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Sammandrag 

Dataspelsbranschen har vuxit explosionsartat de senaste åren, med skenande resultat och en 

stor ökning av nya företag. Forskning har visat att företag som har en utvecklad 

marknadsavkänningsförmåga (MAF) tenderar att prestera bättre när marknaden är i hastig 

förändring. Forskning har även gett indikation på att communities skulle kunna användas för 

att förstå hela företagets marknad. Syftet med uppsatsen är således att få förståelse för 

dataspelsföretagens val av communityhantering och vilken betydelse det har för företagens 

framgång. Vi har skapat vår egen analysmodell baserat på MAF, vilket vi kallar 

communityavkänningsförmåga (CAF). Spelrecensioner användes som en representativ variabel 

för att kunna studera företagens framgång. Intervjuer genomfördes med communityansvariga 

på fyra dataspelsföretag och uppgifter samlades in om användarnas spelrecensioner. Vi fann att 

företagen har en väletablerad CAF och att nästan hälften av alla produktutvecklings- och 

marknadsföringsbeslut baseras på communityt. Dock såg vi inget tydligt förhållande mellan hur 

mycket tid och resurser som läggs på CAF och vilka recensioner spelen får.  

___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Från att ha varit en aktivitet som endast utövades av ett fåtal unga spelare har dataspelande 

under 2000-talet utvecklats till att bli en sysselsättning som fått en enorm genomslagskraft 

(Dataspelsbranschen, 2018a). Den svenska dataspelsbranschen har haft en konstant ökning de 

senaste åren och under perioden 2012-2017 ökade resultatet med 1169%, samtidigt som 

antalet spelföretag ökade med 137% under samma period (Dataspelsbranschen, 2018a). Med 

spelföretag menas här företag som producerar och säljer digitala spel, med undantag för 

casinospel och andra typer av hasardspel. Den höga tillväxt som varit inom 

dataspelsbranschen har även lett till att den miljö och marknad som spelbolagen vistas i har 

förändrats i en hög takt, högre än många andra traditionella branscher (Dataspelsbranschen, 

2018a). Med fler och fler företag som vill ta del av marknaden blir det viktigare för 

spelföretag att förstå sin kundbas och leverera de spel som konsumenterna vill ha. Litteratur 

inom marknadsavkänning, det vill säga förmågan att känna av trender och vad ens kunder 

begär, har visat hur avgörande det kan vara för ett företags framgång (Day, 2011; Mu, 2015). 

Det ter sig extra viktigt inom branscher som tenderar att hastigt förändras, där 

marknadsundersökningar både hinner bli gamla och irrelevanta samt tenderar att endast 

bekräfta redan etablerade föreställningar (Hippel, 1986). Dataspelsbranschen är inget 

undantag, där trender och marknaden förändras kontinuerligt (Dataspelsbranschen, 2018a). 

Den forskning som gjorts om marknadsavkänning har dock varit mer inriktad på klassiska 

branscher (Ardyan, 2016; Lindblom et al., 2008; Osakwe, Chovancová och Ogbonna, 2016) 

och har så vitt vi vet inte bedrivits inom dataspelsbranschen. 

Dataspelsbranschen är speciell då det är en bransch med omedelbar tillgång till en global 

marknad via Internet. Det ger också specifika förutsättningar för dataspelsföretagen. 

Spelföretag har i regel tillgång till användare i form av communities (Burger-Helmchen och 

Cohendet, 2011). Användarcommunities är ett samlingsnamn för digitala sociala nätverk 

centrerade kring en organisation eller produkt (IGI Global, u.å.). Ordet community kommer 

härmed användas synonymt med denna typ av användarcommunity. Beroende på vilken typ 

av spel som spelas kan communities variera från små interaktioner online genom till exempel 

ett forum, till att vara enorma nätverk som innefattar sådant som klan-hemsidor där spelare 

tar ställning beroende på vad för lag eller karaktärer man spelar i spelet, till plattformar där 

spelen utvecklas gemensamt mellan communityt och spelutvecklarna (IGI Global, u.å.). 
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Communities kan delas upp i två kategorier: de som är centrerade kring ett spel, exempelvis 

Battlefield-serien (EA, u.å.), och de där communityt är en del av spelet, exempelvis Habbo 

(Habbo, u.å). Den här uppsatsen kommer att begränsas till att endast titta på de företag där 

communityt är centrerat kring spelen. I och med att communities centreras kring ett 

spelföretag eller en spelserie blir det en unik möjlighet i marknadsavkänningssynpunkt, för 

spelföretag att ha en dialog med sina kunder och att kunna känna av vad deras marknad 

förväntar sig och vill ha. Dahlander och Magnusson (2008) presenterar en definition på hur 

företag ska kunna tillvarata communities egenskaper: “(1) accessing communities to extend 

the resource base; (2) aligning the firm’s strategy with that of the community; and (3) 

assimilating the work developed within communities in order to integrate and share results.” 

(Dahlander och Magnusson, 2008, s. 630).  

 

Vikten av att just förstå och tillvarata sitt communitys egenskaper blir tydligt med följande 

exempel om Activision Blizzard och deras släpp av spelet Diablo Immortal 2018. Activision 

Blizzard är ett av världens största spelföretag och är utvecklare av bland annat det enormt 

populära spelet World of Warcraft (Activision Blizzard, u.å.). En av deras fem största 

spelserier är Diablo, ett online-spel till PC, Xbox och PlayStation. Den senaste titeln i 

spelserien är Diablo III som kom 2012. Under sin årliga spelkonferens avslöjade Activision 

Blizzard 2018 sitt senaste spel Diablo Immortal, en uppföljare i Diablo-serien. Man 

meddelade samtidigt att spelet endast kommer att ges ut som mobilspel. Diablo-communityt 

reagerade med ett enormt missnöje (GameSpot, 2018). Under nästkommande två veckor föll 

Activision Blizzards aktie med över 25 %, med ett förlorat börsvärde på 13,7 miljarder USD 

(Nasdaq, 2018). Investmentfirman Cowen gjorde en analys av händelsen och konstaterade till 

sina investerare att Activision Blizzard grovt felberäknat hur deras community skulle ta emot 

nyheten, vilket enligt dem visar att Activision Blizzard inte lyckas känna av vad deras spelare 

vill ha (GameSpot, 2018). 

 

Med fallet ovan blir det tydligt att communityhantering har en viktig roll att spela i 

spelföretagens framgångar. Det visar hur viktigt det kan vara att spelföretag känner av, förstår 

och tillvaratar sina communities, och även de konsekvenser som kan följa om så inte görs. 

När konsekvenserna kan innebära att ett av världens största företag förlorar en fjärdedel av 

sitt börsvärde på några dagar är det en indikation på att vi behöver större förståelse för 

communities och spelföretagens samspel. Hittills har forskningen fokuserat på att beskriva 

olika typer av communities och gett teoretiska exempel på vad en bra hantering av 
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communities skulle kunna vara (Burger-Helmchen och Cohendet, 2011; Dahlander och 

Magnusson, 2008). Empiriska studier av hur spelföretagens hantering av communities och 

hur det hjälper dem i deras marknadsavkänning tycks däremot saknas.  

 

1.2 Syfte och Forskningsfråga  
Med utgångspunkt i avsaknaden av studier kring marknadsavkänning inom 

dataspelsbranschen och hur dataspelsföretag kan utnyttja sin tillgång till communities, är 

syftet med denna uppsats att få en förståelse för hur communities hanteras av spelföretag och 

vilken betydelse hanteringen kan ha för företagens framgång. Detta leder fram till vår 

forskningsfråga: 

Hur hanterar spelföretag communities och vad betyder communities för företagens 

framgång?  
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2. Teori  
2.1 Marknadsavkänningsförmåga (MAF) 

För att förstå företag som är verksamma inom marknader som tenderar att hastigt förändras 

har forskare utvecklat teorin om marknadsavkänningsförmåga (MAF) (Mu, 2015). MAF kan 

beskrivas som förmågan att förutse utvecklingen av marknader och genom insamlad 

information upptäcka nya möjligheter (Day, 1994). Avkänningsförmågan baseras således på 

en insamling och organisering av information. Detta sker genom att företag scannar av, 

filtrerar, utvärderar och tolkar information (Mu, 2015). På detta sätt kan företag gå från ett 

läge av osäkerhet till en process av strukturerad riskanalys. Det gör att företag bättre kan 

uppmärksamma nya trender och möjligheter och få en bättre uppfattning om sina kunders 

behov (Mu, 2015). Den ökade förståelsen leder i sin tur till insikter om den egna kundbasen 

som gör att företaget kan utnyttja möjligheter som konkurrenter inte känner till eller förstår 

(Day, 1994; Teece, 2007; Du och Kamakura, 2012). MAF leder således till ökad förståelse 

och insikter om marknaden, och oftast uppnås det genom att arbeta på ett agilt arbetssätt. 

Med det innebär att anställda arbetar med ett öppet sinne och att de i högre grad strävar efter 

att anpassa sig till förändringar än att hålla sig till en plan (Rigby, Sutherland och Noble, 

2018). MAF skiljer sig således från till exempel marknadsundersökningar, som istället för att 

ta till sig information från marknaden med ett öppet sinne, snarare försöker bekräfta 

företagets egna föreställningar.  

 

Day (1994, 2002) var tidig med att understryka vikten av ett marknadsdrivet synsätt. Trots att 

företagschefer i över 40 år uttryckt att tillfredsställandet av kundens behov är av högsta 

prioritet, finns en bristande marknadsavkänningsförmåga (Day, 1994). I sin senare forskning 

beskriver Day en process där företagen ständigt lär sig denna förmåga (2002). Genom 

information från marknaden skapar företag en fördelaktig position, då de får möjlighet att lära 

sig av marknadsinformationen och utöka sina kunskaper. Många organisationer som är 

marknadsdrivna använder sig av tekniker för att känna av marknaden (Day, 2002). Days 

(1994, 2002) studier visade att det finns behov av en mer djupgående undersökning av 

företags marknadsavkänningsförmåga, och framförallt ett kontinuerligt marknadslärande. 

 

2.1.1 MAF: Avkänning, Förståelse och Respons 

Forskningen kring MAF visade att MAF kan ha en avgörande effekt för företagens framgång 

(Day, 1994, 2002). Forskare som har använt MAF för att testa dess påverkan på företag har 
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brutit ner processen till tre underliggande processer och kallat dessa Sensing, Sense-making 

och Response (Ardyan, 2016; Lindblom et al., 2008; Osakwe, Chovancová och Ogbonna, 

2016). Vi har översatt dessa till Avkänning, Förståelse och Respons. 

 

Avkänning 

Avkänning kan beskrivas som processen att insamla information från sina kunder, 

konkurrenter och andra aktörer i sitt nätverk (Lindblom et al., 2008). Mer konkret kan företag 

öka sin avkänning genom att till exempel: skapa en företagskultur av att ha ett öppet sinne, 

noggrant analysera konkurrenters beteende, lyssna på anställda som direkt möter kunder, 

söka efter latenta behov och uppmuntra fortlöpande experimenterande (Day, 2002). 

 

Förståelse 

Förståelse avser tolkningen av den insamlade informationen, och att sätta denna i kontrast 

mot tidigare kunskap och erfarenheter (Lindblom et al., 2008). Medan Avkänning handlar om 

att identifiera information, så är Förståelse inriktat på att förstå informationen genom att 

filtrera den utifrån dess relevans, tillförlitlighet och prioritet (Ardyan, 2016). 

 

Respons        

Med respons menas användandet av den information som företag samlat in och sedan fått en 

förståelse för. Användandet sker genom att företagen utnyttjar informationen i sin 

beslutsprocess, både gällande produktutveckling och marknadsföring. “In other words, 

through response, the intangible information and knowledge is turned into visible marketing 

action” (Lindblom et al., 2008, s. 224). 

 

2.1.2 Forskning som testat MAF 

Ett exempel på forskning som testat MAF är Lindblom et al. (2008). De bygger vidare på 

teorierna som presenterats av Day (1994, 2002) och använder teorier om MAF för att studera 

dagligvaruhandel i Finland. Genom att skapa en MAF-modell, se figur 1, undersöker de 

sambandet mellan MAF och lönsamhet samt tillväxt. 
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Figur 1 | Lindblom et al:s analysmodell 

 

Resultatet från Lindblom et al. (2008), som baseras på enkäter, visar först och främst att MAF 

följer stegen presenterade i deras modell, vilket ger stöd till Days (1994, 2002) teorier om hur 

MAF går till. Deras statistiska analys visar även att företagens MAF och tillväxt har en svag 

positiv relation, medan det inte fanns någon statistisk relation mellan MAF och lönsamhet. 

Det kan tolkas som att en högre grad av MAF således bör leda till högre tillväxt. Gällande 

MAF och lönsamhet fann de alltså att det är något som inte påverkar företag nämnvärt, men 

som Lindblom et al. (2008) påpekar kan det finnas andra variabler som skulle kunna förklara 

detta. För framtida forskning uppmanar Lindblom et al. (2008) att forskare bör använda sig 

av kvalitativa metoder för att förstå MAF och hur det påverkar företag. 

 

Ett annat exempel på forskning inom MAF och påverkan på företag är Ardyan (2016), som 

även han bygger sin studie på Days (1994, 2002) teorier. Ardyan (2016) studerar små och 

medelstora företag inom möbelbranschen med hjälp av enkäter och fann stöd för flera 

intressanta hypoteser. Ardyan (2016) fann att MAF leder till bättre produktutveckling och 

snabbare produktlansering för företagen. Han finner dock att det saknas stöd för att MAF 

leder till högre prestation från företagen. När produktutveckling används som en medierande 

variabel mellan MAF och prestation finner han stöd för att MAF leder till bättre prestation, 

något som Lindblom et al. (2008) inte testade. Resultatet stärker Days (2002) teori om 

sambandet mellan MAF och framgång för företag, men öppnar upp för frågor kring hur MAF 

påverkar företag. 
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Osakwe, Chovancová och Ogbonna (2016) testade sambandet mellan MAF och lönsamhet 

inom finanssektorn och fann i motsats till Lindblom et al. (2008) att det finns ett positivt 

samband. Likt ovan nämnda studier genomfördes studien genom enkäter. Det verkar således 

finnas tvetydiga resultat gällande vad MAF kan leda till och vad det kan bero på. Vi noterar 

här det som Lindblom et al. (2008) påpekade, nämligen att det finns ett behov av kvalitativa 

studier för att bättre få en förståelse vad som är de bakomliggande faktorerna för resultaten. 

Sammanfattningsvis ser vi ett mönster av att MAF som teori har ett stöd inom genomförd 

forskning, men att resultaten vid undersökningar av olika marknader ofta saknar en förklaring 

till vad som påverkar MAF:s koppling till exempelvis lönsamhet. Vi har i vår 

litteraturgenomgång inte stött på några empiriska studier som specifikt undersökt MAF och 

spelföretag samt deras hantering av communities. 

 

2.2 Communities 
Communities är ett samlingsnamn för de digitala sociala nätverk som finns inom 

dataspelsbranschen, där användare eller spelare samlas kring ett spel eller organisation (IGI 

Global, u.å). Medlemmar i ett community har möjlighet att både ta del av andras åsikter och 

uttrycka sina egna. Det gör att communityt lätt kan bli ett forum för opinionsbildning 

gällande vissa aspekter av ett spel, hela spel eller företaget bakom spelet. Att communityt blir 

en mötesplats för spelföretagets mer hängivna spelare (så kallade hardcore-spelare) gör att 

företagen får en unik tillgång till användarnas tankar och idéer (Miller, Fabian och Lin, 

2009). Miller, Fabian och Lin (2009) redogör för vikten av att influera och övervaka 

populariteten av sina produkter hos communityt, då det indirekt kan påverka efterfrågan hos 

både befintliga och potentiella kunder. Burger-Helmchen och Cohendet (2011) poängterar att 

medlemmar i communities kan skapa en stark lojalitet mot ett varumärke, produkt eller 

företag, och hur viktigt det är för företag att ha en tydlig strategi i hur de ska hantera sitt 

community.  

 

Vi resonerar att ovan nämnda förutsättningar beror på att communities består av ledande 

användare. Med ledande användare menas användare som har behov som är generella för 

marknaden, fast de upplever dessa månader eller år före resten av marknaden (Hippel, 1986). 

De är således en väldigt viktig informationskälla. Ledande användare tenderar att dela med 

sig mycket av sina tankar och idéer, då deras tidiga förståelse för framtida behov kan påverka 

produktutvecklingen och i längden uppfylla deras egna behov (Hippel, 1986). Senare 
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forskning har visat att företag som interagerar med ledande användare ligger före 

konkurrenter inom marknadstrender och producerar mer framgångsrika produkter (Hippel, 

2005; Morrison, Roberts och Midgley, 2004). Det bör alltså leda till en effektivare 

produktutveckling och marknadsföring. Communitys är en samlingsplats för ledande 

användare (Mahr och Lievens, 2012) och således bör spelföretag som interagerar med sitt 

community kunna ta del av fördelar som är unika från resten av marknaden. Det bör även 

innebära att interaktion med communities kommer ge spelföretag en uppfattning om behov 

och trender tidigare än om företaget vänt sig till hela spelmarknaden.  

 

2.3 Analysmodell 
Den forskning som bedrivits inom MAF har redogjort för hur viktigt det är att känna av och 

förstå sin marknad (Day, 1994, 2002; Du och Kamakura, 2012; Mu, 2015; Teece, 2007), samt 

effekter det kan få på företagens framgång (Ardyan, 2016; Lindblom et al., 2008; Osakwe, 

Chovancová och Ogbonna, 2016). Företag kan tack vare sin tillgång till communities förstå 

sin marknad snabbare och enklare än många företag i andra branscher (Hippel, 2005; Mahr 

och Lievens, 2012; Miller, Fabian och Lin, 2009; Morrison, Roberts och Midgley, 2004). Att 

spelföretag kan få tillgång till information via communities som representerar marknaden, 

innebär att en begränsad avkänningsmodell som bara tittar på communities istället för hela 

marknaden kan anses rättfärdigad. Teorier inom MAF är generella antaganden om hur företag 

kan lära sig från marknaden genom de underliggande processerna Avkänning, Förståelse och 

Respons. Communities kan antas bestå av ledande användare och på så sätt representera 

spelföretagens marknad. Det är därför rimligt att anta att de tre underliggande processerna i 

MAF förhåller sig likadant inom avkänningen av communities.  

 

För att kunna analysera communities påverkan på spelföretag, har vi utifrån ovannämnda 

antaganden valt att skapa en modell som baseras på det vi kallar 

Communityavkänningsförmåga (CAF). Vi har valt att bygga CAF utifrån tidigare modeller 

av MAF, då de underliggande processerna kan antas se liknande ut. CAF kan beskrivas som 

en interaktionsprocess med communities, där spelföretag lär sig av communityt och får 

insikter om kundernas behov samt kan ge respons på dessa. Forskning som testat MAF har 

visat flera resultat där MAF har en påverkan på framgång för företag (Ardyan, 2016; 

Lindblom et al., 2008; Osakwe, Chovancová och Ogbonna, 2016), även om forskningen 

också kommit fram till olika resultat kring specifika mått som använts för att mäta framgång. 
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Då resultaten ändå kan visa på ett samband mellan MAF och framgång, har vi valt att 

inkludera i vår modell ett samband mellan CAF och framgång. De underliggande processerna 

har vi valt att kalla Communityavkänning, Communityförståelse och Communityrespons. Det 

gör vi dels för att tydliggöra att processerna är riktade mot communities men framförallt för 

att de skiljer sig mot underliggande processerna i MAF då de inte är riktade till hela 

marknaden. Spelrecensioner har vi valt som en representerande variabel för framgång för att 

kunna observera ett mindre abstrakt begrepp, som samtidigt har en stor påverkan på 

spelföretagens framgång (Ye, Law och Gu, 2009; Zhang, Ma och Cartwright, 2013). 

Sammantaget resulterar detta i vår presenterade modell, se figur 2. 

 

 

Figur 2 | Analysmodell 

 

2.3.1 Communityavkänning 

Med communityavkänning menas i modellen en process av insamlande av information från 

communities. Communityavkänning skiljer sig från marknadsavkänning i att den bara riktar 

sig mot communities. Det kan dock anses likvärdigt i informationssynpunkt, då 

informationen som hämtas kan anses representera företagets marknad (Hippel, 2005; Mahr 

och Lievens, 2012; Miller, Fabian och Lin, 2009; Morrison, Roberts och Midgley, 2004). 

Genom att regelbundet och systematiskt leta information inom communities kan spelföretag 

få en uppfattning om trender, möjligheter och vad deras kunder har för behov. Detta kan ske 

genom att till exempel ha en dialog med spelare i forum och studera vilka vidareutvecklingar 

och speltillägg spelarna vill ha eller själva producerar till företagets spel. Med speltillägg 

(även kallat mods, DLC och expansioner) menas nedladdningsbart innehåll som gör nya 

banor, vapen och uppdrag etc. tillgängliga i ett redan införskaffat spel och kan utvecklas av 

både företaget och spelarna. Communityavkänning innefattar även att anställda noterar vilka 
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frågor och områden som skapar mest debatt inom communities. Det kräver att anställda har 

ett öppet sinne och är villiga att leta efter och anpassa sig efter nya insikter istället för att 

hålla sig till en plan. Ett sätt att regelbundet hämta information från communities är att 

anställa community managers, det vill säga anställda vars jobb är att interagera med 

communities. Vi har noterat att detta är ett etablerat arbetssätt, då de flesta större 

spelföretagen har anställda med titeln community manager (Dataspelsbranschen, 2018b). Det 

kan dock skilja sig stort i antalet anställda med denna roll per företag. Den information som 

hämtas in från communities behöver dock analyseras för att kunna bidra med nytta, vilket 

leder till att spelföretag måste hantera communityförståelse för att kunna välja rätt strategi. 

 

2.3.2 Communityförståelse 

Communityförståelse avser ett sållande av den information spelföretag får in via sin 

communityavkänning. Detta sker utifrån relevans, tillförlitlighet och prioritet, följt av en 

tolkning. Informationen sätts sedan i kontrast mot tidigare kunskap och erfarenheter och 

analyseras av företaget för att kunna ta beslut kring eventuell respons. Ju mer utförlig 

analysen av information från communities är, desto mer förståelse kommer spelföretaget få 

om sina kunder (Bharadwaj och Dong, 2014). Vidare har Kostopoulus et al. (2011) funnit 

stöd för att inhämtad information från omgivningen endast kan leda till utveckling av 

aspekter inom verksamheten om den först är analyserad. Det ger en indikation på att 

communityförståelse är både en positiv och en nödvändig aktivitet för spelföretag. Genom att 

få en förståelse för den inhämtade informationen från communities, kan spelföretag således ta 

beslut som är förankrade i marknadens önskemål. Det leder i sin tur till communityrespons. 

 

2.3.3 Communityrespons 

Communityrespons är spelföretagets aktiva handlingar, baserade på den information de fått in 

och analyserat från communities. Det är alltså i detta led som den analyserade informationen 

slutligen blir till aktiv marknadsföring. Det kan exempelvis gestaltas i förändringar i 

utvecklingen av kommande spel, utveckling av tillägg och förändringar till befintliga spel 

eller produktutveckling av helt nya spel. Då communityrespons blir det slutgiltiga svaret på 

den information spelföretag får in från communities, och communities kan anses representera 

marknaden, gör vi antagandet att communityrespons bör ha en påverkan på de recensioner 

spelen får av spelarna. 
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2.3.4 Spelrecensioner 

Forskning har visat att recensioner skrivna av användare om produkter och tjänster har en stor 

påverkan på ett företags framgång (Ye, Law och Gu, 2009; Zhang, Ma och Cartwright, 

2013). Det innebär att positiva recensioner kommer leda till större framgång för företag och 

negativa recensioner leder till det motsatta. Vi har utifrån detta valt Spelrecensioner som en 

representerande variabel för framgång och vi resonerar därmed att ett spelföretags CAF har 

en påverkan på användarnas Spelrecensioner. Ett exempel på ett samband som skulle kunna 

noteras är att spelföretag får bättre spelrecensioner efter att de börjar lägga mer tid och 

resurser på CAF. Detta exempel skulle i så fall ge en indikation på att spelföretag blir mer 

framgångsrikt om de utvecklar sin CAF.  

 

2.4 Sammanfattning av teori 
Vi har sett indikationer på att communityavkänningsförmåga kan ha en påverkan på 

framgång för spelföretag, samtidigt som vi har noterat en avsaknad av forskning inom 

communityavkänningsförmåga. Vår analysmodell är således skapad utifrån forskning inom 

MAF och communities för att få en djupare förståelse för variablerna inom CAF. CAF-

modellen är dock inte skapad för en sambandsmätning mellan variablerna inom CAF. Den är 

inte heller ett försök att finna någon signifikans. Undersökningen är istället en fördjupning i 

de underliggande processerna inom CAF. Vi har valt detta tillvägagångssätt för att kunna se 

indikationer på vilken betydelse de underliggande processerna kan ha för företagens 

framgång. På så vis hoppas vi att vår flerfallsstudie skapar en större förståelse för betydelsen 

av communityhantering och kan visa på behovet av ytterligare forskning inom detta aktuella 

ämne. 
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3. Metod 

Tidigare forskning har använt sig av tvärsnittsstudier när de undersökt MAF (Ardyan, 2016; 

Lindblom et al., 2008; Osakwe, Chovancová och Ogbonna, 2016). Vi vill få förståelse för hur 

företag hanterar de olika processerna i vår analysmodell CAF och genomförde därför fyra 

intervjuer på fyra olika spelföretag. Respondenterna är community managers eller har innan 

intervjun uttryckt att de regelbundet arbetar med communityhantering. Intervjufrågorna är 

skapade för att kunna jämföra hur spelföretagen arbetar med communities idag jämfört med 

för cirka fem år sedan. För att få förståelse för vilken betydelse hanteringen har för företagens 

framgång valde vi att jämföra recensioner på företagens spel under en ungefärlig 

femårsperiod.  

 

3.1 Datainsamling 

Primärdata  

Datainsamlingen skedde genom intervjuer via dator där vi använde Skype eller liknande 

programvara för att kunna se och höra respondenten med hjälp av kamera och högtalare. Det 

gjorde att vi kunde uppfatta respondentens reaktioner via ljud samt se respondenten på 

bildskärmen. Vi kunde även notera om exempelvis respondenten uppfattat och förstått frågan 

(Bryman och Bell, 2015, s. 675). Intervjuerna med Alpha och Beta skedde på svenska och 

intervjuerna med Charlie och Delta skedde på engelska. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

den använda programvaran för att få gott om tid till transkribering, vilket underlättade analys 

av den insamlade datan. Transkriberingen bearbetades och har presenterats i tabeller som lätt 

kunde jämföras och analyseras utifrån de underliggande processerna i CAF samt utifrån ett 

tidsperspektiv, vilket har presenterats i en egen tabell. Innan varje tabell har resultatet 

beskrivits i löpande text för att tydliggöra vad respondenten menade med sitt uttalande 

angående exempelvis communityavkänning.   

 

Intervjudetaljer  

Vi valde att konstruera intervjuer som var ungefär 30-60 minuter långa, då vi märkte att det 

är en intervjulängd som de flesta respondenter kunde ställa upp på. Valet av denna 

intervjulängd gav oss lättare tillgång till respondenter som var lämpliga för denna 

undersökning. Vi använde oss av utskrivna frågeformulär där vi bockade av varje fråga under 

intervjuns gång. Intervjufrågorna skapades utifrån de underliggande processerna i CAF för att 

försöka fånga hur respondenten arbetar med communityavkänning, communityförståelse och 
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communityrespons. Vi valde att vara två personer som utförde intervjun, där vi ställde 

varannan fråga. Det gjorde att vi fick tid till att förbereda oss inför varje fråga, möjlighet att 

anpassa intervjun utifrån respondentens svar och lättare kunde ställa följdfrågor. Vi försökte 

på så vis göra en intervju som följde en röd tråd men ändå möjliggjorde att respondenten 

delade med sig av mer djupgående kunskaper och insikter. (Yin, 2007, s. 116-120). 

 

Urval  

Till att börja med läste vi på om flera spelföretag via internet. Etablerade spelföretag skriver 

ofta på sina hemsidor att de har community managers eller anställda som är ansvariga för 

communityhantering, vilket gav en indikation på vilka vi skulle kontakta. För att nå 

respondenter ringde och mailade vi personer på företagen. Vi kontaktade även andra i vårt 

nätverk som kunde sätta oss i kontakt med respondenterna (Bryman och Bell, 2015, s. 435). 

När vi fick tillgång till rätt typ av respondent (Bryman och Bell, 2015, s. 429), informerade vi 

respondenten om vår forskningsfråga, intervjulängd samt bokade in ett datum för intervju. 

Respondenterna valdes utifrån kriterierna att de arbetade som community managers eller att 

de har arbetat med communityhantering under en längre tid, samt att de arbetade på ett 

företag som funnits längre än fem år och släppt mer än två spel eller speltillägg. Vi valde 

tiden fem år för att kunna se om det skett en förändring i communityhanteringen. En kortare 

period hade antagligen inte innefattat tillräckligt många släpp av spel och speltillägg samt 

ändringar i arbetssätt för att kunna ge tillräcklig förståelse. En längre tidsperiod hade blivit 

problematiskt då dataspelsbranschen förändras i väldigt snabb takt (Dataspelsbranschen, 

2018a) och därmed kunnat ge en missvisande bild av en potentiell förändring i 

communityhantering. Vi valde att spelföretaget måste ha släppt minst två spel eller speltillägg 

för att vår flerfallsstudie skulle kunna urskilja hur CAF kan påverka spelrecensioner. De fyra 

intervjuerna skedde under olika dagar mellan datumen 10-18 december 2018.  

 

Vi valde fyra respondenter från olika företag då vi ansåg att det var tillräckligt för att skapa 

en bredare förståelse för communityhantering. Ett mindre urval hade antagligen inneburit en 

missvisande bild, då vår data hade baserats på endast en eller två personers arbetssätt och 

förutsättningar. Vårt urval gav möjlighet att kunna jämföra samt hitta mönster i 

communityhanteringen som kunde ge indikationer på vad som påverkar företagens 

spelrecensioner och framgång. Det gjorde det möjligt för oss att analysera skillnader och 

likheter. 
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Anonymisering  

Företagsinformationen anonymiserades och vi gjorde detta av flera anledningar. För det 

första var det en fråga om etik, där ett avslöjande av namn och företagsinformation potentiellt 

skulle kunna skada respondenten (Bryman och Bell, 2015, s. 134-136). För det andra kunde 

de uppgifter som efterfrågades i vår studie potentiellt avslöja känslig företagsinformation och 

anonymisering förhindrade därmed att informationen kopplades till ett specifikt företag och 

arbetssätt. Det gjorde även att vi slapp riskera att respondenterna begärde ändringar i 

efterhand om resultaten inte speglade den bild företaget eller de själva vill förmedla. 

Avslutningsvis anonymiserade vi för att få respondenter att vilja delta och vara så öppna som 

möjligt under intervjun. Genom anonymisering visste respondenten med sig att det de säger i 

intervjun inte kan kopplas till varken dem själva eller företaget. Vi valde att kalla företagen 

för Alpha, Beta, Charlie och Delta. 

 

Insamling av spelrecensioner 

Vi valde att använda oss av sekundärdata från hemsidan Metacritic och spelplattformen 

Steam där recensioner av de undersökta företagens spel och speltillägg går att finna. Både 

Metacritic och Steam låter användare recensera spel och speltillägg och aggregerar sedan 

recensionerna till ett officiellt betyg. Metacritic har en betygsskala mellan 0,0–10,0 där 10,0 

innebär att alla användare gett spelet högsta betyg. Steam har en betygsskala mellan 0–100 

procent, där ett spel som har 100 procent i betyg innebär att det fått högsta möjliga betyg från 

samtliga användare. (Metacritic, u.å.; Steam, u.å.) 

  

Steam är en spelplattform för PC, vilket innebär att spelare kan ha alla sina digitalt 

nedladdade PC-spel och speltillägg på samma ställe, samt ge recensioner på dessa. 

Recensioner kan inte ges på spel som inte spelats på plattformen. Med mer än 33 miljoner 

dagliga användare har Steam tusentals recensioner på nästan alla spel och speltillägg, vilket 

gav en god överblick över vad användarna tycker om spelen (GeekWire, 2017). Metacritic, 

som är en av världens största hemsidor för recensioner där användare får gå in och bidra med 

spelrecensioner på vilka spel de vill, har mycket färre recensioner per spel än Steam. Ett av 

de företag vi undersökte hade dock inte sina spel tillgängliga på Steam och således kunde vi 

inte enbart förlita oss på data från Steam. Vi valde därför att använda Steam som källa för 

recensioner för tre av företagen och Metacritic för det fjärde företaget. Vi valde utifrån 

Metacritics och Steams recensionssystem att utforma en tabell för att redogöra för vad vi 
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tolkat som bra och dåliga recensioner, se tabell 1. Vi utgick utifrån denna tabell när vi 

analyserade den potentiella relationen mellan CAF och spelrecensioner. 

 

Tabell 1 | Betydelse för olika spelrecensioner 

Betyg på Metacritic Betyg på Steam Betydelse 

9,0-10,0 90%-100% Väldigt positiva recensioner 

7,5-8,9 75-89% Positiva recensioner  

5,0-7,4 50-74% Blandade recensioner 

2,0-4,9 20%-49% Negativa recensioner 

0,0-1,9 0%-19% Väldigt negativa recensioner 

 

3.2 Operationalisering 

Vi baserade vår analysmodell på forskningsdesign framtagen av Lindblom et al. (2008) vilket 

i sig grundas i Days studier (1994, 2002). Day (1994, 2002) är ofta refererad till i flertalet 

forskningsstudier som undersöker MAF. Lindblom et al. (2008) har testat reliabilitet för de 

underliggande processerna i MAF (Sensing → Sense-making → Response) genom 

Cronbach’s alpha, ett erkänt test för kvantitativa studier, där de uppnått ett resultat på 0,78 

vilket anses vara en accepterad reliabilitetsnivå (Bryman och Bell, 2015, s. 169). Vår 

operationalisering baserades därför på operationaliseringen av Lindblom et al. (2008). För att 

skapa trovärdighet tog vi fram intervjufrågor med hjälp av tidigare forskning som testat MAF 

(Bryman och Bell, 2015, s. 170; Lindblom et al., 2008). Frågorna anpassade vi sedan efter 

communities och de förutsättningarna vi beskrivit i vår analysmodell. I vårt frågeformulär 

inkluderade vi även frågor som är ställda från ett tidsperspektiv. Det gjorde att respondenten 

kunde beskriva om en förändring hade skett i hanteringen av communities, vilket hjälpte oss i 

vår förståelse för hur communityhantering kan påverka framgång. 

 

Operationaliseringen och intervjuerna utformades på spelnivå istället för företagsnivå för att 

respondenten lättare skulle kunna tänka sig in i specifika situationer och inte generalisera sina 

svar genom att tvingas tänka sig en aggregerad nivå av spel och communities. Genom att 

lägga dem på spelnivå blev det lättare att förstå hur respondenten faktiskt jobbar så att vi 

kunde få en djupare förståelse för de underliggande processerna i CAF. Intervjufrågorna 
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ställdes på ett öppet sätt för att fånga de uttryck som vi valde i operationaliseringen, se tabell 

2. Det gjorde att respondenten själv kunde beskriva communityhantering utan att vi ställde 

ledande frågor. 

 

Tabell 2 | Operationalisering 

Variabel Fångas av att respondenten uttrycker: 

 
 
 
 

Communityavkänning 
 

CA1. Jag försöker aktivt uppmärksamma händelser och trender i 
mitt community 

CA2. Jag är systematisk och regelbunden i min 
informationsinsamling från mitt community�  

CA3. Jag har kunnat se trender inom mitt community innan de var 
uppenbara för resten av marknaden 

CA4. De flesta på min avdelning försöker aktivt leta efter 
möjligheter i vårt community 

  
 
 

 
Communityförståelse 

CF1. Jag har ett analytiskt tillvägagångssätt när jag tolkar 
information från mitt community 

CF2. Jag lägger mycket tid på att analysera den insamlade 
informationen från mitt community 

CF3. Jag analyserar aktivt information från mitt community innan 
produktutvecklings- och marknadsföringsbeslut tas 

CF4. Att analysera information från vårt community tillför mycket 
till produktutvecklings- och marknadsföringsbeslut 

 
 
 
 

 
Communityrespons 

CR1. Jag utnyttjar information jag får från communities om vad 
spelarna vill ha när jag tar produktutvecklings- eller 
marknadsföringsbeslut 

CR2. Jag utnyttjar information om vilka förändringar och tillägg 
mitt community utvecklar och vill ha när jag tar 
produktutvecklings- eller marknadsföringsbeslut 

CR3. En majoritet av mina produktutvecklings- eller 
marknadsföringsbeslut baseras på information från mitt 
community 

CR4. Jag anpassar mig snabbt efter den information jag får från 
mitt community 

  



 17 

3.3 Spelrecensioner som mått på framgång 
Vi valde att använda oss av spelrecensioner för att mäta framgång av flera anledningar. För 

det första är spelrecensioner lättillgänglig information som alla kan ta del av. För det andra så 

är användarna av spelen tillika kunder till spelföretagen, vilket gör att det kan antas att deras 

åsikt om spel speglar deras framtida köpvilja. Om de som köper spelen inte uppskattar 

produkten finns det stöd för att anta att kunderna inte kommer fortsätta köpa spel från 

företaget. Det skulle således leda till lägre intäkter för företaget och sämre framgång på 

spelmarknaden. Forskning har visat att det finns ett samband mellan graden av positivitet i 

recensioner och framgång för företag (Ye, Law och Gu, 2009; Zhang, Ma och Cartwright, 

2013). Det stärkte vårt antagande att spelrecensioner kunde användas som mått på framgång. 
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4. Empiri 

4.1 Beskrivning av företagen 

De fyra företagen, kallade Alpha, Beta, Charlie och Delta, skiljer sig i flera avseenden. 

Medan Alpha, Beta och Delta producerar spel till PC, Xbox och PlayStation utvecklar 

Charlie nästan enbart spel till PC. Alpha producerar framförallt actionspel, det vill säga spel 

där spelaren styr en karaktär på olika banor och försöker klara olika strider och nivåer. Beta 

producerar framförallt FPS-spel (First-person shooter), där spelaren spelar utifrån 

förstaperson och vapenhantering i spelet är avgörande för att lyckas klara banor och vinna 

mot motståndare. Företag Charlies spel är mestadels strategispel. Det innebär att spelaren 

måste använda strategiskt, logiskt och taktiskt tänkande för att styra enheter på en karta och 

vinna mot andra spelare eller datorgenererade fiender. Företag Delta producerar många olika 

typer av spel och många av spelen är FPS-spel. En majoritet av företagens spel går att spela 

med eller mot andra spelare. Utöver likheter och skillnader i spel skiljer sig företagen åt i 

flertalet andra aspekter som redogörs i tabell 3. Respondenternas arbetstitlar är olika men 

samtliga har en direkt översikt över specifika spel och insikt i hur communities hanteras inom 

deras spel. 

 

Tabell 3 | Anonymiserad information om de intervjuade företagen 

Anonymiserat 
företagsnamn 

Alpha Beta Charlie Delta 

Grundat före 2010 2000 2000 2000 

Huvudkontor Sverige Sverige Sverige USA 

Anställda < 100 100 - 1000 100 - 1000 > 1000 

Omsättning 2017 (TSEK) < 100 000 100 000 - 1 000 000 100 000 - 1 000 000 > 1 000 000 

Antal spel < 25 25 - 150 25 - 150 > 150 

Spelrecensioner 
tillgängliga via 

Steam, 
Metacritic 

Steam,  
Metacritic 

Steam,  
Metacritic 

Metacritic 

Respondentens arbetstitel Marketing 
Manager 

Customer Support 
Specialist 

Community 
Manager 

Global Community 
Manager 
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4.2 Communityavkänning 
Alpha  

Respondenten från Alpha beskriver att informationen från communityt samlas in via forum 

(se tabell 4). Diskussioner sker internt om vad communityt uttrycker för att leta möjligheter, 

de har dock svårt att prioritera vilken information de ska ta till sig (se tabell 7). En förändring 

har skett i respondentens arbetssätt i och med att företaget vuxit (se tabell 16). 

 

Beta  

Respondenten från Beta beskriver hur informationen från communityt samlas in via ett 

regelbundet läsande på flertalet forum (se tabell 4). Det sker även en systematisk och 

regelbunden informationssamling via gruppinsats av moderatorer (se tabell 5). Med hjälp av 

den insamlade informationen kan respondenten ofta förutspå spelrecensioner innan spel har 

släppts (se tabell 6). Informationen är av stort värde och företaget letar ständigt efter nya 

möjligheter inom communityt (se tabell 7). Dock behöver information kompletteras med 

hjälp av statistik då det finns risker med att lyssna för mycket på communityt: “Sen kan det 

finnas minoritetsgrupper som är fruktansvärt högljudda inom ett community [...] Läser man 

på våra forum så är 50 % av communityt [den här typen av spelare] medan det statistiskt mätt 

är cirka 17 %. Men det låter inte så när man läser.” Respondentens arbetssätt har inte 

förändrats sedan hens start. Innan respondenten började förlitade företaget sig för mycket på 

statistik vilket även det skapade problem då den ansvariga för communityt drog för stora 

slutsatser utifrån informationen (se tabell 16). En anekdot som respondenten berättar om 

communityavkänning är när en konkurrent till Beta tog till vara på åsikter i företaget Betas 

community, förfinade dessa idéer och skapade ett eget nytt spel. Enligt respondenten blev 

spelet väldigt populärt. 

 

Charlie  

Respondenten från Charlie beskriver att kopplingen till communityt genomsyrar hela 

företaget (se tabell 7). Arbetet går ut på att vara väldigt aktiv i flertalet forum, speciellt efter 

släpp av spel och speltillägg (se tabell 4). Respondenten läser på forum 1-2 timmar dagligen 

och antecknar viktiga saker (se tabell 5). Informationen från communityt hjälper företaget att 

upptäcka och ta vara på positiva trender. Informationen hjälper även till att undvika att 

negativa trender sprider sig till resten av marknaden. Respondenten är dock tydlig med att 

communityt endast representerar en liten del av alla spelare: ”The truth is that they represent 
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roughly 5-10 % of our users as a whole”. Det gör att företaget hela tiden måste avväga hur 

mycket de ska lyssna på communityt. Det har skett en förändring i arbetet. Idag arbetar 

respondenten mer proaktivt än tidigare och i takt med att företaget växer krävs en mer 

systematisk communityhantering. Det innebär också att företaget måste förlita sig mer på 

utvecklarnas vision (se tabell 16). 

 

Delta 

Respondenten från Delta beskriver att insamling av information sker dagligen via flertalet 

forum och plattformar (se tabell 4). Informationen sorteras systematiskt för att se om 

företaget gör någonting bra, dåligt eller behöver ändras (se tabell 5). Informationen används 

även för att leta förbättrings- och utvecklingsmöjligheter av spelet (se tabell 7). Respondenten 

beskriver en förändring i arbetssätt, till stor del på grund av framväxten av Youtubers och 

streamers samt att företaget blivit så stort att de behöver arbeta mer proaktivt (se tabell 16). 

 

4.2.1 Tabeller med citat om communityavkänning 

I tabellerna nedan har vi samlat citat som på ett representativt sätt visar hur respondenterna 

har beskrivit sin attityd till de påståenden som vi skapat för att fånga communityavkänning. 

 

Tabell 4 | Citat som kan kopplas till operationaliseringen CA1 

Företag CA1. Jag försöker aktivt uppmärksamma händelser och trender i mitt community 

Alpha “Jag försöker hänga en del på Reddit [...] och alla är på våra forum på Reddit och hänger och lyssnar på folk, 
kanske utan att synas men vi läser av communityt och hänger anonymt på många ställen och tar in saker.” 

Beta “Jag försöker först skapa mig ett eget intryck. Det är egentligen bara att man läser allting, går in i patchnote 
kommentarer, man går in och läser de mest diskuterade trådarna. Ibland går man in på ’suggestions and 
feedback’ och då säger en person en sak men man behöver kanske inte titta på den. Är det någon tråd som har 
hundra svar så är det kanske någonting många har tänkt på och många som tycker det är en bra idé. Så jag 
försöker bilda mig själv en uppfattning.” 

Charlie “We are present on the forum, posting the developer diaries. We have the DLC:s posted and after that we 
usually stay for an hour or two on the thread. I go there regularly during the week to see how the community 
is varying. If everything is on fire and people are complaining on elements of the DLC, for example in one 
game we had this situation with our latest DLC and the community were not pleased with the map updates. In 
that case, we make sure to listen to the community.” 

Delta “So, we look at all of our channels and understand where our players digest information [...] Basically I am 
the liaison between our players, our community, and the player base and our internal teams [...] When our 
player base has specific feedback around a particular part of the game or a promotion or anything that has to 
do with the ecosystem of our franchise, I send that along to our marketing or development teams for us to 
highly consider improving our processes.” 
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Tabell 5 | Citat som kan kopplas till operationaliseringen CA2 

Företag CA2. Jag är systematisk och regelbunden i min informationsinsamling från mitt community�  

Alpha Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 

Beta “Jag samlar in information via en gruppinsats men jag försöker först skapa mig ett eget intryck [...] Sen kollar 
jag upp med moderatorerna, då jag inte tycker det räcker att det är en person som sitter och bestämmer vad 
som är viktigt [...] Man måste kunna läsa mellan raderna och det är därför jag läser varje dag, för det funkar 
liksom inte att läsa en gång i veckan. Då får man inte helhetsintrycket, utan man får bara det som är viktigast 
den dagen.” 

Charlie “I set aside 1-2 hours every day on the forums where I just stay there, look at the threads, put down a few 
notes, and try to see what works and what does not work.” 

Delta “I have a team as well as myself, we engage on forums, Reddit, Discord, and Twitter, we consider those our 
core channels, and we visit them on a daily basis [...] And we distill that information down at the end of the 
day, and communicate that out to our teams, and in that way, we can actually shift or confirm that we are 
doing something right.” 

 

Tabell 6 | Citat som kan kopplas till operationaliseringen CA3 

Företag CA3. Jag har kunnat se trender inom mitt community innan de var uppenbara för resten av 
marknaden 

Alpha Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 

Beta “Jag tror jag kan med ganska stor pricksäkerhet sätta en review score [spelrecension] på ett DLC innan det 
släpps och säga om den kommer landa på 90, 80 eller 70 %, beroende på vad jag ser. Men det får man via 
erfarenhet, så man måste sitta i communityt och läsa och se vad de tycker om.” 

Charlie “We released an expansion that focused on Region A. This region has been a topic that was demanded over 
and over and over again. We have quite a strong community from Region A and actually dedicated forum for 
their language which is is very useful. So, we picked up Region A [...] We try to listen and see what are the 
trends, that is for sure.” 

Delta Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 

 

Tabell 7 | Citat som kan kopplas till operationaliseringen CA4 

Företag CA4. De flesta på min avdelning försöker aktivt leta efter möjligheter i vårt community 

Alpha ”Vi vet att folk vill ha massa saker men det är omöjligt för oss att göra vissa saker. Det är ofta många 
diskussioner internt hela tiden där vi pratar om vad communityt vill och saker som vi vill göra. Vi har ju 
jättemycket saker som vi vill göra som vi vet att communityt efterfrågar men vi kan inte prioritera de sakerna 
för det är andra saker som är viktigare. Det är ganska svårt”. 

Beta “Man ser ett stort värde i dels i att man har en kundbas i communityt, så man vill leverera vad de vill köpa helt 
enkelt om man ska vara så krass. Sen beror det på vart man tittar i ledet. Produktion är ju intresserade av vad 
de tycker om att spela och andra personer är ju intresserade av andra saker.” 

Charlie “I think staying connected to your fan base is essential and something that Charlie have been very good at. I 
think this is something all my teammates shares, because even though we might develop into a more strategic 
role, we need the community. Because it is super important to see what our community thinks of our games.” 

Delta “So, we pull all these sources together and that’s how we make informed decisions on what we need to do 
next [...] We are always looking to improve it because it is a strong benefit for both development and our 
players so evolution is key to those changes”.  
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4.3 Communityförståelse 
Alpha 

Respondenten från Alpha beskriver att analys av informationen från communityt tillför 

mycket för produktutvecklings- och marknadsföringsbeslut (se tabell 11). Dock används lite 

tid för att analysera informationen från communityt då företaget saknar resurser. Tidigare 

hade företaget inget community då det var nystartat, detta har förändrats. Förändringen har 

skett framförallt i samband med det senaste släppet av Alphas spel, vilket var det andra spelet 

i en framgångsrik spelserie. Nu finns en ambition om att lägga mer tid på analys av 

informationen från communityt (se tabell 16). 

 

Beta  

Respondenten från Beta beskriver hur informationen från communityt bearbetas: “För det 

mesta inte alls. För det mesta läser jag bara, för ofta om jag inte vet vad jag är ute efter så är 

det ingen poäng att skriva ned saker. Det används liksom inte om jag inte vet att jag har 

användning för det”. Samtidigt måste respondenten lägga mycket tid på att läsa information 

från communityt för att kunna “läsa mellan raderna”, då en tolkning och prioritering måste 

göras av information som samlas in för att kunna förstå vad communityt vill (se tabell 9). För 

att undvika en felaktig bild av läget och för att kunna fatta rätt beslut måste informationen 

från communityt analyseras (se tabell 10). Analys av information innan beslut fattas om 

produktutveckling och marknadsföring kan får stora positiva effekter på spelen i fråga (se 

tabell 11). Analys av informationen från communityt sker konsekvent enligt respondenten. 

Respondentens föregångare har däremot inte lagt lika mycket fokus på att analysera 

information från communityt utan istället förlitat sig på statistik (se tabell 16). Enligt 

respondenten drogs då alltför stora slutsatser på enbart statistiken. 

 

Charlie 

Respondenten från Charlie beskriver att informationen från communityt sorteras, tolkas och 

dokumenteras (se tabell 8). Tiden som läggs på analys är 30-60 minuter per dag och 

sammanfattas i en veckorapport (se tabell 9). Arbetssättet har nyligen implementerats (se 

tabell 16). Tidigare rapporterade community managers sina upptäckter i communityt 

muntligen och mycket glömdes då bort, varpå de nu implementerat ett mer systematiskt 

arbetssätt. Att analysera information från communityt på detta vis har gett flera positiva 

effekter på beslut som fattas enligt respondenten. Analys föregår i princip alltid beslut som 
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gäller spel (se tabell 10). På frågan hur viktigt det är att analysera information innan beslut 

anger respondenten en åtta på en tiogradig skala, det vill säga väldigt viktigt (se tabell 11). 

För några år sedan ansåg man på företaget att det var en nia, alltså ännu viktigare: “I think 

this stands for the fact that we are growing bigger, bigger and bigger. We really want to keep 

engaging with the community, but still we need to stay more with our vision, because since 

we are growing there are so much at stake. We cannot solely rely on the community.”  

 

Delta 

Respondenten från Delta beskriver ett systematiskt arbetssätt. Dagliga rapporter skapas av 

bearbetad information från communityt vilket följs upp och sammanställs i mer övergripande 

veckorapporter (se tabell 8). Analys är av största vikt för att inte feltolka informationen eller 

fatta ett ogrundat beslut på magkänsla (se tabell 9). Vid upptäckt av utbredda negativa åsikter 

läggs mycket tid på att analysera informationen innan en eventuell ändring sker (se tabell 10). 

Respondenten arbetar proaktivt i en Community Test Environment (CTE). Spelare från 

communityt testar ändringarna i spelet som företaget tänkt utföra. Först efter att spelarnas 

åsikter från CTE:n analyserats släpps de nya spelen eller speltilläggen för resten av 

marknaden (se tabell 11).  

 

4.3.1 Tabeller med citat om communityförståelse 

I tabellerna nedan har vi samlat citat som på ett representativt sätt visar hur respondenterna 

har beskrivit sin attityd till de påståenden som vi skapat för att fånga communityförståelse. 

 

Tabell 8 | Citat som kan kopplas till operationaliseringen CF1 

Företag CF1. Jag har ett analytiskt tillvägagångssätt när jag tolkar information från mitt community 

Alpha Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 

Beta Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 

Charlie “You go through the pages and then you look at the feedback and take few notes of the feedback and 
suggestions and gather it in a document. At the same time, you try to make sense of what is being said” 

Delta “We create daily reports, so really bite sized information and we call them headlines [...] and we also provide 
a weekly report and that is much more holistic report, that is our top three in positives and top three in 
negatives.” 
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Tabell 9 | Citat som kan kopplas till operationaliseringen CF2 

Företag CF2. Jag lägger mycket tid på att analysera den insamlade informationen från mitt community 

Alpha Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 

Beta ”Det tar väldigt mycket tid med communityt bara att läsa på morgonen och gå in och läsa tar ju halva dagen 
om man ska in och se vad folk är ute efter. Det måste man nästan in och göra om man vill ha ett hum om vad 
folk pratar om, för man får ju sålla ut cirka 70 % av vad folk säger på communityt tyvärr.” 

Charlie “I think analyzing takes, after gathering all the information within my notebook and documents, maybe 30-60 
minutes to process. Depending on if I have the time or a certain task or crises management task gets in 
between, it could take about a week to craft a correct report. Usually it is done weekly. I try to keep it updated 
every day. Depending on the urgencies during the day, it might take a week.” 

Delta “It is very important that we take our time and not making a hasty decision based on your gut feeling”.  

 

Tabell 10 | Citat som kan kopplas till operationaliseringen CF3 

Företag CF3. Jag analyserar aktivt information från mitt community innan produktutvecklings- och 
marknadsföringsbeslut tas 

Alpha Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 

Beta ”Det är jätteviktigt. Att kunna läsa mellan raderna på vad ett community vill ha egentligen är fruktansvärt 
viktigt. Att kunna läsa sig till om: vill de ha de här sakerna de föreslår [...] Man måste kunna läsa mellan 
raderna, och det är därför jag läser varje dag också, för att det funkar inte att liksom gå in och läsa en gång i 
veckan. Då får man inte det här helhetsintrycket, utan man det som är viktigast den dagen. Vi kanske hade en 
patch och så finns det några buggar och då verkar det som att allt är mardrömmar, men det är det inte utan det 
är bara att det var en dålig dag. Är man inne i den här världen hela tiden, då får man ett ganska bra 
helhetsintryck om hur det går för spelet och hur spelarna spelar och vad de tycker är kul och vad de inte tycker 
är kul.” 

Charlie “I think it was two months ago the game director of the Charlie game came and said to me: ‘By the way we 
are looking at improving this region in the next expansion, would you mind creating a thread or answering this 
thread in order to gather suggestions from the community to see what could be done with it.’ So, this is 
something super important.”  

Delta “We also bring in a lot of our worldwide customer experience, the support team reports, that is that source of 
truth and that is where that goes out wider out to our teams. And the we make decisions based of the data that 
is coming in. So, if that’s a big negative that week we are going to take a closer look at that and seriously 
consider making changes back or rebalance another weapon to find that equilibrium.”. 
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Tabell 11 | Citat som kan kopplas till operationaliseringen CF4 

Företag CF4. Att analysera information från vårt community tillför mycket till produktutvecklings- och 
marknadsföringsbeslut 

Alpha “Vissa saker snappas upp av ganska många här och så blir det diskussioner internt och så märker man, då får 
man ju liksom ta möten och liksom besluta, är det här valid feedback? Är det någonting som faktiskt påverkar 
många eller som faktiskt många vill ha? Och hur enkelt är det för oss att implementera eller tillmötesgå 
feedbacken? För ibland är det helt omöjligt att faktiskt göra någonting åt, ibland kanske communityt vill ha 10 
nya vapen, det är ju inget vi kan göra hur som helst [...] Till nästa spel tror jag att vi självklart kommer kolla 
på vad folk gillar i Alpha-spelet 2 vad som är populärt och vad folk spelar, klass i karaktär, hur banor funkar 
allt möjligt faktiskt. Jag vet faktiskt inte exakt. Men eftersom vi släppte Alpha-spelet 2 nyligen så har vi ju 
redan börjat kolla på nästa spel såklart” 

Beta ”Så det var bara ihopsamling av väldigt spridda trådar egentligen och så tänker man ’det verkar som 
helhetsbilden av alla de här förslagen där folk ber om lore och story och bakgrund och mer information, det 
låter som att de vill ha mera story från Beta-spelet 2 och en bättre ihopknuten story från Beta-spelet 2’. Det 
gissade vi då i förra året och det visade sig vara sant och verkligen svarade väl till att vi började knyta ihop 
storyn och ta den på väldigt mycket större allvar.” 

Charlie “From a scale from 1-10, I would say analyzing information from the community is an 8, as being very 
important when developing a game or expansion” 

Delta “So, what we did was to introduce the CTE, the Community Test Environment, [...] and that allowed us on the 
daily, on the fly, to roll out changes and in an isolated environment that is away from production from paying 
players and get feedback. So, we mobilized our community to check out our latest build, ‘hey, we introduce 
mayor changes to the way the playing is handled, go check it out this week it is on the CTE, we are going to 
gather in game data that is not visible to players [...] we are going to take that data together and then we are 
going to make those changes, then we are going to reintroduce a revised build on that CTE’. And once 
everyone is happy internally with development, and with our players. Then we roll that out to the public.” 

 

 

4.4 Communityrespons 
Alpha 

Respondenten från Alpha utnyttjar informationen från communityt vid marknadsförings- eller 

produktutvecklingsbeslut, dock inte så mycket som respondenten vill. Detta beror på tids- 

eller resursbrist samt att communityt utvecklats snabbare än communityhanteringen (se tabell 

12). Respondenten ger ett tydligt exempel på när hen utnyttjat information och uppfyllt 

communityts önskan gällande en betallösning för speltillägg (se tabell 13). Ett annat exempel 

handlar om känslan och balansen i spelet: “Där märker man ganska snabbt hur communityt 

tycker att någonting är. Att något vapen är för starkt eller för svagt, eller att det är 

oanvändbart eller svårt att sikta med eller något sånt. Sånt lyssnar vi på ganska mycket. Sen 

försöker vi tweaka det utifrån datan som vi samlar in”. Dock är det inte en majoritet av 

besluten som baseras utifrån informationen från communityt: “Ja du, jag skulle inte säga det 

är jättehögt, max 5 kanske på en 10-gradig skala. Vi vill ju liksom, skulle vi bara lyssna på 

communityt och utan något slags konsensus tror jag inte det blir något bra. Vi måste ju ha 

våran vision och göra det vi tror på och sen kan vi ju hoppas att det är någorlunda rätt, sen 

kan man ju tweaka detta. Men vi lyssnar men jag skulle inte säga att de styr vad vi gör”. De 
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beslut som tas utifrån communityt förverkligas relativt snabbt, oftast inom någon vecka om 

det är möjligt (se tabell 15). 

 

Beta 

Respondenten från Beta beskriver ett lyckat exempel när informationen från communityt 

utnyttjats (se tabell 12). Dock har antalet beslut som baseras på communityt förändrats de 

senaste åren. I början gjordes i princip allt som communityt ville (se tabell 16). Idag utvecklar 

företaget framförallt spel baserat på utvecklarnas vision och statistik om spelen. När 

respondenten tillfrågas hur många beslut som baseras på communityt idag utifrån en skala 1–

10 svarar hen: “Inte mycket, två. Alltså de är alltid i åtanke och man vill alltid att communityt 

ska tycka om det [...] Men samtidigt kan man inte [ta alla beslut baserat på communityt]. Det 

finns absolut något som heter ’lyssna för mycket’, för ibland vet inte folk vad de snackar om. 

De tror de har en jättebra idé men den idéen matchar inte med det spel man har.” 

 

Charlie 

Respondenten från Charlie beskriver något som de kallar för “the crowd pleaser”, ett exempel 

där företaget gjorde allt för att uppfylla communityts önskan om ett speltillägg och där 

spelarnas mottagande blev väldigt positivt (se tabell 12). Vanligtvis tar dessa önskade 

ändringar tid att utföra till skillnad från “buggar” i spelet, vilket kan åtgärdas relativt snabbt: 

“There are just some suggestion that are very demanded by the community that we will just 

set aside because it is simply not possible to add it in this game. So perhaps if one day we 

start developing the next game in the game series, which we are not for now and we won’t 

work on for a very long time, it is only then, because we will start from scratch and then we 

will be able to incorporate these elements. So, this is stuff we cannot tell the community 

unfortunately. If we start saying ‘oh by the way, when we will start developing this game we 

will add your suggestion’, because it is so far away and you cannot make idle promises. This 

is something we do not want to make with the community.”  

 

Spelutvecklarna är ofta själva inne forum. Det gör att deras syn på vilken riktning spelet ska 

ta ofta direkt påverkas av communityts förslag på ändringar (se tabell 13). Respondenten 

uttrycker att de försöker finna en balans mellan utvecklarnas vision och communityts. 

“Basically, we try to find this middle ground where our vision is aligned with community. 

We are still bearing in mind that, our vision will nearly always prevail compared to the 

community stand-points, because it is also important that we create the games that we want to 
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play too, and this is very important to us too. It is super important to listen to the community 

and to find that middle ground. If we can keep that pace that is super fine, if it turns a bit too 

much from that vision, well depending on what the community say, we might prioritize the 

vision, and if the community sentiment is actually right and we realize that, we will listen to 

the community.” Information från communityt, som anses implementerbar, kan variera stort i 

när den implementeras: “Acknowledging that something was said by a user, acknowledging 

that there is an issue and try to find a solution. So usually the solution is not really short term, 

it is really long term. Because, when you have a DLC coming up the game is already done, 

because we can’t do any tweaks. But the work is making sure changes can be implemented in 

the game later on or at least making sure that the developers have heard the concern 

basically.” Totalt baserar 30-40 procent av alla beslut på information från communityt. 

 

Delta 

Respondenten från Delta beskriver ett stort värde i Community Test Environment. Det gör att 

hen kan utnyttja information från communityt innan beslut ska tas inom produktutvecklings- 

eller marknadsföringsbeslut (se tabell 12). Det krävs en balans i hur mycket företaget ska 

lyssna på communityt och produktutvecklarens vision (se tabell 13). Samtidigt krävs en 

balans i hur mycket statistik från spel som ska utnyttjas: ”I have always told my teams to be 

data informed, don’t be data driven. If you are data driven then you really just get one side of 

the coin, you need the whole story. So, it is important to pull the hardcore data so the number 

of people that for example are dying in a specific area at an alarming rate, you cannot just go 

make changes to that area because people are dying. What you need to do is to have a context 

as to why people are dying. So, use the data, say ‘that is a red flag, let us look more at that. 

Now let us go to the communityt, what are they saying, why are they dying more?’ So, it is 

important to be data informed but also make a holistic contextual decision based on the 

community as well, instead of just looking at one source.”   

 

Gällande antalet beslut som tas baserade på communityt säger respondenten från Delta att det 

är “50/50”. Communityt har ofta mycket bra att tillägga. Ibland behövs dock ett beslut tas och 

i efterhand förklaras för användarna varför det är ett bättre beslut än det communityt föreslog. 

Beslut som baseras på communityt tar ofta lång tid att implementera på grund av företagets 

storlek där många avdelningar måste vara med för att realisera beslutet. Största förändringen i 

communityhanteringen är att community managers på företaget idag har mer att säga till om: 
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”I just think we have more importance on community management as we now sit at the table. 

So now we are very much part of the conversation rather than after the fact.” 

 

4.4.1 Tabeller med citat om communityrespons 

I tabellerna nedan har vi samlat citat som på ett representativt sätt visar hur respondenterna 

har beskrivit sin attityd till de påståenden som vi skapat för att fånga communityrespons. 

 

Tabell 12 | Citat som kan kopplas till operationaliseringen CR1 

Företag CR1. Jag utnyttjar information jag får från communities om vad spelarna vill ha när jag tar 
produktutvecklings- eller marknadsföringsbeslut 

Alpha “Alla här tror att communityarbetet är väldigt viktigt. Men vi har liksom inte haft tiden eller resurserna eller 
prioriteringarna kanske till att göra det bästa av det. Det är ju någonting vi jobbar på [...] Jag tror att efter 
spelsläppet har det blivit ännu viktigare på ett sätt. Vi blev ju förvånade över att vi sålde så snabbt, det blev ju 
väldigt många som helt plötsligt började prata om spelet i våra kanaler och forum, Reddit osv. Det var ju lite 
explosion kan man ju säga, vi hängde inte med. Det är ju inte förrän nu vi känner att vi börjar komma ikapp 
lite”. 

Beta “Vi hade ju hela Beta-spelet 2 avslutningen som ju var någonting som vi hoppades och trodde att communityt 
skulle tycka om, men det var egentligen en minoritet av communityt som hade bett om att vi utvecklar vår 
story i spelet [...] men går ni in och kollar på Beta-spelet 2:s store page och kollar på senaste recensioner tror 
jag vi ligger på 97% nu. Det var för att vi knöt ihop storyn” 

Charlie “For instance, the expansion we just released for this game. This expansion is explicitly labeled in our 
documents as ‘the crowd pleaser’, because we decided to really go deep into the community wish list and try 
to find wishes they always have had and go through them [...] We were like: This stuff we can do and we can 
make an expansion with it. So, we released the expansion and people were super pleased. I think as a fan that I 
have never seen that much hype around an expansion.” 

Delta “So, what we did was introduce the CTE, the Community Test Environment, [...] and that allowed us on the 
daily, on the fly, to roll out changes and in a isolated environment that is away from production from paying 
players and get feedback. So, we mobilized our community to check out our latest build, ‘hey, we introduce 
mayor changes to the way the playing is handled, go check it out this week it is on the CTE, we are going to 
gather in game data that is not visible to players [...] and then we are going to make those changes, then we are 
going to reintroduce a revised build on that CTE’. And once everyone is happy internally with development, 
and with our players. Then we roll that out to the public.” 
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Tabell 13 | Citat som kan kopplas till operationaliseringen CR2 

Företag CR2. Jag utnyttjar information om vilka förändringar och tillägg mitt community utvecklar och vill ha 
när jag tar produktutvecklings- eller marknadsföringsbeslut 

Alpha “Utifrån senaste DLCn som vi släppte i förrgår kan man ju dra ett exempel, eller vårt första DLC som kom ut i 
augusti. Där kunde man spela alla banor utan att köpa DLC:t så man kunde egentligen bara gå in på quickplay 
och spela dem även fast du inte ägde dem [...] Då blev blev det ju många som köpt DLC:n ’Men vafan jag har 
ju betalat pengar för det här, vart är liksom värdet?’ och vi ser hellre att folk köper, att folk känner det, än att 
de köper det och att det då inte var värt det. Vi gjorde om systemet till att likna ettan [...] Och många är väldigt 
glada att vi gick tillbaka till det [...] I det stora hela skulle jag säga att communityt är glada att vi gjorde så.” 

Beta Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 

Charlie “I think developers are very present on the forums. Sometimes some of them are better community managers 
than some community managers. But most of them are heavily present on the forums, so usually our vision 
aligns [regarding what should be implemented in the games from the mods]. Cause trends that we have seen 
and witnessed, they will have too. Sure, we are more dedicated on the forum so we have feedback and input to 
manage and bring something to the table that they might have missed. But overall it rarely happens that we are 
not on the same page” 

Delta “Well, a lot of the time we already have DLCs figured out, and that is a part of the product road map [...] So 
we have to carefully balance our vision as developers. And how we want to see the product evolve, we have to 
balance the ability to market it properly and build some excitement around something that people want to 
spend money and time in and then we need a balance what our players expect and how we innovate with in 
the industry. So, as you see and you can imagine, is quite the sensitive fulcrum point which we have to 
balance all of that.” 

 

Tabell 14 | Citat som kan kopplas till operationaliseringen CR3 

Företag CR3. En majoritet av mina produktutvecklings- eller marknadsföringsbeslut baseras på information 
från mitt community 

Alpha Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 

Beta Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 

Charlie Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 

Delta Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 

 

Tabell 15 | Citat som kan kopplas till operationaliseringen CR4 

Företag CR4. Jag anpassar mig snabbt efter den information jag får från mitt community. 

Alpha “Det är ganska snabbt, beroende på vad det är, kollar man liksom utvecklingstid och test och sånt här så tar 
det några veckor, realistiskt sätt som snabbast, om det är någon panik grej, något som är trasigt eller så då är 
det under en vecka. Men är det att vi ska ändra något eller fixa någonting då måste vi ju samla in tillräckligt 
med data under en längre period än några dar att det faktiskt är så. Får det bekräftat så det inte är något 
enstaka fall eller personlig åsikt som någon har.” 

Beta Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 

Charlie Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 

Delta Respondenten uttryckte inget som stämmer med påståendet. 
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4.5 Förändring i arbetssätt under den senaste femårsperioden  
Respondenterna fick flera frågor gällande hur deras arbetssätt förändrats över en tidsperiod på 

cirka fem år. De respondenter som varit på företaget kortare tid fick berätta om förändringen 

under den tid de varit där och även om de har vetskap om hur det fungerade på företaget 

innan de började på sin nuvarande position. Nedan är en tabell sammanställd med citat som 

beskriver en förändring i arbetssätt. 

 

Tabell 16 | Citat som kan kopplas till en förändring i arbetssätt 

Företag Förändringar i arbetssätt under den senaste femårsperioden 

Alpha ”Jag har bara varit med och släppt Alpha-spelet 2. Men jag vet att det fanns väl ett marknadsteam [vid Alpha-
spelet 1] men ändå inte. Det var ju ett mindre företag på den tiden. Det fanns ett supportforum och det fanns 
Reddit och så här, men det var egentligen bara två personer som jobbade på det då. Jag skulle säga att vi har 
ett mer fokuserat team på communitybiten idag än vad vi hade då [...] Det är inte förrän nu vi känner att vi 
börjar komma ikapp lite.” 
 
”Jag har kunnat lugna ner lite själv på den biten [insamling av information från communityt], för nu har jag ett 
annat slags team. Vi har växt med två-tre personer. Vi har bland annat en content-manager som är väldigt 
lyhörd och inne och kollar saker, och agerar på saker och postar och sådär. Och vi har även fått in en 
supportperson som har kunnat avlasta rena support-frågor som egentligen tar mest tid. Så vi kan fokusera 
mycket mer på att kommunicera med communityt än vad vi kunnat förut.” 

Beta “Vi hade problem där den som bestämde över communityhanteringen bara tittade på statistiken. Han drog för 
stora slutsatser från den. Det går inte att göra så [...] Jag tror, eller vill tro i alla fall, att jag gjort det mer 
’städat’ än det var tidigare. Då jag hoppade in var det en period då min föregångare inte hunnit göra så mycket 
[med communityt] och man hade inte riktigt någon koll.” 
 
“[Vårt communityarbete] har blivit bättre med tiden. Beta-spelet 1-hanteringen var ju mycket simplare, då 
hade inte Steam de verktygen de har idag [...] Men det har utvecklats och det har ju även utvecklats beroende 
på vem som var ansvarig för communityt. Alltså i stilen man behandlar communityt. Person A var mer av en 
säljare, snackade mer företagsmässigt med spelarna, men gick inte och svarade på trådar på forumen, Reddit, 
social media och allting. Person B var egentligen den jag tyckte var bäst som community manager för att hen 
var väldigt vänlig och samtalande med communityt. Mycket var bara att hen hängde och snacka [...] Hen 
gjorde sig tillgänglig, snackade mycket och så la hen mycket fokus på att svara lite här och där” 
 
“Nu blev ganska mycket bortglömt mellan Beta-spelet 2 och Beta-spelet 3 tyvärr. Men visst finns det lärdom 
att hämta, det är bara att någon måste komma ihåg det. Vissa saker kan ju verka ganska oviktiga för stunden, 
men som visar sig senare vara en bigger deal än vad man tänkte att det var.” 
 
“Under Beta-spelet 1:s början, då det var tjugo personer på kontoret, så gjorde de väl i stort sett allting som 
communityt ville [...] Nu är vi betydligt fler och har en betydligt lugnare process och allting är mycket mer 
uppstyrt. Man tar ju alltid communityt i åtanke, men nu kan man bestämma sig för vad man är ute efter 
egentligen.” 

Charlie “The community has not really changed, but to be completely honest I think that as Charlie moves and grow, 
in time we certainly see new people on our forums that are more in laid-back position. They interact less and 
they view more than they interact, with the threads or with the developers.” 
 
“Our methods of measuring community sentiment are heavily changing in the current environment, because 
we are trying to find tools that will allow us to move a bit away from gathering community sentiment. Rather 
than being reactive to let us say a thread that does not go well on the forum, the goal would be to have these 
tools that automatically gage sentiments and we can then be less reactive and more proactive about these 
trends.” 
 
“Before I joined we had oral community-sentiment reports and during weekly meetings we and marketing met 
with the developers. But we did not have a written trace of the community sentiment. Which is something we 
are now doing with reports, and it is extremely useful because you do not forget something really important.” 
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“We really want to keep engaging with the community but still we need to just stay more with our vision, 
because since we are growing there is so much at stake, we cannot solely rely on the community in our forums 
[as we did before]. “ 

Delta ”Five years ago, yeah it has changed, so when I was joining the company, we didn’t have a game changer 
program. So that evolved over that first year and it has evolved since then, because game changers are made 
of youtubers, streamers, core community members and they need changes as landscape change […] now, the 
fundamentals have not changed.” 
 
“...we also need to understand the limitations or capabilities on the development side, so that we can be better 
informed on how to communicate and understand what the longer-term impact are on the decisions we make. 
So, community managers have evolved over the years as being a jack of all trades and it is important for the 
company to understand that.” 
 
“Five years ago, I would say our company knew we needed the community, because we have communities 
around out products but I do not think they knew quite how important it was five years ago. How important 
community managers can be on both the marketing and developing side of the organization [...] we have had 
much more stake in important decisions that we make as a company.” 
 
”I just think we have more importance on community management as we now sit at the table. So now we are 
very much part of the conversation rather than after the fact.” 
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4.6 Spelrecensioner 
Vi har sammanställt alla spelrecensioner gjorda via Steam eller Metacritic för de spel och 

speltillägg som respondenterna har insikt i. Datan har hämtats in för de senaste fem åren plus 

innevarande år. Spel eller speltillägg som respondenterna inte hade någon insikt i har sållats 

bort. Spelrecensionerna har kategoriserats enligt tabell 1 och sedan har vi genererat ett 

snittbetyg per år och spelföretag. De genomsnittliga recensionerna har sedan sammanställts i 

ett linjediagram, se figur 3. Det gör att vi kan notera förändringar över tid och se mönster 

företagen emellan. I vår undersökning kan vi notera en volatil trend mellan 2013-2018 och en 

nedåtgående kurva i hur väl spelen mottas av spelarna för Alpha, Beta och Delta sedan 2016. 

Charlie däremot har fått ett konsekvent mottagande under de senaste åren, med en svag 

uppgång under 2018. Beta och Deltas kurva följer båda ett liknande mönster, där en negativ 

trend vändes till att sedan dala brant från 2016. Alpha, som har släppt många färre spel än 

resterande företag, hade en stark uppgång under 2015 med positiva recensioner, för att sedan 

gå tillbaka till blandade recensioner följande år. 

 

   

Figur 3 | Utveckling av genomsnittliga spelrecensioner 2013-2018 
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5. Analys 
Communityavkänning 

Resultatet indikerar att de undersökta företagens communityavkänning varierar då företagens 

storlek och erfarenhet spelar in i communityhanteringen. Ett exempel är Alpha som säger sig 

ha svårt att finna tid och resurser att för att kunna satsa på communityavkänning. Det finns 

dock fortfarande många likheter i hur företagen känner av communityt. Framförallt används 

flertalet etablerade forum av företagen för informationsinsamling. Utöver detta arbetar 

företagen på olika sätt, där företaget Delta exempelvis använder sig av sin CTE för att på ett 

proaktivt sätt uppmärksamma vad communityt vill. Det visar att företagets 

informationsinsamling förändras när communityt och företaget växer. Något som tas upp i 

teorin men som saknas i vår analysmodell är avkänning av konkurrenter. Detta ger företaget 

Beta ett exempel på då en konkurrent till företaget tog till vara på åsikter i företaget Betas 

community, förfinade dessa idéer och skapade ett nytt spel. Detta spel blev sedan en succé 

och indikerar att även utnyttjandet av andras communities kan ge framgång. En annan aspekt 

som påverkar hur företagen arbetar med avkänning är vilken typ av spel företagen utvecklar, 

detta visar sig påverka det agila arbetssättet. Delta arbetar proaktivt då de blivit så pass stora 

att de inte har tid att arbeta på ett reaktivt sätt då det är en för lång förändringsprocess. 

Utveckling och förändring av spel tar i deras fall för lång tid på grund av deras storlek som 

företag. Däremot arbetar alla företagen med att snabbt uppmärksamma buggar och andra små 

saker som lättare kan åtgärdas för att arbeta bort onödig irritation i communityt.  

 

Communityförståelse  

De fyra respondenterna har väldigt olika syn på communityförståelse, där de större företagen 

Charlie och Delta aktivt analyserar den information de får från communityt och använder den 

i sin beslutsfattning. Det stämmer därmed väl överens med vår presenterade teori. Det minsta 

företaget, Alpha, lägger dock lite till ingen energi på att analysera information från 

communityt. Det kan bero på flera saker. Dels har Alpha mycket mindre tillgång till resurser 

att analysera informationen, men de verkar även ha ett mycket mindre community. Att storlek 

på community eller företag skulle påverka CAF är inget som vi tog hänsyn till i vår 

analysmodell och bör tas i åtanke vid en revidering av CAF. Beta, som är mycket större än 

Alpha, beskriver inte heller ett systematiskt analytiskt tillvägagångssätt. Däremot beskriver 

respondenten, som har jobbat i flera år på Beta, att hen ”läser mellan raderna” i den 

information de får in via communityt. Det skulle kunna indikera på att en långvarig 
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communityhantering från samma person/personer ger en förståelse som kommer naturligt, 

där tid på analys inte måste läggas utan sållandet och prioriterandet sker direkt vid 

communityavkänningen. 

  

En annan faktor som kan förklara skillnaderna i communityförståelse är att företagen 

utvecklar olika spel och skiljer sig stort i antalet spel de producerat. Delta, den överlägset 

största spelproducenten, har tillgång till mycket större community och antagligen mycket mer 

information. För att kunna förstå vad communityt säger behöver antagligen mer resurser 

läggas och de har gått så långt att de börjat arbeta proaktivt med sin communityförståelse 

genom sitt Community Test Environment. Det kräver dock mer resurser och kan antas 

begränsa användandet till endast stora företag. Charlie och Beta, som är ungefär lika stora 

och har släppt ungefär lika antal spel eller speltillägg, skiljer sig trots sin jämförbara storlek i 

sin communityförståelse. Det skulle kunna bero på typen av spel som produceras. Beta 

producerar FPS-spel, där varje spelsession är förhållandevis kort, intensivt, spelas online och 

spelet centreras kring hur väl hanteringen av olika vapen funkar. Charlie däremot producerar 

strategispel där en spelsession kan vara i flera dagar och en spelare leder en nation eller 

liknande i flera hundra år i spelet, ofta offline. Det kan te sig rimligt att den statistiska 

feedbacken blir viktigare i spel där intensiteten och flerspelarfaktorn gör det svårt för 

spelarna att formulera vad som faktiskt gör dem missnöjda. Strategispelen låter användarna 

under långa spelsessioner se och ofta förstå varför de inte gillar vissa saker i spelet. Om dessa 

antaganden stämmer skulle det kunna förklara varför storleksmässigt likvärdiga företag som 

Beta och Charlie arbetar så olika när det kommer till communityförståelse. Det minsta 

företaget, Alpha, har producerat få spel och har därmed ett mindre community att analysera. 

Det skulle kunna förklara varför respondenten uttrycker att analys tillför mycket till 

beslutsfattande men att lite till ingen tid läggs på det. Den information som tas in värderas 

tillräckligt mycket för att analyseras, men är så fåtalig att varken tid eller resurser prioriteras 

på analys. Samtliga respondenter beskriver ingen förändring i analytiskt arbetssätt av 

insamlad information.  

 

Communityrespons 

Samtliga respondenter uttrycker att communityrespons sker regelbundet, framförallt genom 

buggfixar. Den teoretiska ram för communityrespons som vi presenterade i teorin verkar 

därmed stämma överens till viss del med hur företagen arbetar. Det fynd som vi finner mest 

intressant gällande communityrespons är att företagen anser sig ha god koll på vad 
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communityt vill, men att de ändå väljer att bortse från communityts vilja i många fall. Ingen 

av respondenterna beskriver att en majoritet av beslut tas utifrån informationen de samlat in 

från communityt och samtliga respondenter ger förklaringen att de måste finna en balans 

mellan communityt, vad statistiken säger och vilken vision utvecklarna har. Även om ingen 

respondent uttryckligen säger det, gör vi antagandet att oviljan att basera för många beslut på 

communityt beror på att communityt inte representerar marknaden på ett tillräckligt bra sätt. 

Vi beskrev i vår teori att CAF kan anses liknande med MAF då communities består av 

ledande användare och därmed representerar marknaden. Vårt resultat ger en indikation på att 

så inte är fallet, i alla fall inte fullt ut. Respondenterna beskriver att många beslut baseras på 

communityt, men samtidigt säger de att communityt ofta har en mer hardcore-inriktning än 

resterande användare. Vi antar att det är därför alla fyra respondenter beskriver att de måste 

förlita sig på statistik och utvecklarnas vision. Om inte verkar de tro att spelet skulle bli för 

hardcore och endast skulle göra communityt nöjda, som ofta bara är några procent av de som 

köper spelen som produceras. Det är något som ter sig rimligt, då de som är aktiva i ett 

community ofta har många fler antal speltimmar än den genomsnittliga spelaren. 

 

Vi noterar även att endast Alpha beskriver att besluten tas snabbt utifrån information från 

communityt. Vi gör antagandet att det beror på Alphas storlek som företag och storlek på 

community. Alpha är mycket mindre än resterande företag och vi antar att det gör att beslut 

måste gå igenom mindre byråkrati och personer innan beslut kan tas. I en organisation som 

Delta, som har tusentals anställda, ter det sig naturligt att beslut tar längre tid att genomföra. 

Den tidsaspekt som vi baserade operationaliseringen CR4 på behöver därför inte vara en 

faktor som faktiskt visar företagens communityrespons. För Alpha, Beta och Charlie noterar 

vi att alla tre förlitar sig mindre på communitys när de ska ta beslut än vad de gjorde några år 

tillbaka i tiden. Alla tre företagen växer och respondenterna beskriver som nämnt ovan att de 

måste balansera communityresponsen så att den inte gör att generella användare missgynnas. 

Det kan te sig naturligt men samtidigt noterar vi att Delta, som är många gånger större än de 

andra företagen, gått tillbaka till att lyssna på sitt community och öka sin communityrespons. 

Det kan tänkas att de nått en punkt där de insåg att de lyssnade för lite på communityt och 

vände tillbaka. 

 

CAF och Spelrecensioner 

Alla företagen vi har studerat verkar ha eller strävar efter att ha en väletablerad CAF. 

Skillnaden verkar vara att ju större företagen blir desto mer tid och resurser kan läggas på 



 36 

CAF. Samtidigt skulle det kunna bero på att communityt växer och hörs mer när spelen blir 

mer populära, och att företagen tvingas lägga mer tid och resurser för att behålla samma 

standard av CAF. Vår teori att en utveckling av CAF kommer leda till bättre spelrecensioner 

verkar inte finna stöd i vårt resultat. Alla respondenter beskriver att de utvecklat sin CAF 

under de senaste åren men ändå noterar vi en negativ eller i princip oförändrad trend i hur 

spelen och speltilläggen tas emot, se figur 3. Detta kan bero på flera saker men en 

genomgående trend vi noterar från respondenterna i Alpha, Beta och Charlie är att de har valt 

att tona ner sin communityrespons de senaste åren. De säger sig dock känna av communityts 

vilja och väljer att anpassa nästan hälften av alla sina beslut utifrån denna. Resultatet är högst 

intressant då det visar att communityt har en påverkan på spelföretagens beslut. Samtidigt ger 

vårt resultat en indikation på att spelföretagen inte ser communityt som tillräckligt 

representerande för marknaden att en majoritet av besluten ska tas utifrån communityt. Det 

kan bero på att de inte längre kan ses som ledande användare då de blivit för hardcore. 

Företagen kan i så fall inte förstå hela marknaden utifrån en analys av endast communityt.  

 

Forskning har visat att ledande användare kan användas för att förstå marknaden (Hippel, 

2005; Mahr och Lievens, 2012; Miller, Fabian och Lin, 2009; Morrison, Roberts och 

Midgley, 2004), men vårt resultat ger en indikation på att spelföretagen inte upplever 

communityt som ledande användare i det teoretiska begreppet. Communityt verkar vara 

extremt engagerade i produkten som säljs, så engagerade att de inte längre kan anses 

representera marknaden eftersom deras relation till spelet har blivit för hardcore. Med det 

menar vi att communityts tankar om hur spelet bör ändras och utvecklas endast tillfredsställer 

deras egna behov och uppfyller inte de behov som resten av marknaden har. Det är något som 

Alpha, Beta och Charlie beskriver som ett skäl till att de använder sig av mer statistik och 

utvecklarnas vision än de gjort tidigare. Delta, det överlägset största företaget, har börjat 

använda sig mer av communityt och hälften av alla beslut nu baseras på communityt. Om vår 

teori skulle kunna förklara relationen mellan CAF och spelrecensioner bör Alpha, Beta och 

Charlies spelrecensionskurva gå i motsatt riktning än Deltas. Så är inte fallet. Det skulle 

därmed kunna finnas två förklaringar: antingen har CAF liten till ingen påverkan på 

spelrecensioner alls, eller så finns det andra faktorer som påverkar resultatet. Likt Lindblom 

et al. (2008) finner vi att företagen arbetar på det sätt som vi teoretiserat i mångt och mycket, 

men att ingen direkt förklaring kan ges till hur det påverkar företagens framgång. Lindblom 

et al. (2008) efterfrågade kvalitativa studier och paradoxalt nog ser vi ett behov av 

kvantitativa studier inom CAF som förhoppningsvis kan notera olika orsakssamband.  
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6. Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att få en förståelse för hur communities hanteras av 

spelföretag och vilken betydelse denna hantering har. Då lite till ingen forskning gjorts inom 

området communityhantering och vad det betyder för spelföretags framgång, har vi valt att 

konstruera vår egen analysmodell som kombinerar spelrecensioner och det vi kallar 

communityavkänningsförmåga (CAF). Vi finner att användning av CAF kan ge en god insikt 

i hur spelföretag hanterar communities, där ansvariga beskriver att mycket tid och resurser 

läggs på att hämta in information och analysera information från communityt. Communities 

betydelse för spelföretags framgång framhävs av alla respondenter och de beskriver att nästan 

hälften av alla produktutvecklings- och marknadsföringsbeslut baseras på information från 

communityt. Dock ser vi inget tydligt förhållande mellan hur mycket tid och resurser som 

läggs på CAF och vilka recensioner spelen får. Då studien är inom ett fält som är relativt 

outforskat, ser vi ett behov av ytterligare forskning för att skapa förståelse för vad 

communities betyder för spelföretagens framgång. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
Vi har genomfört intervjuer och fått en större förståelse för hur hanteringen av communities 

sköts av spelföretag. Vi ser dock ett behov att kvantitativt testa sambandet mellan CAF och 

framgång, vare sig det är genom spelrecensioner, lönsamhet eller något annat. Det skulle 

kunna ge en indikation på hur hantering av de underliggande processerna i CAF påverkar 

spelföretag. Ett exempel på ett potentiellt undersökningsområde är titta på spelrecensioner i 

relation till försäljningssiffror utifrån ett CAF-perspektiv. Vidare råder vi framtida forskning 

att studera exakt vilka beslut som tas baserat på communityt för att dels få ytterligare 

förståelse för hur spelföretag hanterar communities men även för att potentiellt kunna se ett 

samband mellan communityhantering och framgång. Framtida forskning skulle även kunna 

göra en mer omfattande undersökning där spelföretagen är uppdelade i samma storlek och 

spelgenre. Detta skulle kunna ge en bättre indikation på hur communityhanteringen påverkar 

framgången. Vidare vore det intressant att titta på den faktiska kostnaden för 

communityhantering och mäta vilken avkastning det ger inom till exempel tillväxt, intäkter 

och spelrecensioner. 

En annan aspekt som kan vara intressant att ta hänsyn till är att flertalet 

communitymedlemmar/spelare kan vara aktiva i flera communities samtidigt. Det skulle 
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därför vara intressant att även undersöka CAF från ett community perspektiv istället för ett 

företagsperspektiv. Ett communityperspektiv skulle även ge en större förståelse för om 

communityt faktiskt upplever att deras behov uppfylls genom kommunikation med 

spelföretagen. En upptäckt vi gjorde i vår studie är att en konkurrent till företaget Beta tog 

vara på idéer och åsikter från Betas community, förfinade dessa idéer och skapade ett helt 

nytt spel som snabbt blev framgångsrikt. Detta undersökningsområde, hur communities 

“latenta” idéer kan utnyttjas av konkurrenter, skulle kunna vara ett värdefullt 

forskningsområde. Det skulle kunna tillföra mycket gällande hur företagen utnyttjar 

möjligheter som konkurrenter inte känner till eller förstår i sitt eget community. Det följer 

även de mönster som Day (2002) funnit inom MAF, och således rekommenderar vi framtida 

forskning inom CAF att titta på Days (2002) studie och revidera CAF utifrån dessa 

förutsättningar. Avslutningsvis har vi endast tittat på den kategori av communities som är 

centrerade kring spel. Framtida forskning bör därmed även studera spelföretag vars 

community är en del av själva spelet och studera hur sådan communityhantering går till och 

vilka potentiella effekter det kan få. 
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8. Bilagor  

Bilaga 1: Svenskt intervjuformulär  

Information 

Som vi nämnt tidigare är vår forskningsfråga: ”Hur hanterar spelföretag communities och vad betyder 

communities för företagens framgång?” Intervjun kommer vara anonym. När vi är färdiga med 

uppsatsen kommer vi maila den till dig. Om en fråga är otydlig, säg till så förklarar vi utförligare. Vi 

båda kommer att ställa frågor under intervjun. Har du själv några frågor innan vi sätter igång? 

 

Bakgrundsfrågor 

● Vad är din arbetstitel? 

● Vad är dina arbetsuppgifter? 

● Hur länge har du varit anställd på din nuvarande position och hur länge har du jobbat med 

communities? 

● Vilka spel är du framförallt involverad i? 

 

Information till respondenten  

● När du svarar på våra frågor vill vi att du har spelet eller spelserien du är ansvarig för i åtanke. 

  

Frågor Communityavkänning 

● Beskriv hur ni arbetar med communities inom det (SPEL eller den spelserie) du är ansvarig 

för? Hur arbetade ni för 5 år sedan/Hur skiljer det sig sen du började jobba? Varför har det 

ändrats? 

● Hur går du tillväga när du samlar in information från communityt? Hur gjorde du (alternativt 

företaget) för 5 år sedan? Varför har det ändrats? 

● Hur ofta samlar du in information från ditt community? Hur ofta gjorde du (alternativt 

företaget) det för 5 år sedan? Varför har det ändrats? 

● Hur viktigt är communityt för att kunna se trender inom spelet (eller spelserien)? Kan du ge 

ett exempel på när du såg en trend tidigt i communityt? Har din (alternativt företaget) syn på 

communitys och trender ändrats de senaste 5 åren och isåfall hur? 

● Söker du aktivt efter möjligheter och idéer i de communities som är kopplade till ditt spel 

(eller spelserie)? Om så är fallet, hur? Såg det annorlunda ut för 5 år sedan och isåfall hur? 

● Hur skulle du beskriva företagets syn på vad interaktion med communities tillför? Har den 

förändrats de senaste 5 åren och isåfall hur? 
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Frågor Communityförståelse 

● Hur tar du tillvara och bearbetar informationen du får från communityt? Hur såg det ut för 5 

år sedan? Varför har det ändrats? 

● Hur mycket tid och resurser använder du för att bearbeta information du får från communityt? 

Hur såg det ut för 5 år sedan? Varför har det ändrats? 

● När ni tar beslut kring spel, hur mycket tid spenderar ni på att analysera informationen ni får 

från ert community? Hur såg det ut för 5 år sedan? Varför har det ändrats? 

● Hur viktigt anser du det är att analysera information från communityt när ni utvecklar spel? 

Kan du ge ett exempel när detta har visat sig viktigt? Har er syn på community-analysering 

ändrats de senaste 5 åren, och isåfall varför? 

● Stämmer du av med dina kollegor kontinuerligt hur ni ska hantera information från 

communities eller har ni en strategi för hur hantering ska ske? 

  

Frågor Communityrespons 

● Kan du ge ett exempel när du tagit ett beslut kring (SPELET/SPELSERIEN) efter att du har 

analyserat information från communityt? 

● Hur mycket använder du information om mods (modifierade spel) som är utvecklade inom 

communityt när ni ska ta beslut gällande spelutveckling? Hur såg det ut för 5 år sedan? Varför 

har det ändrats? 

● Hur mycket använder du information om önskade Patchar och DLCs (Nedladdningsbart 

innehåll) från communityt när ni ska ta beslut gällande spelutveckling? Hur skiljer sig det från 

för 5 år sedan? Om det har ändrats, varför? 

● Hur många av era beslut gällande spelet baseras på information från communityt? På en 

skala? Hur skiljer sig det från för 5 år sedan? Om det har ändrat, hur kommer det sig? 

● Kan du beskriva hur kommunikation sker mellan er och communityt? Hur snabb respons har 

du på det du anser är viktig information? Hur skiljer sig det från för 5 år sedan? Varför skiljer 

det sig 
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Bilaga 2: Engelskt intervjuformulär  

Information 

As we mentioned earlier, our RQ is: “How do game companies handle communities and what does 

communities mean for business success?”. The interview will be anonymous and we will send you the 

report after it’s done around 18th of January. If a question is unclear please tell us, and answer the 

question as well as you can. Our report will be written in Swedish. During the interview we will both 

ask questions. Before we get started, do you have any questions? 

 

Background questions 

● What is your official title? 

● What do you do at your company? 

● How long have you been at your current position and for how long have you been working 

with communities? 

● Which games are you most involved with? 

 

Information to the respondent 

● We want you to have these games in mind when you are answering our questions. 

 

Questions regarding Community-sensing 

● Describe how you work with communities connected to the game (or game series) you are 

responsible for? How did you do it 5 years ago/how did you do it when you started at the 

company? Why has it changed? 

● How do you go about when gathering information from the communities? How did you do it 

5 years ago? Why has it changed? 

● How often do you gather information from your community? How often did you do it 5 years 

ago? Why has it changed? 

● How important is the community when looking for trends in the game (or game series)? Can 

you give an example? Have your views changed the last 5 years and if so, how? Why has it 

changed? 

● Do you actively look for opportunities and new ideas inside the community? If so, how? Was 

it any different 5 years ago, and if so, why? 

● How would you describe the company’s perception on what interactions with communities 

contribute? Has it changed in the last 5 years and if so, how? Why has it changed?  

● How would you describe the perception of the company, regarding what communities can 

contribute?  
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Questions regarding Community-sense-making 

● How do you utilize and process the information you get from the community? How did you 

do it 5 years ago? Why has it changed? 

● How much time and resources do you use when processing the information you get from the 

community? How does it differ from how you did it 5 years ago, and if so, why does it differ? 

● How much time do you spend on analysing information from the community, before making 

a decision regarding a game? How does it compare to 5 years ago? Why has it changed? 

● How important do you think it is to analyse information from the community when 

developing a game? Can you give an example when this proved to be important? Does it 

differ from how you perceived it 5 years ago, and it that case, why? 

● Do your company have a strategy on how communities should be handled? 

● Do you check with your colleagues how they should be handled or do you do as you seem fit? 

  

Questions regarding Community-response 

● Could you give an example for when you used information from the community before 

making an important decision about the game-development? 

● How much do you use information about community developed mods (modified games), 

when making decisions regarding game development? How does it compare to 5 years ago? 

Why has it changed? 

● How much do you use information regarding desired Patches and DLCs within community, 

when making decisions regarding game development? How does it differ from 5 years ago, 

and if so, why does it differ? 

● How many of your decisions regarding games are based on information from the community? 

How does it differ from 5 years ago? If it differs, how come? 

● Describe how communication works between you and the community and how fast you 

respond to what you see as important information? How does it differ from 5 years ago? Why 

does it differ? 


