet hos
företagen och att riskerna med kortsiktiga förluster är små. En hög soliditet
behöver inte nödvändigtvis vara ett positivt tecken då det kan indikera att
företagen i branschen har haft svårt att få tillgång till andra typer av kapital
vilket kan vara problematiskt. Generellt brukar soliditetsmålet vara runt 3040 procent vilket är i paritet med soliditeten för de två andra branscherna i
studien.352
Analysen i detta kapitel behandlar främst avhandlingens första fyra
frågeställningar som relaterar till hur branschen i helhet växt fram. För att få
en fördjupad förståelse och svara på studiens resterande frågeställningarna
kommer studien i kapitel 7 att byta inriktning och tre svenska
spelutvecklingsföretag kommer att studeras närmare.

351 Dahlin & Ryberg (2004).
352 Nilsson et al. (2002) s. 153.
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7 Tre svenska spelutvecklingsföretag
I detta kapitel rör sig avhandlingens fokus från det övergripande
branschperspektivet ner till mikronivå, där ett antal företags utveckling
studeras mer i detalj. Syftet är att studera den svenska spelindustrins
framväxt och utveckling i Sverige men nivån i studien har förändrats. Genom
studier av tre företag och deras utveckling är det möjligt att få en förståelse
för hur svenska spelbranschen har utvecklats och de förutsättningarna som
de svenska företagen verkar under.
Detta kapitel fokuserar på hur produktionen har förändrats över tid och
hur den har påverkats av den tekniska utvecklingen och den internationella
branschens förändring. Den teoretiska ramen kring företagens storlek och
modularitetens framväxt har format frågeställningarna kring produktionens
utveckling. Dessutom studeras områden som redan berördes i den första
delen. Det gäller bland annat frågor kring de anställda och företagens
ekonomi. I detta kapitel blir det möjligt att studera dessa områden närmare.
Som initialt beskrivs i kapitel 3 är urvalet centralt i en fallstudie. Nedan
följer därför en genomgång av valet av företag att studera och de personer
som intervjuades.

7.1

Urval av företag och informanter

Det finns flera sätt att välja ut vilka fall som är mest relevanta att studera.
Yin menar att vid en flerfallsstudie finns två sätt att välja och att ”Varje fall
måste noggrant väljas ut så att det antingen (a) förutsäger liknande
resultat (direkt eller bokstavlig replikation) eller (b) förutsäger olikartade
resultat men av förutsägbar anledning (en teoretisk replikation).”353 I
denna studie blir målet att finna företag där man kan förutse det senare
utifrån den teoretiska ramen. Alla de tre teoretiska utgångspunkterna är
relevanta här. Det är relevant att välja företag som varit aktiva i olika faser
under branschens livscykel då det kan ha påverkat företagens utveckling på
olika sätt. Företag med olika storlek och tidpunkt för inträde på marknaden
är också viktigt då det kan påverka företagets möjlighet att skapa
innovationer och företagets uppbyggnad utifrån ett modulärt system. Målet
blir i grunden att göra ett brett urval och därigenom fånga skillnader och
variationer som ger en mer heltäckande bild av spelbranschen.

353 Yin (2007) s. 69.
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Fokus ligger på de företag som varit aktiva ett antal år och som producerat
spel för de mer avancerade plattformarna: konsolspel och/eller PC-spel.
Detta utgör därför de två viktigaste urvalskriterierna i denna del av studien.
Det begränsar också urvalet kraftigt och gör bara ett mindre antal företag
intressanta. Småföretag med få anställda och de inriktade på mobilspel eller
webbspel var således inte aktuella.
Relationen till andra företag är också relevant att studera ur ett teoretiskt
perspektiv. Detta manifesteras i två typer av relationer, för det första ägandet
och för det andra i vilken typ av spel som tillverkas. Det blir därför relevant
att välja ett företag som ägs av ett förlag och även företag som utvecklar PCspel och konsolspel då detta kan påverka relationen till hårdvarutillverkarna,
framför allt kring den slutna tekniken runt konsolerna och företagen som
styr dem.
När det gäller att välja företag finns det i realiteten flera praktiska
begränsningar som sätter ramar för ett möjligt urval. En sådan begränsning
ligger hos företagen och deras intresse av att delta i undersökningen.
Personer på företaget måste ha möjlighet att avsätta viss tid och vara
intresserade av att svara på frågor. Utan företagens intresse att medverka
blir det i praktiken omöjligt att utföra fallstudien. Även hos forskare finns
hinder i form av en begränsad tillgång på resurser. Lokala resurser har
använts i den mån det varit möjligt och relevant.
Utifrån urvalskriterierna och begränsningarna valdes tre företag ut:
Digital Illusions, Starbreeze och Coldwood. De tre företagen är olika (för en
översikt se tabell 4) och har varit aktiva olika länge. Digital illusions är ett
stort och framgångsrikt företag som har sina rötter i 1980-talet. Företaget
har varit med sedan introduktionsfasen och är dessutom sedan några år
tillbaka ägt av förlaget EA. Starbreeze är också ett av de mer välkända
svenska företagen men etablerades något senare under expansionsfasen i
slutet av 1990-talet. Företaget är ett av de få svenska företag som har sina
aktier registrerade på en handelslista. Coldwood representerar det mindre
företaget men som trots allt utvecklat en rad spel till de senaste konsolerna.
Företaget är också det yngsta och uppstod ur den mindre kris som drabbade
spelbranschen runt 2003.
Tabell 4. Grundfakta om de tre utvalda företagen
Start
Storlek 2007
Ägande

Digital Illusion
1992
248
Utländskt ägande

Plattform
Spelen
Ort

PC/Konsol
Egna
Stockholm
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Starbreeze
1998
54
Aktiebolag noterat på
AktieTorget
Konsol/PC
Licens
Uppsala

Coldwood
2003
~12
Aktiebolag
Konsol
Licens
Umeå

Fallstudien är baserad på olika typer av material men grunden utgörs av två
intervjuer utförda på varje företag. De två informanterna är valda så att de
representerar både den mer tekniska sidan med programmeringsyrket men
också den mer artistiska med grafikeryrket (se tabell 5). Genom detta finns
möjligheterna att kunna fånga upp spridda tendenser inom
spelutvecklingen.
Personerna har valts för att de har lång erfarenhet inom företaget. I fallet
med Starbreeze och Coldwood har de intervjuade varit med från det att
företaget grundades. De intervjuade på Digital Illusions var inte med från
start men de var bland de första som blev anställda på företaget när det
började expandera vid mitten av 1990-talet. För att få en bild av starten
används istället en äldre intervju från 2005 med grundaren Fredrik
Liliegren.
Tabell 5. De intervjuade
Teknik/
programmering
Grafik

Digital Illusion
Joakim Grundwall

Starbreeze
Jens Andersson

Coldwood
Håkan Dalsfelt

Robert Runesson

Jens Matthies

Leif Holm

Hos de stora företagen har det inte varit möjligt att få svar på alla frågor från
de utvalda. För att få en komplett bild har några kompletterade frågor ställts
till anställda som arbetar på personalavdelningen och har en överblick över
företaget.
Det skall också noteras att detta är en historisk studie och svaren gäller
företagens utveckling fram till det datum när de genomfördes.
Spelutvecklingsföretagen verkar i en sådan föränderlig miljö att deras
strategi och val utvecklas konstant. Det går således inte att utgå från att
svaren är representativa för företaget efter intervjutillfället.

7.2

Digital Illusions

Digital Illusions (DICE) var bland de första spelföretagen i Sverige och har
sina rötter i den svenska spelindustrins barndom, vid slutet av 1980-talet.
DICE har haft en stark utveckling och är idag Sveriges största och mest
framgångsrika spelutvecklarföretag. Företaget har utvecklat en lång rad spel
genom åren men är framför allt kända för sin spelserie Battlefield. Detta har
medfört att företaget fått stor uppmärksamhet och lyfts ofta fram som något
av en symbol för den svenska spelbranschen.
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Spelindustrin i relation till Digital Illusions
Då DICE startade sin verksamhet fanns bara enstaka svenska spelföretag och
inget var känt eller framgångsrikt. Dessutom verkar de ha existerat
oberoende av varandra. Det fanns t.ex. inget svenskt förlag utan de svenska
spelutvecklarna fick vända sig till Storbritannien för att få kontrakt med
något av de många förlagen som fanns där.
Datorer hade vid den här tiden fortfarande en begränsad spridning. Mot
slutet av 1980-talet var det fortfarande bara en av tre unga som hade tillgång
till en dator. Datoranvändandet i sig var också mer begränsat eftersom
multimediafunktioner inte hade integrerats i maskinerna. Spridningen av
information och data skedde fortfarande till största delen fysiskt. För den
datorintresserade var det möjligt att koppla upp sig mot databaser (så
kallade BBSer), men det var fortfarande få som hade tillgång till modem.354
Det hade vuxit fram en subkultur kring datorerna. Datorintresserade kunde
köpa någon av de datortidningar som hade börjat ges ut och de som var
riktigt intresserade kunde delta i någon av de datorträffar som
anordnades.355
Inom subkulturen fanns en medvetenhet om möjligheterna att utveckla
och tjäna pengar på datorspel, men i samhället i stort var nog tanken om
svensk spelutveckling inte utvecklad. Spel var fortfarande en distraktion och
ett tidsfördriv än en potentiell inkomstbringande sysselsättning. Intresset för
datorer ökade under 1990-talet och företagen kunde rida på det expanderade
datoranvändandet och det ökande intresset för alla typer av programvaror
som följde av detta. Detta var en utvecklingsfas som skulle nå sitt crescendo i
och med att IT-bubblan sprack i början av det nya millenniet.
Ser man på datortekniken hade det inte hunnit växa fram någon standard.
Istället var det flera företag som konkurrerade, t.ex. Apple hade en större
andel av marknaden i Amerika och Commodore var större i Europa. Det var
först mot mitten av 1990-talet som IBM:s persondatorer blev standard och
dominerade marknaden. Tillgången på datorer och det faktum att
konsolmarknaden styrdes av japanska företag som Nintendo och Sega bidrog
till valet av datorerna som främsta plattform för den tidiga spelindustrin.

354 Nissen (1995) s. 51.
355 Nissen (1993) s. 148f, 203-208.
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Digital Illusions utveckling 1988-2009
DICE har sina rötter i en av de demogrupper som växte fram under 1980och 1990-talet. Demogrupperna var en subkultur inom den stora kulturen
kring datorerna som växt fram under denna period. Grupperna bestod av ett
nätverk av personer med liknande datorintresse och var ofta internationella
med medlemmar från många olika länder (främst i Västeuropa och
Nordamerika).356 Inom grupperna etablerades sociala nätverk och ett socialt
kapital byggdes upp mellan medlemmarna.
Det var i slutet av 1980-talet som några av svenskarna i den
internationella demogruppen ”The Silents” bestämde sig för att försöka
utveckla ett flipperspel till Amiga 500. Det blev första steget mot bildandet
av företaget Digital Illusions. De fyra unga män som startade projektet var i
de övre tonåren, 16-20 år gamla. På sin lediga tid började de utveckla idén
till ett spel. Under de första åren fortgick arbetet utan att det fanns något
företag utan projektet var mer av ett hobbyprojekt. Spelutvecklingen hade
inte motiverats av möjligheten att tjäna pengar utan detta var något som
med tiden växte fram. Frågan om finansiering av arbetet var egentligen inte
något akut problem. Grundarna gick fortfarande i skolan och arbetet med
spelet skedde obetalt på fritiden. De fyra var utspridda över Sverige, så
förslag på idéer och lösningar fick skickas fram och tillbaka eller så bestämde
de träff någonstans och arbetade tillsammans. Eftersom två i gruppen var
från Växjö blev det inledningsvis centrum för det blivande företaget.357
Grundarna hade brist på resurser men visade kreativitet när de hanterade
detta. Det stora problemet var att finna ett förlag som var villigt att köpa
spelet. De fyra utvecklarna var tvungna att söka sig till Storbritannien där ett
stort antal förlag fanns. ECTS-konferensen hölls varje år och de begav sig dit
1990 med en tidig version av spelet. Man hade inte pengar till att betala
inträdet utan fick smita in. Några förlag visade intresse för spelet men de fick
inget konkret uppköpsförslag. De fyra utvecklarna stärktes i sin övertygelse
om att det skulle vara möjligt att sälja spelet. De återvände året därpå med
en mer komplett version och lyckades då få ett kontrakt från det engelska
företaget 21st Century Entertainment.358
Det var först i samband med att de fick ett kontrakt som ett riktigt företag
bildades. Företaget var främst ett sätt för gruppen att kunna hantera
pengarna, exempelvis de förskottsbetalningar de fick från förlaget för

356 Nissen (1993) s. 150-155.
357 Intervju Liliegren (2005).
358 Intervju Liliegren (2005).
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flipperspelen. Företaget fanns i Växjö fram till 1994 men då ville grundarna
byta miljö och flytta till en större stad. Det var alltså inte direkt ett
företagsstrategiskt val, men eftersom en av grundarna var från Göteborg blev
det ett naturligt val. Det var först nu som företaget skaffade sina första
riktiga kontorslokaler och började sakta expandera verksamheten. De som
anställdes var personer ur grundarnas kontaktnät och många hade varit
aktiva inom demoscenen. Dessutom var de anställda i stor utsträckning
självlärda.359
Nästa viktiga steg i företagets utveckling kom när Bonnier gick in som
ägare 1995. Digital Illusions hade dåligt med kapital och Bonnier hade precis
beslutat att ge sig in i spelbranschen.360 Liliegren säger: ”Det innebar att vi
gick från åtta grabbar som körde mer rock ´n rollstil till företag med
styrelse, fasta anställningar och månadslön.”.361 Bonniers inträde innebar
att företaget gick från en juridisk nödvändighet till att vara mer av ett
”riktigt” företag. Det betydde också att företaget fick en tryggare finansiell
grund och verksamheten blev mer strukturerad med riktiga anställningar
och fasta löner kunde betalas ut.362
Företaget drevs fortfarande genom entusiasm och intresse och de
tämligen unga spelutvecklarna gjorde liten skillnad mellan arbete och fritid.
Ett exempel på detta tydliggörs när Joakim Grundwall berättar om hur
kontorstiderna har förändrats genom åren på DICE:
”När jag började [1996] hade vi kontorstider, mellan 13-17 skulle man vara på
kontoret. Det var antagligen nytt, det hade inte funnits tidigare. Jag kommer ihåg
att Fredrik Liljegren inte kunde förstå hur man kunde komma för sent, när man
började klockan 13. Men det gick ju bra som vilken tid som helst för folk hade ju bara
vridit på dygnet och gick upp klockan 12 eller kanske 12,45. Sedan flyttades det där
till klockan 10.00 och sedan till Stockholm så flyttades det så att man började
klockan 9.00.”363

Detta visar på en speciell inställning till arbetet. Spelutvecklingen var mer av
en livsstil än ett egentligt arbete. Det visar också på att det över tid sker
någon form av uppstramning och strukturering av arbetet på företaget.
År 1998 kom DICE att introduceras på ”Nya Marknaden” som var en av de
mindre handelsplatserna (från 2006 heter listan First North). Detta ökade
tillgången på kapital och markerar också startpunkten för en förändring i

359 Intervju Grundwall (2009) komplettering.
360 Roman & Bjarneby (2005) s. 47.
361 Intervju Liliegren (2005).
362 Intervju Liliegren (2005).
363 Intervju Grundwall (2009).

144

företagets strategi. Företaget började expandera genom företagsuppköp.
1999/2000 beslutade de sig för att köpa företaget Refraction i Stockholm
(expansionen kan ses i diagram 25). Uppköpet följdes av flera då man köpte
upp svenska Synergenix och kanadensiska Sandbox Studios. Synergenix
såldes vidare snabbt. Sandbox integrerades i företaget och blev en separat
produktionsenhet. Rationaliteten bakom uppköpet handlade inte i första
hand om spelutveckling. Företaget hade i allt större utsträckning vänt sig
mot den amerikanska marknaden och förlagen som var etablerade där. När
företaget sökte sig över Atlanten blev lokaliseringen i Sverige till en nackdel
som överbryggades med köpet i Kanada.364
Uppköpen
skapade
en
diversifiering
vad
det
gällde
spelutvecklingskapaciteten. Det var enbart köpet av Refractions som gav
någon riktig ekonomisk framgång och utdelning då företaget kunde
vidareutveckla Refractions spelidéer. Uppköpet av Refraction innebar
dessutom en etablering i Stockholm.
Diagram 25. Omsättning och resultat för DICE 1993-2008
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364 Intervju Liliegren (2005).
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2001 etablerades ett samarbete med förlaget Electronic Arts. Detta betydde
utveckling av spel till olika plattformar vilket konkret kom att innebära
utveckling av spel i Battlefieldserien.365 2003 gick Electronic Arts in och blev
de största aktieägarna i företaget med 19 procent av aktierna.366
År 2004 blev på många sätt ett händelserikt år för företaget. Under
sommaren beslutades att DICE skulle centralisera den svenska
verksamheten till Stockholm. Majoriteten av de drygt 60 anställda på det
ursprungliga kontoret i Göteborg följde med till Stockholm medan en mindre
grupp valde att stanna kvar i Göteborg och lämnade därmed företaget.367
Företagets fysiska sammanslagning innebar en del strukturproblem för
företaget. Ekonomiskt hade företaget utvecklats snabbt men man hade inte
haft samma utveckling organisatoriskt. DICE och framförallt
originalgruppen i Göteborg, var i stor utsträckning fortfarande
entusiastdrivet. Det som orsakade problem och slitningar inom företaget var
främst den höga arbetsbelastningen. Störst problem vållade det omfattande
obetalda övertidsarbetet. Denna företeelse var inte ny men det verkar ha
varit ett flertal faktorer som aktualiserade problemet. Joakim Grundwall
säger:
”Det har alltid varit mycket övertid. Men det har blivit mindre och mindre, tror jag.
De första 4 åren jag jobbade på DICE, var övertid inget man tänkte på, för det var
väldigt mycket intresse och jobb. När man vaknade så gick man till jobbet, sedan
gick man hem och till jobbet. När man varit utomlands, det första man gjorde var att
åka till jobbet, inte åka hem. Man ville liksom hänga med polarna och kolla vad som
hade hänt. Så det var helt ihopflutet. Sedan när folk växte upp och skaffade sig fler
polare utanför jobbet, flickvänner och så vidare så blev det mer uppstyrt och mer
som ett jobb.”368

De anställda hade med tiden blivit äldre och började då få allt fler
förpliktelser utanför arbetet vilket ledde till en ny relation till arbetet.
Arbetet på företaget hade drivits av en entusiasm, intresse för spelen och de
anställda hade ingen skiljelinje mellan arbetet och den lediga tiden, något
som nu började förändras. Det hade också anställts äldre personer med
större erfarenhet och som ställde högre krav på arbetsplatsen.369
Joakim Grundwall säger: ”Vi slet ut folk […] Och det var inte egentligen
så att det var en ond ledning som drev detta utan det bara rullade på för

365 Sundström (2002).
366 Karlberg (2003).
367 Intervju Runesson (2009).
368 Intervju Grundwall (2009).
369 Intervju Grundwall (2009).
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det var så naturligt att vi när vi var små jobbade så och när vi växte så
fortsatte företaget att jobba så.”370 Trots att företaget hade blivit större hade
inte arbetsmetoderna förändrats och arbetssättet var i viss utsträckning
destruktivt. Företaget led i grunden av dålig planering och struktur. Detta
accentuerades genom att utvecklingen av projektet man arbetade med,
Battlefield 2, blev extra problematisk. Projektet hade en dålig struktur vilket
innebar en extra tung arbetsbörda och stor tidspress.371
En effekt av problemen på arbetsplatsen var att det bildades en fackklubb
som drev igenom kollektivavtal där övertid reglerades. Joakim Grundwall
menar att initiativet främst kom från Stockholmsavdelningen och att de
anställda från Göteborg inte var lika delaktiga i denna process, något som
visar på skillnaderna mellan de två enheterna.372
2004 gjordes ett nytt uppköp i Nordamerika då amerikanska Trauma
Studios förvärvades. Företaget hade gjort modifikationer (mindre
vidareutvecklingar och tillägg) till Battlefieldspelen. Företaget lades ner
redan året därpå och de anställda erbjöds att flytta till
Stockholmskontoret.373
Mot slutet av 2004 lade EA ett anbud på resterande aktierna i Digital
Illusions. EA: s uppköp av DICE var inte helt smärtfritt. Efter en längre
process med flera bud på de resterande aktierna fick EA bara ihop något över
68 procent av aktierna. Många aktieägare trodde att värdet på företaget var
högre än de erbjudande på runt 61 kronor per aktie som EA lagt. Bland annat
Aktiespararna, som företräder många småsparare, avrådde sina medlemmar
från att acceptera budet.374
Till slut valde närmare 32 procent av ägarna att behålla aktierna och inte
sälja till EA. För att kunna genomföra tvångsinlösen och helt ta över
företaget krävs ett innehav på 90 procent av aktierna. Istället för att höja
budet valde EA en annan väg till ett övertagande genom att istället lägga
förslag på en fusion. För att genomföra en fusion krävs bara två tredjedelars
majoritet, något EA hade. De resterande aktieägarna fick då ett
fusionsvederlag på 67,50 kronor per aktie. Denna affär tillsammans med
några andra uppmärksammade fusioner fick Justitiedepartementet att
beställa en utredning om lagstiftningen kring fusioner.375 I förlängningen

370 Intervju Runesson (2009).
371 Intervju Grundwall (2009) komplettering.
372 Intervju Grundwall (2009).
373 ”Digital Illusions lägger ned verksamhet i New York”.
374 Affärsvärlden [2010-05-02].
375 Ds 2007:35.
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ledde detta till en lagändring i januari 2009 som skärpte reglerna kring
fusioner.376
I samgåendet mellan EA och DICE beslutades även att lägga ner
verksamheten i Kanada. Förvärvet av Sandbox hade varit ett sätt att komma
närmare marknaden, något som inte var lika attraktivt för amerikanska EA.
En genomgående förändring under 2000-talet är att företaget blev allt mer
internationellt och att man rekryterade allt mer globalt efter arbetskraft.
Cirka 25 procent av de anställda kommer idag från utlandet.377
Sammanslagningen med EA har också inneburit större internationalisering.
Det finns möjlighet att flytta anställda inom koncernen till olika
utvecklingsteam. En handfull personer varje år arbetar inom andra
utvecklarteam. Det är främst för personer som vill prova på att arbeta
utomlands. Företaget anser att det är bra då de anställda får ny kunskap och
nya erfarenheter och stödjer därför dem som vill arbeta utomlands.378
Könsfördelningen på företaget är som på många spelföretag ojämn,
ungefär 10 procent kvinnor arbetar på företaget (se diagram 26). Det finns
kvinnor anställda inom alla områden på företaget men största antalet
arbetar utanför produktionen där också könsfördelningen är jämnast. Flera
kvinnor har ledande positioner inom företaget och sitter med i
ledningsgruppen.379

376 Det skall poängteras att förfarandet var helt lagligt men kunde ses som ett sätt att kringgå 90
procentsregeln för uppköp. Problem uppstår i aktiebolag som har ett spritt ägande (de som är noterade på
börsen eller andra listor) och då situationen uppstår med att en större grupp minoritetsägare inte accepterar
budet från uppköpare. I vanliga fall sätter köparen ett villkor så att om 90 procent inte uppnås blir inte
affären av. Det är också möjligt att uppköpare successivt höjer budet eller nöjer sig med en lägre aktieandel
tills vidare och över tid fortsätter att köpa tillgängliga andelar tills 90 procent är uppnått. Affären kring Digital
Illusions är dock en av ett knappt tiotal affärer mellan 2003 och 2007 där istället för att nå 90 procent så
använde uppköparen fusionsreglerna. (se Ds 2007:35) Ett annat problem som uppstår vid denna typ av affär
är att vid en fusion sker det inte samma värderingsförfarande som annars sker vid en tvångsinlösen utan det
är bolagsstämman, där uppköparen har inflytande, som bestämmer fusionsvederlaget. Sammantaget kunde
detta leda till att uppköparen i praktiken behövde lägga ett lägre bud på företaget om fusionsvägen valdes
vilket kan skapa en stor osäkerhet.
Se Ds 2007:35, Prop. 2007/08:155, SFS 2008:805.
377 Intervju Danielson (2009).
378 Intervju Runesson (2009).
379 Intervju Danielson (2009).
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Diagram 26. Antal anställda och antal kvinnor anställda på DICE
1993-2008
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Källa: Egna beräkningar.

Spelutvecklingen: Från Pinball Dreams till Battlefield Heroes
DICE har sina rötter inom demoscenen. Att skapa demos var främst ett sätt
att visa sin programmeringsfärdighet genom att utveckla tekniskt och
grafiskt imponerade program. Spridningen av demon skedde ofta via att de
låg som ett intro till olika piratkopierade spel. Programmeringsfärdighet och
grafisk förmåga är naturligtvis två färdigheter som ligger mycket nära
spelutveckling. Liliegren säger:
”Det vi gjorde var att vi gillade att spela flipperspel och så var vi involverade i
demoscenen vilket innebar att vi visste att presentation och framerates [hur många
gånger bilden uppdateras på skärmen] var oändligt viktigt. Vi hade ju också spelat
massor med spel själva.”380

380 Intervju Liliegren (2005).
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Dessa färdigheter var värdefulla i övergången till spelutveckling även om
spel generellt är mer omfattade och innehåller många fler komponenter än
demon. Arbetet i gruppen och det kontaktnät man hade byggt upp var också
en fördel i övergången till spelutveckling.
Det var runt år 1988 som de fyra killarna bestämde sig för att testa att
göra om några skisser på flipperbanor till ett flipperspel för Amiga. Det fanns
vissa fördelar med att välja just ett flipperspel:
”Vi kände väl alltid att flipperspel har den fördelen att de är tidlösa och kräver ingen
storyline och man behöver inte sälja konceptet till någon för att den skall förstå vad
det är. Samtidigt är det något som man alltid kan bli bättre på, du kan aldrig klara
ett flipperspel utan alltid få mer poäng. Vi hade nog också lite flyt för flipper fick lite
av en renässans ute i landet och runt om världen. Så det var ett uppsving för flipper
igen och blev ganska inne när vi skulle släppa spelet.”381

Flipperspel är en förhållandevis avskalad produkt och idén kring vad som
utgör ett flipperspel var så etablerad att företaget skulle ha mindre motstånd
då de försökte sälja in spelet till potentiella köpare. På så sätt verkar det som
att valet av flipperspel var strategiskt. Genren passade den kunskap som
man hade med sig in i företaget från demoscenen. Ett äventyrsspel hade t.ex.
innehållit berättande och karaktärsutveckling och hade förmodligen krävt en
annan kunskap än vad företaget besatt.
Spelet döptes till Pinball Dreams och den stora innovationen var att
spelarens vy följde med kulan vilket skapade en bättre spelupplevelse.
Företaget fortsatte att utveckla flipperspel till olika plattformar efter Pinball
Dreams, men främst för persondatorer.

381 Intervju Liliegren (2005).
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Tabell 6. Ludografi Digital Illusions
Spel

Utgivningsår

Pinball Dreams

1992

Pinball Fantasies

1993

Pinball Illusions

1993

Benefactor

1994

Motorhead

1998

Volvo S40 Racing

1998

Codename Eagle

1999

Legacy of Rosemond Hill

2000

Shrek XL

2001

Barbie Groovy Games

2002

Rallisport challenge

2002

Battlefield 1942

2002

Battlefield 1942: The Road to Rome

2003

Battlefield 1942: Secret Weapons of WWII

2003

Midtown Madness 3

2003

Rallisport challenge 2

2004

Battlefield Vietnam

2004

Battlefield 2

2005

Battlefield 2: Special Force

2005

Battlefield 2: Modern Combat

2005

Battlefield 2: Euro Force

2006

Battlefield 2: Armored Fury

2006

Battlefield 2142

2006

Battlefield 2142: Northern Strike

2007

Battlefield: Bad Company

2008

Mirrors Edge

2008

Battlefield Heroes

2009

Battlefield: Bad Company 2

2010
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Kring mitten av 1990-talet började DICE att söka sig bort från flippergenren.
Genren var tämligen smal och nischad och målgruppen kunde därför aldrig
förväntas bli speciellt stor. Efter att ha sonderat marknaden beslutade man
att styra utvecklingen mot den betydligt större racinggenren. Det första
racingspelet kom ut år 1998. Det var spelet Motorhead som släpptes till PC
och Playstation. Spelet fick blandad kritik, men blev ändå en
försäljningsframgång och såldes i över en miljon exemplar.382
Spelmässigt innebar uppköpet av Sandbox en stor breddning av företagets
utbud med flera nya typer av spel och genrer. Sandbox var nischade på
utveckling av spel riktade till en yngre publik. Spelen stack tydligt ut då
DICE inriktade sig främst mot ett äldre marknadssegment. Sandbox
spelprojekt slutfördes men det fanns egentligen aldrig några planer på att
fortsätta inom denna genre.383 Studion i Kanada kom istället att inriktas mot
att vidareutveckla spelen som gjordes i Sverige.
Köpet av Refraction innebar en ny inriktning på företagets spelutveckling,
något som kom att bli avgörande och formade företaget. Refractions var
inriktade på ”first person shooter”-genren (FPS) och hade precis färdigställt
spelet Codename Eagle (1999). Det var ett FPS-spel i en historisk miljö (det
utspelar sig under första världskriget), ett format som företaget kom att
vidareutvecklas. Codename Eagle var innovativt och introducerade bland
annat fordon i multispelarläget men spelet hade även tekniska problem som
medioker AI och kom inte att bli en stor framgång på marknaden.384
Refraction hade börjat skissa på en uppföljare som kom att bli Battlefield
1942. Spelet utspelade sig under andra världskriget och var på flera nivåer en
förfining av konceptet i föregångaren. DICE utvecklade tekniken och spelet
hade förbättrat flerspelarläge och de körbara fordonen hade utvecklats
ytterligare. Den stora innovationen var en ny speltyp som introducerades
och som företaget kallade ”Conquest”. Spelarna i ett lag skulle erövra
strategiska punkter på kartan vilket införde ett mer strategiskt element i den
klassiska FPS-genren.
Spelet kom ut 2002 och fick ett mycket positivt mottagande och blev
företagets dittills största framgång.385 Företaget hade nu ur
spelutvecklingssynpunkt två huvudinriktningar; racing- och FPS-genren.

382 Årsredovisning Digital Illusions 2001 s. 5.
383 Intervju Liliegren (2005).
384 Gamespot: Codename Eagle Review [2010-05-02].
385 Gamespot: Battlefield 1942 Review [2010-05-02].
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Om övergången till racinggenren hade varit en övergång till en större genre
var Battlefield en diversifiering till den snabbaste växande spelgenren.386
Efter framgången med Battlefield ändrades företagets strategi och fokus
gled över till att utveckla denna serie. EA ökade inflytandet i företaget och
samarbetet inriktades på utvecklingen av Battlefield och uppföljaren.
Dessutom hade DICE lyckats behålla de intellektuella rättigheterna till
Battlefieldserien och kunde nu utveckla och förvalta spelen mer fritt. Robert
Runesson säger:
”En annan stor grej som har ändrats är att vi gjorde licensspel eller vi gjorde
publisher beställningspel förut. Det innebär att man har en säker inkomst, levererar
vi varje ’milestone’ så får vi vår lön, den tickar in, gör vi inte ’milestone’ så får vi inga
pengar. Det är väldigt säkert att jobba så, man får ett förskott vid varje ’milestone’
och efteråt. Det tråkiga med det är att man inte har all frihet. Vi hade aldrig gjort
Mirrors Edge eller Battlefield så, det går inte.387

En konkret effekt var att Digital Illusions själva kunde bestämma över
utvecklingen av expansionen och uppföljare till spelen och det innebar att
koden till det första spelet kunde återanvändas. Joakim Grundwall berättar
om hur det fungerar:
”Vi kallar dem 1.5 versioner. De görs på samma motor och teknikgrund. Man släpper
ett spel som det har varit jättemycket utveckling med över en lång tid och alla är
jätteless […] Ofta är det enklaste som man kan göra, samma som i många branscher,
är att man gör en halv uppföljare en 0.5 version med samma teknik. Vi ändrar lite
saker, fast egentligen är det contentfolk [de som arbetar med spelets innehåll],
grafiker, leveldesigners som jobbar.388

Battlefield Vietnam och Battlefield 2142 var denna typ av uppföljare. Dessa
spel har uppdaterats visuellt och fått ny historisk inramning men i grunden
är tekniken i stort samma.
På senare år har företagets spelutveckling tagit en ny form. Företaget har
genom historien varit inriktat på spel med mindre handling, karaktärer och
berättande. Spelen har snarare fokuserat på tekniska aspekter som
avancerad grafik och har ofta haft fokus på multispelar-lägen. Detta har
förändrats i och med spel som Battlefield: Bad Company och Mirrors Edge
som har ett större inslag av karaktärer och berättande.
Två av spelen som släpptes under 2009 sticker ut då det var nya koncept
för företaget. DICE utvidgade med dessa helt klart sitt spektrum av spel med

386 Tschang (2007) s. 992.
387 Intervju Runeson (2009).
388 Intervju Grundwall (2009).
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helt nya typer av format och affärsmodeller. Battlefield Heroes var ett
gratisspel för PC. Det var ett FPS med enbart ett flerspelarläge men spelet
hade låga tekniska krav för att många skulle kunna spela spelet. Intäkterna
genererades genom att spelarna kunde köpa olika utstyrslar och attribut till
sina karaktärer i spelet. Det andra spelet var Battlefield 1943 som i grunden
är uppbyggd på några av banorna från Battlefield 1942, som uppdaterats
med den nya Frostbitemotorn. Spelet var förhållandevis litet och såldes bara
via digital nedladdning till Xbox 360 och Playstation 3. Det var väsentligt
billigare än ett vanligt spel och såldes för 129 kr (mot 500-700 kr för ett
fullprisspel).
Om tekniken
Eftersom Digital Illusions varit aktivt sedan slutet av 1980-talet, har
företaget varit med om och överlevt flera större teknikskiften och
förändringar. Företaget har historiskt varit inriktat på utveckling av
datorspel, först till Amiga och sedan till persondatorer. De senaste åren har
företagets fokus skiftat mer mot konsolmarknaden utan att helt släppa
datorspelsutvecklingen. Dessa förändringar har inneburit att företaget stått
inför många stora tekniska utmaningar och kunnat utnyttja de möjligheter
som tekniken medfört.
På ett övergripande plan menar Robert Runesson att när det gäller
grafikernas arbete så har det egentligen inte förändrats så mycket:
”Om man rent krasst kollar på det från den grafiska sidan så har inget egentligen
hänt utan det är samma sak. Vi jobbar med polygoner och gör texturer. Så krasst är
det "same shit". Det som har hänt är att det har blivit mycket mer avancerat […] Det
är inte svårare, det är exakt samma teknik, hur man jobbar med det, 1 000, 5 000
eller 10 000 polygoner är tekniskt sett samma sak. 128, 256, 512 är samma sak. Det
är väldigt enkelt, man behöver bara bättre grafiker och att det tar mer tid att göra
större grejer.”389

Den stora skillnaden enligt detta resonemang blir att det krävs bättre
grafiker och att allt arbete tar mer tid. På en teknisk nivå har det skett stora
förändringar. Två områden som är speciellt tydliga är utvecklingen av
shaders och att karaktärer utvecklas med high res moduling, två tekniker
som inte fanns tidigare. Samtidigt som nya tekniker uppstår utvecklas också
verktygen som grafikerna använder vilket underlättar arbetet.390 De
anställda har dessutom blivit mer erfarna vilket gör stor skillnad för

389 Intervju Runesson (2009).
390 Intervju Runesson (2009).
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företaget. Andra delar har också förändrats såsom att datamängderna hela
tiden blir större. Detta skapar ett speciellt problem på konsolsidan då en ny
utvecklingscykel med ny teknik innebär att datorerna i regel inte följer med
utvecklingen. Mot slutet av cykeln har de hämtat in och kan lätt behandla
datamängderna och underlätta utvecklingsarbetet. Joakim Grundwall säger
emellertid om utmaningarna att:
”Det är mycket olika, dels är det en utmaning att inte sikta för högt. Det är väldigt
lätt att sikta för högt vilket innebär att man gör en massa jobb och sedan upptäcker
man att det är inget som konkurrenterna gör och det är alldeles för svårt för oss att
göra också och då får man klippa bort en massa. Det har vi gjort. Det är egentligen
inget tekniskt problem men det är lätt att göra.”391

Detta blir ett problem då ny teknik öppnar stora möjligheter. Det är svårt att
hitta en gräns i utvecklingen där nya tekniker och vad som är lönsamt måste
mötas. Digital Illusions har genomgående haft en strategi att försöka
använda den senaste tekniken och att spelen skall ligga i teknologisk
framkant. Liliegren säger att denna strategi varit med från början:
”Vi har alltid [observera att intervjun genomfördes 2005] baserat oss på den
bakgrunden att vi kommer från början och har total kontroll på den tekniken som
utvecklats. Det kostar givetvis lite extra men samtidigt kan vi då leverera lite extra
om vi har total kontroll på den. Vi ser också på externa lösningar, middleware, för
utveckling av spel. Vi kommer förmodligen att utnyttja lite mer av det i nästa
generation [refererar då till dagens generation med konsoler som Xbox 360 och
Playstation 3] än vi gjort tidigare men fortfarande bibehålla en egen
teknologiutveckling. För det är fortfarande en konkurrensfördel att kunna ha
det.”392

Företagets strategi har främst varit att utveckla egen teknik. Enligt Liliegren
är kostnaden för att ha en intern teknikutveckling något som är motiverat då
det innebär att företaget kan leverera bättre produkter. Detta ger företaget
en konkurrensfördel gentemot andra utvecklare.393 I samband med att
företaget centraliserades till Stockholm 2004 kom företaget att centralisera
teknikutvecklingen. En speciell avdelning inrättades för att enbart bedriva
teknikutveckling. ”Tools and technology” heter avdelningen och den arbetar
med att utveckla verktyg för företagets spelutveckling.
Den absolut viktigaste delen i denna teknikstrategi var utvecklingen av
den egna spelmotorn. Företaget Refraction hade utvecklat en egen spelmotor

391 Intervju Grundwall (2009).
392 Intervju Liliegren (2005).
393 Detta går också att se i företagets årsredovisningar. Se t.ex. Digital Illusions årsredovisning 2000 s. 6.
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och det var denna som företaget fortsatte att utveckla och använda till
Battlefieldspelen. Sedan år 2004 har företaget också utvecklat den helt nya
Frostbite-motorn som används i de senaste konsolspelen i Battlefieldserien
(se Battlefield: Bad Company och Battlefield 1943).394 Joakim Grundwall
säger om valet att utveckla en egen spelmotor:
”Det fanns ingen vettigt [spelmotor]. I dag finns det ju en del motorer som man skulle
kunna köpa, Unrealmotorn t.ex. funkar för en del spel eller Gamebryo finns, skall
man göra webbspel finns Unity […] Så det finns ju en hel del motorer idag. Fast nu
har ju vi investerat så mycket och vi tycker att vi är konkurrenskraftiga med det vi
har, så i dagsläget finns det inte så stort intresse från oss att byta.”395

Valet att utveckla en egen motor berodde alltså på att denna typ av produkt
inte var tillgänglig. Det är en stor kostnad att utveckla en helt ny spelmotor
och för DICE verkar detta ha givit något av en inlåsningseffekt. En möjlig
strategi för att hantera kostnaderna med den egna utvecklingen och få
tillbaka en del av investeringarna i motorn vore att hyra ut spelmotorn till
andra spelutvecklare. Detta har dock DICE inte gjort.396
På frågan om problem med att utveckla en egen motor då den tekniska
utvecklingen varit snabb säger Joakim Grundwall:
”Ja det är klart det är svårt, det är inte lätt. Det behöver inte vara lättare om man
använder någon annans motor heller, det är inte så säkert. Frågan är om det är en
fördel om det är en egen motor eller inte. Jag tror nog att det är en fördel. Man är ju
mer flexibel, speciellt om man skall släppa tidigt på den nya plattformen, då är det
ofta en fördel, eftersom det är man själv som portar, man har själv kontrollen. Man
kan välja att ta genvägar. Skall man använda Unreal-motorn t.ex. får man snällt
sitta och vänta på att Epic blir färdiga med den.”397

Att köpa en motor innebär ett visst beroende till dem som utvecklar motorn.
Detta är ett problem. En uppmärksammad konflikt är den mellan Epic som
utvecklar Unreal-motorn och spelutvecklingsföretaget Silicon Knight.398
Även om företaget har intern motorutveckling, använder DICE inte
exklusivt de egna motorerna. Spelet Mirrors Edge som släpptes hösten 2008
använder tredje versionen av Unrealmotorn från Epic. Förklaringen till detta
är historisk, utvecklingen av spelet påbörjades redan på Göteborgskontoret
runt 2003. Spelets koncept har ändrats och en prototyp gjordes på andra

394 Intervju Grundwall (2009).
395 Intervju Grundwall (2009).
396 Intervju Grundwall (2009).
397 Intervju Grundwall (2009).
398 Gamasutra: Breaking: Silicon Knights Files Lawsuit Against Epic [2010-05-02].
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versionen av Unrealmotorn. Joakim Grundwall förklarar vidare angående
spelet:
”Sedan började vi med Frostbite för Battlefieldspelen. Då tänkte vi att vi skulle
använda det även för det som blev Mirrors Edge men efter tag blev det uppenbart att
vi inte kunde använda motorn för två spel samtidigt, innan den var klar. Då sa vi att
vi kör Unreal på Mirrors Edge och det funkade, delvis för att vi anpassade spelet för
det vi kunde göra med motorn.”399

Det uppstod ett problem med att använda motorn till två olika spel samtidigt
som motorn utvecklade. Motorn är inte ett statiskt verktyg utan måste
anpassas i viss utsträckning till de spel som utvecklas.
Företaget använder också flera inköpta komponenter i sina spel. För
fysiken i spelen använder företaget Havokmotorn från det irländska
företaget med samma namn. Denna köpte DICE in när man började utveckla
den nya Frostbite-motorn. Det samma gäller för den artificiella intelligensen.
DICE har använt mjukvaran Kynapse från det franska företaget Kynogon. I
Kynapse ingår bland annat algoritmer för att finna effektiva vägar genom en
3D-miljö vilket t.ex. används för datorstyrda karaktärer i ett FPS-spel.400
För att hantera den snabba tekniska utvecklingen har företaget valt
ytterligare en strategi när det gäller den grafiska produktionen. Grafiken
skapas i en högre upplösning (en högre detaljrikedom) än vad spelen skall
användas till och grafiken skalas om för att passa den riktiga plattformen.
Robert Runesson säger:
”Så nu jobbar vi ett steg över ’next gen’-upplösningen [syftar på den senaste
generationens teknik], vi jobbar alltid över, bara för säkerhets skull, för att det är
bra att ha, man vet aldrig när det kan komma att man skall släppa en ’remake’ på
spelet om 3 år på en PC. Så vi är alltid här uppe [håller handen över huvudet], så vi
har alltid jobbat, steget ovanför. När vi väl kommer till nästa konsol så var det detta
vi var vana vid, nu ökar vi ett steg till.”401

Denna strategi som innebär en viss extra kostnad har två fördelar. Det blir
lättare för företaget att i efterhand släppa omgjorda versioner av sina spel
och de kan ta tillvara på de tekniska vinningarna som skett sedan spelet
släpptes. Det ger dessutom en effekt att steget mellan t.ex. nya konsoler inte
blir lika stort då grafikerna redan har arbetat på denna nya nivå.
När företaget gick över till att förvalta Battlefieldvarumärket började
företaget utveckla uppföljare med samma tekniska bas. Genom att företaget

399 Intervju Grundwall (2009).
400 Intervju Grundwall (2009) komplettering.
401 Intervju Runesson (2009).
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ägde rättigheterna fanns inga gränser för vad som skulle kunna
återanvändas. I de spel som företaget inte har ägt har det varit svårare att
återanvända resurserna. Robert Runesson förklarar att det är en skillnad och
hur det påverkar grafikutvecklingen:
”Det vi gjorde för Microsoft, det äger dom så vi får inte skeppa Midtownbilarna i
Battlefield Bad Company 2 om vi skulle vilja det av någon anledning. Sedan är det
oftast så att, som jag sa vi använder mest ref grejer, vi bygger ändå om det. För
Battlefield äger ju vi allting själva, där använder vi ju så mycket vi kan och även
sådant som Mirrors Edge. Om de [Mirrors Edge-teamet] skulle ha något kan vi ta
det, men det måste ju anpassas för att passa ’art direction’. Vi kan inte stoppa in en
vit ’crate’ i ett Battlefield-spel bara för att den fanns i Mirrors Edge”.402

Den juridiska skillnaden är tydlig, företaget måste äga spelet för att ha någon
möjlighet att återanvända innehållet. I praktiken verkar skillnaden något
mindre då specifikationerna är så olika att återanvändning kan vara svår
eller omöjlig.
I och med företagets framgång har företaget fått bättre tillgång till
information om kommande produkter. Idag kommer hårdvarutillverkarna
till företaget och visar upp och talar om de förändringar som de skall göra i
framtiden. Cirka två år innan en förändring får DICE i regel information om
den kommande tekniken. Joakim Grundwall säger: ”Ja, de pratar, säg två
år framåt. Även konsoltillverkarna, ungefär två år innan de släpper en ny
konsol brukar vi få reda på det. Samma sak när Nvidia gör något eller två
år innan DX11 kommer så pratar vi om det”.403
Produktionsorganisationen
På de cirka tjugo år som företaget har funnits har organiseringen av
produktionen förändrats dramatiskt. De tekniska möjligheterna och den
ekonomiska strukturen har i grunden förändrat produktionen. Konkret har
detta inneburit att utvecklingsarbetet har gått från att utföras av fyra
personer till att det idag är upp mot 100 personer som är inblandade när
produktionen är som intensivast. Företaget har inte bara utvecklats i antal
utan också i antalet projekt som bedrivs samtidigt. De har gått från att vara
en organisation som bara utvecklade ett spel i taget till att under våren 2009
ha hela fem utvecklingsprojekt igång samtidigt.
Företaget har cirka 250 anställda (2009). Ungefär 200 finns inom
produktionen, av dessa är cirka 65 grafiker, 65 programmerare och 70

402 Intervju Runesson (2009).
403 Intervju Grundwall (2009).
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designer/producenter/projektledare. Resterande arbetar inom olika typer av
supportfunktioner, t.ex. ekonomi, finansiering, personalfrågor, IT-support
etc.404
Organisationen har i stor utsträckning kommit att utvecklas och allt mer
specialiserade avdelningar har växt fram. Det dröjde t.ex. innan företaget
hade någon egen IT-avdelning. Ett annat exempel är på
programmeringssidan där det finns ett utvecklingsteam med cirka 20
personer som är inriktade på att utveckla företagets spelmotor.405
Produktionsorganisationen är idag uppbyggd kring ett antal projekt som
leds av olika utvecklingsteam. Inom företag finns en tämligen strikt
organisationsstruktur och arbetsdelning. För den grafiska produktionen,
finns det en ”Head of Art” som är ansvarig för alla projekt och godkänner
alla delar. Under ”Head of Art” finns två personer i varje projekt; en ”Art
Director” (AD) och en ”Technical Art Directors” (TAD). AD ansvarar för den
grafiska utvecklingen och beslutar över det visuella innehållet. TAD ansvarar
för det tekniska kring grafiken, t.ex. hur många polygoner som får användas
och liknade. Under dessa sitter grafikerna som har sina olika
specialiseringar, även bland dem finns en viss hierarki då vissa med större
erfarenhet är ”Seniora grafiker” och har ett större ansvar för
produktionen.406
I den tekniska produktionen finns en liknande struktur. En ”Senior
Developer Director” har ansvar för leveransen av samtliga delar av spelet
och har under sig en ”Technical Director” (TD) som ansvarar för tekniken i
ett projekt. Under TD finns programmerarna som inom EA-koncernen kallas
för ”Software Engineers”. Det kan också finnas ett mellansteg med en ”Lead
programmer” som är ansvarig för större områden. Det finns dessutom en
producent som har ett övergripande ansvar för produktionen men som
egentligen är mer fokuserad på att sälja produkten.407
De senaste åren har företaget använt SCRUM som är en så kallad Agil
systemutvecklingsmetod. Det varierar hur projekten i praktiken är upplagda
men metoden går ut på att få en rörligare och mer anpassningsbar
utveckling, där oförutsedda förändringar lättare kan arbetas in i projekten.
Projekten planeras först grovt och arbetet delas upp i mindre områden (sk.
sprints) som skall utvecklas och färdigställas, i regel på några veckor. Dessa
”sprints” delas sedan upp i ytterligare mindre delar (sk. tasks) som de

404 Intervju Danielson (2009).
405 Intervju Grundwall (2009), intervju Grundwall (2009) komplettering.
406 Intervju Runesson (2009).
407 Intervju Grundwall (2009), intervju Grundwall (2009) komplettering.
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anställda arbetar med. Utvecklingen blir iterativ och spelet kommer sakta att
utvecklas och göras allt mer komplett. Genom att arbetet är iterativt finns
det möjlighet att förändra spelet under utvecklingens gång. Robert Runesson
säger angående hur man arbetar i SCRUM-projekten:
”Sen kör man ju råsprint-planeringar, det beror på vilken fas man är i, ibland kör
man korta sprintar på en vecka, att man planerar på en måndag och avslutar på en
fredag. Oftast kör folk varannan vecka. Då är de uppdelade i olika små team,
beroende på vad man gör, den här månaden kanske vi jobbar med User Interface för
online- delen, det kanske är mer tyngd på det. Då jobbar folk mycket mer med det.
Man bryter upp allting i tasks och så jobbar man med dem. För grafikerna är det
AD:n naturligtvis som har det visuella sägen i allting och TAD:n som har det, för hur
många polygoner får du använda och hur mycket minne det här får ta och på kod är
det TD:n, technical directorn. Så det är ganska tydlig kommunikation.”408

Robert Runesson menar dock att metoden kan vara lite svåranvänd inom
den grafiska produktionen:
”Jag tycker inte SCRUM funkar så bra för kreativa grafiker. Det är lite för, ja ska du
bygga en Boeing 747 eller någonting då funkar det väldigt bra […] med
sprintplanering och sådär. För grafiker är det ofta så att man springer på problem,
men man ska också uppskatta hur lång tid det tar att göra […] och det är väldigt
svårt att säga 'nu är det snyggt'.”409

Det finns ett problem med den noggranna planeringen som metoden kräver
när det gäller grafiskt innehåll. Det är svårt att bestämma en gräns för när
något är färdigt då bedömningen alltid i viss utsträckning kommer att vara
subjektiv.
I och med att tekniken blivit allt mer avancerad över tid har en
specialisering av arbetet skett. Robert Runesson talar om utvecklingen:
”Då måste man kunna mängder mer ”blendmodes” och hur det funkar, vilket gjorde
att när vi började gå ditåt så började vi specialisera oss lite mer. Vapengrafiker
bygger vapen och fordonsgrafiker bygger fordon. Detta hände hela branschen även
de andra spelföretagen, det hände mycket här på DICE också för när vi blev EA så
anpassade vi oss lite för vi vill inte vara den fula ankungen som inte passar in.”410

Utöver specialiseringen fanns ett visst tryck från förlaget att anpassa sig.
Företagets produktion är idag uppdelad på en stor rad olika områden och
underkategorier. När det gäller grafikernas arbetsuppgifter har förändringen

408 Intervju Runesson (2009).
409 Intervju Runesson (2009).
410 Intervju Runesson (2009).
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skett i en vågrörelse. De anställda grafikerna blev allt mer specialiserade, en
utveckling som företaget på senare år har försökt att vända. Robert
Runesson talar om utvecklingen:
”Jag sa förut att folk hade blivit specialiserade och det fick vi problem med, det var
inte bra. Det blev – ’jag bygger bara vapen och jag gör bara detta eller detta, jag gör
bara fordon’. Vi försöker få tillbaka dem så att de blev ’gamemakers’, [spelskapare].
För att få större del och ta mer ansvar för om man sitter så här [sätter händerna vid
ögonen] med skygglappar och bara bygger vegetation, det har jag gjort i två år,
bara suttit och byggt grästuvor. Det är otroligt och det blir för robot, för industriellt.
Det har vi försökt att bryta och det har vi gjort nu och det känns otroligt mycket
bättre.”411

En alltför hög specialisering skapade en situation där den övergripande
förståelsen försvann. Specialiseringen har också till viss del skapat en
struktur där viss flexibilitet gick förlorad. Att återställa systemet hade dock
en kostnad främst när det gällde planeringen, som blev mer komplex. Robert
Runesson utvecklar:
”Det är mycket jobbigare att planera för att få lite kreativ frihet och att vara inne på
olika områden. För handen på hjärtat är du en duktig grafiker så behöver du inte ha
spjutspetskompetens för att göra ett spel. […] Om vi tar fram hur vi skall bygga ett
nytt fordon, det fetaste vi gjort någonsin, ja då tar vi den bästa grafikern och låter
den göra det. Så att folk har fortfarande specialistområden men dom får sitta där
och bygga objekt så kanske du bygger grästuvorna, ett träd och så en bro som skall
gå sönder i 50 bitar när du spränger den och du kanske bygger två vapen i spelet. Då
får du smaka på mycket mer, vilket gör att det blir lite mer rock n’ roll liksom.”412

Specialisering finns alltså fortfarande som en garant för hög kvalitet men
generellt verkar den inte vara nödvändig. Istället verkar det vara viktigare
med ett mer övergripande perspektiv och att det kan skapa ökad glädje i
arbetet. På den tekniska sidan med programmering är situationen lite
annorlunda. Joakim Grundwall menar att:
”Ja flexibilitet är fortfarande viktigt. […] Om du talar med Robert, så tycker han ofta
att hans grafiker blivit för specialiserade, de skall kunna göra olika saker. På
kodsidan tycker vi att det är mindre sådana problem. Folk skall kunna hoppa
mellan, [pekar på olika arbetsområden på en tavla] om vi behövde. För det är ju bara
programmering. [...] Det är klart att vi bygger specialkompetenser, AI och rendering

411 Intervju Runesson (2009).
412 Intervju Runesson (2009).
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är väldigt mycket så, de är inte så flexibla. Å andra sedan är de experter på det som
de håller på med och behöver inte vara flexibla just nu.”413

Inom denna del finns det alltså en stor grad av flexibilitet. Vissa områden är
mer nischade och där krävs hög specialkompetens. Även utvecklingen av
spelmotorn är ett område där programmerarna i regel byter arbetsuppgift
mindre utan de är istället mer specialiserade.414
Över tid har en del av produktionen kommit att förläggas utanför
företaget. Det område där man främst arbetat med outsourcing är grafiskt
innehåll. DICE har arbetat med detta sedan slutet av 1990-talet. Robert
Runesson berättar:
”Vi har egentligen outsourcat väldigt länge. Vi outsourcar av lite olika anledningar,
det ena är bandvidd, för att man skall kunna variera bandvidden, vi kan inte
anställa tio på kort varsel. Så det är mycket mer flexibel arbetskraft, så det är ena
anledningen. Den andra anledningen är att vi faktiskt inte har kompetensen själva,
så är det faktiskt, vi är bäst på vissa grejer, vi är inga duktiga renderare, vi kan inte
rendera film, vi gör realtidsgrafik, så skulle vi göra något som skulle vara renderat
så outsourcar vi direkt, det är inget att snacka om.”415

Att produktion förläggs utanför företaget beror på att företaget behöver
kapacitet och flexibilitet i utvecklingen. Det handlar dessutom om kunskap
och att det är svårt för företaget att hålla den höga kompetens som idag krävs
för att utveckla ett spel.
När det gäller grafik så utvecklar företaget alltid alla centrala element
såsom den övergripande designen. Det som läggs ut är främst enskilda
element som t.ex. bilar eller andra objekt i spelvärlden. Dessa objekt beskrivs
och specificeras med hjälp av fotomaterial/skisser och DICE har utvecklat
några objekt som fungerar som referens. Outsourcingföretaget kommer
sedan att leverera genom att allt eftersom de är färdiga skicka tillbaka
färdiga objekt till DICE.
Det finns en kostnad för denna typ av outsourcing då i regel erfarna
grafiker i efterhand måste gå igenom alla objekt och rensa eventuella
misstag. Den potentiella vinsten ligger i att dessa uppdrag kan läggas ut i
låglöneländer i Östeuropa och Asien och därför utvecklas avsevärt mycket
billigare än i Sverige.416 Fast även om varje objekt blir billigare så betyder det
inte att det alltid i slutet blir lönsamt. Kostnaden för att anpassa objekten

413 Intervju Grundwall (2009).
414 Intervju Grundwall (2009).
415 Intervju Runesson (2009).
416 ”Digital Illusions lägger ned verksamhet i New York”, intervju Runesson (2009) komplettering.
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tillkommer och dessutom kan tidsavståndet mellan beställning och leverans
betyda att vissa objekt inte längre är relevanta.417
Det finns två andra konkreta exempel där företaget väljer outsourcing.
Refraction hade tidigare ett enklare motion capturesystem som snabbt blev
omodernt och på grund av brist på kunskap och utrymme har DICE valt att
inte skaffa ny utrustning.418 EA har en stor anläggning i Kanada men den har
DICE valt att inte använda. De använder istället företaget Northern light i
Uppsala då det är närmare.419 Det samma gäller för vissa andra typer av
programmeringsjobb. Företaget har även anlitat konsulter när det gäller
utvecklingen och programmeringen av gränssnitten i spelen. Här använder
idag företaget Flash-programmering till användargränssnitten i spelen och
DICE har lyckats finna duktiga personer utanför företaget som arbetat med
detta.420
Något som har blivit möjligt för DICE i och med sammangåendet med EA
är att de kan ta del av resurserna som finns inom det globala nätverk som
företaget är en del av. Detta manifesterar sig på flera sätt. Robert Runesson
säger:
”Precis, så jobbar vi, det är en otrolig källa för information [...] man kan ringa när
som och vi delar allt helt öppet. Är det någon som vill ha så får de all vår content
[vårt innehåll] och det är mycket bra för sitter man och spelar Dead Space [EA-spel
som släpptes hösten 2008] och så undrar man hur har de löst det där? Då är det
bara att dra iväg ett mail, hur gjorde ni det där? Det är otroligt coolt för det kan
man ju inte göra som independent - som Starbreeze eller Avalanch. Det är mycket
bra för det sitter så mycket kunskap, det finns mycket duktigt folk om de har 300
grafiker på ett företag”421

Koncernen blir en stor ”informationsbank” där det är möjligt att få kunskap
och inspiration från de andra utvecklarna. På detta sätt kan nya tekniska
lösningar spridas inom företaget. Det kan konkret innebära att DICE kan få
material till spel från andra utvecklare inom EA, t.ex. grafiska objekt som har
använts i andra spel. DICE ser i regel på andra utvecklingsteam som har
gjort liknade spel. Det är sällan det i slutändan går att återvända andras
material då det sällan stämmer överens med t.ex. den konstnärliga stil man
valt i spelet.422

417 Intervju Grundwall (2009) komplettering.
418 Intervju Grundwall (2009) komplettering.
419 Intervju Runesson (2009).
420 Intervju Grundwall (2009).
421 Intervju Runesson (2009).
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Projektkoordination och informationsspridning
När det gäller informationsspridningen har det skett en stor utveckling över
tid. Den tydligaste skillnaden är att storleken på utvecklingsteamen har ökat
och skapat ett behov av en helt annan koordination. Robert Runesson säger
om hur koordinationen skedde tidigare:
”Ganska ad hoc och teamen var så små då så man behövde inte planera så mycket.
Du behövde kanske tre grafiker på ett projekt på den gamla tiden och så peakade
man på 15 grafiker. Då satt man i två rum man snackade ihop sig och så visste man
vad man skulle göra och sedan levererande man ett spel.”423

Tidigare arbetade så få grafiker att det var möjligt att koordinera arbetet
utan några formaliserade informationskanaler. Utvecklingen har gått mot
allt större projekt och idag kan upp mot 60 grafiker arbeta i ett projekt när
arbetet är som intensivast. Företaget har varit tvunget att gå från ett mycket
informellt system till en formaliserad struktur som bygger på en tydligare
hierarki.
Då SCRUM-metoden används bryts utvecklingsarbetet ned i mindre
uppgifter som sedan utförs av mindre grupper. I dessa smågrupper hanteras
informationen i regel på dagliga möten.
Designdokument är centrala för utvecklingen av spelen men det har skett
förändringar i övergången från licensspel till egenutvecklade spel. Robert
Runesson berättar:
”När vi gjorde Middtown, vi visste ju från dag ett vad vi skulle göra, så vi behövde
ingen prototypfas eller någon designplanering eller preproduction utan vi började,
det här designdokumentet är klart. Nu kan det ta oss två år att komma fram till det
steget som förut kom direkt i handen när vi signerade. Det har gjort att vi måste
ändra helt hur vi jobbar, att vi har små team i början med duktiga folk inom det som
är viktigt just då, kanske mer konceptgrafiker och konceptdesigners som jobbar med
prototyparbete.”424

Från att ha varit en produkt som företaget mottagit och arbetat för att
uppfylla, har dokumentet blivit en produkt som företaget måste lägga mycket
tid på att utveckla. Detta kräver informationsinsamlande, bland annat
fotograferande på olika platser och objekt som skall fungera som
referensmaterial till designdokumentet. Dokumentet fungerar som ett sätt
att samla idéerna och visionerna kring spelet. När projektet sedan går in i

423 Intervju Runesson (2009).
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produktion blir dokumentet snabbt inaktuellt då många av idéerna förändras
och många detaljer också måste förändras.425
Analys och diskussion: Digital Illusions
DICE är det största och mest framgångsrika spelföretaget i Sverige och utgör
ett intressant exempel då det med sin längre historia utgör ett unikt fall.
Detta är ett företag som gått hela vägen från en grupp unga
datorintresserade killar, som på sin fritid på 1980-talet började göra spel, till
att idag vara en del av ett stort multinationellt företag. Det är möjligt att se
hur företaget går igenom några distinkta steg i sin utveckling.
Det första steget är en form av uppbyggnadsstadium då gruppen inte hade
något kontrakt men utvecklade spel ändå. I DICE:s fall var detta en
hobbyinriktad och mer ickekommersiell fas. Gruppen utvecklade spel och
spelliknade program, men siktade inte i första hand på att starta ett företag.
Verksamheten drevs främst av ett intresse för spelen och med små resurser.
Resurserna var inte heller ett stort problem, då de ekonomiska hindren
egentligen var små i förhållande till möjligheterna att få ett förlag att ge ut
spelet. I DICE:s fall lyckades man genom att vara kreativa och att utnyttja de
små resurser som fanns till hands.
Den andra fasen startade när man fick det första kontraktet och började
expandera. Det var först nu som det blev nödvändigt att starta företaget
Digital Illusions för att kunna hantera inkomsterna som spelet genererade.
Spelutvecklingen gick från att ha varit ett hobbyprojekt till att bli en
försörjning om än inte en helt stabil sådan. Företaget var fortfarande litet
och tämligen oetablerat. Originalgruppen expanderade genom att anställa
personer, ofta ur subkulturen med liknande bakgrund och intresse.
Tredje fasen började när företaget expanderade och dessutom fick större
internationella framgångar. I fallet med DICE är detta en serie av händelser
som skedde över flera år. Något som var viktigt för företagets utveckling ur
fas två, var Bonniers inträde, vilket innebar att företaget fick en stabil
aktieägare. Företaget fortsatte att utvecklas och företagets första större
kommersiella framgång med Motorhead 1998 utgjorde ett avstamp för
företaget. Genom detta blev företaget etablerat och fortsatte att expandera
efter listningen på ”Nya Marknaden” genom uppköp av andra företag.
Övergången till den tredje fasen borde i många fall innebära att det
uppstår vissa konflikter och att företaget tvingas göra vissa förändringar i
företagskulturen. Det är först med expansionen som ”entusiastföretaget” på
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allvar försvinner. DICE gick från en liten homogen grupp av yngre män till
ett företag med personer som inte hade samma nära relation till företagets
produkter och de nya ställde andra krav på företaget och arbetssituationen.
På DICE blev det tydligt då det stora antalet övertidstimmar, som de
anställda arbetade in, plötsligt blev till ett problem. Det var något som med
största sannolikhet ytterst sällan hade diskuterats tidigare bland de anställda
då de integrerat sin lediga tid och spelutvecklingen i en och samma livsstil. I
fallet med DICE hade den konflikten förmodligen skjutits upp något år
genom att originalavdelningen fortsatt arbeta som en självständig enhet i
Göteborg. Det var först efter sammanslagningen i Stockholm, då DICE redan
var ett stort och etablerat företag, som dessa problem kom till ytan.
Den fjärde fasen startade när företaget lyckades behålla äganderätten till
spelet Battlefield. Detta kom att vara centrum för företagets fortsatta
expansion och framgång. Den viktigaste delen var naturligtvis äganderätten
då det öppnade nya möjligheter för företaget. Det var emellertid framgången
genom uppföljarna till spelet som etablerade serien och skapade de stabila
intäkterna för företaget. I detta avseende var det egentligen först med
Battlefield 2 som den riktiga framgången var säkrad.
DICE fick en bättre ekonomisk situation vilket innebar en bättre
förhandlingsposition gentemot förlagen. Det innebar även större möjligheter
till licenspengar. I fallet med DICE gjorde EA, som publicerar Battlefield,
något som måste kunna förklaras av DICE:s stärkta position. EA köpte aktier
i DICE, som för det första gav förlaget inflytande över kommande beslut men
också måste antas avskräcka alla andra förlag från att utveckla projekt med
DICE. Egentligen hamnade DICE i en speciell förhållande som med största
sannolikhet innebar en monopsoni situation. Företaget hamnade alltså i en
ojämn marknadssituation där det egentligen bara fanns en köpare. Detta
måste ha inneburit att EA återtog något av sin position gentemot DICE.
Den femte och sista fasen startar i och med uppköpet och därmed en
inkorporation i EA:s internationella koncern. DICE är idag mer en del av ett
globalt nätverk av företag än vad man är av den svenska branschen. Inom
detta nätverk delar utvecklarna på kunskap och det finns möjlighet för de
anställda att flytta till andra enheter. Företaget är tryggt och behöver inte
jaga nya spelkontrakt så länge företaget är en lönsam och intressant del av
förlagets verksamhet.
DICE har i stor utsträckning anpassat företaget till ett mer modulärt
system och utnyttjar fördelarna som ett sådant system ger. Företaget drar
nytta av den teknikutveckling som sker på marknaden utanför företaget och
på detta sätt har allt större del av produktionen hamnat utanför den egna
organisationen. Företaget köper in flera olika delar så som fysikmotor, AI,
motion capture och spelmotor. Detta visar på att även ett stort och
teknikdrivet företag som DICE väljer att inte uteslutande använda sin
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egenutvecklade spelmotor då man inte anser sig ha resurser att utveckla
motorn till flera spel samtidigt.
Ett område där utvecklingen är speciellt relevant är den grafiska
produktionen. Företaget använder outsourcing, något som är en konsekvens
av att det har skett en standardisering av gränssnitt kring grafiken. Detta gör
det möjligt att på ett helt nytt sätt förlägga produktionen, som tidigare
skedde inom företaget, i länder i Östeuropa och Asien. Grafiker där arbetar i
samma verktyg som de svenska grafikerna och när de är klara skickar de
enkelt över de färdiga objekten över Internet som sedan kan lyftas in i spelet.
Tendensen är att DICE i viss utsträckning utformar och designar produkten
och sedan låter andra aktörer på marknaden utföra alla delar för att DICE i
slutändan sätter ihop de olika delarna i produkten.
Den snabba tekniska förändringen motverkar att företaget kan
återanvända grafiska objekt i någon större utsträckning vilket hindrar
standardisering av objekt över tid. Företaget använder strategin att utveckla
grafiska objekt i dubbel upplösning vilket möjliggör att det skulle kunna
återanvändas i framtiden. Detta måste vara en dyr strategi men relaterar till
en annan aspekt, nämligen den att företaget äger sina spel och därför kan
vidareutveckla spelen, vilket gör återanvändning och återutgivning
potentiellt möjligt. Under den tid när företaget utvecklade licensspel, ägde
förlaget alla tillgångar och möjligheten att få göra uppföljare var begränsad.
Effekterna av de större enheterna och organiseringen mot ett mer
modulärt systemet har blivit en ökande specialisering inom DICE. Det finns
en speciell avdelning för teknikutveckling och även på grafiksidan har det
skett en ökad uppdelning. Detta har inneburit vissa problem med alltför
smal kunskap. Här finns ett hinder för mer långtgående modularisering och
specialisering. I detta mer artistiska yrke verkar helheten något viktigare.
Företaget har lyckats locka finansiärer och skapa egna starka varumärken.
Den kanske viktigaste egenskapen i framgången har varit företagets förmåga
att manövrera i utvecklingen av olika spelgenrer. Den kreativa förstörelsen
illustrerar på detta plan då olika genrer expanderar och andra försvinner.
Företaget startade med flipperspel, gick över till bilspel och sedan vidare till
FPS-genren. Speciellt den sista övergången var viktig och kom i ett läge då
denna genre växte starkt. Hade företaget valt att fortsätta med flipperspel
skulle företaget med största sannolikhet inte ha funnits kvar. Idag fortsätter
företaget att expandera Battlefieldserien och testar helt nya arenor och
utvecklar spel till många olika plattformar och med olika affärsmodeller.
Spelens innehåll har utvecklats med t.ex. en mer omfattade handling i en del
av spelen till skillnad mot tidigare.

167

Företagens strategi att utveckla billigare versioner och gratisspel av spelen är
relevant ur ett schumpeterianskt perspektiv.426 Företagen väntar inte på att
konkurrenter skall lansera andra billigare eller gratis FPS-spel på
marknaden utan väljer att själva släppa sådana versioner. I fallet med
gratisspelet är det tydligast hur företaget gör en version av spelet tillgängligt
gratis vilket i någon utsträckning direkt konkurrerar med företagens andra
fullprisspel. I praktiken väljer alltså företaget att konkurrera med sig själva.
Sammanfattningsvis är DICE ett speciellt fall och till viss del ett undantag
i den svenska spelbranschen. Få företag äger sina egna spel och det är inget
annat företag som har en så framgångsrik spelserie som Battlefield. Detta
gör att företaget har en säkrare position och kan arbeta självständigt med att
utveckla uppföljande spel och expandera varumärket. Det var med största
säkerhet detta som gjorde att DICE till sist blev uppköpt. Dessa
förutsättningar ändrade situationen drastiskt och skapade ett helt annat läge
än den de flesta andra spelutvecklare befinner sig i. För den som studerar
företagets historia är det möjligt att i detta fall se en utveckling och framväxt
som i stor utsträckning är talande för många spelföretag.

7.3

Starbreeze

Starbreeze startade 1998 men har rötter från början av 1990-talet. Företaget
etablerades under branschens första tillväxtår då antalet företag började
expandera snabbt. Starbreeze är bland de större svenska spelutvecklarna
även om företaget inte riktigt har haft den stora kommersiella framgången
som Digital Illusions. Starbreeze har utvecklat flera kända och uppskattade
spel och är ett av de svenska spelföretag som är mest känt internationellt.
Spelindustrins relation till Starbreeze
Företagen som startade under 1980-talet och i början av 1990-talet hade
varit något av pionjärer under den svenska spelbranschens introduktionsfas.
Mot slutet av 1990-talet var förutsättningarna på väg att förändras då den
svenska branschen var på väg in i expansionsfasen. Intresset för branschen
ökade och många fler företag etablerades. Ett tecken på att branschen
började accepteras och att intresset för branschen ökade, var att spelföretag
kom att introducera sina aktier på olika publika handelslistor. Daydream var
det första dataspelföretaget som introducerades på en handelslista 1997 och
året därpå följde DICE efter.

426 Shanklin (2000) s. 33.
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Slutet av 1990-talet var också en period med mycket stor tilltro till
teknikindustrin generellt vilket ledde till en stor tillgång på riskkapital. Detta
följdes av IT-bubblan och den följande spektakulära nedgången för många
teknikföretag i början av 2000-talet.
Tekniken hade också utvecklats och förändrat datoranvändandet. De nya
användarvänliga grafiska operativsystemen hade slagit igenom på allvar.
Persondatorer som använde Microsoft Windows hade etablerats som den
dominerande plattformen och datorernas expansionsfas med en mängd
konkurrerande plattformar var över. Detta gav förutsättningar för en större
användarbas och datorerna gick från att vara ett verktyg för de med
specialintresse till att bli mer av en allmän egendom. På konsolmarknaden
dominerade fortfarande de japanska företagen även om en ny aktör som
Sony hade tagit över den ledande positionen med sitt inträde på marknaden.
Starbreezes utveckling 1998-2009
Upptakten till det som kom att bli Starbreeze är inte helt olik den för Digital
Illusions. Starbreeze växte fram på liknande sätt ur demoscenen. Flera av
grundarna var medlemmar i den svenska demogruppen Triton. Första stegen
mot ett företag togs när demogruppen under mitten av 1990-talet fick ett
spelutvecklingsuppdrag av det amerikanska företaget Scavanger. Efter några
års utveckling av spelet gick Scavanger i konkurs 1997 och personerna kring
Triton stod utan arbete. I den gamla demogruppen fortsatte man att arbeta
på en spelidé och så småningom fick man ett kontrakt med brittiska förlaget
Gremlin Interactive.427
Det var först med detta nya kontrakt som Starbreeze 1998 etablerades.
Tritongruppen bestod av personer från Västernorrland och företaget fick sitt
säte i Härnösand. Företagsstrukturen blev mer formaliserad och företaget
kunde anställa ett antal personer. De som anställdes kom ur
bekantskapskretsen eller ingick i de nätverk som Triton hade haft kontakt
med, ofta över Internet.428
Av de åtta till tio personer som arbetade i Härnösand var i stort sett alla
självlärda, förutom en av grafikerna som hade en konstnärlig utbildning.
Gruppen drevs av ett stort engagemang och intresse för arbetet och
produkten. Det blev tydligt då de anställda i början till viss del arbetade
obetalt.429 Jens Andersson berättar:

427 Eurogames [2010-05-02].
428 Intervju Andersson (2008).
429 Intervju Matthies (2009).
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”När vi var åtta personer så arbetade vi helger och kvällar. Speciellt eftersom vi
startade upp i Härnösand och alla kom utifrån och vi var kompisar. Vi spelade spel
på jobbet, var där på helgerna och gick direkt från jobbet ut på fester. […] Det var
hela ens liv.”430

Spelutvecklarna var då i 20-årsåldern och hade alla flyttat till en ny stad för
att arbeta på spelföretaget. På Starbreeze verkar det ha varit på samma sätt
som på Digital Illusions; spelutvecklingen var mer av en livsstil än ett arbete.
Även ägandeförhållandena påverkade
inställningen till arbetet.
Spelutvecklarna var i början djupt engagerade i företaget även på det
ekonomiska planet och var beredda att investera mycket av sin tid i
företaget.431
Snart fick Starbreeze problem med utvecklingskontraktet. Gremlin köptes
upp av förlaget Infogrames som utvärderade alla Gremlins spelprojekt.
Infogrames beslutade att inte fortsätta investera i projektet och lade ner
utvecklingen av spelet 2000.432 Det var heller inte något annat förlag som
var intresserade av att ta över projektet. Detta gjorde att Starbreeze fick stora
ekonomiska problem och var nära en konkurs. För att undvika konkurs valde
de anställda att inte kräva ut sin lön.433 Jens Andersson berättar om krisen:
”Ja vi hade fått kontraktet strypt och så gick vi utan lön i 5 månader. Folk
gick och inställde sig på arbetsförmedlingen och fick A-kassa.”
Lösningen ur krisen blev att företaget såldes. Samma år som Starbreeze
hade etablerats, hade företaget O3 startats i Östhammar. O3 hade haft en
helt annan utveckling och hade två utvecklingskontrakt med svenska förlaget
PAN Interactive. År 2000 släppte företaget sitt första spel och samma år
introducerades företagets aktier på handelslistan Aktietorget. Företaget hade
tagit in kapital under introduktionen som man nu ville investera i nya
projekt. Starbreeze passade bra in då O3 var intresserade av att expandera
till nya spelgenrer. Dessutom var man intresserade av den teknikkompetens
som Starbreeze besatt.434 Köpet innebar i praktiken att Starbreeze och de
anställda flyttade till Uppsala dit O3 hade flyttat året innan. Trots att O3
hade gjort uppköpet, valde man att behålla namnet Starbreeze då namnet
var mer känt internationellt.435

430 Intervju Andersson (2008).
431 Intervju Andersson (2008).
432 Intervju Matthies (2009) se även Gamespy [2010-05-02], Gamespot: News [2010-05-02].
433 Intervju Andersson (2008).
434 Årsredovisning O3 1999-2000.
435 Årsredovisning Starbreeze 2002-2003 s. 6.
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Baserat på Starbreeze gamla idéer lyckades företaget få ett nytt kontrakt med
det tyska förlaget Swing. Dessutom fortsatte företaget att arbeta på projekt
som O3 haft. År 2002 såg allt bra ut för Starbreeze då man hade flera
uppdrag som man arbetade med samtidigt. Förutom det första kontraktet
med Swing, hade ytterligare kontrakt skrivits. Framförallt hade Starbreeze
lyckats få ett större spelprojekt baserat på en filmlicens från den
amerikanska förläggaren Universal. Starbreeze hade också planer på att
expandera ytterligare genom att köpa upp Rock Solid, en annan svensk
spelutvecklare.
I efterdyningarna av IT-bubblan fick Starbreeze problem och framgångar
byttes snabbt till motgångar och ekonomiska svårigheter. Kort efter att
Enclave släppts fick Swing ekonomiska problem och gick i konkurs. Därmed
lades flera av företagets produktioner ned och Starbreeze stod plötsligt efter
en periods expansion med överkapacitet inom produktionen. Dessutom
valde företaget att dra sig ur uppköpet av Rock Solid vilket resulterade i en
rättslig tvist om kontraktet. Detta slutade med att Starbreeze fick betala
närmare en halv miljon till ägarna av Rock Solid.436
Ett resultat av problemen var att företagets börsvärde under början av
2003 föll med cirka 75 procent.437 Som följd av den dåliga ekonomiska
situationen var företaget tvungna att säga en upp en stor del av sin personal
(se diagram 27 och 28). I omstruktureringarna som följde kom delar av
animationsavdelningen och utrustningen för motion capture från Starbreeze
att säljas till det Brittiska företaget Centroid, då det inte längre var
ekonomisk motiverat att ha kvar denna enhet.438

436 Årsredovisning Starbreeze 2002-2003 s. 6, årsredovisning Starbreeze 2003-2004 s. 9.
437 Avanza bank [2010-05-02].
438 Årsredovisning Starbreeze 2003-2004 s. 7, årsredovisning Starbreeze 2004-2005 s. 7.
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Diagram 27. Antalet anställda och antalet kvinnor anställda på
Starbreeze 1999-2008
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Källa: Egna beräkningar

Det viktiga för Starbreeze var att man hade kvar filmspelet Riddick. Spelet
släpptes till Xbox som hade en förhållandevis liten spridning och
utvecklingen till marknadsledande konsolen Playstation 2 lades ned. De
ekonomiska framgångarna med spelet blev inte överväldigande men spelet
fick mycket bra kritik och gav företaget ett internationellt genombrott. Detta
ledde till att Starbreeze blev erbjudna större utvecklingsuppdrag.
Erbjudanden kom från de stora förlagen om att arbeta med större
spelprojekt.439

439 Årsredovisning Starbreeze 2003-2004 s. 8f.
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Diagram 28. Omsättning och resultat för Starbreeze (O3 och
Starbreeze) 1999-2008
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Källa: Egna beräkningar.

De projekt företaget de senaste åren främst har arbetat med har varit spel på
större licenser. 2009 släpptes också Riddick i en ny version till de nya
konsolerna. Det utmärkande med detta projekt var att företaget återigen
hamnade i en situation där förlaget inte var intresserat att fortsätta
produktionen. Vivendi Games hade gått ihop med Activision och det nya
storförlaget lade ner en rad projekt.440 Spelet var nästan färdigställt och efter
en period köpte Atari upp projektet och gav ut det spelet. I processen för att
färdigställa spelet investerade Starbreeze tid i projektet ur egen kassa. Detta
är intressant då det skulle kunna ses som att spelföretaget betalar förlaget för
utvecklingen. Det kan förklaras av företagens inställning till intäkterna kring
spelprojekten, Jens Andersson berättar hur företaget tänker:

440 Årsredovisning Starbreeze 2008-2009 s. 7f.
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”Det spelföretaget strävar efter är att göra en så stor hit, som Digital Illusions gjorde
med Battlefield och ha ett toppenkontrakt […] Då är det helt plötsligt tre gånger
produktionsbudgeten som man får tillbaka i bonuspengar. Då spelar det ingen roll
de där 5 procenten som man hade i marginal i projektet. Så det finns en
grundläggande tanke om att vi går jämt upp på projekten vi gör men om det blir en
hit - det är då vi tjänar pengar.”441

Företagets strategi är främst att försöka få ett spel som säljer så mycket att
företaget får stora bonusintäkter. Nivån för royalty är fastslagen i kontraktet
och varierar i olika projekt, men som exempel låg gränsen för ”The
Darkness” på över en miljon exemplar.442 På själva betalningen för
utvecklingen kan företaget alltså bara få en mindre marginal på ett par
procent.
En förändring som har skett under företagets utveckling sedan 1998 gäller
rekryteringen. Personalens sammansättning har blivit mer internationell då
företaget rekryterar internationellt.443 För att underlätta för de nya, då det är
svårt att hitta bostad i Uppsala, har företaget kollektivlägenheter som
nyanställda får använda.444
Under företagets tio år har få kvinnor varit anställda på Starbreeze.
Företaget ser en möjlighet till en jämnare rekrytering och skriver om detta i
årsredovisningarna:
”Starbreeze verkar i en traditionellt mansdominerad bransch. Företaget har som
målsättning att kontinuerligt öka andelen kvinnliga medarbetare. I och med
branschens mognad och tack vare de nya spelutbildningsprogram som numera finns
i Sverige är förhoppningen att möjligheten att rekrytera kvinnor med nödvändiga
branschkunskaper skall förbättras.”445

Ledningen hoppas alltså att antalet kvinnor på arbetsmarknaden skall öka
och då kunna uppfylla målsättningen att kunna anställa fler kvinnor. En
möjlig förklaring till att företaget har svårt att finna kvinnliga spelutvecklare
skulle kunna ligga i spelen företaget utvecklar då de främst riktar sig till en
manlig publik. Det är egentligen inte Starbreeze som har haft denna
ambition utan i regel har de olika förläggarna en utvald målgrupp som spelet
riktas till, t.ex. fokustestas spelet för att passa en viss målgrupp.446 Då
Starbreeze å andra sidan i regel har valt speluppdrag som de anställda varit

441 Intervju Andersson (2008).
442 Årsredovisning Starbreeze 2007-2008.
443 Intervju Nyberg (2009).
444 Intervju Andersson (2008).
445 Årsredovisning Starbreeze 2004-2005.
446 Intervju Andersson (2008).
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intresserade av är det troligt att det funnits en växelverkan mellan valet av
spel och i slutändan spelens målgrupp.
Spelutvecklingen: Från riddare till Riddick
Demogruppen som kom att bilda Starbreeze var Triton. Detta var en ny
konstellation av personer som varit aktiva inom andra grupper som tillverkat
demos till Amiga fram till början av 1990-talet.447 Några år in på 1990-talet
hade en del demogrupper och den övriga datorintresserade massan istället
börjat använda den nya MS-Dos-plattformen. Triton var en av dessa grupper
som i början av 1990-talet släppte några mycket uppmärksammande MSDos-demon.448 Demot ”Crystal Dream” från 1992 och uppföljaren ”Crystal
Dream 2”, som kom året efter, hade några av de mest spektakulära grafiska
element som dittills tillverkats. Det var uppenbart att gruppen hade en stor
teknisk förmåga.
Tabell 7. Ludografi Starbreeze
Spel

Utgivningsår

The Outforce

2000

Enclave

2002

Knights of the Temple

2003

The Chronicles of Riddick:
Escape from Butcher Bay
The Darkness

2004

The Chronicles of Riddick:
Assault on Dark Athena

2007
2009

Den höga tekniska nivån är något som sedan har varit genomgående för
företagets spel. Första projektet, som egentligen Triton-gruppen arbetade på,
var spelet ”Into the Shadows” som man utvecklade åt ett amerikanskt
företag. Eftersom det gick i konkurs 1997, blev spelet aldrig klart. Spelet
släpptes emellertid som ett demo något år tidigare. Demot var inte spelbart,
men visade spelets teknik som var mycket avancerad och med högre tekniska
ambitioner än andra spel hade vid den tiden.
Företaget Starbreeze formades efter det första bakslaget i samband med
ett nytt kontrakt på utvecklingen av spelet ”Sorcery”. Detta var ett spel som
hade samma tema som ”Into the Shadows”, ett riddarspel i en fantasymiljö

447 Främst från två grupper som hette The Physical Crew och Phenomena.
448 En migration som inte var helt frivillig om man läser efter texterna till demot Crystal Dream.
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som spelades ur ett ”tredje persons perspektiv”. Inte heller detta spel blev
utgivet, då nya ägarna till förlaget Gremlin valde att avsluta projektet.
Köpet av Starbreeze och sammanslagningen med O3 innebar att företaget
nu var etablerat i två olika spelgenrer. Starbreeze var inriktade på 3D-spel
som spelades ur ett tredje persons perspektiv och O3 hade precis släppt
strategispelet ”The Outforce” till PC. Det fanns en likhet i att även Outforce
var tillverkat med hjälp av 3D-teknik. Det var grafiskt intressant men ansågs
i övrigt vara ganska traditionellt och fick inte så högt betyg.449 Efter
sammanslagningen kom inte denna genre att direkt vidareutvecklas på
företaget. Det var istället spelgenren som Härnösandsgruppen hade
representerat som företaget fortsatte att utveckla. Utvecklingen kom att
domineras av satsningen på gamla Starbreezes koncept och nästa projekt,
”Enclave” byggde på en liknande spelidé som gamla Starbreeze arbetat med.
Spelet Enclave stod klart 2002 efter en ansträngande slutfas, med
tekniska problem och mycket övertid. Jens Andersson säger: ”Det var ju
vårat första riktiga spel vi skulle bli färdiga med. Det var en riktig
hästinsats. Alla projekt är jobbiga men här jobbade alla 14 timmar per dag
7 dagar i veckan sista halvåret.”450 Spelet var tekniskt imponerande men
var nästan ospelbart på grund av en allt för hög svårighetsgrad. Förlaget
hade intern testning, så Starbreeze lade testningen på en person som
upprepade gånger spelade spelet vilket är en av förklaringarna till att
svårighetsgraden blev så hög.451 Enclave blev, trots att man arbetat i många
år och i flera olika projekt, det första spelet som gruppen från Härnösand
faktiskt kunde slutföra. PC-versionen av spelet lanserades något senare
samma år och svårighetsgraden anpassades.
Även nästa spel som Starbreeze tillverkade hade fantasy- och riddartema.
”Knights of the Temple” släpptes 2003 både till både konsol och PC, men
nådde bara en begränsad marknad då det bara släpptes i Europa. Detta
hämmade försäljningen och möjligheterna till en ekonomisk framgång
avsevärt.
Företagets stora spelframgång kom istället med spelet ”The Chronicles of
Riddick - Escape from Butcher Bay” som släpptes 2004 till Xbox. Detta var
ett licensspel som utvecklades tillsammans med science fiction-filmen”The
Chronicles of Riddick”. Att göra denna typ av samproduktion är vanligt och
tanken är att produkterna, genom att de bygger på ett känt varumärke, skall
öka försäljningen.

449 Gamespot: The Outforce Review [2010-05-02].
450 Intervju Andersson (2008).
451 Intervju Andersson (2008).
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Starbreezes strategi att utveckla tekniskt avancerade spel visade sig även i
detta spel. Spelet hade hög teknisk nivå, bland annat användes
”normalmappar” och spelet var ett av de första som använde denna teknik
(se mer utförlig förklaring nästkommande avsnitt). Spelet var ett FPS-spel
men med en något annorlunda presentation. Spelet var något av en
blandning av olika genrer; det hade dels klassiska FPS-element så som att
springa och skjuta, dels element där spelaren skulle smyga och kunde hålla
sig undan. Ett av spelets andra innovationer var valet att inte använda något
direkt användargränssnitt vilket gav spelaren en ökad känsla av närvaro i
spelet. Spelet hade också en annorlunda atmosfär som utgick från väl
utvecklade karaktärer och påkostad berättarteknik.
Licensspel av denna typ hade sällan varit speciellt lyckade, men i detta fall
fick spelet mycket bra recensioner medan filmen fick mindre bra kritik.452
”Riddick” gav inte bara företaget en framgång, utan kom också att etablera
företaget som något av en ”licensspelsutveckare”. Starbreeze har efter
Riddick bara utvecklat spel som bygger på redan etablerade varumärken.
Nästa spel som företaget utvecklade var ”The Darkness” som byggde på en
serietidning. Spelet blev en hygglig försäljningsframgång men inte i nivå
med Riddick både när det gäller mottagandet och utförandet.453
Det första Riddickspelet var tekniskt avancerat. Ett problem med det var
att man hade använt hårdvaran i Xboxen på ett sätt som inte var standard.454
Det gick därför inte att spela på nya Xbox 360-konsolen. Förlaget Universal
bestämde sig då för att göra om spelet till denna plattform och Starbreeze
fick uppdraget. I processen ökade ambitionerna och en ny version av
spelmotorn användes samtidigt som en helt ny del lades till i det gamla
spelet. Denna version släpptes 2009.
Från 2009 arbetar Starbreeze med flera projekt; bland annat ett spel som
bygger på licenserna till författaren Robert Ludlums böcker i Bourne-serien.
Dessutom har företaget ett projekt med EA som baseras på en av deras
licenser.
Om tekniken
Starbreeze har inte gått igenom lika stora tekniska förändringar som det
äldre företaget Digital Illusions. Starbreeze har sina rötter inom PCutvecklingen och behövde aldrig ta steget över från de tidiga plattformarna

452 Gamespot: Chronicles of Riddick Review [2010-05-02].
453 Gamespot: The Darkness Review [2010-05-02], intervju Matthies (2009).
454 Intervju Andersson (2008).
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som Amiga. Företagets spel var inriktade på PC, men med introduktionen av
Xbox gick man över till konsoler. Detta är inte förvånande då det var Xbox
som förde de två plattformarna närmare varandra. Företaget fortsätter att
utveckla PC-spel, även om ett spel som ”The Darkness” bara är släppta till
Xbox 360 och Playstation 3.
Den nya tekniken har givetvis inneburit förändringar, men Jens
Andersson menar att det inte nödvändigtvis är så att de nya
förutsättningarna enbart inneburit svårigheter:
”Det beror på, det är olika svårigheter. För på samma gång har verktygen också
utvecklats. Då hade det varit omöjligt att göra en bil med 20 000 polygoner fast idag
är det inga problem. Det kan nästan vara svårare att bygga en bil med 100
polygoner för det kräver mer utnyttjade av resurserna istället för en design. Så fokus
kanske har skiftat något. Man kan säga att arbetet idag inte behöver vara lika
tekniskt”455

På samma gång som tekniken har blivit mer avancerad, har också redskapen
blivit bättre vilket underlättar arbetet. Dessutom har de nya möjligheterna
givit andra förutsättningar men detta har nödvändigtvis inte gjort det
svårare. Tidigare skapade de snäva ramarna större hinder och det krävdes
större kunskap för att kunna hantera den ”knapphet” på resurser som då
fanns.
Företaget har från start fokuserat på teknikutveckling. Här verkar det som
företagets bakgrund, med rötter inom demogrupper, faktiskt påverkat
strategin i stor utsträckning. Ett tidigt exempel på detta visar sig när Jens
Matthies berättar om utvecklingen av ”Sorcery”:
”Vi hade en extremt hög standard visuellt och extremt hög standard tekniskt. Vad vi
inte hade var en bra företagsstruktur och vi hade heller ingen aning om hur man gör
TV-spel. Så det blev i stort sett bara att vi byggde en massa banor som än idag ser
riktigt bra ut. Vi byggde en massa modeller och motorkoder, en massa musik, vi
gjorde väldigt mycket ’content’ [innehåll] som höll en extremt hög nivå, kanske
toppnivå i världen på den tiden. Men vi hade ingen person som faktiskt
programmerade spel, så vi hade aldrig några gubbar som gick runt, vi hade
animationer och sådär, men vi hade ingen AI, vi hade inget spel”.456

Företaget hade alltså fortsatt i demospåret och fokuserade på tekniken och
det visuella, men kunde inte hantera de spelspecifika elementen som AI.
Detta resulterade i att det grafiska innehållet höll mycket hög klass, men att
det långt ifrån var ett färdigt spel.

455 Intervju Andersson (2008).
456 Intervju Matthies (2009).
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Även om bristen på erfarenhet av att göra spel har övervunnits, så har
Starbreeze fortsatt att i första hand sträva efter en hög teknisk nivå.
Företagets största och mest uppmärksammade tekniska framgång var
utvecklingen av Riddick. Det var ett av de absolut första spelen som använde
normalmapping, vilket är en teknik som idag är standard i 3D-spel. Tekniken
innebär att ett lager med ljussättning läggs på en lågupplöst modell, vilket
skapar ungefär samma effekt som en mycket mer högupplöst/detaljerad
modell. Detta innebär att datorkapacitet kan sparas utan att egentligen
visuellt förlora i kvalitet (se bild 13). Jens Andersson berättar om
uppmärksamheten som företaget fick kring tekniken:
”Det där var ganska ´fancy´ och vi hade inte räknat med att vara först ut men den,
men Riddick kom ut och vi hade otrolig tur när det kom ut för alla våra stora
konkurrenter med häftigast teknik, Doom 3 eller Half life 2, de blev försenade. Så
plötsligt kom Riddick ut och ingen hade sett något liknande. Det där gav lite
svallvågor, vi var i New York Times teknikbilaga med ett uppslag om vad
normalmappning var.”457

Starbreezes höga tekniska nivå tillsammans med en portion tur, då
konkurrenterna blev försenade, gjorde alltså att Starbreeze fick
uppmärksamhet för sin innovationsförmåga.
Företagets fokus på teknik har tydligt påverkat företagets val av
utvecklingsprojekt. Ett konkret exempel på detta är valet att ta sig an
projektet ”The Darkness”. På företaget ansåg man inte att serien som spelet
skulle bygga på var speciellt bra eller passande för företagets profil.
Företaget hade främst arbetat i fantasy- och science fictionmiljö och
Darkness utspelar sig i nutid. Projektet valdes istället främst för att företaget
fick arbeta på den då kommande Xbox 360-konsolen. Dessutom fanns andra
intresserade förlag som kunde erbjuda potentiellt mer kända varumärken
men inte till nästkommande konsol utan till den dåvarande generationen
(Xbox och Playstation 2).458 Företaget gjorde både kreativa och potentiella
ekonomiska uppoffringar för att få utveckla spel på den nya kommande
tekniken.

457 Intervju Andersson (2008).
458 Intervju Matthies (2009).
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Bild 13. Exempel på normalmappning

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_map_example.png.

Centralt i teknikstrategin är företagets spelmotor. Starbreezemotorn är en
spelmotor som företaget har utvecklat från allra första början och som alla
företagets spel bygger på. Motorn har inte sålts och används inte av något
annat företag. Förlaget Universal var intresserat av motorn och i samband
med utvecklingen av ”Riddick” tecknades också ett avtal om att förlaget
skulle få använda motorn.459 Motorn användes aldrig då företaget inte hade
resurser för att underhålla och skapa den dokumentation som krävdes för att
sälja motorn.460
Företaget har förutom spelmotorn utvecklat ett eget grafiskt
utvecklingsverktyg som heter Ogier. Det har liksom motorn utvecklats från
starten och har vidareutvecklats över tid. Verktyget har använts internt men
också av personer som vill bygga expansioner till spel. Företaget valde att
släppa programmen för fri användning och det kunde laddas ned via
företagets hemsida. Strategin var alltså inte att verktyget skulle vara en
direkt ekonomisk inkomstkälla för företaget.
Starbreeze har producerat mycket av tekniken inom företaget, men ett av
de program som man har köpt in är ett middelware-program för att sköta
animationerna för karaktärernas munrörelser i spelen. Rösterna kan då

459 Årsredovisning Starbreeze 2002-2003.
460 Intervju Matthies (2009).
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automatiskt synkroniseras med rörelserna istället för att en animatör skapar
rätt rörelsemönster.461
Det finns vissa kostnader med att basera spelutvecklingen på
egenutvecklad teknik. I Starbreezes fall verkar en potentiell kostnad handla
om att den egenutvecklade tekniken riskerar att bli personbunden. Risken är
att personer med stor kunskap försvinner och att dokumentationen inte är
tillräckligt utförlig så att vidareutvecklingen blir problematisk. Detta skapar
en situation då det blir viktigt att behålla anställda på företaget. Jens
Andersson menar dock att olika yrkesgrupper är olika känsliga:
”Det beror på, programmerare kanske mer än modellerare. För du har en
inkörningsperiod, en programmerare måste sätta sig in i den här motorn och när vi
har egen teknik så kan man inte ha några förkunskaper. Skall vi jobba med Unrealmotorn skulle vi kunna anställa en person som har jobbat med den tidigare. En
modellerare kan antagligen programmen som vi arbetar i, så det blir inte det extra
steget till de program vi arbetar i. Så de är uppe i full kvalitet på 1-2 månader medan
det för en programmerare kanske tar 6 månader. Så man vill inte tappa
programmerare på grund av detta, plus att det byggs upp mer teknisk ’know how’ ju
längre man jobbar.”462

Att programmerarna har svårare att lära sig tekniken är naturligt då det
främst är de som arbetar med den egna motorn och de system som är
kopplade till den. Om företaget hade använt en mer allmänt använd motor,
hade inlärningskostnaden kunnat bli mindre. När det gäller grafik använder
företaget standardverktyg som de flesta använder inom branschen som t.ex.
Photoshop och Maya.463
Ett helt nytt motion capturesystem köptes in 2002 för den egna
animationsavdelningen. Företaget hade redan i Härnösand haft ett eget
motion capturesystem, det tidigare var ett magnetiskt system vilket var
begränsat och otympligt att använda. Det nya var ett modernare och mer
avancerat system, som byggde på den nyare optiska tekniken. Inspelningen
av rörelser skedde istället med hjälp av infraröda kameror. 464
Spelmotorn har alltså uppdaterats och vidareutvecklats genom åren. När
det gäller det grafiska materialet är detta inte möjligt att vidareutveckla och
återanvända av två skäl. Den första skälet är att utvecklingen rent tekniskt
går så fort att det sällan är praktiskt eller ens möjligt att återvända material.
T.ex. krävs det i regel att alla objekt återskapas då antalet polygoner som är

461 Intervju Matthies (2009).
462 Intervju Andersson (2008).
463 Intervju Matthies (2009).
464 Intervju Matthies (2009).
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möjliga att använda i det nya spelet har ökat.465 Den andra skälet är de legala
hindren som finns i kontrakten mellan spelutvecklarna och förlagen som
påverkar möjligheten att återvända objekt. Jens Andersson säger:
”Förläggare äger allt, fast ofta förhandlar man så att motorn är en separat. […] Allt
material tillhör förläggaren så när man släpper ett spel får du legalt inte
återanvända materialet man får inte ta de gamla sakerna. Vissa saker är gränsfall
exempelvis två saker det brukar talas om är fotoreferenser till texturer som inte är
något som finns i spelet som släpps men är fotat i samband med att spelet
utvecklades så förläggaren har egentligen betalat den arbetstiden. Samma sak gäller
rådatainspelningar av motion capture, det är en ganska lång process efter det att
man spelat in tills det kommer som färdig animation.”466

Det är förlaget som betalar för utvecklingstiden som har äganderätten till
materialet.
Spelmotorn,
som
förvisso
också
utvecklas
under
kontraktsperioden, är helt central för Starbreeze och skulle inte kunna ingå i
något kontrakt. Det finns också något av en gråzon för material som har
samlats in under ett projekt men som inte direkt har använts i spelen. Här
kan det diskuteras vem som äger materialet eller har rätt att utnyttja det.
Jens Matthies poängterar att detta är något som till viss del är speciellt i
Starbreezes fall, då företaget har bytt förlag mellan nästan varje spel:
”Är man då DICE, som egentligen inte är DICE längre utan EA, de kommer aldrig att
göra något spel med någon annan än EA så de kommer aldrig ha det problemet.
Men vi har ju det problemet eftersom vi alltid historiskt sett har bytt förläggare
mellan varje projekt. Så vi kan ju inte ta med oss content” [innehåll].467

Genom att företaget har bytt förläggare mellan nästan varje spel och inte
byggt upp några långvariga relationer har det varit omöjligt för företaget att
återvända något material.
Produktionsorganisation
På ett övergripande plan kan man säga att grundstrukturen i Starbreeze har
förändrats ganska drastiskt i och med företagets ekonomiska utveckling.
Företaget gick från att vara en integrerad utvecklingsgrupp till två
utvecklingsteam i och med sammanslagningen av Starbreeze och O3. Efter
nedgången 2003-2004 gick företaget tillbaka till ett utvecklingsteam. Senare

465 Intervju Andersson (2008).
466 Intervju Andersson (2008).
467 Intervju Matthies (2009).
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har antalet team expanderat till två projekt 2007, då företaget åter igen fått
flera kontrakt.
Idag har företaget närmare 70 anställda där en mindre grupp på 6-8
personer arbetar med administration/ekonomi och resterade personal inom
produktionen jämt fördelat över programmering, grafik och design.468
Vid sidan av förändringen i antal utvecklingsteam har det funnits två
enheter som arbetat separat. På den tekniska sidan har det funnits en grupp
som arbetat med spelmotorn i ett eget utvecklingsteam. Detta innebär inte
att de har frikopplats från spelprojekten då motorn måste optimeras för
varje spel och till de olika plattformarna som spelet skall släppas på.469 På
den grafiska sidan har animationsavdelningen och de som arbetat med
motion capture också varit en egen enhet under vissa perioder.
I början, när företaget startade i Härnösand var strukturen platt och de
anställda delade på mycket av ansvaret. Projekten hade egentligen ingen
struktur och det var ingen som hade det yttersta ansvaret för t.ex. speldesign.
Det var egentligen först efter Enclave-projektet som en sådan struktur
etablerades. Jens Matthies berättar:
”Efter vi hade gjort klart Enclave märkte vi att vi inte kunde fortsätta så här för
spelet blev inte så bra som vi ville att det skulle bli. En av grejerna vi gjorde då var
att få igång en riktig struktur i teamet, så att folk hade olika ansvarsområden.”470

På samma sätt som DICE kom man på Starbreeze att använda en SCRUMmetod vilket innebär att projekten planeras och delas upp i mindre delar.
Jens Matthies säger:
”I stort sett innebär det att du delar upp ditt problem, helst inte längre än två i
veckors-intervall, men vi kan inte göra det för vi har grejer som tar längre än två
veckor att göra. Men har du ett två veckors-intervall kan du se slutet på det och då
vet du att du har tio dagar på dig och varje dag måste jag klara så här mycket
ungefär.”471

Om projektet är uppdelat i små bitar ökar möjligheterna att planera en
arbetsdag så att målen nås och att delar av projektet färdigställs. Det finns
också ett inlärningsmoment i att använda metoden. Genom att planeringen
följs av mjukvara och varje anställd i projektet registrerar sin progression
kan tidsåtgången noga följas och med tiden förväntas de anställda bli allt

468 Intervju Nyberg (2009).
469 Intervju Matthies (2009).
470 Intervju Matthies (2009).
471 Intervju Matthies (2009).
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bättre på att uppskatta hur lång tid olika uppgifter kommer ta.472 En fördel
är också att det blir möjligt att sätta ihop mångdisciplinära grupper för att
lösa de ofta varierande problem som utvecklingsteamen ställs inför.473 Jens
Matthies menar emellertid att SCRUM-metoden inte fungerar perfekt utan
spelproduktionen kan vara för komplex:
”Det går ut på att man delar upp problemet i så små bitar att man kan dela upp
varje bit i så små bitar att man vet vad man håller på med. Det funkar ju om man
ska göra bord eller stolar och sådär, men det funkar ändå inte så bra om man ska
göra tv-spel. Där är det episka problem, men det funkar ju bättre än vattenfall
[metod där uppgifter utförs sekventiellt].”474

Problemen kan vara så stora att de kan vara svåra att hantera i en SCRUMplanering. Det kommer alltid att vara svårt att göra även de kortare
planeringarna då nya problem alltid kommer att uppstå. Istället kan det vara
viktigt att det finns personer i projektet (t.ex. producenter) som driver
utvecklingen och aktivt arbetar för att lösa alla de problem som kan uppstå i
spelet. Bilden problematiseras också av att det kan finnas
beroendeförhållanden som gör processen problematisk.475 Jens Matthies
säger:
”Folk vars jobb det är att implementera gameplay, sitter absolut längst ner i kedjan,
för att de ska kunna göra sitt jobb måste de ha animationerna, de måste ha ljudet, de
måste ha en stabil motor, en AI som funkar, allt sådant där”.476

Spelutvecklingsprocessen är alltså en så integrerad process att den blir svår
att planera. En ökad specialisering har växt fram över tid på företaget. I
början fanns det lite utrymme för att vara alltför specialiserad eftersom alla
var tvungna att ta ansvar för utvecklingen. Jens Andersson säger:
”När vi var 8 personer i början behövde vi inte ha lika specialiserade personer. Idag
har jag titeln som Lead Designer och man kanske skulle kunna säga att Magnus
Högdahl hade den titeln men det var mer av ett kollektiv arbete. Då hade alla ansvar
för att arbetet med designen även om man hade en annan primär roll. Fast ju större
och fler man blir desto mer specialiserad bli uppgifterna och då byggs också
hierarkier upp.”477

472 Intervju Matthies (2009).
473 Intervju Andersson (2008), intervju Matthies (2009).
474 Intervju Matthies (2009).
475 Intervju Matthies (2009).
476 Intervju Matthies (2009).
477 Intervju Andersson (2008).
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Graden av specialisering verkar också hänga ihop med att produktionen har
fått mer struktur och att en tydligare hierarki har skapats på företaget.
Tydligare ansvarsområden har gjort det möjligt att öka specialiseringgraden.
Det handlar i viss utsträckning om kvalitet, när antalet personer i
produktionen ökar så ökar också möjligheterna för somliga att specialisera
sig och bli mer av experter på området.478
Den tekniska utvecklingen har trots större krav också medfört att just den
tekniska kompetensen inte längre är lika viktig. Jens Andersson säger: ”man
behöver inte ha samma grundläggande tekniska baskompetens för att
modellera men för varje år som går behöver man mindre och mindre
förståelse för det som händer 'under huven'.”479 Detta innebär konkret att
grafiker inte nödvändigtvis behöver ha samma breda kompetens utan kan
vara mer specialiserade.
När det gäller outsourcing är detta något Starbreeze bara i mycket liten
utsträckning använt sig av. Företaget har behållit det mesta av produktionen
inom företaget och inte köpt tjänster från andra företag. Man har ansett att
den bästa kvaliteten uppnås om produktionen sker på företaget.480 Företaget
har alltså haft en något protektionistiskt inställning till spelutvecklingen och
försökt behålla den inom företaget.
Ett område som har kännetecknats av stora förändringar över tid på
företaget är produktionen av motion capture. Företaget hade ett modernt
optiskt system som när företaget fick ekonomiska problem runt 2003
avyttrades. Utrustningen, personal och den större lokal som behövdes för
inspelning av motion capture hamnade hos företaget Centroid. Senare kom
även Centroid att sälja enheten vidare då företaget Northern Light bildades
runt animationskompetens och utrustning som fanns i Uppsala.481 Detta är
ett av de få moment i produktionen som nu kommit att hamna utanför
Starbreeze och företaget köper tjänster av Northern Light. Jens Andersson
talar om outsourcingen:
”Där vi har kommit längst är animationer men det har vi inte outsourcat väldigt
långt utan bara 400 meter till dem som köpte upp animationsstudion. Den såldes
efter Riddick-projektet, men jag vet inte om man kan kalla det riktigt outsorcing, fast
det är ju längre.” 482

478 Intervju Andersson (2008).
479 Intervju Andersson (2008).
480 Intervju Andersson (2008).
481 Årsredovisning Starbreeze 2004-2005 s. 7, intervju Matthies (2009).
482 Intervju Andersson (2008).
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Det är alltså samma personer som tidigare arbetade på Starbreeze som idag
utför arbetet och outsourcingen uppfattas därför inte som riktigt
outsourcing. Fast redan innan denna enhet kom att bli ett eget företag så
hade den något av en speciell ställning inom Starbreeze. Tillsammans med
avdelningen som utvecklar spelmotorn så fungerade animationsavdelningen
(som skötte motion captureutrustningen) som en separat avdelning inom
företaget. Utvecklingsteamen fick göra beställningar från denna enhet som
fungerade som en intern beställningsorganisation. När företaget hade flera
projekt igång kunde det bli prioriteringskonflikter om vilka uppdrag som
skulle utföras först och därför bröt man ut enheten.483 Systemet uppvisade
nackdelar då animatörerna blev en egen enhet och kompetensen försvann
från utvecklingsteamen. Detta gjorde det svårare för utvecklingsteamen att
fatta beslut kring animation och det blev svårt att göra bra och konkreta
beställningar från animationsenheten.484
Projektkoordination och informationsspridning
I och med företagets utveckling har också projektkoordination och
informationsspridning förändrats. Jens Andersson säger: ”Sedan är det
självklart så att är man 8 personer så kan man samla alla och prata om
saker. Är man 50 personer så blir det väldigt dyrt att göra så”.485 Antalet
anställda gör det helt enkelt mycket kostsamt att fortsätta med en mer
ostrukturerad och övergripande informationsspridning. Det blir tydligt att
även fast man var få på företaget så skapade den platta strukturen som
företaget hade i början drastiska informationskostnader. Jens Matthies
berättar om hur utvecklingen och koordinationen hanterades i början:
”Det kunde leda till att vi hade ett möte där vi skulle bestämma någonting, ja vi
kunde lätt sitta i 8 timmar och bara bråka om en grej. Och verkligen störa sig på
varandra ’åh vilken idiot hur kan du tycka det är kul’. Ingen som helst förståelse för
hur man faktiskt tar sig framåt.”486

Trots en liten grupp medförde den platta strukturen att beslutsfattandet
kunde ta lång tid, vilket i förlängningen påverkade och riskerade
utvecklingsprocessen. Efter Enclave-projektet genomgick företaget en
förändring och utvecklingen strukturerades genom att ansvarsområden

483 Intervju Matthies (2009).
484 Intervju Matthies (2009).
485 Intervju Andersson (2008).
486 Intervju Matthies (2009).
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skapades och vissa fick ansvaret (sk. Leads) över utvecklingen inom de olika
områdena.
En annan aspekt av informationsspridningen är användandet av ett
designdokument i utvecklingsarbetet. Över tid verkar företaget har ändrat
hur man arbetar med dokumentet. Jens Andersson:
”Fast det man kan säga är att dokumentationen används mycket bättre idag. Då
skrev vi väldigt mycket dokumentation som ingen läste. Fast det handlar väl om
proffsigheten, för dokumentation är bra för det tar hand om problem när de
uppstår, t.ex. när personer försvinner är det alltid bra. Så ju proffsigare man är och
ju mer kontroll man har över projektet och mindre kaos i projektet ju bättre
dokumentation kan man ha.”487

Både Jens Andersson och Jens Matthies påpekar att det nästan är omöjligt
att skapa ett komplett designdokument för ett spel och att dokumentationen
alltid kommer att behövas omarbetas. Jens Andersson säger:
”Det kommer nämligen vara mängder med fel i det dokumentet för ofta är det bara 1
idé av 10 som faktiskt fungerar. Istället måste man testa hela tiden och sedan iterera.
Det går inte att skriva en exakt design och sedan få ett bra spel.”488

Idéer testas och förändras över tid, vilket gör att dokumentet snabbt
förändras. Företaget måste då hela tiden fundera på om det finns ett värde i
att uppdatera dokumentet eller låta det bli inaktuellt. För att göra
dokumenten mer användbara och lätta att förändra har man gått över till ett
wiki-format.489 Själva spelet i sig får också ofta fungera som en form av
designdokument. Spelutvecklarna kommunicerar förändringar och problem
genom att visa med exempel i spelet. Jens Andersson säger: ”Märker man
att fightingsystemet behöver bli lite snabbare är det så mycket lättare än
att försöka beskriva i sekunder”. Det blir enklare för spelutvecklarna att
utbyta information genom att visa i spelet istället för att beskriva i
designdokumentet.
Analys och diskussion: Starbreeze
Starbreeze uppstod under branschens expansionsfas 1998-2003 och har på
samma sätt som DICE sina rötter i demoscenen och grundarna gjorde

487 Intervju Andersson (2008).
488 Intervju Andersson (2008).
489 En wiki är en websida där alla som är behöriga kan redigera texten. På detta sätt blir sidan mer dynamisk
och decentraliserad. Internet-encyklopedin Wikipedia är uppbyggd på detta sätt, vilket innebär att vem som
helst kan skriva och redigera de texter som finns på sidan.
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uppmärksammade demos under början av 1990-talet. Starbreeze verkar i
stor utsträckning ha formats av sin bakgrund inom demoscenen. Perioden
var tämligen gynnsam och det fanns riskvilligt kapital, t.ex. hade Starbreeze
förmodligen inte blivit uppköpt tidigare då det funnits få svenska företag
med tillräckligt kapital.
Jämför man Starbreeze och DICE verkar det som om utvecklingen i stora
drag liknar varandra och att företagen genomgår ungefär samma faser.
Första fasen för Starbreeze startar när kärngruppen formas som en
demogrupp. Runt mitten av 1990-talet får gruppen jobb med att utveckla ett
spel men startar inget företag utan arbetar bara åt ett amerikanskt företag.
När det fallerar fortsätter gruppen att utveckla konceptet till ett spel.
Den andra fasen startar på samma sätt som för DICE när man får ett
kontrakt och bildar ett riktigt företag. Företaget kunde nu anställa personer,
i regel från det nätverk man hade byggt upp under den tidigare fasen. De
bildar en homogen grupp med datorkunniga unga män. Även i detta fall är
linjerna mellan fritid och arbete små för de som arbetar på företaget och
man drivs av en entusiasm för spel och företaget. Strukturen på företaget är
platt och det behövs egentligen ingen större struktur då gruppen är liten och
alla arbetar nära varandra. Dessutom är de anställda inte specialiserade i
någon större utsträckning utan alla deltar t.ex. i designarbetet.
Sammanslagningen med O3 gör att företaget expanderar och att en större
enhet skapas. Utan någon större spelframgång är företaget fortfarande okänt
och kan inte räkna med att få några större spelkontrakt eller ha något direkt
stabil utveckling. Den största riktiga framgången kommer med spelet
Riddick som etablerar Starbreeze som en internationellt känd spelutvecklare
och företaget får nu flera anbud och behöver inte jaga kontrakt på samma
sätt som tidigare. Detta markerar på allvar den riktiga övergången in i
motsvarande tredje fas.
Starbreeze har egentligen inte tagit nästa steg i utvecklingen till den fjärde
fasen. Den stora skillnaden gentemot DICE är att Starbreeze inte har
äganderätten till sina spel utan har fortsatt att utveckla licensspel. Detta gör
att företagets möjligheter framför allt vad gäller att få stora inkomster är
mindre samtidigt som riskerna är större då förlaget alltid kan välja att lägga
ner utvecklingen av de spel företaget utvecklas.
Om man fortsätter att jämföra med DICE när det gäller
produktionsorganisationen är det tydligt att Starbreeze har valt ett mycket
mer integrerat system för att utveckla spelen. Företaget har haft strategin att
i stor utsträckning fokusera på egen teknikutveckling och att främst leverera
spel med hög teknisk nivå. Företaget har i mindre utsträckning valt att
använda resurserna som finns på marknaden utan har utvecklat delarna
själva. Strategin har varit så central att företaget till viss del har valt att
arbeta med tekniskt avancerade spel före mer potentiellt ekonomiskt
lönsamma alternativ.
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Företaget har valt att utveckla en egen spelmotor och även grafiska verktyg
och man har enbart köpt in mindre delar i produktionen. När det gäller den
egna spelmotorn blir det uppenbart att den har medfört fördelar. Riddick var
innovativt på flera sätt och använde helt nya tekniker som sedan har blivit
standard inom industrin. Här bidrog Starbreeze direkt till den kreativa
förstörelsen då man var först med att etablera en ny teknik. Resultatet blev
att alla spel som inte använde denna teknik inte längre var lika attraktiva och
uppfattades som föråldrade och således drabbades av den kreativa
förstörelsen.
Företaget hade med största sannolikhet inte varit först med
normalmappning om de använt en mer allmänt tillgänglig motor. I den egna
motorn kunde företaget snabbare integrera tekniken då de inte behövde
vänta på att ett annat företag skulle utveckla tekniken och göra den
tillgänglig. Om fördelen med egenutvecklad motor är spektakulär teknisk
nivå så är nackdelarna vissa specifika kostnader. Ett större antal personer
arbetar med utvecklingen av motorn samt inlärningskostnaderna blir högre
för nyanställda då tekniken inte är standardiserad. Det är till och med så att
viss kunskap tenderar att vara bunden till enskilda personer.
En möjlig strategi och inkomstkälla vore att sälja den egna motorn. Att
göra det kräver dock extra kostnader för att uppdatera och skapa omfattade
dokumentation kring motorn. Kostnader som för den interna användningen
kan undvikas då olika mer tillfälliga lösningar kan göras och företaget kan
leva med bristande dokumentation även om det naturligtvis är potentiellt
farligt om vissa individer försvinner.
En teoretiskt relevant aspekt av fallet är företagets motion captureenheten
som i förlängningen kommit att även påverka de andra fallen i studien. Detta
är speciellt intressant då företaget i ett första steg försökte dra fördelar av ett
modulärt system när man lät denna enhet tillsammans med animationen bli
en egen autonom enhet inom företaget. Detta var problematiskt eftersom
animatörerna måste vara väl integrerade i produktionen för att den skall
fungera smidigt, vilket talar emot en långtgående modularisering av denna
typ av produktion. I förlängningen handlar det dessutom om ekonomi och
företaget kunde inte ha kvar denna enhet inom företaget utan motion
captureenheten såldes.
Hade företaget haft kapital skulle man möjligen kunnat behålla motion
captureenheten genom att expandera den och ta in kontrakt från andra
spelutvecklare på samma sätt som företaget Epic, som utvecklar spelmotorn
Unreal, också utvecklar spel. Det som talar emot detta är att avdelningen
med största sannolikhet hade hamnat i konflikt men den egna utvecklingen.
Redan när den var inom företaget och inga andra företag använde den var
det frågor och diskussion om prioritet mellan de olika interna projekten.
Att motion capturedelen blir egen enhet och hamnar utanför företaget
möjliggör att det nya företaget Northern Light kan anlitas av flera spelföretag
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i Sverige. Att detta fungerar beror på att datamaterialet som motion
capturesystemen genererar är så standardiserade att det material som spelas
in kan användas i alla typer av system. Med andra ord så finns det ett väl
etablerat gränssnitt för denna typ av data. Man kan misstänka att Northern
Light, som nu blivit en del av ett modulärt system, förmodligen har
utvecklats mer och kunnat specialisera utvecklingen i större utsträckning än
om man varit en del av Starbreeze.
Denna integrerade utvecklingsstruktur har i vissas avseenden också
utvecklats mot en mer modulariserad struktur. Under den andra fasen i
företagets utveckling skapade den platta och integrerade strukturen höga
transaktionskostnader då många var inblandade i besluten och formade
spelet. Företaget strukturerade om utvecklingen efter Enclaveprojektet och
produktionen delades upp i tydligare delar och ansvarsområden. Detta
innebar att man kunde gömma information och beslut vilket medförde en
drastisk minskning av dessa transaktionskostnader. Den platta strukturen
har egentligen många likheter med IBM:s utveckling av OS/360 (se kapitel
3).
Spelutvecklarnas beroendeställning till förlagen är tydligt i detta fall.
Starbreeze har vid upprepade tillfällen innan spelet färdigställts fått problem
med att förlagen gått i konkurs eller valt att inte längre fortsätta utveckla
spelet. Detta ställer spelföretaget i en prekär situation där intäkter helt
plötsligt försvinner vilket kan skapa snabba kast. Det förhållandevis lilla
svenska företaget Starbreeze befinner sig som en del av en större global
struktur där dessa beslut fattas på olika grunder av de stora internationella
förlagen och Starbreeze har egentligen små resurser att påverka
utvecklingen.
Som en intressant parentes är det möjligt att genom Starbreeze se hur
förändringen av förlagsindustrin har skett genom åren. Man har tidigare haft
kontrakt med mindre förlag som gått i konkurs eller köpts upp.
Förlagsbranschen har numera i stor utsträckning konsoliderats till ett fåtal
stora förlag och många av de mindre engelska, tyska och svenska förlagen
som Starbreeze har haft kontrakt med har försvunnit. Kvar finns idag främst
några stora förlag från USA, Frankrike och Japan.
Sammanfattningsvis kan man påstå att Starbreeze i ett nutidsperspektiv,
på samma sätt som DICE, är dåliga representanter för branschen som
helhet. Företaget är idag välkänt internationellt och utvecklar
uppmärksammade speltitlar för de stora förlagen. För den som studerar
Starbreezes historia är det möjligt att se den ofta problematiska situationen
som svenska spelutvecklare befinner sig i och de tvära kast som kan ske då
förlagen lägger om strategi och lägger ner produktioner. Dessutom blir det
tydligt att framgångsrika spel och internationellt uppmärksammade spel
med stora budgetar inte nödvändigtvis innebär att de stora vinsterna
hamnar i Sverige. Starbreeze gör varierade ekonomiska resultat och det finns
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alltid en risk att förlora ett projekt vilket snabbt ändrar förutsättningarna. De
stora pengarna företaget väntar på kommer först när ett spel blir en stor
succé och företaget har ett kontrakt som då ger dem möjlighet till stora
intäkter via royaltys.

7.4

Coldwood

Coldwood Interactive startades under våren 2003. Detta var perioden då ITbubblan hade briserat och det skedde en viss nedgång även inom
spelbranschen. Coldwood är i högsta grad ett resultat av denna nedgång då
företaget uppstod ur spelföretaget Daydream. Coldwood har utvecklat en rad
budgetspel till de senaste konsolerna. Coldwood är inte lika känt som de
övriga två företagen i studien utan har verkat mer i det fördolda.
Spelindustrins relation till Coldwood
Coldwood etablerades efter den första expansionsfasen inom den svenska
spelbranschen. Coldwood uppstod ur företaget Daydream som kom att vara
något av ett epicentrum för IT-krisen inom spelbranschen. För att förstå
Coldwoods strategi och utveckling är det relevant att ha viss kännedom om
just Daydreams utveckling fram till 2003. Daydream hade varit en av de
ledande och mer tongivande spelutvecklarna i Sverige under 1990-talet och
var dessutom det första spelföretaget som börsintroducerades. Daydream
hade emellertid inte lyckats skapa några riktigt stora spelframgångar och
hade en mycket svag ekonomisk utveckling. Företaget kom under början av
2000-talet att påbörja en förändringsprocess. Olika riskkapitalister hade gått
in i företaget som antog en ny mer spekulativ strategi.490 Genom olika
företagsköp skulle Daydream få tillgång till intellektuella rättigheter som
sedan skulle förvaltas. Målet var att omorganisera företaget kring en
outsourcingmodell som skulle föra företaget uppåt i värdekedjan till en
position mellan förlag och spelutvecklare.491 I denna process blev den egna
spelproduktionen mindre intressant och de anställda inom produktionen
sades upp i början av 2003.492 I efterdyningarna av IT-bubblan var
Daydream inne i en svindlade utförsbacke som på kort tid kom att lämna
efter sig flera konkurser, bland annat konkursen av ett av Sveriges då största
spelföretag, UDS.

490 ”TA Capital ny storägare i Daydream Software AB”, ”Ägarförändringar i Daydream Software AB”.
491 ”Daydreams första order efter strategiomläggningen.”
492 ”Fortsatt omstrukturering av Daydreams verksamhet.”

191

Coldwoods utveckling 2003-2009
Det var sex personer som våren 2003 tillsammans startade Coldwood i
Umeå. Gruppen bestod inte av en ny konstellation utan de sex hade arbetat
tillsammans i Umeå på företaget Daydream. Några av dem hade känt
varandra en längre tid då de hade träffats redan under utbildningstiden. De
sex arbetade bra tillsammans och hade under en tid diskuterat möjligheterna
att starta något eget. När de blev arbetslösa realiserades planerna. En av
grundarna lämnade efter en kortare tid företaget för att flytta vidare till
Ubisoft i Kanada.
Som de två andra företagen i denna studie startade även Coldwood som
ett källarföretag. Dock skilde sig Cooldwoods förutsättningar från de båda
andra företagens. Alla grundarna hade med sig flera års erfarenhet från
spelbranschen in i det nya företaget. Alla hade arbetat med och avslutat
minst ett helt spelprojekt. Det fanns de som varit med och utvecklat spel
sedan mitten av 90-talet. Dessa erfarenheter underlättade naturligtvis för
företaget i början då de redan hade den kunskap och tillgång till de verktyg
som behövdes för att bygga första spelprototypen.
Gruppen som startade företaget var också funktionellt bra sammansatt då
den innehöll alla de olika yrkesroller/förmågor som krävs för att utveckla ett
spel. Grundarna hade alltså en bakgrund i både programmering och grafik.
Detta möjliggjorde utvecklingen av en spelbar prototyp utan rekrytering av
ytterligare personal. Leif Holm berättar om hur arbetet organiserades i
starten:
”Det var helt tumultartat. De första veckorna satt vi utspridda lite här och var. Vi
gjorde en grafisk avdelning hemma hos mig, jag och två till satt och jobbade som
hundar hemma hos mig. Och några programmerare satt på olika håll. Sedan fick vi
tag på lokaler på I20, för unga företagare – BIC-verksamhet. Det var väldigt bra för
då hade vi en gemensam arbetsplats att gå till och det blir mer på riktigt.”493

Efter en kortare period som till viss del utlokaliserat källarföretag fick man
en plats i en företagsinkubator som drevs av Umeå kommun vilket gav en
struktur på arbetet. Efter något år i inkubatorn flyttade föredraget vidare till
egna lokaler.
Den stora nackdelen för Coldwood och som nya företag vanligtvis drabbas
av, var att företaget inte var känt. Det fanns en extra barriär för ett svenskt
spelföretag som Coldwood då det gällde att bygga ett internationellt

493 Intervju Holm (2008).
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anseende och kontakter med utländska förlag. Leif Holm sammanfattar
starten:
”Det var en liten verkstad som gick att hålla koll på, vi var inte så många, alla hade
jobbat ganska länge, inga var blåbär på det viset. Vi hade ganska genuin erfarenhet
på det sättet, en del hade varit med på flera spel och alla hade varit med på ett. Så
kunskapen fanns men vi hade noll rennomé och var extremt okända. Så det var en
svår uppförsbacke att börja i och det visste vi också. Daydream hade svårt att göra
sin röst hörd ute i världen så hur skulle det gå för oss.”494

Företaget valde en inriktning som till viss del påverkades av erfarenheterna
från Daydream. Om Daydream hade varit mer ekonomiskt spekulativt och
haft yviga planer om förvaltning av äganderätter, så var målet istället för
Coldwood att fokusera på själva arbetet med att producera spel. Företaget
valde en något mer försiktig strategi och även om företaget sedan har
utvecklat flera prototyper har man inte gjort några vidlyftiga satsningar utan
främst arbetat med licensspel. Dessutom har man hela tiden valt att
expandera företaget långsamt. Håkan Dalsfelt talar om att de inte har siktat
på en snabb expansion:
”Men vi har varit väldigt försiktiga, vi har kanske varit för försiktiga. Vi hade
ganska mycket pengar ett tag och så istället för att satsa på kanske någon ny teknik
eller något eget större projekt så kanske vi var lite för fega där.
Kan det möjligtvis vara år 2005, för då såg det ju väldigt bra ut?
Ja det var lite synd vi fick en jättestor betalning, vi hade en skuld vi fick betald dagen
innan bokslutet, så det var lite olyckligt. Det blir lite ojämnt. För då var vi ett av
Sveriges mest lönsamma IT-företag det året. Nästan 100 procent marginal.”495

Företagets ekonomiska utveckling har alltså varit ojämn (se diagram 29) och
just 2005 sticker ut som ett exceptionellt bra år, tack vare
engångsbetalningen för leveransen av spelet Skiracing 2006. Vinsten blev då
hög vilket gav en hög vinstmarginal.

494 Intervju Holm (2008).
495 Intervju Dalsfelt (2008).
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Diagram 29. Omsättning och resultat för Coldwood 2003-2007
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Källa: Egna beräkningar.

Att företagets strategi varit försiktig kan också ses i deras
finansieringsstrategi. Coldwood har avstått från att ta in kapital utifrån utan
har finansierat verksamheten själva. Företaget fick emellertid vissa
subventioner i inledningen, via starta-eget-bidrag men också hjälp från
kommunen genom inkubatorverksamheten, bidrag för att kunna besöka
spelmässor och hjälp vid representation i Umeå.496 Företaget har inte lånat
eller haft externa finansiärer. Istället har det skött finansieringen genom
mindre uppdrag från andra företag och senare med hjälp av intäkterna från
utvecklingskontrakten. Dalsfelt berättar om hur företagets finansierades i
början:
”Vi fick starta-eget-bidrag efter ett tag så det var det vi levde på. Och så gjorde vi
små konsultjobb också t.ex. vi var med och startade utbildningen i Skellefteå [Luleå
tekniska
universitet
håller
datorspelsutbildningar
i
Skellefteå],
alltså
dataspelsutbildningen där och hjälpte till med kursplaner och var lärare. Sedan

496 Umeå Live [2010-05-02].
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gjorde vi små grafikjobb till Teknikhuset och så. Samtidigt som vi gjorde våra egna
demos och grejer.”497

Eftersom det är ett litet företag arbetar de anställda nära varandra och har
en nära relation. Detta kan göra det svårt för nyanställda att komma in i
gemenskapen på företaget. Det har därför alltid varit viktigt att personerna
som anställs passar in på företaget snarare än att de har en särskild talang.
Det har inte varit direkt svårt för företaget att hitta anställda. Företagets
rekrytering har i stor utsträckning skett genom kontakter eller genom de
nätverk som företaget har. Rekrytering har också skett via examensjobb. På
detta sätt har det varit möjligt att ”testa” personerna och utvärdera om de
passar på företaget. Det har varit svårt att finna grafiker då det är hård
konkurrens om den kompetensen. Stora spelföretag och filmföretag kan
erbjuda större och mer prestigefyllda projekt. En strategi har varit att
investera i nya lokaler som ett sätt att höja företagets attraktionskraft mot
nya potentiella anställda men också mot potentiella uppdragsgivare.498
Företaget har inte haft några kvinnliga anställda. Anställningarna har
skett främst genom kontakter eller av personer som har praktiserat på
företaget.499 Företaget har dock varit intresserat av att just rekrytera
kvinnor. Man uppfattar det som ett problem att enbart ha manliga anställda.
Leif Holm menar t.ex. att en negativ manlig jargong kan uppstå och företaget
vill gärna hitta kvinnliga anställda:
”Nu har vi blivit lite äldre men vi tyckte tidigare att det blir lätt, skall inte säga lite
lumparstämning men ändå, en manlig jargong som ingen egentligen är speciellt
förtjust i. Utan det är roligt om man har en blandad arbetsplats. Det är vi rörande
överens om men sedan har det inte varit busenkelt att få tag i någon utan det har
varit jättesvårt. Det är nog mer så att skulle rätt person som har både lusten och
kompetensen att jobba här så är dörren vidöppen. Det har vi pratat om ganska
mycket och vi har också sörjt över att vi inte har lyckats, för det blir roligare. Just nu
har vi en tjej som praktiserar och det är ju jättekul.” 500

Den homogena gruppen skapar alltså en viss jargong på arbetsplatsen som
kan vara negativ och som i någon utsträckning påverkar företaget och en
ökad diversifiering skulle ha en positiv social effekt på arbetsplatsen. Ser
man på utvecklingen av antalet anställda (se diagram 30) är expansionen
inte speciellt snabb utan endast ett par nya personer har anställts per år.

497 Intervju Dalsfelt (2008).
498 Intervju Dalsfelt (2008).
499 Intervju Dalsfelt (2008), intervju Dalsfelt (2009) komplettering.
500 Intervju Holm (2008).
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Diagram 30. Antal anställda vid Coldwood 2003-2007
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Källa: Egna beräkningar.

Spelutvecklingen: Från slalom till TKO
Även när det gäller företagets första prototyper fanns en viss distansering
och ett försök att bryta med de tidigare erfarenheterna. Daydream hade haft
en policy att inte utveckla spel med våldsamt innehåll och hade profilerat
företaget med hjälp av detta.501 Som en reaktion mot detta blev ett av de
första demospelen som Coldwood utvecklade ett mer våldsamt och
omoraliskt ”top down shooter”-spel. Spelet såldes aldrig, men tack vare
spelet blev företaget kvalificerat att få utveckla spel för Microsofts Xboxkonsol. Detta gav företaget nya möjligheter och öppnade en ny marknad. Det
gjorde företaget mer attraktivt då de kunde erbjuda förlagen att utveckla
potentiella spel till multipla konsoler.502

501 Årsredovisning Daydream 1998-1999 s. 6.
502 Intervju Dalsfelt (2008).
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Tabell 8. Ludografi Coldwood
Spel

Utgivningsår

Skiracing 2005

2004

Skiracing 2006

2005

Ski-Doo Snow X Racing

2007

Freakout

2007

Ongolf

2008

Ski-Doo Challenge

2009

Det spel som slutligen ledde fram till ett kontrakt var dock mer en
förlängning av arbetet på Daydream. På Daydream hade man, innan
nedläggningar av produktionen, investerat i Gamebryo som var en ny
grafikmotor. När man startade Coldwood behölls kontakten med företaget
som utvecklade motorn och Coldwood fick fortsätta använda motorn. Ett av
de sista spelen som Daydream hade utvecklat var ett skoterspel och detta
spel vidareutvecklade Coldwood. Målet var inte att utveckla ett komplett spel
utan en prototyp som demonstrerade grundidén och visade att företaget
hade kapacitet att utveckla ett konsolspel. Holm berättar mer ingående om
arbetet kring och utvecklingen av första skoterprototypen:
”Nej, det var så att vi hade jobbat ganska länge allihop och vi insåg att börja från
tom hand och bygga upp ett fantastiskt spel som slår världen med häpnad det går
inte med given budget: A-kassa i tre månader. Det går inte. Så vi försökte snabbt
som ögat göra något som såg ut som ett spel och var spelbart för att bara visa att vi
kan. Då vi hade vi gjort skotrar förut så vi visste hur de fungerade och hade någon
gammal modell som vi kunde modifiera så vi byggde upp en miljö då men byggde
allt från noll.
[…] Men kort och gott gjorde vi demos så vi hade något att visa upp och det
resulterade i att vi fick napp av det här österrikiska bolaget som vill göra ett skidspel
på alpina världscupen. De såg att de här pojkarna har gjort snö och vi vill ha snö
kan ni göra ett skidspel. Då var inte vi i position att säga nej så då sa vi yes.”503

Cooldwood lyckades alltså inte hitta någon förläggare till sin skoteridé, men
tack vare prototypen blev det österrikiska förlaget JoWooD Games
intresserade. Förlaget hade rättigheterna att utveckla ett skidspel baserat på

503 Intervju Holm (2008).
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världscupen i utförsåkning. Coldwoods förmåga att hantera vita texturer och
att simulera snö i spel var kvaliteter som attraherade förläggaren och
Coldwood fick kontraktet.
Detta kontrakt verkar i viss utsträckning ha påverkat Coldwoods fortsatta
utveckling. Företaget har kommit att hamna i en nisch med vintersportspel.
Något speciellt i sammanhanget är att ingen på företaget har ett särskilt
intresse för denna nisch. Dalsfelt säger angående spelen de utvecklat:
”Nej, vi har gjort spelen som vi måste göra för att överleva. Men samtidigt så vill
man ju naturligtvis göra vissa spel, men det är ju ingen av oss om är några
sportfanatiker eller racingmänniskor men när man väl kommer in i ett projekt är det
ganska roligt att göra ändå.”504

Vinterspel kan inte förväntas nå en massmarknad eftersom snöspel har en
begränsad kulturell attraktionskraft. Den typ av spel som Coldwood har
utvecklat har främst varit riktade mot ett budgetsegment. Detta är spel som
har något mindre innehåll och som inte heller säljs till fullpris. I USA säljs
den här typen av spel i regel på de stora varuhuskedjorna som t.ex. Walmart
och Best Buy. Denna kategori av spel får vanligtvis inte så stor
uppmärksamhet. Spelen som Coldwood utvecklat har trots det gått med
vinst. T.ex. sålde företagens första skoterspel i 150 000 exemplar.505
Coldwoods första skoterprototyp var ett exempel på att dess förlag inte i
första hand var intresserat av grundidén. Förlaget hade en skidspelslicens
man ville utveckla och Coldwood fick istället uppdraget att utveckla det
spelet. Coldwood fortsatte emellertid att utveckla prototypen. Idén kring
skoterprototypen var att de skulle innehålla freestyleelement, det vill säga
spelaren skulle utföra olika ”tricks” och ”stunts” med skotern. Detta koncept
vidareutvecklade Coldwood senare i annan miljö. Det utvecklades till ett
friåkningsskidspel, i grunden samma koncept men med en helt ny yta.
Förläggaren var intresserad av denna typ av spel och ville satsa på spelet.
Förlaget ville dock använda ett annat namn på spelet.506 Genom byte av
varumärke övergår rättigheterna till förlaget. Coldwood hamnade i en
situation där de tvingades acceptera premisserna och ge förlaget sin spelidé
och därmed förlora rätten att kunna vidareutveckla spelet i framtiden.
Alternativet var att söka en annan intresserad förläggare. För ett litet företag
som Coldwood är det senare alternativet kostsamt och man gick i detta fall
med på ändringen.

504 Intervju Dalsfelt (2008).
505 Intervju Dalsfelt (2008).
506 Intervju Dalsfelt (2008).
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Det senaste året har företaget till viss del ändrat fokus då det börjat utveckla
ett nytt boxningsspel till Sonys Playstation 3-konsol. Coldwood ligger här
mycket långt fram i teknikutvecklingen då spelet använder helt ny teknik
som skall lanseras till konsolen. Sony planerar att lansera en ny typ av
rörelsekänsliga kontroller till konsolen.507 Om spelet blir ett lanseringsspel
tillsammans med den nya kontrollen kommer det vara ett av de första spelen
som använder denna typ av teknik.
Om tekniken
Från starten har Coldwood valt en strategi som inte lägger några större
resurser på egen teknikutveckling. Fokus har istället varit att, med företagets
begränsade resurser, snabbt kunna bygga en fungerade prototyp av spelen
och sedan på kort tid kunna leverera spelet. Centralt för denna strategi har
varit att man i så stor utsträckning som möjligt använder inköpt mjukvara
till sina spel. Håkan Dalsfelt talar om den tekniska utvecklingen och
företagets strategi:
”Där har vi varit väldigt fokuserade på att använda middleware. Vi har ju verkligen
utnyttjat det, eftersom vi skall jobba på spelet inte på teknik. Eftersom vi kom in på
de andra plattformarna snabbt som Playstation och Xbox.”508

Den viktigaste delen i denna strategi har varit att använda spelmotorn
Gamebryo (tidigare NetImmerse engine) som utvecklas av amerikanska
företaget Emergent Game Technologies. Företaget har haft en viss tur i valet
av spelmotor då Gamebryo har utvecklats och överlevt. När det gäller val av
spelmotor är det en tämligen ny företeelse vilket skapar en viss osäkerhet.
Om Emergent Game Technologies hade försvunnit skulle Coldwoods
investeringar i motorn ha gått förlorade. Coldwood har också en bra relation
med Emergent Game Technologies och de har köpt moduler av Coldwood
som har integrerats i motorn.509
Det finns andra områden där Coldwood inte heller förlitar sig till sina
interna resurser. I de olika projekten arbetar man med andra företag som
Northern light, som har levererat motion capture till golfspelet Ongolf. När
det gäller ljud har företaget arbetat med företag som Tonntrack.510

507 Coldwood Interactive [2010-05-02].
508 Intervju Dalsfelt (2008).
509 Intervju Dalsfelt (2009) komplettering.
510 Intervju Dalsfelt (2008).
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Coldwoods mål är således att ha en grundkomponent som är lättanvänd och
som företaget i mindre utsträckning behöver underhålla över tid. I övrigt
skall utvecklingen ske utanför själva företaget och köpas in. Detta ger
möjligheten att skapa en prototyp på kort tid. Coldwood arbetar bara i
mindre utsträckning med spelmotorn, den utvecklas och uppdateras istället
kontinuerligt av Emergent Game Technologies. Vid övergången till de nya
plattformarna uppdateras motorn för att motsvara de nya kraven och göra
det möjligt att använda de nya möjligheter som de nya konsolerna givit.
Om Coldwood försöker bygga upp en återanvändbar bas för det tekniska,
så menar Holm att när det gäller den grafiska produktionen är det svårare
att återanvända och flytta tillgångar mellan olika projekt. Det är oftare så att
företaget måste bygga det grafiska innehållet från grunden. Det finns
element som ibland kan flyttas mellan spel, men det verkar i regel vara ett
undantag. Coldwood har t.ex. arbetat med snö i flera spel och kan då
återanvända vissa resurser. Coldwood har i mindre utsträckning upplevt
några äganderättshinder när det gäller överföringen på grafiksidan.511 Ett
undantag var skoterspelet Ski-Doo där tillverkaren var mycket restriktiv med
användning och utformning av modellerna för skotrarna.512
Att ha gått från att ha varit ett par personer som varit ansvariga för och
byggt upp tekniken till att bli en större och mer diversifierad enhet har
skapat vissa problem. Det finns alltid en risk att koden blir personbunden.
Detta har varit ett problem för Coldwood då nya anställda skall arbeta med
systemet. Koden har därför gåtts igenom och rensats upp och gjorts mer
tillgänglig och generell.513
Att Coldwood har lyckats utveckla förhållandevis många spel under de sex
år som företaget har funnits bygger delvis på att spelen saknar vissa
komponenter som andra spel i regel har. Coldwood har främst utvecklat spel
inom racinggenren, denna typ av spel saknar t.ex. djupare karaktärer eller
berättelser. Dessutom är den artificiella intelligensen inte lika avancerad
som i t.ex. FPS-spel.
Produktionsorganisationen
Företagets organisation har inte förändrats så mycket över tid utan
utvecklats långsamt. Av de tolv personer som arbetade på företaget 2009 var
något över hälften främst inriktade på grafik, medan de andra var inriktade

511 Intervju Dalsfelt (2008).
512 Intervju Dalsfelt (2009) komplettering.
513 Intervju Dalsfelt (2008).
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på den tekniska sidan med programmering men också på olika
företagsfunktioner.
Coldwood har inte en klart strukturerad eller formaliserad
produktionsorganisation. Arbetet organiseras främst med mindre
formaliserade metoder som bygger på tidigare erfarenhet. Företaget arbetar
istället med olika rutiner och följer en del icke nedskrivna arbetssätt. Leif
Holm utvecklar resonemangen:
”Sedan tror jag att man lär sig små knep och de är väldigt svåra att formulera. Man
vet på något vis, man får som en känsla att detta har ingen framtid. Bygg ett hus,
gör något kul – det funkar inte. Man hittar metoder och avstämningsgrejer, som nu
håller vi på med en grej och då har vi sagt det att vi bygger 60-70 procent och så
tittar vi på varandra och ser om någon spretar för mycket åt något håll och är det
tillräckligt bra, behöver man göra något mer eller är det alldeles för dåligt. Att man
stämmer av, det är små små vardagssaker som man lär sig tekniker för, fast de
kanske inte finns nedskrivna eller uttalade men alla fostrar varandra.”514

Coldwoods organisation är således tämligen platt. Enskilda anställda har i
regel ett formellt ansvar, men företaget förlitar sig i stor utsträckning på ett
gemensamt ansvar. Leif Holm menar att den plattare strukturen har både
för- och nackdelar.
”Ett stort bolag kan omöjligt jobba på samma sätt som det lilla kan och tvärt om. Då
det är färre personer behövs det inte lika strikt, ordergången behöver inte vara på
samma sätt och det är på gott och på ont vill jag hävda. För ibland kan det vara så
att någon flummar ut fast den inte borde det och kanske inte skulle tillåtas i ett stort
bolag, samtidigt kan det bli en coola grejer och finesser man uppfinner så det är
både och.”515

Arbetet kan bli ostrukturerat, men ur den fria arbetsorganisationen kan nya
innovationer växa fram. Det är ändå viktigt för organisationen att de
anställda hjälps åt och försöker ifrågasätta varandra så att alla arbetar med
relevanta uppgifter. Det kan t.ex. vara lätt att som grafiker tappa fokus. T.ex.
måste grafiker som arbetar i projekten vara väl införstådda med ramarna och
målsättningen vilket annars leder till onödigt extraarbete. Leif Holm ger ett
exempel:
”Vi hade ett roligt exempel, […] det var en kille som skulle göra några konor. De
skulle bara stå för att markera en rutt. Det är ju typ världens enklaste och simplaste
objekt som är orange. Han byggde jättefint och jättedetaljerat med fantastiskt stora
och fina texturer som tog upp halva texturminnet. Det var ju så att han hade fått

514 Intervju Holm (2008).
515 Intervju Holm (2008).
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dålig styrning, men i hans värld var ju det där världens centrum så han byggde
antagligen världens finaste konor någonsin, men det var ju att skjuta över målet
gånger 10, det var ju bara att slakta det fullständigt. Det är ett exempel på hur det
kan få fel. Det är som en grej som händer med ett litet företag att man tar för givet
att varje individ tänker stort.”516

På Coldwood är de anställda inte heller särskilt specialiserade utan får arbeta
med de områden där de behövs. Det har dock även i ett litet företag som
Coldwood skett en viss utveckling mot ökad specialisering över tid. Man har
t.ex. anställt en animatör som enbart gör animationerna till spelen, något
som inte var möjligt tidigare. Att inte kunna ha specialister i större
utsträckning är inte unikt för Coldwood som spelföretag, utan även ett
generellt fenomen för många småföretag. Håkan Dalsfelt berättar vad det
konkret innebär:
”Jag är programmerare i grunden, mycket maskininput och musik/ljud och sådana
saker i grunden men sedan har jag mer gått över till, eftersom man är få så måste
man jobba med allting, så det är både design, projektledning och programmera. Nu
håller jag på med flashprogrammering till och med, så nu har jag gått så långt. […]
till och med Christopher som är VD får sitta och programmera till PS3.”517

Att vara mångsysslare menar man på Coldwood kan vara positivt. Det kan
finnas en glädje i att få göra flera olika saker och att inte vara alltför låst i ett
moment av produktionen. En annan sak som kan vara positiv är att företaget
har flera projekt igång parallellt och att de anställda genom detta får
varierade uppgifter.518 Detta är en nödvändig strategi för företaget för att
hålla uppe produktiviteten. De olika projekten fungerar som en ”jobbbank”
inom företaget. Behovet av t.ex. grafiker i slutet av ett projekt minskar och
det är då möjligt att flytta över grafiker till något annat projekt. Ett sådant
exempel var golfspelet Ongolf som utvecklades vid sidan av andra spel under
en längre period.519
Ett resultat av företagets mindre storlek verkar vara en tung arbetsbörda.
När spelen blir komplexare och kräver mer innehåll har det inneburit en
större arbetsbörda. Detta är något som Coldwood har upplevt och något man
siktar på att expandera sig bort ifrån. Dalsfelt säger:
”Nej vi hade ju inte det som mål i början men nu i och med att vi har hamnat på de
nya plattformarna så krävs det ju mer jobb, det gör det. Nu jobbar vi ju ihjäl oss så

516 Intervju Holm (2008).
517 Intervju Dalsfelt (2008).
518 Intervju Holm (2008).
519 Intervju Dalsfelt (2008).
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nu måste vi bli lite större för att få lite mer arbetsro. Målet är att vi skall bli större
för att få det lite mer hälsosamt.”520

En aspekt som kan påverka organisationen är valet av spelmotor. Den
tekniska utvecklingen av mjukvara skapar nya förutsättningar för att
organisera arbetet. En av företagets prototyper imponerade Epic, det
amerikanska företaget som utvecklade Unreal-motorn, så pass att Coldwood
fick tillgång till dess motor. För Coldwood har det visat sig att Unrealmotorn har vissa fördelar organisatoriskt. I motorn finns något större
möjlighet för en grafiker att skriva egna script [mindre kodbitar]. Detta ökar
självständigheten och grafiker behöver inte arbeta lika tätt med
programmerarna utan kan själva testa och utveckla fler delar. En grafiker
behöver inte vänta på att programmeraren anpassar programkoden.521
Projektkoordination och informationsspridning
Coldwood verkar i mindre utsträckning ha använt någon form av
formaliserad struktur för informationsspridning på företaget. De anställda
arbetar tätt och speciella möten eller liknande hålls främst då akuta behov
uppstår.522
När det gäller användandet av designdokumentet är det viktigt i vissa
avseenden. I relationen med konsolägarna fyller dokumentet en viktig roll
och måste följas noggrant. Konsolägaren granskar spelet innan det godkänns
och kontrollerar att företaget har levererat det man initialt lovade i
designdokumentet. Har företaget t.ex. inte levererat rätt antal spelare i
”flerspelarläget”, kan konsolägaren kräva att spelet tas tillbaka och
uppdateras för att svara mot den initiala specifikationen.523
Internt används designdokumentet för att skapa konsistens och förståelse
för spelets design och ramar. Dokumentet skapar en gemensam förståelse
för spelet och får kollektivet att arbeta åt samma håll. Dessutom finns fakta i
dokumentet som behöver kontrolleras, det kan t.ex. röra sig om hur många
onlinespelare eller hur många skotrar som måste vara med i spelet.524
Spelutvecklingen är dock en så föränderlig process att dokumentet snabbt
kan bli inaktuellt. Detta skapar en situation där man på Coldwood i regel i
allt mindre utsträckning konsulterar designdokumentet. Idéer som skrivits

520 Intervju Dalsfelt (2008).
521 Intervju Dalsfelt (2008).
522 Intervju Dalsfelt (2008).
523 Intervju Dalsfelt (2008).
524 Intervju Dalsfelt (2008).
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in kommer att visa sig inte vara genomförbara eller inte roliga och kommer
därför att strykas ur spelet. Det är svårt eller rent av omöjligt att exakt
definiera ett spel i ett designdokument som sedan inte kräver förändringar
under utvecklingens gång. På Coldwood blir det ofta så att dokumentet
konsulteras i början av projektet men efter ett tag kommer spelet att
förändras men inte dokumentet.525
För att få ett något mer föränderligt dokument så har man börjat använda
Wiki-dokument. Dessa dokument är enklare att uppdatera och blir på det
sättet mer levande. Dock sker det även att Wiki-dokumentet förändras
främst i början av projekten.526
Analys och diskussion: Coldwood
Coldwood är i mångt och mycket ett resultat av IT-bubblans påverkan på
spelbranschen i Sverige. Coldwoods existens är ett tydligt exempel på den
kreativa förstörelsen och på vad som sker i själva förstörelsen. De resurser
som tidigare var instängda i det gamla systemet (Daydream som inte
lyckades skapa några större spelframgångar och aldrig visade någon vinst)
blev inte värdelösa utan frigjordes för nya ändamål. I detta fall var det de
anställda som frigjordes och startade något nytt. Ur det äldre företagets
ruiner uppstår något nytt som förhoppningsvis är bättre och mer robust.527
Företaget startade senare än de andra två företagen i fallstudien vilket
medför att Coldwood hade helt andra förutsättningar. Den största skillnaden
gentemot de övriga företagen var att grundarna tidigare arbetat på
spelföretag och därmed hade med sig kunskap om spelutveckling in i
företaget. De hade dessutom goda kontakter inom branschen, den viktigaste
kanske den med spelmotortillverkaren Emergent.
Coldwood startade med andra förutsättningar än de andra företagen men
befann sig ändå under en period i något som liknar de övriga företagens
första fas. Coldwood hade i början inget kontrakt och utvecklade olika
spelidéer med mycket små resurser. Till skillnad från de andra fallen
startade Coldwood som ett företag, i de andra fallen var bildandet av
företaget mer en konsekvens av spelkontraktet. I Coldwoods fall kan fasen
kategoriseras av att man var ett kontraktslöst källarföretag. Utan ett kontrakt
är företag mer eller mindre i limbo och framtiden är extremt osäker.

525 Intervju Holm (2008).
526 Intervju Dalsfelt (2008).
527 När Daydream lade ner spelutvecklingen i Umeå, var det inte bara Coldwood utan även spelföretaget
Resolution Interactive och Two 58 som uppstod som ett resultat av detta.
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När företaget får ett kontrakt blir tillvaron stabilare och företaget går in i den
andra fasen och där man kan säga att företaget befinner sig fortfarande.
Coldwood är på vissa sätt i en liknande situation som DICE var fram till
1996-1997 och Starbreeze var fram till 2002-2003. Om man säger att
Starbreezes utveckling har stannat i fas 3 och behöver skapa ett eget
framgångsrikt varumärke för att kunna gå vidare så är Coldwood fast i fas 2.
Företaget behöver ett större kontrakt och en större framgång för att ta nästa
kliv i utvecklingen. Med den typen av budgetspel som företaget har arbetat
med tidigare är det mindre troligt att företaget får denna framgång.
I fallet med Coldwood blir det tydligt att det finns vissa specifika hinder
för ett litet företag utan större spelframgångar. Coldwood var tvungna att
bevisa att man hade kompetens för att bli godkända att utveckla på de olika
plattformarna t.ex. för att bli Xbox-utvecklare. De stora företagen får veta
flera år innan vad som kommer att ske på plattformen och
hårdvaruföretagen kommer till utvecklarna för att försäkra sig om att de
utvecklar spel till deras kommande teknik. Man kan säga att om
hårdvarutillverkarna sätter upp ”barriers to entry” för de små
spelutvecklarna så arbetar de snarare mycket inkluderande med de stora
företagen.
Ett annat specifikt problem för ett litet företag är att attrahera erfarna
spelutvecklare. De kommer förmodligen vara intresserade av att jobba på
större projekt. Då kan också konkurrensen från andra industrier påverka,
såsom filmindustrin där det också finns möjligheter för t.ex. grafiker att få
arbeta på stora och kanske mer utmanande projekt. Coldwood befinner sig
även i en annan situation när det gäller vilka projekt man utvecklar. På
Coldwood har man till största del tvingats tillverka spel som de anställda i
mindre utsträckning är intresserade av. På de andra två företagen har man i
större utsträckning kunna välja att arbeta med spelprojekt som de anställda
verkligen vill göra.
Företagens spelproduktion har skiljt sig från de större produktioner som
de två andra företagen har utvecklat. Spelen har varit något mindre i omfång
och har bara i mindre utsträckning drivit utvecklingen och lanserat nya
innovationer. Företagen verkar med det senaste projektet intagit en mer
ledande position då spelet kommer använda helt ny och innovativ teknik.
En skillnad som starkt påverkas av Coldwoods senare inträde i branschen
är marknadens utveckling och mognad. Coldwood har valt en modulär
strategi som inte varit möjlig tidigare. Företagets strategi är att köpa teknik i
så stor utsträckning som möjligt. Detta har två förklaringar, för det första har
företaget alltför litet antal anställda för att utveckla egen teknik som en
modern spelmotor. Tekniken är idag så avancerad att det krävs mycket
arbete för att utveckla en egen motor. Den senaste konsolgenerationen och
nyare persondatorer har t.ex. multipla processorer som kräver att
programkoden exekveras parallellt vilket har ökat kraven på tekniken. Detta
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kan inte minst ses hos de två andra företagen som t.ex. har cirka 20 personer
som arbetar med att uppdatera och anpassa motorn. Den andra förklaringen
är att Coldwood grundas under en period då en marknad etablerats för
denna typ av modula produkter. De företag som etablerades tidigare hade
helt enkelt inte haft ett val på samma sätt, spelindustrin var inte lika
modulär tidigare. Av dessa anledningar vore det rimligt att tro att de flesta
företag som etablerats de senaste 5-6 åren inte har någon större möjlighet
eller incitament att utveckla en egen avancerad spelmotor.
Relationen till motorägaren är viktig då det finns en viss
beroendeställning. Fördelen är att Coldwood inte har behövt anpassa sin
plattform i lika stor utsträckning som Starbreeze och DICE för att anpassa
motorn till de stora teknologiska skiftena. Den anpassningen görs till största
delen av Emergent Game Technology i USA. En annan fördel med att
använda motorn som en del av ett modulärt system är att det är möjligt att
potentiella anställda faktiskt har arbetat med motorn tidigare, något som är
en omöjlighet i de andra två fallen där motorn är intern. En nackdel med
detta är att företaget lämnar över kontrollen till Emergent och måste ha stor
tillit till att företaget överlever då spelutvecklarföretaget satsar tid på att
bygga
kunskap
och
anpassa
motorn
efter
företagens
spel.
Spelutvecklarföretaget måste lita på att motorföretaget faktiskt sköter
utvecklingen av motorn och löser de problem som uppstår. Detta
tillsammans med att spelutvecklarna inte har äganderätten att använda
motorn helt fritt har i vissa fall skapat konflikter.528 Coldwood har en nära
relation till Emergent och är inte bara en passiv användare utan utvecklar
också egna moduler till motorn som sedan har kommit att integreras in i
motorn.
Coldwood har som mindre företag haft mindre behov av att strukturera
sin utveckling i en formaliserad företagsstruktur. Spelutvecklingen är
integrerad och liknar den som Starbreeze och DICE hade i början. I det lilla
företaget
behövs
helt
enkelt
ingen
större
struktur
då
informationskostnaderna när alla sitter i samma rum är så låga. Om
Coldwood fortsätter att utvecklas kommer förändringarna ske snabbt då
antalet möjliga kontaktytor ökar snabbt för varje extra anställd. Företaget
kommer då oundvikligen tvingas till att börja gömma information inom
strukturen.

528 Kan vara problematiskt. Spelutvecklaren Silicon Knights var i konflikt med motortillverkaren Epic Games
för att de gav bristande stöd till motorutvecklingen. Silicon Knights hävdade att Epics egna spel fick gå före
utvecklingen av motorn. Se Gamasutra: Breaking: Silicon Knights Files Lawsuit Against Epic [2010-05-02].
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Både Coldwood och Starbreeze kan fungera som exempel på den
maktasymmetri som finns inom industrin. Förlaget kräver äganderätten och
bara mindre förändringar i spelet kan leda till ändrade förhållanden.
Förläggare kan också räkna med att det är alltför kostsamt och osäkert för en
mindre spelutvecklare att söka kontakter med andra potentiella förläggare.
Sammanfattningsvis är Coldwood ett tydligare exempel på vilken situation
som de flesta svenska spelutvecklare förmodligen befinner sig i. Om DICE
och Starbreeze egentligen är dåliga representanter då de tillhör de absolut
mest framgångsrika svenska utvecklarna, är Coldwood ett mer realistiskt fall
att studera för den som vill förstå spelbranschen i stort.
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8 Sammanfattning och slutdiskussion
Det övergripande syftet med denna avhandling har varit att studera den
svenska spelutvecklingsbranschens framväxt och utveckling. Målet har varit
att öka förståelsen för hur företagen växt fram och utvecklats i denna hårt
teknikdrivna bransch med höga krav på att skapa innovativa produkter.
Denna studie har i stor utsträckning varit empiriskt driven och
avhandlingens bidrag är därför huvudsakligen empiriskt. Detta är ett bidrag
till ett idag litet forskningsfält där endast få aspekter av industrin och dess
historia har studerats. Inga tidigare studier har systematiskt analyserat
utvecklingen inom spelutvecklingsbranchen över tid. Beskrivningar av
spelindustrins historia utgår i tidigare studier i regel från mer generella
resonemang och ett fåtal fall som får belysa utvecklingen. Denna studie har
kunnat visa på utvecklingen i ett land utanför de stora marknaderna där de
dominerande industrierna har varit lokaliserade.
Fördelen med att kombinera en makrostudie och en fallstudie är att nya
frågor kring spelutvecklingsbranschen har kunnat besvaras. Därmed har
industrin kunnat analyseras ingående, vilket resulterat i en ökad förståelse
av spelutvecklingsbranschens framväxt och förändring.
Detta sammanfattaande kapitel är indelat i fem delar. Den första är en
övergripande beskrivning av den svenska spelutvecklingsbranschens
framväxt och de två distinkta faser branschen har gått igenom. I andra delen
beskrivs de relationer och branschspecifika förhållanden som påverkar de
svenska företagen. I den tredje delen skildras den mobilitet som finns inom
spelbranschen genom en kategorisering av spelutvecklingsföretagen. I fjärde
delen beskrivs företagens dynamik när det gäller företagets omfång och
modularitet att beskrivas. I den sista delen diskuteras resultatet i studien
utifrån den speciella diskurs som finns kring spelbranschen.

8.1

Den svenska spelutvecklingsbranschens framväxt och
expansion

Drömmen om att skapa spelmaskiner som är värdiga motståndare till
människan har funnits länge. Det var först på 1940- och 1950-talen med de
första datorerna, som det blev möjligt för personer med tillgång till datorer
att utveckla olika typer av spel. Sverige är inget undantag. Det har skapats
datorspel i Sverige så länge som det har funnits datorer.
I USA växte en spelindustri fram under 1970-talet. Olika
hemelektronikföretag utvecklade spel som arkadspel och hemmakonsoler.
Utvecklingen av utbytbara kassetter gjorde det möjligt för nya aktörer
utanför hårdvaruföretagen att etablera sig och börja utveckla spel. När
persondatorerna introducerades i slutet av 1970-talet och början av 1980-
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talet kom etableringshindren att praktiskt taget försvinna. Spelindustrin i
USA gick in i en kris runt 1982 och japanska företag tog över initiativet vad
det gällde konsolutvecklingen. I Storbritannien växte det tidigt under 1980talet fram en inhemsk datorindustri som initialt samlade datoranvändandet
och en spelutvecklingensbransch växt fram kring desss nya
datorplattformarna.
I Sverige saknades en större dator- och hemelektronikindustri som
satsade på att utveckla spel. Därför blev den ökade tillgången till
persondatorer på samma sätt som i Storbritannien helt avgörande för att det
skulle växa fram en spelindustri i Sverige. Jämfört med Storbritannien
dröjde det emellertid ett antal år innan företag etablerades.
Det finns ett antal möjliga förklaringar till detta. I Sverige kunde
utvecklarna inte samlas kring datortillverkare med stora marknadsandelar
vilket antagligen försvårade formeringen av en spelindustri. Dessutom spelar
naturligtvis hemmamarknadens storlek en roll. I Storbritannien kunde
utvecklarna förlita sig på en stor inhemsk marknad. För att få en volym i
försäljningen har svenska företag alltid varit tvungna att vända sig till de
större marknaderna vilket kan ha försenat och hämmat den tidiga
utvecklingen.
De som under det tidiga 1980-talet började utveckla datorspel i Sverige
var ofta unga killar i tonåren. De var inte tillräckligt drivna och intresserade
för att starta egna företag men trots det fick en grupp av dessa unga
utvecklare arbete i just Storbritannien. Den mer etablerade spelindustrin
kunde absorbera en del svenskar med spelutvecklartalang.
Enstaka svenska företag grundades under 1980-talet men det var först
mot slutet av 1980-talet och början av 1990-talet som introduktionsfasen för
en svensk bransch inleddes då ett antal företag etablerades. De tidiga
svenska företagen såsom Atod, Digital Illusions, Daydream, UDS etc. hade
sina rötter inom den tidiga datorspelsutvecklingen. Datortekniken var
tillgänglig och hade dessutom fördelen att den var fri, det behövdes alltså
inget kontrakt med hårdvarutillverkaren för att lansera spelen.
Även om den svenska spelutvecklingsbranschen etablerades efter den
stora spelindustrikraschen i USA 1982 och maktförflyttningen till Japan,
verkar det i förlängningen ha påverkat företagens plattformsval. Det
japanska övertagandet av konsolbranschen innebar att steget för de svenska
företagen att etablera sig på konsolmarknaden blev längre och påverkade
företagens plattformsval långt fram i tiden. Det var först in på 2000-talet
som de större svenska företagen gick över till konsolmarknaden. Dessutom
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har svenska företag i liten utsträckning utvecklat spel för de stora japanska
förlagen.529
I Sverige verkar det dessutom som om subkulturen kring datorerna var en
viktig del av spelbranschens tidiga framväxt och för de företag som startade
under introduktionsfasen. Det verkar speciellt ha funnits en koppling till
kulturen kring demoscenen. Detta är något paradoxalt, då demoscenen som
flera andra grenar av subkulturerna kring datorerna i grunden bygger på
altruism och ickekommersialism. Den stora likheten ligger i själva
multimediaproduktionen som har liknande karaktär som spelutvecklingen.
Demogrupperna verkar delvis ha fungerat som en plattform för personer
med liknande intresse att träffas och knyta kontakter. Detta gjorde att de
senare tillsammans kunde ta steget att börja utveckla kommersiella spel.
Grupperna fungerade dessutom senare som rekryteringsbas när företagen
väl fick utvecklingskontrakt och behövde expandera. Inom subkulturerna
fanns kunskap om programmering och datorgrafik långt innan några
formella utbildningar etablerats.
Det verkar som om den svenska branschen när det gäller demoscenen har
haft en kulturell specifik utveckling som till viss del skiljer sig från
utvecklingen i de stora spelländerna. Demoscenens betydelse har även
observerats kring den finska spelindustrin och det är möjligt att de nordiska
länderna har haft en speciell utvecklingstendens som inte helt liknar den i
övriga länder.530 För att kunna relatera den svenska och nordiska
utvecklingen till den internationella finns det anledning till djupare studier
och fler jämförelser med andra länder, framför allt mindre nationer i t.ex.
Europa och Asien.
Den svenska branschen gick in i en expansionsfas från slutet 1998.
Expansionen var tydlig då antalet företag, antalet anställda och
omsättningen i branschen ökade kraftig. Inom loppet av ett par år
mångdubblades branschen t.ex. ökade antalet anställda från under 100 till
över 400.
Under 2002 och 2003 gick den svenska branschen igenom en mindre kris
och omvandlingsfas då ett par större företag försvann och antalet anställda
minskade.
Det förefaller som att spelbranschen påverkades av en allmän nedgång i
ekonomin och att det fanns företag som inte klarade denna nedgång. Det
verkar som att spelutvecklingsbranschen följt med IT-sektorns nedgång,

529 Ett nutida undantag är svenska spelutvecklarna Grin som utvecklade två spel för japanska förlaget
Capcom. De utvecklade spelen var i Bionic Commando-serien och lanserades 2008 och 2009. Se Grin
årsredovisning 2007.
530 Saarikoski & Suominen (2009) s. 30.
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branscherna hade liknande produkter och attraherade samma typ av
investerare. Expansionen under åren runt millenniumskiftet kan därför
förmodligen kopplas till intresset för IT-branschen vilket skapade en
situation som även spelföretagen kunde dra nytta av. Vissa företag kunde
inte leverera överskott och försvann då intresset för IT-sektorn minskade.
Företag som inte hade utvecklat tillräckligt robusta strategier och inte
lyckats utveckla innovativa spel drabbades av den kreativa förstörelsen,
vilket innebar att andra företag kunde ta del av de resurser som frigjordes.
De senaste åren från 2006 har branschen fortsatt att expandera. Det är
framför allt de stora företagen som expanderat kraftigt och antalet anställda
har fördubblats. Expansionsfasen har också inneburit att branschen har
koncentrerats och den har idag samma koncentrationsgrad som andra
liknande branscher. Branschen består av ett större företag, några medelstora
och en mängd mindre aktörer. Digital Illusions är det absolut största
företaget med runt 250 anställda 2008. Det finns en rad mellanstora aktörer
som Fatalist, Grin, Massive Entertainment och Starbreeze som har cirka 100
till 150 anställda 2008. Utöver dessa finns en mängd mindre företag. Även
vad det gäller den rumsliga lokaliseringen har det skett en koncentration och
ser man på utvecklingen för de större företagen är det idag bara Massive
Entertainment som inte är lokaliserat till Stockholmsområdet.
Den ökade koncentrationen kan förstås genom den tekniska utvecklingen
som skett från 1990-talet. Komplexiteten ökade markant från mitten av
1990-talet då möjligheterna expanderade på en rad områden, t.ex. ökad
grafisk kapacitet och ny större lagringskapacitet. Ett tydligt resultat av dessa
nya tekniska lösningar är den hastighet med vilken flera av de större
företagen har expanderat. Denna ökning är ett tecken på den tekniska
utvecklingen och effekterna av Moores lag. Spel i sig är ett av de bästa
visuella exemplen på Moores lag. Spelen har utvecklats från ett par streck på
ett oscilloskop till allt mer realistiska miljöer, där tusentals människor kan
interagera samtidigt. För att följa med i utvecklingen och konstruera dessa
allt mer komplexa spel krävs större utvecklingsprojekt, vilket innebär fler
anställda. Att vissa företag expanderat så snabbt är ett tecken på att det finns
företag som försöker arbeta med de möjligheter som belyses av Moores lag.
Detta skapar samtidigt högre barriärer för de nya aktörerna. Ett företag
som Coldwood etablerades under början av 2000-talet som utvecklare av
konsolspel fast med den fördelen att grundarna hade med sig erfarenhet och
kunskap. Dörren för en liten grupp spelutvecklare som vill utveckla
avancerade konsolspel är idag i stort sett stängd. Coldwood kan möjligen
fungera som en måttstock då det utvecklar mindre avancerade konsolspel
och har idag cirka 15 anställda vilket förmodligen kan ses som ett minimum
för den personalinsats som krävs till dagens konsoler.
Det är troligt att nya företag, utan erfarna spelutvecklare och stort kapital,
inte kan utveckla större spel. Samtidigt som den möjligheten verkar vara
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stängd, har nya öppnats. Mindre företag kan idag istället fokusera på fler nya
marknader där mindre spel säljs via digital distribution till konsoler eller PC.
Dessutom finns sedan 1990-talet de andra mindre avancerade plattformarna
som Internetspel, handhållna konsoler och mobilspel. De senaste åren
verkar det på grund av den tekniska utvecklingen ha vuxit fram en
uppdelning mellan företagen. Flera nyare svenska företag är inriktade på
dessa nya tekniker och utvecklar mindre spel till mobiler och Internet.
I Sverige finns idag ett antal något äldre företag som fokuserar på stora
spelproduktioner och sedan en större grupp med yngre företag som
fokuserar på produktioner till de mindre avancerade plattformarna.
För de tidiga företagen kan demoscenen ha varit viktig, men det verkar ha
skett en förändring över tid då branschen expanderat och blivit mer
etablerad. De tidiga spelutvecklarna som kom från subkulturen king
datorerna var i stor utsträckning självlärda och saknade i regel formell
utbildning. Detta har emellertid förändrats över tid. Ett yngre företag som
Coldwood uppvisar inte denna tendens utan flera av grundarna träffades
redan på universitet. Det är troligt att Coldwood är representanter för
situationen i många yngre företag. Det borde inte vara en slump att flera
företag, de senaste åren i studien, växer upp kring spelutbildningar och
tillhörande inkubatorer runt om i landet. Utbildningarna har förmodligen till
stor del tagit över den funktion som subkulturerna tidigare fyllde genom att
samla kunskap och spelintresse.
Trots närmare 10 år av stark expansion och kraftigt ökande antal anställda
har inte andelen kvinnor i branschen ökat. Snarare har andelen kvinnor legat
konstant under 10 procent. Studien ger en tydlig bild av genusordningen
inom branschen. Detta har varit känt sedan tidigare men vetskapen har
byggts på uppskattningar och ordningen har inte studerats över tid.
Dessutom visar studien att det finns en horisontell segregation inom
företagen. De kvinnor som arbetar i branschen har i mindre utsträckning
arbetat med spelutveckling utan har haft andra funktioner. Det är också
tydligt att skillnaden är större i mindre företag och att rekryteringen kan
vara ett hinder för kvinnors tillträde till branschen. Spelbranschen uppstod
under 1980-talet i en kultur som bestod till stor del av unga män. Alla tre
företagen i fallstudien är på detta plan mycket lika. De grundades av en
mindre grupp unga män med dator- och spelintresse. Företaget var ett sätt
för grundarna att få arbeta med sin hobby eller som i Coldwoods fall få
fortsätta arbetet.
Grupperna var uppbyggda av mindre kompisgäng där kvinnor i mindre
utsträckning var representerade. Rekryteringen sköttes genom att bekanta
anställdes eller kom in via informella kontaktnät, vilket begränsade
tillträdet. Genusstrukturen lever således kvar från företagens tidiga
utveckling och skapar dessutom en situation där företaget i stor utsträckning
består av en homogen grupp. Detta kan skapa ytterligare hinder för andra
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grupper att komma in i företaget och en viss jargong kan utvecklas. Detta är
något som Sheri Graner Ray diskuterar i boken ”Gender inclusive game
design” och menar att spelföretagen måste se hur öppen miljön och attityden
är gentemot kvinnliga anställda.531 När det gäller arbetsmiljön kan den vara
relevant även i ett större sammanhang, då framför allt med fokus på
arbetstider och övertidsarbete. Garner Ray har poängterat att detta är något
som kan vara extra problematiskt för kvinnliga anställda utifrån ett
resonemang kring en i regel ojämn fördelning av arbetsbördan utanför
arbetet.532 Svenska spelföretag verkar också historiskt ha haft problem med
hög arbetsbelastning och mycket övertidsarbete. Få kvinnor har arbetat
inom produktionen där problemen med ojämn arbetsbörda varit stor.
I diskussionen har fokus också riktats på problem som kan finnas i
företagens inriktning på produkterna och vilken målgrupp de vänder sig
till.533 Graner Ray skriver:
“Females, just like their male counterparts, want to make games that they would
want to play. And they want to work for a company that makes the types of games
they enjoy— whether that be FPSs, RPGs, or RTS games. Thus, if the company’s titles
are inherently unattractive to female players, then it is very unlikely that females
will consider submitting their applications.”534

Företagen i fallstudien (och de flesta av de stora svenska företagen)
producerar spel som i stort sett har en manlig publik som målgrupp.
Spelutvecklarna bestämmer inte helt över målgruppen utan det är ett
område där förlagen har stort inflytande. Det finns skillnader då de stora
företagen har haft större möjligheter att välja spel och genrer. Dessutom
finns ett visst motstånd för företagen att byta spelgenre, då de blir nischade
och bygger erfarenhet och rykte som utvecklare inom en genre.
Företagen strävar efter en jämnare könsfördelning. Det verkar finnas en
rad olika faktorer som motverkar dessa ambitioner och reproducerar
genusordningen i spelutvecklingsbranschen. Ordningen verkar uppstå både
inom spelföretaget (rekrytering och arbetsmiljö) samt kring företagens
produkter och att de i viss utsträckning är fast i det system (val av spel och
målgrupper) som reproducerar ordningen. Trots att företagen vill ha kvinnor
anställda blir det fundamentala problemet tydligt, nämligen att det finns få
kvinnor som är intresserade av spelbranschen och väljer att läsa relevanta

531 Graner Ray (2004) s. 150.
532 Graner Ray (2004) s. 155
533 Kirkup (1992) s. 272.
534 Graner Ray (2004) s. 149.
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utbildningar.535 En uppluckring av genusordningen sker i och med att
företaget växer då det begränsande rekryteringsmönstret försvinner och
gruppen börjar bli mer heterogen, vilket öppnar för fler kvinnor. Detta
påverkar bara i mindre utsträckning fördelningen inom själva produktionen
där segregationen är hög. Detta gör problemet mångfacetterat och
utestängningen sker på flera nivåer vilket kommer att göra en
förändringsprocess komplex.
I ett samhälle med en strävan efter jämlikhet/jämställdhet är detta
problematiskt ur flera perspektiv såväl demokratiska som frågor kring makt
och kontroll över kulturproduktionen. Det blir speciellt problematiskt när
offentliga medel fördelas till branschen i form av kulturstöd. Om spelen skall
subventioneras bör det diskuteras vems kultur det är som skildras i spelen
och för vem de skapas. I detta avseende kan spelbranschen jämföras med
filmbranschen och den livliga debatt som förts kring film och filmskapande i
relationen till genusfrågor.536
Något som är förvånade är den dåliga lönsamheten som företagen
uppvisar. Branschen som helhet har uppvisat förluster sedan 1997 och en
stor andel av företagen går med förlust. Det verkar vara svårt att generera
vinster för spelföretagen, vilket tyder på att strukturen i industrin är sådan
att spelföretagen hamnar i en ogynnsam situation. Det är naturligtvis
problematiskt att en bransch har svårt att generera vinster över en längre tid.
Ägare och investerare borde rimligen inte acceptera att företag under flera
år inte genererar någon vinst. Det finns flera tänkbara anledningar till viljan
att acceptera förluster. Enligt branschlivscykeln (se kapitel 2) är en logisk
följd av en expansionsfas att konkurrensen ökar och att vissa företag slås ut.
Detta skulle kunna vara en del av förklaringen till att branschen uppvisar ett
sådant svagt resultat. Ser man på varför företag ändå etablerar sig utifrån
Schumpeters modell om etablering (se kapitel 2) så är det vinsterna, som
entreprenörerna skapar, som lockar företag till branschen. När det gäller
spelbranschen stämmer inte detta fullt ut. Etableringen kan rimligen inte
motiveras av de stora vinsterna, i alla fall inte i den svenska miljön. Utifrån
detta är det möjligt att anta att det finns andra motiv än just vinst som
attraherar. Två tänkbara anledningar finns till varför företag etableras och
varför de fortsätter att bedriva sin verksamhet trots förluster. Det ena kan
vara tron på branschens framtid. Det finns en tilltro till branschens potential
och att företagen skulle kunna inbringa framtida vinster. Detta skulle i så fall
innebära att ägarna är beredda att acceptera några förlustår, för att sedan

535 Graner Ray (2004) s. 150.
536 Svenska Filminstitutet (2005) s. 7 , s. 14.
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kunna få tillbaka genom stora vinster i framtiden. En annan möjlighet vore
att utgå från att företagen drivs av andra motiv än just vinstintresse. Som
Jan Bodin visat (se kapitel 6.4 Analys av den ekonomiska utvecklingen) finns
det sådana entusiastdrivna industrier, där ägarna fokuserar på andra
aspekter. Det är troligt att det finns sådana fall i den svenska spelbranschen.
Säkerligen finns det företag vars ägare främst är intresserade av utvecklingen
av spelen, kanske mest troligt bland de mindre företagen. Dessa skulle kunna
drivas av personer som brinner för de olika projekten men att det inte alltid
går att omsätta entusiasmen till ekonomisk framgång. Detta kan vara
bekymmersamt och kan leda till att företagen får stora ekonomiska problem.
Den låga avkastningen är också ett resultat som understryker behovet av
fler liknande internationella studier för att kunna kontrastera mönstren
kring branschens utveckling som identifierats här Det är sannolikt att
mönstret kring utvecklingen återfinns internationellt. Det vore emellertid
fullt möjligt att andra faktorer som utvecklingstradition, företagsmönster,
nationella institutioner etc. har påverkat utvecklingen i olika länder och där
genererar andra mönster.

8.2 Företagens ekonomiska situation ur ett
marknadsperspektiv
För att förstå den svenska spelbranschens ekonomiska situation och hur den
låga avkastningen uppstår är det nödvändigt att ta ett steg tillbaka och
analysera utvecklingen ur ett globalt perspektiv. De svenska spelutvecklarna
måste i mycket stor utsträckning anpassa sig till den globala strukturen som
växt fram inom spelindustrin. Porter har utvecklat en modell för
branschanalys som inkluderar fem olika aspekter.537 Dessa innefattar:
•

Rivalitetsgrad bland befintliga företag i branschen

•

Tryck från substitutprodukter

•

Etableringshot

•

Köparnas förhandlingsstyrka

•

Leverantörernas förhandlingsstyrka

De fem faktorerna kan ses som drivkrafterna och förhållandena bakom
konkurrensen inom branschen tillsammans med förhandlingsstyrkan mellan
de olika aktörerna. Det sistnämnda verkar speciellt viktigt då de olika

537 Porter (1995) s. 26 se även Nilsson et al (2002) s. 78.
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aktörerna i det globala systemet har olika ställning något som i stor
utsträckning påverkar spelutvecklarnas situation. I anslutning till dessa fem
faktorer pekar Porter på en rad olika aspekter som ökar eller minskar
konkurrensen inom branschen beroende på vilken påverkan och vilka
fördelar det ger aktörerna.538 Vad gäller förståelsen av spelbranschen är dock
faktorerna i olika utsträckning relevanta och i vissa fall svårstuderade utifrån
denna studie.
När det gäller rivaliteten bland befintliga företag i branschen finns det ett
antal aspekter som påverkar denna typ av konkurrens. Här måste poängteras
att de svenska spelutvecklingsföretagen inte i första hand konkurrerar inom
Sverige utan på den internationella arenan vilket gör konkurrensen
omfattande och svåröverskådlig. En första aspekt som påverkar rivaliteten är
hur många aktörer som finns i branschen och om de är jämbördiga.
Ett allt större antal företag finns i branschen men de är inte jämbördiga
utan har olika möjligheter utifrån en rad faktorer t.ex. äganderätt till spel,
antal anställda, tillgång på teknik. De mindre företagen kan inte heller
konkurrera med större produktioner till konsoler. Företagen är i viss
utsträckning nischade på olika produkter och inriktade på olika
submarknader. Denna produktdifferentiering minskar konkurrensen inom
branschen.
En
andra
aspekt
som
minskar
konkurrensen
är
att
spelmarknaden/spelförsäljningen har expanderat. Detta skapar en situation
då kampen inom branschen kring andelar av marknaden inte är lika stor. Så
länge marknaden växer, kan befintliga företag expandera och nya företag
etableras utan att de av nödvändighet behöver konkurrera med varandra.539
När det gäller trycket från substitut måste detta anses vara litet.540
Relaterade kulturella produkter som film, litteratur, brädspel och teater
verkar istället fungera som komplement än substitut. Dessa kulturella
produkter har nog snarare drabbats av den kreativa förstörelsen från
spelindustrin än tvärt om.
När det kommer till etableringshotet från framtida aktörer påverkas detta
av flera aspekter. Något som kan minska hotet är om det finns stora
etableringshinder. Ett sådant hinder är om företagen har ett stort
kapitalbehov. Detta är lågt då nya företag i regel bara behöver visst rörligt
kapital för t.ex. lönekostnader för att kunna producera en spelprototyp.

538 Porter (1995) s. 24-48, Alla aspekter är inte relevanta eller applicerbara på spelbranschen och kommer då
inte att analyseras.
539 Porter (1995) s. 37-42.
540 Porter (1995) s. 43.
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Beroende på typen av spel som företaget utvecklar varierar behovet. Överlag
behövs inga större investeringar i t.ex. material eller annat fast kapital utan
enda kravet är tillgången på datorer.
Ett annat etableringshinder är om omställningskostnaderna är höga för
företag som vill ställa om sin produktion till spel. Detta beror i stor
utsträckning på vilken produkt som skall produceras. För utveckling av
avancerade spel torde omställningskostnaderna vara mycket höga. När det
gäller mindre avancerade spel är denna omställningskostnad låg; exempelvis
utvecklar webb- och reklambyråer spel redan idag. För de företag som
konkurrerar med mindre avancerade spel är alltså risken hög för konkurrens
från denna typ av företag.
Ett sista etableringshinder kommer från statlig politik. Olika nationella
regleringar kan hindra etablering i vissa branscher.541 I Sverige finns ingen
lagstiftning som hindrar etableringen av spelföretag utan snarare en vilja att
stödja företagen.
När det gäller köparnas förhandlingsstyrka har förlagen i det globala
systemet en stark position. Den första aspekten som styr
förhandlingsstyrkan är koncentrationen av köpare. Om gruppen köpare är
liten är deras förhandlingsstyrka större än om gruppen är stor. Spelförlagen
har koncentrerats starkt sedan 1990-talet samtidigt som det globalt finns ett
stort antal spelutvecklare.
Den ekonomiska storleken är dessutom mycket ojämn mellan de stora
multinationella förlagen och de mindre spelutvecklarna. De stora förlagen
har omsättningar på tiotals miljarder kronor och tusentals anställda medan
spelutvecklarna i Sverige som har haft några hundra miljoner kronor i
omsättning och ett hundratal anställda som mest.542 För konsolspel har
hårdvarutillverkaren dessutom regler som gör att det inte ens är möjligt att
släppa ett spel utan ett förlag. Även de andra distributionskanalerna som
finns för t.ex. digital distribution kontrolleras av ett fåtal aktörer.
I många branscher är kontroll av starka varumärken en viktig del av
konkurrensen. Till viss del är det även sant för spelbranschen men största
andelen varumärken förvaltas av ”köparna” (förlagen).543 Varumärkena styrs
i stor utsträckning av förlag vilket är problematiskt för spelutvecklarna. Det
ger en svår förhandlingssituation för spelutvecklarna då styrkeförhållandena
blir ojämna. Om spelutvecklarna är fokuserade på produktion av spel är

541 Porter (1995) s. 28-37.
542 EA har haft over 8 000 anställda mot de stora spelutvecklarna som kanske är ett par hundra personer. Se
Electronic Arts: EA Reports Fourth Quarter [2010-05-02].
543 Nilsson et al (2002) s. 79.
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förlagen finansiärer och förvaltar varumärken. Detta innebär att förlagen
kontrollerar två av de viktigaste tillgångarna inom spelindustrin. Här skall
tilläggas att för de spelutvecklare som besitter äganderätten till sina spel är
situationen en annan och potentiellt mer gynnsam.
Ytterligare
en
aspekt
som
påverkar
branschen
är
hur
informationsförhållandena ser ut mellan köpare och företagen i branschen.
Om köparen har full information är förhandlingssituationen gentemot
aktörerna i branschen mycket stark.544 När det gäller spelbranschen måste
man utgå från att förlagen har nästintill fullständig information. Eftersom de
har egna produktionsenheter och styr distribution och försäljning är det
troligt att förlagen kan göra korrekta bedömningar av prisnivåer vilket ger en
stark position. Det är dessutom förlagen som i stor utsträckning styr inom
industrin genom att kontrollera informationsspridningen om t.ex.
utvecklingskontrakt eller kommande spel.545 Detta innebär att investerare
får svårt att värdera spelutvecklingsföretagen. Det är svårt att värdera
företag om det inte är klart vilken typ av produkt som företaget utvecklar.
En aspekt som i viss grad stärker spelutvecklarnas position är att
produkten som man levererar är så differentierad och i liten utsträckning
standardiserad. Det är svårt för förlaget att byta utvecklare mitt i
produktionen av ett spel. Förlaget tvingas att lägga ner produktionen eller att
sälja projektet om man inte längre vill investera i det.
Den sista faktorn gäller leverantörernas förhandlingsstyrka i förhållande
till spelutvecklingsföretagen. För spelutvecklarna får alla aktörer i det
framväxande
modulära
systemet
ses
som
leverantörer,
t.ex.
spelmotorutvecklare och andra aktörer som utvecklar olika typer av innehåll
till spelen. På samma sätt som för köparna är leverantörerna starka om det
bara finns få aktörer. Då denna typ av produkter är tämligen nya är det svårt
att dra några slutsatser kring detta förhållande och industrisegmentet
behöver studeras noggrannare. Ett företag som Starbreeze är i liten grad
beroende av leverantörer då det utvecklar det mesta inom företaget. Ett
företag som förlitar sig på teknikutveckling utanför företaget är mer
beroende.
Sammantaget visar denna branschanalys att ett problem för branschens
utvecklingsmöjligheter och lönsamhet främst finns i relation till förlagen.
Förlagens ställning är så stark att spelutvecklarna tar stora risker och får en
volatil ekonomisk utveckling. Om ett spelutvecklingsföretag förlorar ett

544 Porter (1995) s. 44-46.
545 Under arbetet med denna avhandling har detta vara tydligt kring flera företags kommande projekt. Den
som besöker ett spelföretag kommer också att bli medveten om de strikta reglerna då informationen bevakas
strikt.
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projekt kommer det med stor sannolikhet att innebära att företaget måste
avskeda personal.
Spelutvecklingsföretagens möjligheter påverkas av vissa specifika
aspekter.
Det
finns
en
industriell
mobilitet
som
påverkar
spelutvecklingsföretagens
möjligheter.
Ändringar
i
typ
av
utvecklingskontrakt, äganderätt till ett spel och framgångsrika
spelproduktioner
kan
kasta
om
förutsättningarna
för
ett
spelutvecklingsföretag radikalt. Utifrån fallstudien är det möjligt att göra en
tydligare
kategorisering
av
spelutvecklingsföretagen
och
deras
förutsättningar och specifika möjligheter.

8.3 Spelbranschens mobilitet
Ett företags utveckling kan generellt kategoriseras i olika stadier utifrån
företagets expansion och storlek. Alla företag hamnar inför vägval där
företagsledningen ställs inför valet att fortsätta expandera eller stagnera
företagets utveckling.546 Utifrån företagen i fallstudien är det möjligt att
bygga en första modell för en kategorisering av spelutvecklingsföretag.
Uppdelningen kan också användas för att förstå spelutvecklingsbranschen
och analysera samt värdera företag som finns i branschen.
Om vi utgår från att företagen i denna studie startar sin spelutveckling vid
samma tidpunkt och följer utvecklingen linjärt är det möjligt att skönja fem
olika utvecklingsstadier.
Den första gruppen av företag är de som befinner sig i en uppstartsfas. I
denna grupp finns företag som arbetar med ett spel men utan något egentligt
utvecklingskontrakt.547 Det är tänkbart att företaget har någon form av
startkapital eller någon form av mer offentligt stöd, t.ex. starta eget-bidrag
eller offentligt utvecklingsstöd. Det som är centralt och utmärker detta
stadium är att spelutvecklingen sker utan några säkra intäkter och företaget
får inte betalt för själva produkten.
Alla företag går i någon omfattning igenom detta stadium. Som nytt och
okänt företag är det svårt att få kontrakt och företagen behöver bevisa sin
kapacitet genom att göra mindre spelprototyper. Det finns även vissa
materiella hinder för nya oprövade företag, som tillgången till teknik för att
utveckla konsolspel.
Detta är en utsatt position för företaget och inget företag kan överleva
denna fas under allt för lång tid. Utmaningen är att ha resurser så att

546 Churchill & Lewis (1983).
547 T.ex. DICE och Starbreeze började utveckla spel utan att starta ett företag. Detta är dock i någon mening
en hobbyutveckling tills ett företag startas och hamnar utanför modell då den riktar sig mot kategorisering av
kommersiell verksamhet.
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företaget kan bygga en prototyp för att bevisa att man besitter de kunskaper
som krävs. Dessutom måste man finna ett förlag som är intresserat av
prototypen eller har ett befintligt varumärke eller projekt som det nya
företaget får utveckla. Ett potentiellt undantag skulle kunna vara
väletablerade spelutvecklare som väljer att starta ett nytt företag och då har
ett anseende och kontakter som gör att de omgående har säkrat ett
kontrakt.548
Den andra gruppen företag är de som lyckats få finansiering för något
spelprojekt. Detta skapar en trygghet för företaget för den period som
projektet löper. Dessa företag kan och behöver med största sannolikhet
expandera. Majoriteten som arbetar på företaget fram till denna punkt är
troligen ägare och expansionen sker förmodligen genom personer ur
grundarnas kontaktnät. Kanske är det personer som redan i någon
utsträckning bistått företagen genom t.ex. praktik eller examensarbete.
Majoriteten har förmodligen någon relation med företaget och gruppen är
med största sannolikhet tämligen homogen.
Det är idag inte troligt att ett ungt och mindre företag lyckats få ett
storskaligt projekt med större budget. Det är mer troligt att projekten är
inriktade på mindre produktioner, budgetspel eller uppgifter som att
konvertera existerande spel till en viss plattform. Projekten är förmodligen
mer av imitatörkaraktär än att de är innovativa och nyskapande.
Den tredje gruppen är de företag som har etablerat sig på den
internationella arenan som utvecklare av storskaliga produktioner och har
producerat ett framgångsrikt spel. Detta innebär att företaget har en högre
status och behöver inte bevisa sin kapacitet i lika stor utsträckning som
tidigare. Det kommer vara lättare att få nya kontrakt och förlag kommer i
större utsträckning att kontakta företagen i denna grupp för nya kontrakt.
För att utveckla denna typ av storskaliga projekt krävs en större grupp
anställda. Förlagen kommer i praktiken inte att skriva kontrakt med
spelutvecklingsföretag som förlaget inte anser har tillräckligt med personal
eller kapacitet för ett storskaligt projekt. Om produktionsorganisationen
tidigare har varit mer fri och ostrukturerad måste företaget nu börja
organisera produktionen med en tydligare struktur. Det samma gäller de
anställda som i viss utsträckning tidigare har varit mer av mångsysslare men
nu ökar behovet och möjligheterna till en mer specialiserad arbetsstyrka.
Företaget har förmodligen en större attraktionskraft bland potentiella
anställda och kan också dra till sig internationell arbetskraft.

548 O'Donnel (2008) s. 136.
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Till skillnad från företagen i grupp två har dessa företag med största säkerhet
expanderat till en gräns att de anställda inte längre består av en homogen
grupp. Detta betyder nödvändigtvis inte att gruppen är heterogen eller att
t.ex. andelen kvinnor är hög. Det är troligt att gruppen som arbetar på denna
typ av företag är heterogena vad det gäller nationalitet, relation till ägandet
och då säkerligen också i lojalitet till företaget.
Troligare är kraven på företaget högre vad det gäller den tekniska nivån
och att spelen skall vara mer innovativa. En fördel är att
spelutvecklingsföretaget kommer att ha större tillgång till ny teknik då de
stora hårdvaruutvecklarna kommer att vara intresserade av att utvecklaren
använder och utnyttjar just deras kommande produkter.
Denna grupp av företag är möjligen något svårare att på ett enkelt och
tydligt sätt avgränsa och kategorisera. Vad som konstituerar en framgångsrik
och storskalig produktion är relativt och förändras dessutom över tid.
Fjärde gruppen är de etablerade företagen som äger sitt eget
framgångsrika varumärke. När det etablerade företaget lyckas göra detta
förändras förutsättningarna. De faktiska skillnaderna när det gäller antal
anställda och företagets organisation påverkades inte i någon större
utsträckning i förhållande till företagen i grupp tre. För ett företag i grupp
fyra öppnas emellertid nya möjligheter på andra plan.
Äganderätten ger möjlighet till att planera produktens utveckling på
längre sikt och välja olika sätt att expandera varumärket. En fördel som
ligger i att företaget förvaltar varumärket är möjligheten att helt fritt
återanvända material och teknik, en möjlighet som är starkt begränsad då
äganderätten annars ligger hos ett förlag.
Den ekonomiska situationen förändras då företagen beslutar över
produkterna. Företaget går från att ha fått betalt eftersom arbetet har
slutförts plus eventuella royaltyintäkter till en inkomst i större grad baserad
på spelets försäljning. Detta innebär att företaget sannolikt måste ta ett
större ansvar för finansieringen. På detta sätt kopplas företagens
ekonomiska situation närmare utvecklingen av varumärket och dess
framgång, vilket medför en risk. Företag i grupp tre kan förlora sina kontrakt
då de inte äger dem själva, vilket också skapar osäkerhet.
Spelutvecklarföretaget kan i den situationen inte påverka utfallet.
Genom kontrollen av egna varumärken har företaget också vissa specifika
möjligheter och utmaningar. En stor fördel är att äganderätten är en tillgång
som företaget kan sälja vidare. En strategi som också är viktig för företag
som är utsatta för snabb förändring är att fritt kunna utveckla sina egna
produkter, något som t.ex. var tydligt i fallet med Digital Illusions satsningar
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på gratisversioner av det egna varumärket. Detta är en viktig och robust
strategi för att undvika de negativa aspekterna av kreativ förstörelse.549
Den femte gruppen innehåller de spelutvecklare som tagit klivet till att bli
inkorporerade i ett förlag. Ett framgångsrikt företag i grupp fyra kommer
potentiellt att ha resurser som ger möjlighet att utveckla verksamheten
beroende på ledningens och ägarnas intresse. Om företaget genererar större
inkomster blir det mindre beroende av finansieringen från ett förlag
samtidigt som det skapar möjligheten för företaget att själva börja finansiera
externa projekt. Företaget har alltså möjligheten att själv starta
förlagsverksamhet med det egna varumärket som grund. Flera av de stora
förlagen har utvecklats genom att tidigare ha tagit detta steg.550
Spelutvecklare med egna varumärken blir även intressanta för uppköp av
redan etablerade förlag. Så det finns också en möjlighet för ägarna att sälja
företaget. I det senare alternativet blir resultatet i någon mening det samma
även om företaget försvinner in i ett större förlag. Det är möjligt att
företagens utveckling till grupp fem i regel följer som en konsekvens av att de
kommit att hamna i grupp fyra. Till sist är det också möjligt att en
spelutvecklare ur grupp tre blir uppköpt utan att ha några egna
framgångsrika varumärken. Detta är dock mindre troligt framförallt i
förhållande till företag ur grupp fyra. Förlaget har alltid möjlighet att istället
skriva längre utvecklingskontrakt med ett spelutvecklingsföretag ur grupp
tre och på så sätt få tillgång till företagets utvecklingsförmåga.
Företagen i grupp fem är inte i strikt mening längre renodlade
spelutvecklare utan har rört sig till en ny position inom industrin. En större
grupp betydelsefulla spelutvecklare är i denna situation och det behövs en
kategorisering. Dessutom är spelutvecklarna i regel inte helt integrerade i
förlagen utan förblir separata enheter inom förlagskoncernen. I det svenska
fallet är DICE ett bra exempel men det har funnits ett antal svenska företag
som ägts av förlag: Atod, Eidos Sweden, Gizmodo och Massive
Entertainment.
Trots att situationen borde vara mer säker för det uppköpta företaget är
det ett förlag som beslutar om företagets utveckling och kan potentiellt välja
att lägga ner produktionen. Massive Entertainment blev t.ex. sålda när
Vivendi inte längre var intresserat av deras spel. Företaget köptes upp av
Ubisoft, men frågan är om det inte funnits en viss risk för nedläggning för
den svenska enheten, ifall inget förlag varit intresserat.

549 Jämför med Microsofts strategi, se Beinhocker (1999).
550 I Korea har de stora spelutvecklarna blivit förläggare genom stadiga inkomster från bästsäljare spel. Oh
(2007) s. 67.
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8.4 Spelutvecklingsföretagens organisation
Dator och tv-spelens komplexitet har ökat och spelen kan inte längre
utvecklas av en person utan det krävs en stor grupp personer med varierande
spcialkunskap. Detta kräver en arbetsfördelning och en uppdelning av
kunskapen.551 Spelutvecklingsföretagen verkar i viss utsträckning röra sig
mot ett modulärt produktionssystem.
Företagen i fallstudien har gjort olika strategiska val när det gäller den
teknik som företagen använder och hur produktionen organiseras. Detta har
inneburit skillnader i vilka delar av produktionen som hamnat innanför och
utanför företagen. Spelutvecklarna verkar ha två olika strategier för att dra
nytta av de resurser som finns tillgängliga på marknaden. Dels köper de in
olika programvara eller moduler som används i spelutvecklingen, dels
förläggs delar av arbetet med produkterna utanför företagen.
På marknaden finns idag ett stort utbud av moduler som företagen kan
använda, spelmotorer, fysikmotorer, artificiell intelligens och olika program
för att hantera olika aspekter av spelet. När det gäller inköp av dessa
moduler verkar det inte finnas någon samlad strategi utan det är varierande
vad företagen väljer att köpa in. I studien har Starbreeze endast i mindre
utsträckning köpt teknik medan DICE köper en rad lösningar samtidigt som
företaget både köper och bygger en spelmotor. Coldwood har en uttalad
strategi att köpa in stora delar av tekniken och framför allt köper företaget in
spelmotorn.
Den viktigaste modulen är spelmotorn och marknaden för dessa är en
tämligen ny företeelse. Det är först på senare år som ett antal aktörer har
etablerats då ett antal motorer har kommit att få större genomslag.552
Avsaknaden av etablerade aktörer har gjort att de tidiga företagen inom
svenska branschen har varit tvungna att utveckla motortekniken själva.
Kostnaden för en egen motor har varit hög då den ständigt behöver anpassas
till nya tekniker genom påverkan Moores lag. Utbildningskostnaderna är
dessutom högre för företag med egen motor.
Större företag kan behålla sin utveckling, men de har flera projekt kan det
även för dem bli alltför kostsamt så att de väljer att köpa in en motor. För ett
företag som startar idag, är det svårt att finna en ekonomisk rationalitet att
inte använda någon av de tillgängliga motorerna som finns på marknaden.
Starbreeze och DICE har idag enheter på runt 20 personer som enbart
arbetar med motorutveckling. Detta vore en stor investering för ett

551 Baldwin & Clark (2000) s. 5.
552 En motor som Renderware var väl etablerad till de tidigare Playstation-konsolerna men efter att företaget
Criterion Games som utvecklade motorn blivit uppköpta av EA försvann motorn från marknaden.
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nyetablerat företag. Det är alltså troligt att nya företag kommer att välja att
använda det modulära systemet då de inte besitter resurserna för egen
utveckling.
Det tydligaste exemplet på att produktionen flyttas utanför företagen är
utvecklingen av motion capturekapacitet där inget av företagen längre har en
sådan avdelning. Det är rimligt att en teknik som bara används under en
mycket begränsad del av spelutvecklingen hamnar utanför företagen. Den
tekniska utvecklingen har även gått snabbt inom detta fält och det kommer
inte att vara rationellt att internt på företagen ha en sådan kapacitet.
Viss specialistkunskap köps på marknaden då företagen inte besitter den
specifika kunskapen. Specialister anlitas för att utföra ett visst moment. Det
kan röra sig om olika områden såsom programmering, grafik eller
musik/ljud. På de mindre företagen är det förmodligen just sådana uppgifter
som de anställda får utföra i egenskap av mångsysslare. De måste utföra flera
olika typer av uppgifter trots att de inte är experter på området.
När det gäller grafiskt innehåll verkar det mer tvetydigt. I studien är det
bara det största företaget DICE som har använt outsourcing av den grafiska
produktionen. Den viktigaste anledningen var att få tillgång till större
kapacitet i produktionen. Företagen drar alltså nytta av marknaden för att
balansera den annars ojämna utvecklingscykeln där det under den intensiva
utvecklingsperioden krävs ett större antal grafiker. Det är dessutom betydligt
billigare att förlägga utvecklingen i låglöneländer. På grund av den kreativa
processen finns det hinder som gör att det i slutändan är osäkert om det i
realiteten idag är rationellt eller lönsamt.
Möjligheten till outsourcing har skett genom en standardisering av olika
typer av gränssnitt inom grafikområdet. Det gäller både programvaror och
format som används. Det var den tekniska utvecklingen och
standardiseringen av datortekniken på 1990-talet som gjorde det möjligt att
etablera specialiserade företag i länder i Asien och Östeuropa. Företagen kan
dra nytta av skillnader i lönenivå. Det är idag grafiska element och inte
programmering som utförs i dessa länder av outsourcingföretagen.553
Vad gäller modularisering av den interna organisationen inom företagen
verkar det vara företagets storlek som påverkar graden av modulär struktur.
De mindre företagen har inte råd med en allt för hög specialiseringsgrad
bland de anställda. När företagen växer är det naturligt att de anställda kan
bli allt mer specialiserade inom olika självständiga enheter. Utvecklingen har
gjort specialiseringen nödvändig men inte alltid önskvärd. En mer

553 O'Donnel (2008) s 138.
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övergripande och allmän kunskap är viktig inom spelutvecklingen vilket då
motverkar specialiseringen.
Detsamma gäller för utvecklingsmetoden. Företagen startade utan någon
egentlig metod trots att spelen är bland de mer komplexa mjukvarorna som
finns.554 Med tiden när företagen vuxit har de övergått till att använda olika
systemutvecklingsmetoder metoder. Dessa metoder verkar inte helt optimala
i alla situationer då vissa problem som spelutvecklarna ställs inför är så
komplexa att de kräver mer integrerade arbetsmetoder. Ett problem är att
det är svårt att säkert veta när olika element är färdiga eller tillräckligt bra så
att de går att använda.
Ett sätt att hantera utvecklingen och informationen inom
utvecklingsteamen och med förlaget är att använda designdokument som ett
gränssnitt för spelets innehåll. Dokumentet är ett sätt att samla information
och minska informationskostnaderna. Problemet är att det i förväg är svårt
specificera spelets detaljer. Många moment i spelutvecklingen bygger på så
kallad tystkunskap som skapas genom längre erfarenhet och testning.
Dokumenten används därför främst i den inledande fasen och senare i
processen överges i regel dokumentet och dokumentet slutar fungera som
gränssnitt.
Det finns en komplex grund i spelutvecklingen där delarna är beroende av
varandra till viss del. Det är svårt att specificera kunskapen, utvecklarna
måste testa och processen genomsyras av ”att lära genom att göra”. Det är
svårt att ha nedskriven kunskap (explicit) som skulle göra att
spelutvecklingen kunde modulariseras i längre utsträckning. I fallet
Starbreeze fick företaget t.ex. problem när animationen blev en egen enhet
då animatörernas kunskap behövdes för att speldesignen och produktionen
skulle fungera. Det är svårt att beställa rätt delar om företaget inte har
kunskap på området lokalt.
Något som också kan tala emot en övergång till ett modulärt system för
större företag är att det i vissa avseenden hämmar företagen att göra vissa
speciella typer av innovationer så som att driva den tekniska nivån inom
grafikområdet. Att lämna över utvecklingen till marknaden innebär i detta
fall en begränsad möjlighet att skapa innovativa lösningar som driver
utvecklingen i branschen. I denna studie är det tydligaste exemplet de två
större företagens utveckling av egna mycket avancerade spelmotorer. De
motorer som finns på marknaden och som flera företag använder skulle idag
inte ge samma möjlighet till tekniska försprång. Även om de kommersiella

554 Walfisz et al (2006) s. 496, O'Donnel (2008) s. 60.
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motorerna går att anpassa till viss del, skapar de en inlåsning som för de
marknadsledande företagen kan vara problematisk.
Vid vissa speciella förutsättningar då kraven är speciellt höga på det
tekniska systemet, kan ett integrerat system vara fördelaktigt. Det kan för
dessa företag finnas en kostnad med de standardiserade gränssnitten som
gör att friheten i utvecklingen begränsas och hämmar den tekniska nivån.555
T.ex. skulle ett företag som Starbreeze haft svårt att driva utvecklingen på
samma sätt utan sin integrerade teknik. Möjligen skulle man kunna likna
denna strategi vid bygget av bilar. För dem som bygger Formel 1-bilar, vore
det omöjligt för tillverkaren att hålla samma höga nivå med etablerade
standardgränssnitt.

8.5

Digitala drömmar och förhoppningar kring en
spelbransch

En aspekt av denna empiriska undersökning är att det blir möjligt att
tydligare analysera och kontrastera den diskurs som verkar finnas om den
svenska spelindustrin. Den svenska industrin skildras i olika sammanhang
ofta utifrån en hypotes om en speciellt framgångsrik spelutvecklingsbransch.
Denna hypotes är möjligen tydligast i benämningen ”det svenska
spelundret” som används för att beteckna den svenska branschens
utveckling.556
Ett par teman kan skönjas i denna framställning av branschen. En första
mer övergripande tendens är att den svenska spelindustrin framställs som
framgångsrik och av betydande storlek.557 En siffra som använts kring
branschens storlek är t.ex. att det skulle finnas cirka 3 000 spelföretag i
Sverige.558 Den svenska branschen har också framställts som stor i
förhållande till den i andra länder.559 Ett annat område berör exporten av
spel från Sverige där argumentationen har varit disparat och handlat om en
kraftigt ökad export med en tillväxt på över 25 procent men också uttalanden
om exportstorlek på över en miljard kronor.560 Ett närbesläktat resonemang,
som tar argumentationen ett steg längre, är påståenden om att den svenska

555 Christensen & Raynor (2003) s. 129.
556 Socialdemokraterna [2010-05-25], Danielsson (2005), Höglin (2009), Lundmark (2008), Ottsjö (2008).
557 Brandel Ossi Carp (2005), Rengfors (2010).
558 Lotsson (2007a), Lotsson (2007b), Lundmark (2008), Nabizadeh (2009), Se även ”Snabbväxande svensk
spelbransch” där 1 000 företag nämns.
559 Dataspelsbranschen: Spelutvecklarindex 2008 [2010-05-03], Arnroth (2009).
560 www.socialdemokraterna.se, Leijonhufvud (2006), Lotsson (2007a), Lotsson (2007b), Schimanski
(2005), Söderling (2009)
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branschen är en av få i världen som är nettoexportör av spel, alltså att det
exporteras fler spel än det importeras.561
Beskrivningarna är delvis felaktiga eller svåra att kontrollera men utifrån
resultatet i denna studie är det möjligt att göra en övergripande analys om
den svenska spelbranschens utveckling. Spelbranschen har utvecklats över
närmare 25 år och har gått igenom flera faser och branschen har haft både
upp- och nedgångar. Under denna period har det funnits drygt 200 olika
företag som varit aktiva i branschen. Det är svårt eller nästan omöjligt att
jämföra utvecklingen mellan Sverige och andra länder då det tillgängliga
materialet är glest. Möjligen är den svenska branschen stor i förhållande till
andra mindre nationer men den är väsentligt mindre än den i de större
spelnationerna. Till sist så går det inte att mäta någon export av spel från
Sverige. Spelutvecklarna äger, tillverkar eller distribuerar inte spelen, det
sköter förlagen. Svenska spelföretag är i detta fall tjänsteföretag som bara
exporterar en enda färdig master-kopia.562
Genom historien finns det åtskilliga exempel på industrier som ansetts
vara speciella och stora förhoppningar har ställts på utvecklingen inom
dessa. Denna starka tro har i vissa situationer resulterat i spektakulära
ekonomisk aktivitet men även uppblåsta marknader och olämpliga
investeringar.563 Förhoppningsvis kan mottagarna värdera innebörden av
denna typ av påståenden. Detta skulle kunna vara negativt ur ett
samhällsperspektiv om t.ex. dessa påståenden påverkar politiska beslut eller
att för många studenter väljer spelutbildningar och branschen sedan får
svårt att absorbera de utbildade.
Det finns flera förklaringar till denna typ av diskurs och mytbildning kring
en industri. Först och främst har det funnits flera aktörer som haft intresse
av att lyfta fram och använda spelbranschen i olika syften. Genom historien
har det funnits flera branschorganisationer, företag, politiker, journalister
och utbildare som varit intresserade av att lyfta fram spelbranschens positiva
sidor. För att förstå deras motiv behövs en mer ingående studie av
argumentationen.
Patri Saarikoski och Jaakko Suominen har skrivit om liknande tendenser i
finländsk media kring framgångsrika spelföretag och kopplat det till behovet

561 ”Svenska dataspelsföretag till E3”, Robertson (2004b) s. 57, Invest In Sweden Agency [2010-05-02].
562 I den svenska SPIN-indelningen för import och export finns en kod ”58.21 - Utgivningstjänster avseende
dataspel” men i realiteten används inte denna klass då den inte går att koppla till den internationella
tulltaxeindelningen som materialet bygger på. Ser man till handelsbalansen och statistiken som finns kring
tjänstehandel finns inte heller där någon statistik då dessa siffror är uppdelade på en så aggregerad nivå att
spel är omöjliga att urskilja.
563 Kindlerberger (2000) s. 41-43.
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av patriotism.564 Spelbranschen får då fungera som ett exempel i patriotiska
syften och för att öka den nationella självkänslan. Det kan tänkas att det i
små länder som Sverige finns ett större behov av att framhäva olika aspekter
för att hävda oss mot omvärlden.
Andra möjliga förklaringar finns i en allmän hållning till den här typen av
teknik. Det skapas en mytbildning kring ny teknik och dess stora potential
för samhället. Genom historien har vi sett det om telegrafen, radion,
televisionen och datorerna. Sociologen Vincent Mosco skriver om hur tron
och mytbildningen kring ”datorns tidsålder” växte fram. Orealistiska
förväntningar läggs på tekniken och den diskuteras ofta som att den har
mycket stor samhällelig förändringspotential. 565 I fallet med spelbranschen
kan sådana tendenser skönjas. Inom spelbranschen sägs Sverige vara
världsledande och branschen skall rädda Sverige genom att skapa
tiotusentals arbeten i framtiden.
Utöver dessa förklaringar kan det också vara så att det görs metodologiska
fel av dem som försöker förstå spelbranschen i Sverige. Flera gör misstaget
att utgå från att studera de stora svenska företagen som DICE för att förstå
branschen. Ett av kännetecknen för denna typ av industrier är just en mycket
skev fördelning. Det är få företag som lyckas men för de som får en framgång
kan den potentiellt generera stora intäkter.566 Ser vi på fördelningen mellan
spelutvecklarna är den också ojämn (t.ex. är gini-koefficienten för
omsättningen hög). Den som vill studera industrin måste vara noggrann
med urvalet av de fall som studeras och ett ensidigt val av framgångsrika
företag riskerar att minska förståelsen för spelindustrin i sin helhet.

564 Saarikoski & Suominen (2009) s. 29.
565 Mosco (2004) s. 2 jämför med Edqvist (2005) s. 276 om tron på IT-sekorn i Stockholm.
566 Hesmondhalgh (2007) s. 18f.
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Bilagor
Bilaga 1. Företag: Aktiebolag
Företag

Start

Exit

Absolute Game AB

2000

2004

ADD Games AB

1998

2002

Aescapia AB

2001

Amella AB

2007

Amuze Development Studio Stockholm 1 AB

2002

2003

Amuze electronic media AB

1995

2005

Aniware AB

1995

2003

Argobaal AB

2000

2005

Athletic design AB

2001

Athletic Design T & F Games AB

2001

Atod AB

1996

Atomic Elbow AB

2006

Auran Games AB

2005

Babel Studios AB

2007

Bajoum Interactive AB

1997

Birdman Production AB

2005

Black Drop Studios AB

2006

Centuricon Studio AB

2001

Coldwood Interactive AB

2003

Colossai Studios AB

2006

Computer House GBG AB

1992

Custom Red Software Studios

2002

Datacraft Gamestudios Europe AB

2007

Daydream Mobil AB

2001

Daydream Software AB

1994

Digital Fish Software AB

2000

(Bonnier) Digital Illusions AB

1995

Digital Illusions CE AB

2004

2003

2006
2005

2000

2006
2004

Digital Illusions CE Stockholm AB (Refraction Games)

1995

2004

Digital Illusions CE Aktiebolag

1993

1995

Disciples of the machine D.O.M AB

2000

2005

EA Digital Illusions CE AB

2006

Eidos Studios, Sweden AB

2006

Entertainment Products Of Sweden AB

2005

2009

ExtraLives AB

2000

Fatalist Entertainment AB

2001

Fatshark AB

2007

FF0000 AB

2000

Fiction Sports FS AB

2002

Foolish Entertainment AB

2004

Frictional Games AB

2007

Funflower AB

1995

Funplanet AB

1997

Game Installations Rinman AB

2007

Game Studio Stockholm AB

2004

Gameandgain AB

2000

Gammafon Multimedia AB

1997

Gatorhole AB

1998

Gizmondo Studios Helsingborg AB

2002

2005

Gizmondo Studios Stockholm AB

2004

2005

Global Minds AB

1998

2000

Global Southend Productions AB

2000

Globalfun AB

2000

GOES International AB

2006

Grin AB

2000

Habitat North AB

2001

Hidden Dinosaur AB

1999

Hiddenpeaks Racing AB

2002

Ice Concept Studios AB

2005

Idol FX AB

1999

Image & Form International AB

2004

Insomnia Software AB

1999

It's alive Mobile Games AB

2000

Jadestone Group AB

2001

Jungle Peak Studios AB

2002

Kobolt Media AB

1998

Korkeken AB

1994

Legendo Entertainment AB

1998

Leripa AB

2000

Liquid Media AB

2000

Lockpick Entertainment AB

2004

LS Entertainment AB

2006

Managerzone AB

2000

2006

2001
2006
2005

2004

2003
2000

2000

Massive Entertainment AB

1997

Massive Mobile Entertainment AB

1999

Midasplayer AB

2000

Mindark AB

1998

Mindark PE AB (publ)

2003

Mobile Interaction Stockholm AB

2005

Moloto AB

1997

Monsterland AB

1999

MTG Modern Games AB

2001

Muskedunder Interactive AB

2007

Myselfonline AB

2004

Nerve Lab Software AB

1998

2002

2003
2005

Netbaby world

1999

Northplay Studios AB

2006

Oblivion Entertainment AB

2001

2003

Oblivion Games AB

2003

2004

Onetoofree AB

2007

onGOLF AB

2007

Outbreak Studios AB

2007

Ozma Speldesign AB

2006

Paradox Entertainment AB (publ).

1997

Paradox Interactive AB

2004

Phone2Play Sweden AB

2000

Pieces Interactive AB

2007

PIN Interactive AB

2002

Pinjata International AB

2000

Pipistrello AB

2003

Pixel tales AB

2002

Planet Spogg AB

2004

PlayCom Game Design AB

1995

Playdo AB

2006

Polarbit AB

2004

Power Challange Sweden AB

2004

Power Soft

1987

Prelusion Utvecklings AB

1999

Project Three Interactive Studio AB

2001

Pushplay Games AB

2004

Raketspel interaktiva produktioner AB

2000

Random Ice Studios AB

2003

2002

2005

2002

1992
2004

2004

Resolution Interactive AB

2003

Rock Solid Studios AB

2002

Semionetix AB

2000

Silent grove AB

2006

Sim Bin Development Team AB

2003

Smackachunk Creative Studio AB

2004

SouthEnd Interactive AB

2004

Spanked Monkey Game Studios AB

2004

Star Vault AB

2006

Starbreeze AB (O3 Games)

1998

Starbreeze Studios AB

1998

Stillfront AB

2007

Storyfinders AB

1998

Straycat Studios

2007

Street Media 7 AB

2004

Swedish Game Development AB

2004

Synergenix Interactive AB

1999

T.J.F Graphic Studio

2006

Tarsier Studios AB

2006

Teviot AB

2004

The Amazing Kingdom of Thrills AB

2001

Torchlight Entertainment AB

2004

Twine AB

2002

Two 58 Productions AB

2003

Unique Development Studios AB (UDS)

1995

Upside Studios AB

2001

V.I.S. Visby Interactive Studios AB

2000

Wanna play productions

2004

Velcro Interactive AB

2002

Vision Park Studios AB

1994

Yarin AB

2001

Yooba AB

2001

2003

2007

2005

2005

2005

2003
2007

2002

Bilaga 2. Företag: Handelsbolag, kommanditbolag och
ekonomiska föreningar
Företag
Atod Design KB
Atomic Elbow HB
Bigwig Media HB
Cell Door Games Ek.för.
Colossai Studios Ek.för.
Criosphinx Studios Ek.för.
CSM Online HB
Dela Med Noll HB
Digital Agitation Gotland Ek.för
Digital Agitation Visby Ek.för.
FPK Funplanet KB
Frictional Games HB
Gameandgain HB
Hardcode Software HB
Illwinter Game Design Ek.för.
Imaginefield KB
Imotus HB
Liquid Media KB
Mandomartis KB
MEDITECH INTEAKTIV MULTIMEDIA HB
Mind Ray KB
Mobile Interaction Stockholm HB
Mojang Specifications HB
Northplay HB
Omnigames HB
Oxeye Game Studio HB
Pixelknights EK.för
Polyester HB
Qubic Room HB
RL Vision HB
Second Degree of Reality Game Development HB
SQD Interactive HB
Square One HB
Stage3 HB
Stockholm Game Development HB
Sub-Level X Entertainment Ek.för
UDB Development Team HB

Start
1992
2004
2003
2004
2005
2002
2003
2003
2005
2004
1997
2006
2000
2003
2001
2004
2004
1997
1999
1994
1998
2002
2005
2003
2004
2006
2005
2001
2002
1998
2005
2004
2001
2006
2005
2005
1998

Exit

2002

2005

2000

2005
2006

2004
2003

Summary
In just over 50 years the computer has become an increasingly important
part of our lives. One area that has been affected is entertainment and
recreation. One of the new forms of entertainment, the cultural impact of
which is significant, is digital games. Games have become an important part
of many people’s lives and the culture surrounding games has grown rapidly.
Everyone who owns a computer or mobile phone have access to a large and
increasing number of games.
The economic impact of digital games is also substantial and a large
industry has been formed around the games. The impact can best be seen in
the release of a successful game that will sell millions of copies in a short
period of time and render spectacular income for the industry.
The technological development in the game industry is rapid. Game
companies have quickly adapted and spread games to new technology and
formats. Makes of advanced games have always tried to go beyond the
boundaries of previous games. Computer games are among the most
technologically demanding software and push the consumer interest for
increasingly advanced hardware.
In the Swedish context the interest in the industry has grown and different
actors are interested in the development of the industry. Policy makers and
the educational system have shown an interest in contributing to the
industry via grants and new game related educations. Even though interest
in the game industry is big, the amount of research done on the Swedish
industry has been minimal.
The Swedish industry contains almost exclusively game developers. There
are three major actors within the industry. These are hardware developers,
publishers and game developers. Most international research about the
game industry has focused on the first category of companies. There has
been relatively little research done about the evolution in game development.
A further problem is that little researched has been done about the industry
outside dominant game countries like USA, Japan and to some extent the
UK. Very few researchers have looked at the historical development of the
industry. This area has to a large extent been covered by journalists and
other enthusiasts. However, different market structures and the diverse
historical development within the game industry suggest that the
development of the industry may differ between different countries.
An approach covering game developers in smaller countries can improve
our knowledge about the dynamics and driving forces within the industry.
Sweden is a country with a small domestic market and little hardware
development. This forces game developers to focus on the international

market and could be a relevant phenomenon that reflects the situation in
many other small countries.
Research questions
The aim of this thesis is to explore and analyze the development of the
Swedish video and computer game development industry. The aim is also to
increase the knowledge about an industry that is driven by a fast
technological development and where companies are forced to constantly
innovate and produce new creative products. The research questions can be
divided into two separate groups. The first set of questions concerns the
overall development of the Swedish industry.
•

What are the technological frames, how has the game market
developed and how has this influenced the Swedish game
companies?

•

Which are the Swedish game developing companies, when did they
enter and exit the industry?

•

How has the number of employees changed over time and what does
the gender composition look like?

•

How did the companies’ economic development look like within the
industry?

The second set of questions concerns the development and driving forces
behind individual game companies and their development. This part of the
thesis is aimed at providing a deeper knowledge about the industry from a
micro level perspective. The aim is to study how the companies handle the
technological development and strategies concerning production and
organization.
•

How and why are game companies established?

•

How have development and expansion within the companies been
done?

•

What effect has the fast technological development had on
companies’ production and in which way have the internal
organization of companies developed?

•

How has the relation between internal and external production
developed?

Theoretical framework
The theoretical framework is built up by three components. The first part is
the product and industry life cycle that describes the phases of development
within an industry. The second is the theory concerning creative destruction
and the way companies are constantly forced to develop new innovations.
The third theoretic component concerns the modularization of industries
especially from the 1990’s and onwards.
The different theoretic components are not used to generate and test
different hypostases but rather to put the study within a theoretic frame and
narrow its scope.
Method
To be able to answer the questions, two different approaches had to be used.
The first approach is a macro study to map all companies and get an
overview of the development in the industry. To find all game developers
that have been active in Sweden searches in a database with the Articles of
association from all Swedish corporations was used together with different
previous sources that studied the industry.
The second part is a case study done on three Swedish game developers.
From the result of the first part, three companies with different properties
were selected. In the case study, an oral history approach is used, since very
little other material is available.
Research
In part one of this study, the history of the industry is followed from the first
games developed in Sweden in the 1950s until 2008.
The early Swedish development seems to follow the development on an
international level. From the first computers created at the universities in
the 1950s games have been created in Sweden. Also games were created in
the 1960s, at the first commercial computer developer, at a company like
Datasaab.
The first commercial games in Sweden were developed on the first
generations of personal computers in the early 1980s. The first Swedish
developers did not seem to build lasting companies and was to some extent
absorbed into the British game industry that had already been established
along side the early British computer manufacturing industry. These early
developers and companies also seemed to find other opportunities in the
growing regular software industry and left game development.
But from the end of the 1980s and early 1990s there have been active
game developing companies in Sweden. The introduction phase with a slow
growth in the number of companies seems to have lasted up until 1997.
Subsequently, an expansion phase started and the number of companies
grew from just over 20 companies in 1997 to over 80 in 2002. It seems that

the game industry was affected by the decline in the IT-industry after 2001.
A couple of the larger companies disappeared in 2002 and 2003 and the
growth in the number of companies declines. From 2003 the growth has
been more unstable even as the industry has continued to expand.
The same pattern can be found in the number of employees in the
industry. One difference is that there was a significant drop in number of
employees within the industry around 2002 and 2003. Another difference is
that the expansion was stronger from 2005 to 2008. The industry expands
with well over 200 new employees between these years. This expansion
seems to be related to the fast expansion of a couple of large companies. This
tendency can be seen in the gini-coefficient of the number of employees,
which shows a strong tendency toward a concentration within the industry.
The percentage of women in the industry has been under 10 percent from
1998. The compiled material shows that women within the industry work
mainly at the larger companies. This indicates a horizontal segregation
within the industry. Women seem to work with tasks that become necessary
when the companies grow. This could include support tasks like information,
economy and management.
The turnover within the industry follows the previous pattern with the
exception of 2006. The decline in turnover this year comes exclusively from
the takeover of the company Digital Illusions by the American publisher
Electronic Arts. The year after the merger the company reports a lower
turnover, well over 100 million Swedish kronor (SEK) lower then the years
before and after.
The return on equity within the industry shows that the ability to generate
profits within the industry has been low. Especially between 1997 and 2003,
the result was very weak. In the last years, the result have been somewhat
better with some positive results in 2004 and 2007, but with a return under
one percent. During the whole period, a large portion of the companies
shows negative results and only a few companies have given substantial
returns.
The three companies studied in the case study were founded by young
men with a keen interest in games. The two companies founded in the 1990s
have a strong connection to the subculture surrounding computers. Not only
the founders have this connection but early recruiting is done from these
cultures. All the three companies have an informal flat work structure in the
initial stages and no formal organization structure is used. Game
development is more of a lifestyle than regular work for the people working
at these companies. When the companies expand, the need for formal
structure and specialization increases. Expansion can be problematic when
interests and loyalties within the companies become more diverse.
The three companies have started at different periods and have chosen
different strategies, but overall it seems that they have developed through

the same stages. One difference is the relations the companies have to the
market outside the company. There seems to be different ways that
companies use the market for their production. The first is that they can
choose to buy modules like the game engine or physics engines from other
companies. The second way is to buy production capacity from companies,
especially concerning graphics. The companies can choose to use this
modular production method, but no uniform strategy can be observed. There
seems to be some forces that work against this system. One such force is the
loss of control over technological development and creative processes, which
makes this system ineffective.
The game developers’ relationship to publishers can be problematic.
Companies are greatly affected by the way intellectual properties for the
games are distributed among them. Game developers without intellectual
properties have little to say about the development of games and there is
always a possibility that the publisher cancels the development of a game.
Conclusions
The Swedish game industry emerged in the early 1990s and seems to be
influenced by the subculture surrounding computers like the demoscene.
This can be seen as a consequence of the development in personal computer
in the beginning of the 1980s. This development is more recent than the
development in larger markets in USA, Japan and Great Britain. The
influence by the demoscene also seems to be a slight difference, but there
seems to be a correspondence to the early development of the Finnish game
industry. This could suggest a Nordic development tendency.
Swedish companies are facing certain barriers in their development that
seem to rise from the position of Swedish companies in the global game
industry. They seem to have problems concerning the rights to the
intellectual properties, which are transferred over to, or already own by,
large international publishers. This has an effect on the game developers and
makes them economically vulnerable. Publishers can, for example, choose to
terminate contracts. Game developers will quickly have to reduce the
workforce if a contract is withdrawn. Low profits suggest that game
development overall can be a problematic low return industry.
The situations may vary to a large extent among game developers and it is
possible to divide the game companies into five categories. This can facilitate
analysis and evaluation of game companies. The first category is the
independent game developers that do not yet have contracts. This could be a
situation of high uncertainty and it is likely that these companies are small.
The second group is comprised by companies that have developing
contracts. Their situation is more stable while the contracts last and they can
probably begin expanding. The third group consists of companies that have
produced an internationally successful game. It is likely that publishers will

now approach these companies and offer them contracts and the situations
seem even more stable for this group of companies. But there is still a
prevalent risk that contracts are terminated. At this stage, the companies
have probably expanded beyond a homogeneous group of developers with
close relations. The fourth group consists of companies that have been able
to keep the rights to their game. This opens up a lot of possibilities and the
individual company has more control over the development of their games.
The fifth group can be seen as a likely consequence of reaching group four. If
their own intellectual property is successful it will likely generate a large
amount of income for the company. The owner can choose to start financing
other projects and in effect become a publisher. Some of the companies that
are large publishers today have started in this way. On the other hand, with a
successful intellectual property the company is likely to become an
interesting target for acquisition by existing publishers. This game developer
in both cases becomes part of a publishing company like a lot of the larger
developers in the world today.
There is a tendency towards modularity within the industry. Developing
own technologies like game engines is expensive and it is not likely that
newly established game developers have the recourses to spend on new,
modern engines. It is likely that this system will be used more frequently in
the future.
There seems to have been a distinct discourse surrounding the game
industry in Sweden. The industry has been portrayed as successful
concerning different factors like exports and existing number of companies.
These claims seem to be based on little evidence and are in many cases
misunderstandings or facts that are impossible to assess. It seems that the
desire to believe in the industry and technology has created a myth
surrounding the “Swedish game wonder”.
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