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Abstract: This paper deals with the Swedish computer and video game industry. The aim is to 

reach a better understanding of why it has been so successful and why it has seen such a large 

growth during the years 2008-2015.  In the paper, this is shown by looking at Sweden’s computer 

and video game sector as a cluster, as defined by Porter. The analysis is based on a model using 

national systems of innovation. The paper presents a narrative of the development of the 

Swedish video game industry as well as cases describing specific companies in more detail.   

The reasons for the growth during the period are found to be primarily three different aspects of 

the sector: (1) success of the Swedish game Minecraft (2) the specific market conditions (3) a 

cycle of growth in the Swedish game industry. The conditions allowing the Swedish game 

industry to be successful are found to be tradition, international focus, the Swedish national 

welfare system, all supported by well-developed technical educations.  
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1. INLEDNING 
Idag spelar allt fler människor dataspel, det kan vara alltifrån att spela ett avancerat rollspel själv, 

tävla mot andra online eller att bara spela Angry Birds när man väntar på bussen. Det finns också 

massor av format att spela dataspel på, alltifrån speldatorer, tv-spels konsoler, smartphones, 

möjligheterna har aldrig varit flera. Detta har gjort det möjligt för flera människor att spela spel, 

på olika sätt och vid olika tidpunkter, något som också hjälpt marknaden att växa och öppna upp 

för nya kundgrupper, tidigare obekanta med dataspel.  

De allra flesta spelar spelen och tänker inte så mycket mer på vilka som har gjort dem eller vart 

de kommer ifrån. Därför kan det vara överraskande när man säger att många av de största spelen 

idag utvecklas i Sverige och att landet har en framträdande roll när det kommer till internationell 

spelutveckling. Faktum är att 2013 var Sverige före stora industriländer som Storbritannien och 

Tyskland i termer av stora spel utvecklade inom landet (Ottsjö 2013). Var tionde person i världen 

har vid något tillfälle spelet ett svenskt spel (Dataspelbranschen 2014). 

Den första oktober 2014 publicerade tidningen Ny Teknik en artikel belyser att omsättningen för 

den svenska dataspelbranschen ökat ifrån omkring en miljard kronor år 2008 till 6.5 miljarder år 

2013, samtidigt som antalet företag inom branschen ökade med omkring 70 % under samma 

period (Lewan & Brundin 2014). För att undersöka detta bör man undersöka hur utvecklingen av 

den svenska dataspelsbranschen sett ut i ett längre perspektiv och se hur tillväxten sett ut tidigare. 

Detta är intressant att studera då det inte finns någon enkel förklaring till varför 

dataspelsbranschen fått sådant fotfäste just i Sverige samt varför denna tillväxt varit så stor de 

senaste åren och ägt rum under denna tid. Det är också en väldigt stor uppgång och ökar 

möjligheten till att just dataspelsbranschen kan vara ett viktigt IT-område eftersom Sverige går 

emot en ekonomi baserad på tjänster. Att undersöka detta område är då väldigt viktigt för att 

kunna förstå vad som har gjort det möjligt för att Sverige även fortsättningsvis ska kunna vara 

konkurranskraftiga inom detta område. Dessa frågor är inte heller särskilt väl behandlade 

vetenskapligt och särskilt åren efter 2010 är outforskade inom forsking. Detta kan inte låta som 

särskilt länge, men i en bransch som enbart kan sägas ha existerat i omkring 40 år så kan några få 

år ha stor påverkan på hela branschen.  

När det kommer till tidigare forsking som gjorts har det mesta varit inriktad på Nordamerika 

samt Japan. Där har det utförts studier på hur dataspelsbranschen har påverkat och växt i olika 

städer eller områden. Det finns även studier utförda på svenska fall, då ofta på ett specifikt 

företag eller stad inom landet. Vad det dock råder brist på inom just Sverige är ett större 

perspektiv där man vetenskapligt och systematiskt försöker studera hela Sveriges 

dataspelsbransch. Det enda större svenska verket är en avhandling inom ekonomisk historia från 

2010 som behandlar perioden 1980-2010. Resultaten i denna avhandling lägger en god empirisk 

grund för området och är en bra utgångspunkt för vidare studier då den enbart sträcker sig till år 

2010. I allmänhet lider detta forskningsområde av att det är förhållandevis ungt och det finns inte 

några normerade texter eller vetenskaplig tradition (Linderoth 2004). Denna korta ålder bidrar 

också till att gammal information och arbete snabbt kan bli irrelevanta och nya perspektiv kan få 

radikalt annorlunda resultat. Mot bakgrund av detta arbete finns det en kunskapslucka bestående 

av perioden efter och omkring 2010, som har varit fylld av stor tillväxt. Denna uppsats ämnar öka 

kunskapen inom detta område samt bidra till en ökad förståelse för dataspelsindustrin och skapa 

en grund för vidare studier.  
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1.1 Syfte & Frågeställning 

Denna uppsats har som syfte att undersöka den svenska dataspelsbranschen och vad tillväxten i 

den sedan 2008 berott på. För att försöka få svar på detta har två frågeställningar utformats:  

 Vad är det som har bidragit till att Sverige idag är framgångsrikt inom 

dataspelsbranschen?  

 Sedan år 2008 har en period av stor tillväxt inom den svenska dataspelsbranschen ägt 

rum, vad beror denna tillväxt på? 

1.2 Avgränsningar  

Ämnet som kommer att behandlas är väldigt omfattande och skulle kunna innehålla betydligt mer 

än vad som återfinns i denna uppsats. Det skulle också kunna behandlas utifrån flera olika 

discipliner, vilket kan leda till att olika delar av området får olika fokus. I denna uppsats har jag 

valt ett företagsekonomsikt perspektiv på frågan, vilket gör det möjligt att behandla samma 

tidsperiod ifrån ett annat perspektiv, men också gör det möjligt att införa vissa ämnesrelaterade 

begränsningar. Detta är viktigt att poängtera då det enda andra funna arbetet kring den svenska 

dataspelsbranschen är inom området ekonomiskt historia.  

Denna uppsats kommer primärt fokusera på studier av företag och deras aktiviteter för att 

försöka besvara frågeställningarna. Detta innebär också att andra faktorer som kan ha påverkat 

den svenska dataspelsbranschen enbart kommer att diskuteras i relation till de företag som 

behandlas. Detta inkluderar särskilt området utbildning och statliga insatser som enbart tas upp i 

relation till de enskilda företaget och inte studeras på egen hand. Att studera dessa faktorer direkt 

kan vara intressant, det ligger dock utanför ramen för denna uppsats.   

Att välja ut specifika undersökningsområden inom Sverige är också svårt särskilt då man väljer att 

försöka täcka ett helt lands verksamhet inom en bransch. Hur får man en bra balans mellan att 

täcka helheten utan att för den delen förlora djupet? Att en bredd är eftersträvanvärd i denna 

uppsats är sant, dock är frågan om man missar de bredare infallsvinklarna om man inte går in på 

djupet på vissa ställen? Detta är en balansgång man måste försöka hålla i en uppsats av denna typ. 

1.3 Disposition 

Denna uppsats inleds med att presentera de teoretiska begreppen och verktygen som kommer att 

användas. Detta består av framförallt av en presentation och förklaring av begreppet kluster samt 

verktyget National Systems of Innovation. Efter teorin följer metoden, där studien upplägg tass 

upp och hur det uppläget motiveras. Även en prestation av vad som kommer att behandlas i 

empirin i form av valda företag samt motiveringar för dessa.  

Empirin börjar med en bakgrund kring dataspelabranschen. Den övergår sedan till en allmän 

berättelse av den svenska dataspelsbranschen invävt med djupdykningar i specifika företag.  Detta 

analyserar sedan i empirin först med en diskussion kring kluster och sedan användning av 

National Systems of Innovation med en extra fördjupning kring branscher. 

Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där analysen sammanfattas och frågeställningarna 

besvaras. I sista stycket återfinns en kort text om vidare studier inom dataspelsbranschen.  
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2. TEORI 
I detta kapitel presenteras den teoretiska tolkningsramen som kommer att användas i denna 

studie och de verktyg som kommer att användas i analysen uppdelade i två kategorier. Det börjar 

med en definition och teoretiska synsätt för branscher och kluster. Därefter följer en förklaring 

av analysverktyget: NSI – National Systems of Innovation. 

2.1 Teoretiska synsätt: Branscher 

2.1.1 Definition av bransch 

Ordet bransch kan betyda industrigren, område eller annan gruppering av företag som bedriver 

liknande verksamhet (Gleisner Hämtat: 2015).  

2.2 Produkt- och branschlivscykel 

Ett sätt att beskriva hur en bransch eller produkt påverkas av efterfrågan är att använda sig av en 

produktlivscykel: (PLC) (Day 1981). Grundidén är att en produkt har en födelse, tillväxt, mognad 

och slutligen en nedgångsfas, såsom visas i figur 1 nedan.  

 

Figur 1: Produkt- och bransch livscyklarcyklar (Sandqvist. 2007.  s14) 

Branschers utveckling har kopplats samma med produktens utveckling tidigare och bygger på 

samma faser som vi kan se i figur 1 (Porter 1995). Det börjar med att ett fåtal kunder känner till 

produkten samtidigt som det råder låg konkurrens. Sedan börjar produkten att spridas, flera 

kunder köper produkten, konkurrensen ökar och en bransch av relaterade produkter börjar 

uppstå. Sedan minskar antalet nya företag för att konkurrensen hårdnar för att slutligen gå in i en 

nedgångsfas då antalet befintliga företag minskar. Under denna fas är det rimligt att anta att en 

viss kreativ förstörelse sker (Scumpeter 1996). Det innebär att befintliga produktionsstrukturer 

bryts ner vilket tvingar företag att anpassa sig efter den nya verkligheten.  

Ett annat sätt för företag att anpassa sig och skaffa sig en bild och skaffa sig en bild av deras 

konkurrenssituation är att använda sig av den generiska konkurrensstrategimodellen (Porter 

1980). Den bygger på att man kategorierar företag baserat på vilket marknadssegment de riktar in 

sig på. Den har dock visat sig var bättre på att kategoriera företag i breddare branscher, 

exempelvis IT-branschen verksamhet(Ormanidhi & Stringa 2008). 
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Kritik som har framförts mot teorin bygger på en alltför stor tilltro till den när man utvecklar 

konkurrensstrategier. Dessutom en för liten betoning av vikten att integrera speciella 

förhållanden i den undersökta branschen när man använder PLC. 

2.2 Teoretiska synsätt: Kluster 

2.2.1 Definition av kluster 

Order kluster kommer ifrån naturvetenskapen och syftar på en grupp liknande atomer eller 

molekyler som hålls samman av kemiska bindingar (Lindgren). Inom samhällsvetenskap menar 

man med termen kluster en kärna av företag och/eller branscher som är länkade genom flöden 

av teknik, kunskap och annan information (Lindqvist et al 2002). Omkring denna kärna finns 

specialiserade institutioner som exempelvis universitet, myndigheter och finansiella aktörer. 

Huvudfunktionen av ett kluster är att skapa innovationer då ett företag sällan kontinuerligt 

producerar dem isolerat. Istället bygger kluster på att man utnyttjar den miljö man befinner sig i 

för att kontinuerligt skapa innovationer. Detta kan ske genom att om ett företag har problem kan 

det söka sig naturligt till en närliggande organisation för att lösa problemet. Något som sedan kan 

leda till en ny produkt som kan kommersialiseras. I slutändan kan det leda till flera nya produkter, 

ökad tillväxt och högre löner vilket i sin tur kan locka flera aktörer till klustret (Ceder 2014). 

När man diskuterar kluster brukar man för det mesta tänka på geografiska kluster, grupper av 

företag som ligger geografisk nära varandra, exempelvis Silicon Valley. Det finns dock andra 

typer av kluster som sektors-kluster, vilket består av företag som opererar inom samma 

kommersiella sektor eller bransch och är mer utspridda över en större geografisk yta (Moreno et 

al 2005). Värt att nämna är dock att ett kluster inte enbart behöver vara en typ av kluster, de kan 

vara flera olika typer samtidigt till olika grader. Exempelvis delar företag i Silicon Valley både 

bransch och geografisk närhet och kan klassas som kluster i båda anseendena.  

Porter var en av forskarna som först kom på idén med kluster och presenterade i sin text ”The 

Competative Advantages of Nations”(1990) idén om att fyra olika faktorer styr och samverkar kring 

varför vissa företag inom nationer kan forma effektiva kluster som samverkar i en modell. De är 

strategi och rivalitet, efterfrågeförhållanden, produktionsfaktorer och relaterade branscher och 

länkar. Om dessa fyra existerar och samverkar bör klustret vara relativt välfungerade, även om 

andra faktorer självklart spelar in. Grunden till teorin är en fyraårig studie om hur nationer vinner 

konkurrensfördelar inom vissa industrier.  

Kritik som har framförts emot denna modell bygger på att den har bristande teoretiskt stöd och 

att den överdrivit vikten och fördelarna med lokala kluster och att det inte betonar beroendet av 

större nätverk enligt Taylor (2010). Man kan även argumentera för att kluster skapas för andra 

anledningar och faktorer än de som Porter beskriver samt att det är bäst anpassade för 

industriföretag snarare än moderna tjänsteföretag. Allt detta gör Porters modell till något som är 

mer användbart som en teoretisk grund och avstampsområde snarare än ett direkt teorietiskt 

verktyg, något som författaren också håller med om.  

2.2.2 Analysverktyg: NSI – National Systems of Innovation 

NSI bygger på synen av innovation som en interaktiv icke-linjär process som består av 

integrerande aktörer (Wang & Zhao 2011). Dessa aktörer kan vara universitet, kunder, stater, 
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regeringar, forskningscentrum, företag, underleverantörer etc. Denna komplexa process 

karaktäriseras av ömsesidighet och feedbackmekanismer som påverkar framgång av innovation 

inom ett land.  

Idén skapades och växte parallellt med Porters klusterteori och de fördelar den ger gentemot 

klusterteorin är att det på ett mycket större sätt tar med innovations och entrepreniörellt 

relaterade faktorer, något som är viktigt inom kreativa områden som spelbranschen (Lundvall et 

al 2002). En av de viktigaste grunderna för att ett innovationssystem ska uppstå är att det finns 

etablerade branscher och företag där innovation skapas och kan växa inom.  

Definitionen av NSI är inte allmänt accepterad bland forskare och ett av hindren som har stått i 

vägen för detta begrepps etablering och utveckling (Wang & Zhao 2011). Den stora skillnaden 

mellan de olika definitionerna är på hur stor yta systemet definieras, exempelvis regional, 

sektorsvis eller teknologisk. Det finns idag många idéer och texter kring NSI men inget samlat 

ramverket, men utifrån denna stomme har totalt tre olika tydliga angreppsätt vuxit fram. Det 

första är ett strukturellt angreppsätt på NSI på strukturell nivå för att försöka urskilja de stora 

viktiga faktorerna som påverkar innovationsskapandet (Freeman 1995). Den andra är ett 

funktionellt angreppsätt på NSI som bygger mer på att olika organisationer för forskning och 

utveckling  kan utföras av olika aktörer och presenterar generaliserade funktioner som driver 

processen (Edqvist 1997). Den tredje och sista är ett effektivitetsangreppsätt på NSI som bygger 

på att system för innovationskapade alltmer blir socialt och systematiskt integrerande vilket 

kräver innovativa kontrollmekanismer (Teece 1992). Trots detta kommer de alla överens om att 

integration är nyckeln till innovation samt betonar vikten av lagar och sociala skyddsnät i de 

enskilda länderna. För att lösa dessa meningsskiljaktigheter föreslås av Yuandi & Zhao (2011) att 

en ny grundstomme formas genom att väga samman alla tre synsätt. Detta är möjligt då de 

kompletterar varandra. Detta framtagna ramverk presenteras i figur 2 nedan.  
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Figur 2: En sammanfattning av NSI ramverket (Wang & Zhao. 2011. s166) 

Det första steget i figur 2 är att ha en startpunkt, att man avgränsar det område som ska 

undersökas, vilket oftast är ett land eller en grupp av länder (Yuandi & Zhao 2011). Sedan mäter 

man det definierade områdets effektivitet som definierar till vilken grad innovationerna uppnår 

sina mål, exempelvis i form av ekonomisk eller social framgång. I det tredje steget definieras sex 

funktioner där man tar i beaktning observerade fakta: att företag blivit bättre på att använda 

extern information, blivit öppnare till innovationsprocessen och att forskning och utveckling 

blivit alltmer globaliserat vilket bidragit till en uppdelning av global innovation i form av 

arbetsstyrka. Sammantaget leder detta till ett större fokus på innovationskoordinering än 

innovationsprocessen i sig.  De sex punkterna är: 

1. Utbildning och träning – Hur väll utbildade ett lands befolkning är och hur väll tränade 

de är för specifika arbetsuppgifter 

2. Kunskapsutveckling – Att personal får möjligheten att utveckla sin kunskap men också 

att det sker forsking i olika former för att öka kunskapen och möjligheten för innovation 

3. Resursmobilisering – Att man skapar möjligheten att ta till vara de resurser man har till 

fullo, vilket kan vara att man exempelvis man ser till att man ser till att alla tekniskt 

kunniga arbetar med något tekniskt 

4. Skydd av immaterialrätt – Kommer man på en ide eller innovation skall man kunna vara 

säkert på att man behåller rättigheten till den samt kan tjäna pengar på det 

5. Sammanlänkning – Hur väll men också utseendet på de sättet som olika aktörer i 

systemet samverkar  

6. Formation av marknaden - Vilka aktörer som finns, hur stora de är, hur de ser ut samt 

andra marknadsspecifika förhållanden 
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Med hjälp av dessa utväderas hur väl innovationssystemet fungerar. Dock är det problematiskt då 

effektiviteten beror på helheten snarare än enskilda komponenter. Givet dessa möjliga problem 

eller framgång undersöks i nästa steg hur de underliggande strukturerna påverkar funktionerna 

som helhet. Dock är det viktigt att påpeka att det inte finns en direkt korrelation mellan dessa 

(Edqvist 2001). Utifrån denna analys görs planer för förändringar i aktörens policy.  

2.3 Operationalisering  
I analysen kommer de båda teoretiska synsätten kring bransch livcyklar och Porters 

klustermodell, även kallad diamantmodellen, att användas för stödjande för det huvudsakliga 

teoretiska analysverktyget: NSI. Delen om kluster har framförallt funktionen att ge en slags 

inledning till NSI delen av analysen och delen och branscher används för att fördjupa NSI 

analysen. Porters diamantmodell används i den utsträckningen att det ger en djupare bild av hur 

kluster i sig fungerar.  

NSI är det som primärt kommer att användas som analysverktyg på det insamlade materialet 

presenterat i empirin. Detta för att försöka få fram vilka faktorer som har varit viktiga för den 

svenska dataspelsbranschens tillväxt samt göra det enklare att förklara den tillväxt branschen haft 

sedan 2008. Detta kommer att ske genom att de fyra olika stegen i modellen kommer gås igenom 

steg för steg. Den kommer att kopplas ihop med teorin kring bransch cykler för att ge ytterligare 

fördjupning och återkoppla till branscher. Man kommer att presentera förslag på förbättringar, 

som ses i sista steget, men för att det ligger utanför ramen för denna studie så görs det först i 

slutdiskussionen för att runda av uppsatsen. 
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3. METOD 
Nedan följer en beskrivning av de metoder som ska användas i detta arbete samt varför de har 

valts. 

3.1 Helhetsstudie 

Denna uppsats ämnar behandla fallet den svenska dataspelsbranschen ur ett helhetsperspektiv. 

Men för att undersöka fallet måste man utföra djupare studier på enskilda delar av den svenska 

dataspelsbranschen, i form av studier av enskilda företag och deras relation till resten av 

branschen. Detta kommer att blandas upp med en helhetsstudie för att försöka skapa en 

sammahängande berättelse av fallet. Detta bör förhoppningsvis bidra till att ge studien såväl djup 

som bredd. Empirin kommer att avslutas med en mer generell analys av affärdata från de 

behandlade företagen. Detta gör att den kvalitativa studien får inslag av kvantitativ analys, genom 

att kvantitativa data diskuteras med utgångspunkt ifrån den övriga empirin. 

För att kunna ge en korrekt och bild av helheten av den svenska dataspelsbranschen måste man 

gå tillbaka innan 2008 till 2015, den perioden som primärt undersöks. Dessa för att händelser 

som sker då har sin bakgrund under denna period. Det är också viktigt för att läsaren ska kunna 

förstå ämnet, då det är så pass nytt och icke undersökt tidigare. Vi har även lyxen att branschen är 

så pass ung att vi utan alltför stora utsvängningar kan gå tillbaka till dataspelsbranschens börjar, 

vilket även bidrar till en bättre berättelse. Att ha ett sånt historiskt angreppsätt när man 

undersöker den process som skett i den svenska dataspelsbranschen under perioden kan 

motiveras av att händelserna är mer än bara händelser i följd av varandra (Pettigrew 1997). Det 

kan argumenteras för att detta är en del av den gemensamma mänskliga erfarenheter som 

påverkar framtida händelser, särskilt om det som i detta fall berör en bransch som existerat 

kortare tid än en människas livslängd och de som skapade de första spelen fortfarande är vid liv.  

3.2 Kvalitativ studie  

Denna studie är baserad på kvalitativ forskningsmetodik. En kvalitativ studie strävar efter att 

försöka skapa en helhetsbeskrivning genom att undersöka en mindre del av den totala 

populationen som tillhör det som beskrivs (Eriksson Hämtat: 2015). Det är vanligt att man 

försöker kombinera kvalitativa och kvantitativa arbetsmetoder för att försöka skapa en så allsidig 

beskrivning av området som möjligt. Detta för att det är lätt att bli alltför fast i ett synsätt och 

därför begränsa studien. Denna studie är primärt en kvalitativ studie i grunden men har ändå 

vissa inslag som är av kvantitativ natur, i form av tolkning av affärsdata.  

Inom kvalitativa studier finns det ett flertal olika sätt att samla in information. Det är vanligt med 

intervjuer men också med olika undersökande verktyg som utövas i grupp, såsom workshops och 

enkätundersökningar. I detta arbete har dock perspektivet att verka som en fullständig observatör 

valts, vilket innebär att man primärt utgår utifrån skrivna källor då man inte direkt interagerar 

eller kommer i kontakt med någon annan person (Junkers 1960). Värt att nämna är att en 

mejlintervju användes för att komplettera de skriva källorna vid ett tillfälle, frågorna återfinns i 

Appendix A. Den genomfördes med finansdirektören på ett av de undersökta företagen, flera 

intervjuer genomföredes ej av tidsmässiga orsaker. De källor som har använts består till stor del 

av olika affärsdata t.ex. årsrapporter, medierapporter samt olika studier där ämnet har diskuterats, 
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som exempelvis Spelutvecklarindex. Även mer populärvetenskapliga skrifter har spelat en stor roll, 

då primärt tidningen Level men även andra källor.  

Detta leder dock till en viss begräsning till företag som konsekvent släpper årsredovingar, syns 

mycket i media eller erbjuder mycket information vid individuell kontakt. En begräsning har 

därför varit till större och mer väletablerade företag. Detta begränsar arbetet till att studera 

aktörer som inte haft en framgångsrik historia eller som ännu inte slagit igenom. 

Kvalitativ metodik valdes då ett stort område undersökts som i praktiken skulle vara mycket svårt 

och tidskrävande undersöka i alltför stor detalj (Jensen 1995). Det behövs då en metod som ser 

till helheten och att de kluster som studeras i denna uppsats är svåra att mäta i praktiken. Det är 

även enklare för en kvalitativ studie att välja att djupdyka i ett område under studiens gång och 

därmed ge studien ett mer intressant resultat.  

Ett vanligt problem med kvalitativa studier enligt Jensen (1995) är att man försöker skapa sig ett 

resultat som säger något generellt när det istället är beroende av urvalet av material och därför är 

specifikt för situationen. Det är även lätt att studien styrs åt ett specifikt håll då ett begränsat 

material undersöks och att arbetet är beroende av författarens val av inriktning. Därför är det 

viktigt att med denna metodik försöka vara objektiv samt att redovisa sina tankegångar.  

3.3 Fallstudie  

En fallstudie är en empirisk undersökning av ett aktuellt fenomen i dess egna eller flertal verkliga 

kontexter, i detta fall den svenska dataspelsbranschen (Saunders mfl 2009). Det utgår ifrån att 

man skaffar sig en djupare kunskap genom ett fall än vad en ytlig studie av flera fall kan göra. 

Denna typ av studie betonar vikten av kontext, då gränsen mellan samband och kontexten av 

fenomenet som inte studerar alltid är uppenbar. De har en karaktär av att kunna besvara frågor 

som ”varför”, ”hur” och ”vad”. Denna karaktär gör de extra passande för studier av explorativ 

karaktär där området som avsetts undersökas inte på förhand är väldefinierat, vilket passar denna 

studie väl.  

Dock medför denna typ av studie att man bör använda och triangulera flertal olika datakällor, i 

syfte att öka valideten i en studie (Saunders mfl 2009). Detta innebär att man använder flera 

insamlingsmetoder och informationskällor för att försäkra sig att det materialet man samlat in 

verkligen säger det man tror att den gör. 

Yin (2007) särskiljer mellan olika typer av fallstudier baserat på två olika dimensioner, ett fall 

gentemot flera fall samt helhetsstudier gentemot inneslutna studier. Helhetstudier bygger på att 

man enbart har ett fall, men man har olika analysenheter. Exempelvis i denna studie motsvaras 

fallet av den svenska dataspelsbranschen och analysenheterna är företagen man kollar närmare 

på. Ett exempel på en sådan studie som Yin nämner är en studie av en Union Democracy där 

analysenheter är helheten av organisationen, konkreta företag, lokala företag och individer.1 Ett 

problem som Yin nämner med helhetstudien är att man lätt kan glida över på ett annat område 

som inte stämmer överens med de forskningsfrågorna man ställt, någon man dock kan 

kompensera med att förändra analysenheterna.  

                                                           
1
 Även den allmänna studien av dataspelsbranschen skulle därför kunna kallas en analysenhet, man vi har valt 

att inte göra detta då det skulle kunna skapa förviring  
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Ett konkret problem som Yin (2007) tar upp specifikt kring studier med flera analysenheter är att 

studien fokuserar alltför mycket på faktorer på en lägre nivå. Ett exempel på en sådan studie, som 

Yin nämner, är studien av klimatet i en organisation där de enda analysenheterna är enskilda 

medarbetare. För att kontra detta har i denna studie mycket fokus lagt på den stora allmänna 

studien i empirin samt generalla fakta kring kontexten men utanför fallet som presenteras under 

bakgrund i empirin.     

Enskilda fall är bra när ett enskilt representativt fall kan finnas och flera fall är bättre för fall då 

resultat kan finnas att vara överensstämmande flera fall. Ett sätt att hålla en flerfallsstudie mer 

hanterbar och få ett större djup är att välja ett fåtal fall där man söker efter likheter (Saunders mfl 

2009). Dock beror valet av angreppsätt till stor del på om man vill studera ett representativt fall 

eller letar likheter mellan flera olika. Om exempelvis denna studie hade som mål att genomföra en 

fallstudie för att hitta likheter i de nordiska dataspelsbranscherna så skulle en flerfallstudie kunna 

vara relevant. Ett annat relevant begrepp är helhetsstudier gentemot inneslutna studier som 

refererar till om studien är baserat på en enhet som helhet eller en komponent av enheten. Denna 

studie skall fokusera på den svenska dataspelsbranschen som helhet och är därför en helhetstudie. 

Vi undersöker alltså enbart ett fall, den svenska dataspelbranschen, men vi kollar på det ifrån flera 

olika synviklar, eller analysenheter 

3.4 Källkritik   
En nackdel med företagsmedverkan i media och bidrag till populärvetenskapen är att de till viss 

del har som intresse att framställa sin egen verksamhet så bra som möjligt. Därför är det viktigt 

att båda dessa källor kompletteras med andra källor samt att de behandlas med ett kritiskt 

förhållningssätt. Detta innebär att jag har i åtanke i vilket syfte materialet har framställts, om det 

är trovärdigt och om materialet är representativt för det område som undersökts. Även personlig 

åsikt hos enskilda individer kan skina igenom. Det finns ett tydligt tillfälle då detta skulle kunna 

vara fallet vilket ledde till att det där var viktigt att presentera alternativa förklaringar. Ett sätt att 

göra detta är genom att komplettera det som sägs med de affärsdata som redovisas för att se om 

man kan se kopplingar mellan händelseförloppen. En fördel här med användingen av affärsdata 

som årsredovisningar är att de enligt lag måste innehålla data som är korrekt.  

Slutligen, är problem som både författaren för denna uppsats och Linderoth (2004) stötte på, att 

mycket av resonmangen kring dataspelsbranschen inte återfinns inom vetenskapsvärlden utan 

återfinns bland mer populärvetenskapliga källor. Detta är problematiskt då dessa kan anses vara 

mindre trovärdiga och vetenskapligt applicerbara vilket kan skapa problem då detta arbete till stor 

del är baserat på icke vetenskapliga källor. Dock vill jag presentera två viktiga huvudpunkter till 

varför detta inte behöver vara något negativt: 

För det första fokuserar denna period på aktiviteter under cirka ett decennium i en bransch som 

är under ständig förändring, en tidsram som gör det svårt att se att alltför mycket faktisk 

vetenskap skulle ha haft tid att uppstå.  

För det andra kan vetenskapliga källor idag inte på egen hand ge en korrekt bild av branschen, 

därför är det viktigt att behandla de källor som finns för att förhoppningsvis lyfta in dem till 

vetenskapen och skapa en framtida grund för vidare forskning. Detta är några av de första stegen 

att försöka skapa ett vetenskapsområde om den svenska dataspelsbranschen. Detta kan också till 
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viss del ses som en fördel, då om man studerar ett område efter att det blir definierat av tidigare 

studier så riskerar man att missa de många olika bidragande faktorerna och mekanismerna som 

bidrog till att området tog just den specifika formen den gjorde (Mouritsen & Dechos 1999). 

Detta är fallet då dessa alternativa faktorer har en möjlighet att ha tystats ned av den ”officiella 

historien”, på samma sätt som den klassiska termen ”Vinnarna skriver historien” som brukar 

påpeka att den vinnande sidans synvinkel i en konflikt brukar få störst betoning, även om de 

betydande händelserna skedde på andra sidan (Ross 2010).  

3.5 Analysenheter 

3.5.1 Urval 

Urval i denna studie baseras framförallt på betydelse för den svenska dataspelas branschen som 

helhet, då det är fallet som studeras, baserat på del av totala omsättningar och antal anställda. 

Detta innebär att större företag kommer ha en viss övervikt i detta arbete. Urvalet kommer 

primärt bestå av företag som befinner sig bland de med högst omsättning eller antal anställda i 

den svenska dataspelsbranschen enligt Dataspelsbranschen (2014). Dock kommer företag som 

har huvuddelen av sin verksamhet utomlands att nedprioriteras vilket leder till att 

mobilspelföretaget King diskvalificeras. Även historiska faktorer, samt deras utveckling under 

perioden, kommer att prioriteras i urvalet, detta mestadels för att göra informationsinsamlingen 

mer hanterbar. En annan faktor som beaktats i urvalet är att de företag som studerats båda är 

ägda av större koncerner och att de existerar självständigt. Dessa urvalskriterier gör då att mindre 

och nyare företag kommer att nedprioriteras. En positiv aspekt som uppstår av  att denna studie 

inte förlitar sig på intervjuer är att urvalet inte påverkas av företagens och individernas vilja att bli 

intervjuade, utan istället av det tillgängliga materialet.  

3.5.2 Valda analysenheter samt motiveringar  

 DICE 

Är den största aktören på marknaden i termer av antal anställda och den med tredje största 

omsättning (Dataspelsbranschen 2014). DICE står även bakom succéserien Battlefield. som ofta 

har lyfts fram som en ikon för den svenska dataspelsbranschen (Sandqvist 2010).  

 Massive 

Den näst största aktören i termer av anställda. De har även gått igenom en intressant 

fokuseringsprocess under perioden värt att studera närmare. (Dataspelsbranschen 2014) 

 Paradox Interactive   

Den femte största aktören i termen av omsättning. Är även en stor internationell utgivare av spel 

för en smalare publik (Dataspelsbranschen 2014). 

 Starbreeze 

Ett företag som efter en svår tid har ställt om stor del av sin verksamhet och ökat sin omsättning 

vilket gör dom intressanta att undersöka närmare (Dataspelsbranschen 2014). 
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 Mojang 

Den med god marginal största svenska spelstudion med ett väldigt litet antal anställda. Står för en 

av de största spelsuccéerna någonsin, Minecraft, och en av de viktigaste händelserna i 

dataspelhistorien. (Dataspelsbranschen 2014) 

3.5.3 Resterande urval 

Även två mindre företag, Avalance Studios och Machine games, nämns som hastigast. Den 

förstnämnda diskuteras inte i större detalj då de varit tämligen inaktiva i termen av spelsläpp 

under perioden och diskuteras senare i samband med Starbreeze då de delar en sammanlänkad 

historia. Båda tas dock med i den analys av affärsdata som genomförs i sluten av empirin.  

3.5.4 Validitet av urvalet 

Nedan i figur 3 och 4 jämförs den data som den svenska branschorganisationen tagit fram på hela 

den svenska dataspelsbranschen med de företag som har valts ut att behandlas i denna uppsats. 

Detta görs i syfte att försöka se att de valda företagen (blå linje)är haft en utvecklig som är 

representativa för dataspelsbranschen som helhet(röd linje). Nedan kan vi se att i termer av 

omsättning så stämmer lutningen väldigt bra och vi har vi vårt i termer av omsättning en stor 

andel av den svenska dataspelsbranschen. Märk dock att den är mindre pålitlig i slutet och början 

då det inte fanns data för alla företag för dessa perioder.  

 

 

Figur 3: Omsättning över tid hos de undersökta företagen jämfört med omsättningen ifrån spelutvecklarindexet (Källa: 
Årsredovisningar för respektive år. Hämtade: Retriver. För uträkningar se Appendix B; Dataspelsbranschen 2014)  
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Nedan kan vi se att i termer av anställda så stämmer huvudsakligen lutningen överens, även om vi 

här inte täcker lika stor andel. I denna graf är dock de problemen med data bristen på sluten och 

början då vi ser skillnader och vi kan inte vara helt säkra på hur stor del av detta kommer ifrån 

databristen respektive urvalet. Allt detta tyder dock samantaget på att det har gjort ett bra urval 

som täcker perioden 2008-2013 särskilt väl. Det vitigastepoängen man kan dra av detta är dock 

att urvalet täcker en stor andel av dataspelsbranschen, då valda företag som omfattar minst 

hälften av de anställda och omsättning i branschen under perioden.  

 

 

Figur 4: Antal anställda över tid hos de undersökta företagen jämfört med omsättningen ifrån spelutvecklarindexet 
(Källa: Årsredovisningar för respektive år. Hämtade: Retriver. För uträkningar se Appendix B; Dataspelsbranschen 2014) 
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4. EMPIRI 
Nedan presenteras den insamlade informationen kring den svenska dataspelsbranschen. Först 

kommer en bakgrund till dataspelsbranschen i allmänhet, sedan följer en mer specifik del. Varje 

del inleds av en lite mer allmän beskrivning som följs av en eller flera analysenheter som handlar 

om enskilda företag. Avslutningsvis följer en sammanställd affärsdata och en kort reflektion av 

vad man kan se utifrån den. 

4.1 BAKGRUND  

Nedan kommer en bild målas upp av hur dataspelsbranschen och marknaden ser ut och fungerar. 

Detta för att hjälpa den som tidigare inte är bekant med dataspelsbranschen, men också för att 

betona vissa begrepp. Viktiga begrepp att bära med sig i denna uppsats är relationen mellan 

spelutgivare och spelutvecklare samt den förändring som har skett i hela marknadens struktur då 

det direkt påverkar utvecklingen i den svenska dataspelsbranschen. 

4.1.1 Dataspelsbranschen 
Dataspelsbranschen definieras av nationalencyklopedin som:  

”Datorspelsbranschen, verksamhet inom datorspelsindustrin som utgörs av hårdvarutillverkare (konsolproducenter) 

och mjukvaruproducenter (spelproducenter).” (Jörnmark Hämtat: 2015) 

Denna definition innefattar den verksamhet som är direkt inblandad i tillverkningen av dataspel, 

samt den funktion som marknadsför och säljer spelen. För den svenska dataspelsbranschen är det 

företag som ligger inom Sverige. Hur man definierar att ett företag ligger i ett land kan diskuteras. 

Den svenska branschorganisationen Dataspelbranschen tar i sin rapport ”Spelutvecklarindex 2014” 

med företaget King som grundades i Stockholm men som för tillfället har stora delar av sin 

organisation utomlands. Räknas då detta företag som svenskt? Detta är problematiskt att ta 

ställning till då det inte finns något rätt eller fel om var det bör räknas in. Dock kommer denna 

uppsats att försöka fokusera på företag som har större delar av sin verksamhet inom Sverige eller 

har en väldigt stark koppling till just Sverige, exempelviss att legat här i 20 år. 

4.1.2 Dataspelsbranschens funktioner 

Readman & Grantham (2006) beskriver hur den brittiska dataspelsbranschen fungerar i form av 

en värdekedja, vilket betyder: ”en beskrivning av ett företags fysiska flöde och de aktiviteter som 

utförs i företaget för att skapa värde” (Bokföringstips 2010). Detta visas i figuren 5 nedan: 

 

 
Figur 5: Värdekedja av dataspelsbranschen (Readman & Grantham. 2006. s262) 
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I figur 5 ovan ges en god bild av hur dataspelsmarknaden och dataspelsbranschen fungerar. 

Längst till vänster i figur 5 har vi utvecklarna. Som vi kan se är det ofta mer ett utvecklat 

beroende av andra aktörer och det har blivit allt vanligare att spel utvecklas i direkta samarbeten 

mellan olika spelutvecklare. Detta har bara blivit vanligare i de större dataspelsproduktionerna 

sedan Readman & Grantham (2006) presenterade sin värdekedja. Som exempel är spelet 

Assassin's creed: Revelations från 2011 utvecklat av ett samarbete mellan sju spelutvecklare i 

Frankrike, Kanada, Singapore, Rumänien, Ukraina och Sverige (Assassin's creed: Revelations 

2011 ). Det är också vanligt att en annan spelstudio har utvecklat en eller flera komponenter av 

spelet, mest vanligt spelets grafikmotor. En grafikmotor är det som används för att skapa spelets 

grafiska representation och gör att spelutvecklare inte behöver fokusera alltför mycket på det rent 

tekniska då mycket arbete redan gjorts (Ward 2008).  

Till höger om utvecklarna i värdekedjan har vi utgivarna. Deras uppgift är att publicera och 

marknadsföra dataspel samt att fungera som en förmedlare mellan marknaden och utvecklaren 

(Business Dictionary). Inom spelbranschen är det oftast spelutgivarna som står för en stor del av 

utvecklingskostnaderna samt äger varumärket. Detta för att det kan vara väldigt dyrt att utveckla 

spel idag vilket gör riskfördelning nödvändig (Readman, J mfl. 2006; Anonymous Game 

Developer 2013). Detta har givit utgivarna en stor makt att påverka utformningen och innehållet i 

spelet.   

Till höger om utvecklarna i värdekedjan har vi de övriga aktörerna som är inblandade i den 

fysiska distributionen av spelet och försäljning i butik. Dessa aktörer har varit och är fortfarande 

väldigt viktiga, men har på senare år fått konkurrens av digital distribution av spel.  Digital 

distribution innebär att man låter kunden ladda ner en produkt direkt utan att ett fysiskt medium 

fungerar som mellanhand (USlegal Hämtat: 2015). Detta har gjort det möjligt att kringgå delar av 

värdekedjan och i vissa fall kraftigt minska beroendet av utgivare när det kommer till försäljning 

av spelet.  

Digital distribution är hur spel till smartphones säljs och har blivit vanligt även till datorer där 

utvecklare prioriterar att släppa spelen digitalt. Denna marknad domineras av tjänsten Steam som 

under våren 2015 hade 10 miljoner användare som spelade spel via deras plattform samtidigt 

(Mäki 2015a). Denna utveckling har drivits till stor del av den ökade vinsten visa företagfår från 

att eliminera mellanhänder som spelbutiker. Vissa inom branschen tror att fysiska lagringmedier 

för spel är helt på väg bort från marknaden (Mäki 2015b). Samtidigt anser vissa att det 

fortfarande kommer att finnas en marknad för spelbutiker som en plats för spelmarknaden att 

visa upp sig, men att de inte kommer sälja spel direkt utan enbart fungera som en mellanhand 

mellan spelare och de digitala distributionsplattformarna.  Detta sätt att sälja spel har också, 

särskilt till smartphones, hjälpt att skapa en låg barriär för mindre företag att ta sig in på 

marknaden (Beer 2012).  

Ett annat populärt sätt att släppa spel på är att ge det gratis, men att man har möjlighet att köpa 

extra innehåll till spelet i form av exempelvis kosmetisk utsmyckning av sin karaktär eller fördelar 

genetmot andra spelare (Jansen a Hämtat: 2015). Denna typ av spel kallas free to play.  



Anton Söderman  C-uppsats, Företagsekonomi 
  STS4, VT-15  

20 
 

4.1.3 Dataspelsmarknaden 

Den globala dataspelsmarknaden hade år 2014 en omsättning på 81.4 miljarder dollar och hadeen 

tillväxt på 7.8 % (Gaudiosi 2014). Av denna marknad har Nordamerika cirka en tredjedel av 

marknaden där USA är en av de största aktörerna i branschen och anställer 146000 människor 

och där nästan häften finns lokaliserade i Kalifornien (Newzoo 2014; ESA 2014).  

Om man undersöker hur omsättningen ser ut dominerar så kallade tv-spelskonsoler där några 

kända märken är Sony Playstation och Microsoft Xbox (Newzoo 2014). De hade år 2013 nästan 

hälften av marknaden och har historiskt sett varit de mest dominerade på marknaden. Spel på 

datorer har alltid haft en viktig position inom branschen då det oftast är där den mest avancerade 

tekniken finns samt oftast också bäst onlinemöjligheter. Det traditionella datorspelet har dock 

enbart 9 % av omsättningen men så kallade casual-spel2 och Massive Multiplayer Online Games 

(MMOG)3 har sammantaget 30 % av omsättningen där MMOGs står för den största ökningen 

(Jansen b). MMOGs framgång kan tänkas bero på den stora vinstpotentialen som finns där då en 

spelare betalar kontinuerligt istället för att enbart betala en gång i början. Spelet World of 

Warcraft släpptes 2004 och hade vid dess toppår 2010 tolv  miljoner spelare som alla betalde 

omkring 125 kronor i månaden. Än idag har spelet 8 miljoner spelare som alla betalar för spelet 

varje månad (Humphries 2013; Blizzard Entertainment INC Hämtat: 2015).  

Den största ökningen inom dataspelsbranschen står spel till smartphones och tablets för som 

växte med 35 % år 2014 och står för 18 % av omsättningen i branschen och förväntas fortsätta 

att växa (Newzoo 2014; TechNavio 2014). Detta beror både på tillväxten för smartphones i 

västvärlden men också att de blivit alltmer vanliga i asiatiska länder som Kina.   

Bland de största dataspelsföretagen återfinns i toppen de olika konsoltillverkarna Microsoft, Sony 

och Nintendo (Newzoo 2015). I toppen hittas även de största utgivarna inom branschen 

inklusive EA, Ubisoft, Activision och Blizzard. Andra företag som inte normalt associerar med 

spel är företag som Apple och Google som framförallt via sina smartphones och tablets är viktiga 

aktörer inom branschen.   

Några av de bäst säljande spelen har som har släppts under de senaste åren är Minecraft med 60 

miljoner sålda exemplar, GTA V med 45 miljoner exemplar och Call of Duty: Modern Warfare 2 

med 28.5 miljoner(Dizon 2015). Få spel lyckas sälja så mycket men hög försäljning betyder inte 

att de är de mest inkomstbringade då det kan finnas skillnader i utvecklingskostnader samt att 

spel idag har flera möjligheter att tjäna pengar på, som exempelvis att sälja reklamutrymme i sina 

spel.  

4.1.4 Svenskarna 

Idag spelar 64 % av den svenska befolkningen i åldern 16 till 64 dataspel. Det är ungefär lika 

många män och kvinnor som spelar och det dominerade formatet är smartphones (Ipsos 

MediaCT 2012). Det finns också ett starkt teknikintresse hos de som spelar spel gentemot de som 

inte gör det och cirka 40 % av alla säger att de är intresserade av spel.  

                                                           
2
 Spel som anser vara öppna för vem som helst att spela utan förkunskap 

3
 Spel där man spelar tillsammans med ett stort antal spelare samtidigt i en online miljö 
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Svenskar är och har länge varit bra på engelska, det har rapporterar att svenskar är världsbäst när 

det kommer till svenska som andra språk(Sandberg 2013). Detta kan kopplas till stor del att 

mycket av den populärt kulruten som svenskar konsumerar exempelviss i form av TV och film, 

men även saker som engelska böcker och kurslitteratur. Andra länder har sådan populärkultur 

inte på samma sätt kunna fått en sådan framstående position gentemot Engelska fått i Sverige.  

Den svenska staten är idag inte särskilt direkt inblandade i den svenska dataspelsbranschen, något 

som är annorlunda i andra nordiska länder där sådana satsningar finns(Hiella 2014). Istället, 

menar Marita Ljung på näringslivsdepartement, så satsar staten på att istället skapa ett bra 

entreprenörsklimat.  

Staten har dock tidigare stött spelutveckling indirekt i form av utvecklig av internet på 90-talet 

och satsningar att göra datorn vanligare i hemmet på 80-talet(Ottsjö 2013). Vi har också en 

välutvecklad välfärdsystem som gör det möjligt att kunna klara sig om man förlorar jobbet vilket 

leder till att det är mindre riskabelt att starta eget eller byta jobb (Gustanfsson & Norborg 

Hämtat: 2015). 

4.2 Början på den svenska dataspelsbranschen  
Den första svenska datorn stod färdig år 1953 och var då världens snabbaste (Rietz 2010; Ottsjö 

2013). Den stod på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och användes bland annat för 

väderleksrapporter, att räkna ut skjutbanor och på kvällarna med dekryptering för Försvarets 

Radioanstalt. Denna dator följdes av flera, dock var det för många svårt att förstå vad man skulle 

ha dessa datorer till. För att försöka göra det enklare att förstå potentialen hos datorn utvecklade 

en av ingenjörerna hos SAAB ett litet demonstrationsprogram som gick ut på att träffa en 

måltavla med en missil och när man träffade måltavlan uppstod en explosion (Villner 2011). Det 

första svenska dataspelet med rörlig grafik var fött.  

Under 60- och 70-talet spreds datorn till företag och skolor men det vara först i samband med 

lanseringen av datorn Commodore 64, år 1983, som datorn började bli vanlig i hemmet (Ottsjö 

2013). För många av de personer som skulle bli de första svenska dataspelsutvecklarna var detta 

den första introduktionen till datorer och kodning. 1983 släpptes det första svenska dataspelet 

med namnet Space Action utvecklat på egen hand av en 19-årig programmerare (Salman 2008). 

Två särskilda offentliga insatser nämns av Dataspelsbranschens talesperson Per Strömbäck som 

särskilt viktiga för denna utveckling (Level 2011). Dessa var datoravdraget, som gjorde det möjligt 

att dra av skatt vid köp av hemdator, och pc-reformen, som gjorde det möjligt för anställda att 

låna eller hyra en dator av sin arbetsgivare skattefritt under en viss period.  

I denna miljö uppstod mot slutet av 80-talet en subkultur som sysslade med att hacka befintliga 

spel och program. För att kunna visa att just en själv hade lyckats hacka att program lade man 

ofta till en kort bildsekvens som visade upp ens egna eller ens grupp alias (Ottsjö 2013). Denna 

sekvens, kallad demo, växte snart till en allt mer avancerade uppvisningar av ljud och 

bildredigering. Ur denna demokultur föddes de första svenska spelstudiorna. År 1992 startade en 

demogrupp spelutvecklarföretaget Digital Illusions i Växjö som gav ut flipper spel, de är dock 

mest kände under deras nuvarande namn DICE, Digital Illusions Creative Entertainment och att de 

utvecklar Battlefield-serien (Ottsjö 2013; Spelarkivet Hämtat: 2015). 
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4.2.1 Analysenhet 1: Dice 

Battlefield-serien har beskrivits av flera svenska spelutvecklare som en viktig punkt i den svenska 

dataspelsbranschen då det hjälpte till att sätta Sverige på kartan i dataspelssammahang (Wiborgh 

2011a). Spelserien utspelar sig i ett första personsperspektiv, FPS4, där man i grupper slåss mot andra 

grupper av spelare via nätet, vilket historiskt varit vanligast på datorer. 

Spelserien tog sin början med en investerare, ett par spelentusiaster och en avancerad 3D-motor 

som härstammande ifrån ett examensarbete på KTH (Wiborgh 2011a). Resultatet av detta blev 

det idag okända spelet Codname Eagle som gavs ut av bokförlaget Rabén och Sjögren och hade 

världspremiär 1999 på Åhléns i Stockholm.  

Under utvecklingen av uppföljaren stötte de på problem med att hitta någon som skulle kunna 

vara intresserad av att bekosta utvecklingen (Wiborgh 2011a). De kom då i kontakt med 

spelutvecklaren DICE i Göteborg som ville expandera och lät de framtida Battlefield skaparna 

forma en Stockholmsbaserad division av företaget. Utveckligen gick dock inte felfritt, en deadline 

på hösten 2001 skulle inte kunna hållas, men när de kommunicerade detta till sina amerikanska 

spelutgivare EA fick de beröm för faktumet att de kommunicerade och inte försökte dölja det. 

Spelet släpptes till slut 2002 och blev en omedelbar succé (Hallstan 2011).  

När de senare började utveckla uppföljaren hjälpte det att de själva ägde rättigheterna till 

varumärket och på så sätt koden att de kunde använda samma teknik och spara resurser 

(Sandqvist 2010). Under de kommande åren släppte de mängder av uppföljare, slog sig ihop med 

en spelutvecklare i Stockholm och kanske det viktigaste, blev uppköpta5 av deras spelutgivare EA 

år 2006 (Wiborgh 2011a; Sandqvist 2010; Thorsen 2006). Företagsledningen ansåg att det ledde 

till att de fick större autonomi i form av större finansiella medel och mer ansvar över sin egen 

verksamhet. Det ledde också till en ökad internationell prägel då anställda kan jobba utomlands, 

samt att cirka 25 % av de anställda år 2010 var utländska (Sandqvist 2010). En annan intressant 

händelse under denna period var att ett kollektivavtal genomdrevs för att reglera övertid som 

bland annat berodde på att de anställda blivit äldre och därmed var mindre villiga att spendera all 

sin tid på jobbet (Sandqvist 2010).  

De släppte 2008 ett Battlefield spel exklusivt till konsol med en egenutvecklad tekniktung 

spelmotor som skulle spela en stor roll i framtiden (Wiborgh 2011a). De släppte senare en 

populär uppföljare som även kom till datorer och spelen blev allt mer populära, vilket ledde till 

Battlefield 3 som är ett av de mest sålda spelen någonsin med 20 miljoner sålda exemplar 

(Bf4central 2013). Att utveckla spel primärt för konsoler var dock svårt för utvecklare som 

tidigare enbart jobbat med att utveckla spel till datorer.  

Åren som följde var fyllda med experiment av konceptet Battlefield. De släppte en exklusiv 

digitalt distribuerad konsolversion, de släppte ett gratis spel samt ett annat gratisspel inriktat på 

den asiatiska marknaden (Wiborgh 2011a).  Dock utannonserades att de båda gratis spelen skulle 

stängas ner den 15 april 2015 (Kask). De hjälpte också till att utveckla onlinedelen till ett antal 

liknande spel som också gavs ut av deras utgivare (Elfving 2010). Det var även nu de släppte ett 

                                                           
4
 Med första persons perspektiv menar man perspektivet ifrån en persons ögon, som att man själv var där. 

5
 Rent tekniskt sett var det en fusion, detta för det krävde ett mindre aktieinnehav. Även om det var fullt lagligt 

ledde det till en lagändring 2009 som skärpte reglerna kring fusioner (Lindqvist 2010). 
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av de få spelen som inte var ett Battlefield i form av parkourspelet Mirrors Edge, något som dock 

inte blev någon större succé men som har kultförklarats av spelpressen (Reeves 2013).  

Företaget har alltid varit fokuserat på att utveckla egen teknik, de har en egen avdelning för detta, 

något som motiveras med att de ger dem konkurrensfördelar gentemot andra utvecklare inom det 

tekniska området (Sandqvist 2010). Detta har resulterat i att de sedan 2004 har utvecklat en egen 

grafikmotor kallad Frostbite, något som från början motiverades av det inte fanns några 

tillräckligt bra spelmotorer, vilket också medförde att ett eventuellt byte skulle leda till bortslösade 

resursers. Fördelar som detta ger företaget är att de är mer flexibla och mindre beroende av andra 

aktörer.  

Denna motor har sedan kommit att användas centralt av deras utgivare för att göra det enklare 

för deras spelutvecklare att förenkla arbetsprocesen och spara pengar genom att inte behöva 

skaffa licenser för att använda andras motorer (Seppala 2013). De ser verktyget som något som 

kan ge dem konkurrensfördelar inom bolaget gentemot andra och har därför valt att inte sälja den 

vidare eller låta externa spelutvecklare använda motorn. Detta gör det möjligt för alla som 

använder motorn att få direkt tillgång till tidigare arbete och återanvända komponeter ifrån andra 

projekt. Det har beskrivits som en ”open source”6 spelmotor inom företaget. Det har hittills 

använts i några av deras största spel, även om inte alla blivit succéer. Det kommer också att 

användas i DICEs kommande Star Wars spel. 

4.2.2 Analysenhet 2: Massive 

Massive Entertainment startades år 1997 och spenderade sitt första decennium med att utveckla 

prisbelönta realtids-strategispel7 med fokus på taktisk kontroll av enskilda enheter (Skog 2011). 

År 2007 fick de deras stora kommersiella genombrott med ett spel som utspelade sig under en 

sovjetisk invasion av USA (Sierra Entertainment 2007). Detta spel tillsammans, med den 

fristående expansionen8 som släpptes år 2009, skulle dock visa sig vara det sista strategispelet 

företaget släppt hittills (Massive Hämtat: 2015).  

I augusti år 2009 valde den tidigare ägaren och utgivaren att omstukturera sin verksamhet och 

bestämde sig för att sälja av sitt ägande, en tuff situation för Massive bland annat för att de själva 

inte ägde någon av spelserierna de utvecklade, en vanlig företeelse i spelvärlden (Thang 2008). 

Detta ledde till att en annan spelutgivare, Ubisoft, köpte upp företaget i november samma år.  

Det verkar som att en större omstrukturering skett inom företaget, bland annat slutade grundaren 

Martin Walfix och lämnade studion i mars 2009 (Martin 2009). De har inte heller utvecklat något 

nytt spel av samma typ som deras tidigare utan sysslat med att arbeta med andra spel. Om man 

tittar på de spel de har arbetat med sedan 2011 så har de alla varit del av samarbeten med andra 

studios i den större Ubisoft-koncernen där de utvecklade mindre delar av större spel (Ubisoft 

Hämtat: 2015). Värt att nämna är dock att de har stort ansvar för ett spel kallat The division, ett 

spel som fortfarande inte har släppts, där de också gör en egen spelmotor vid namn Snowdrop som 

de hoppas kunna användas i andra spel (Crecente 2014). Man kan också följa omstruktureringen 

                                                           
6
 Innebär att något är allmänt tillgänglig för vem som helst att använda och utveckla. 

7
 Realtids innebär att båda spelarna gör sina drag samtidigt, i jämförelse med turbaserad. 

8
 En expansion är ett bit mjukvara som utifrån det urspingla spelet utökar den redan existera spelet med mer 

innehåll. En fristående expansion har samma funktion men kräver inte grund spelet för att kunna spelas.  
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genom att studera företagets årsrapporter där de i deras verksamhetsbeskrivning ändrar sig ifrån 

att vilja vara världsledade inom PC och online till att enbart vilja vara världsledande i generella 

termer. Där nämner de även deras inbladning i de olika Ubisoft produktionerna, något som 

motiveras med att de ger företaget en ”fortsatt stabil och långsiktig verksamhet”(Ubisoft 

Entertainment Sweden AB 2009(-2014) Hämtat: 2015).  

4.3 Mulle Meck åren 
Under 90-talet uppstod den första professionella spelutvecklarna i form av många små 

spelstudios och ett fåtal spelutgivare som alla var huvudsakligen inriktade på den svenska eller 

nordiska marknaden (Strömbäck 2014). Dessa utgivare var ofta mer än bara spelutgivare och 

kunde även ge ut filmer och böcker. Några av de mest kända spelen ifrån denna era är Mulle Meck 

och Backpacker. Dock ledde ökad konkurrens internationellt i början av 2000-talet tillsammans 

med att IT-bubblan sprack till att dessa företag fick det svårt och många gick i konkurs eller fick 

genomföra stora förändringar i verksamheten (Sandqvist 2007). Även om denna period var kort 

hjälpte den till att skapa en tradition som branschen skulle behöva senare samt utbilda många 

utvecklare som senare skulle vara viktiga i den svenska dataspelsbranschens fortsatta utveckling. 

Ett företag som fick sitt stora genombrott under denna period hette Target Games och släppte 

spelet Svea Rike som var en dataspelsversion av det populära brädspelet med samma namn. 

Utgivaren var det svenska förlaget Levande böcker som försvann i krisen och utvecklarna skulle gå 

vidare och bli Paradox Interactive (Svenska Mediadatabas 1997).  

4.3.1 Analysenhet 3: Paradox Interactive 

Paradox Interactive är en svensk dataspelsutgivare och utvecklare om har en ledande position 

som utgivare av spel till PC med en stark närvaro i Europa och USA (Paradox Interactive a). De 

började som Target Games som redan på 80-talet släppte rollspel till spelbutiker i Stockholm 

(Ottsjö 2013). De ger både ut egenutvecklade och andras spel, främst via digital distribution 

(Paradox Interactive AB 2013). Företagets fokus ligger på det egen ägda ”Intellectual Property”9, 

kallad IP. Företaget säger själva att deras spel inte är för alla och att det är något de är stolta över. 

De riktar in sig på ett väldigt specifikt marknadssegment (Dingman 2014; Kain 2013). Att de 

kunnat göra detta, i ett allt hårdare ekonomiskt klimat hänvisar de till att de tidigt inriktade sig på 

digital distribution vilket möjliggjort snabb tillväxt med lägre risker. Trots att de är smala, anser de 

själva, att de även kan inrikta in sig mot en bredare marknad (Vajlok Mejlintervju: 2015). De 

tycker att deras spel ska vara lätta att lära sig men svåra att bemästra, vilket är en anledning till att 

de jobbar mycket med att försöka skapa ett användarvänligt gränssnitt.  

Paradox har fått en entusiastisk entusiast skara som de jobbar nära med. De har en princip att 

alltid se till att deras spel är modifikations10 (Mod) vänliga. Detta kan ta sig formen av att en 

spelare själv gör ändringar i programmet och lägger till nya funktioner och sedan släpper det 

gratis till andra spelare. Detta ser företaget som något som hjälper deras produkter att vara 

intressanta längre och kan fungera som ett slags arbetsprov för folk de anställer samt skapa en 

större arbetspool att ta ifrån, säger (Vajlok Mejlintervju: 2015; Dingman 2014).  De har gått så 

                                                           
9
 Är i spelbranschen namnet på ett unikt dataspel, karaktär eller innovation. En ny dataspelsserie eller en ny 

dataspelkonsol kan båda räknas som en ny IP.  
10

 Mod är benämningen på något som ändrar i det ursprungliga program och inte är skapar av spelutvecklarna 
själva. Detta kan ta sig form av en förändring i färg eller tillgång till helt nya funktioner eller spellägen. 
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långt att de anställt en person som enbart har till uppgift att stödja och uppmuntra denna typ av 

användarskapat material. 

Ett annat sätt som de utnyttjar sinastarka kundrelationer på är att de involverar dem i sin 

kvalitétssäkringsprocess. De har bara två anställda för uppgiften samt oftast några praktikanter 

tillsammans med cirka 200 testare som alla är vanliga men engagerade spelare (Brown 2012). De 

utnyttjar också resten av företaget genom att varje vecka bjuda in alla till att spela mot varandra, 

följt av diskussioner av problem och funktioner. Då företaget är relativt sett litet så delas många 

roller mellan de anställda, även programmerare spenderar tid med att testa deras arbete. 

Företaget var även tidiga med att lansera sina spel digitalt, för att möjligöra kontinuerlig 

uppdatering av sina produkter och att göra deras produkter tillgängliga för deras globala 

kundkrets (Brown 2012). Detta tog sig form av att de 2006 lanserade den digitala 

speldistributionstjänsten Gamersgate, något de dock inte längre är inblandade i, men ändå visar 

deras fokus på digital distribution (Meza 2006). De kan via sin digitala distribution släppa mindre 

spel eller uppdateringar och på så sätt prova nya funktioner och se om kunderna är villiga att 

betala för dom, på ett sätt som inte vore ekonomiskt gångbart om de skulle släppas som fysiska 

produkter (Brown 2012).  

2012 kom 95 % av deras inkomster från digital distribution, jämfört med 1,6 % år 2006 (Kain 

2013). Denna övergång är en viktig orsak till deras framgång då deras kostnader för fysik 

distribution var ”förödande för lönsamheten” (Vajlok Mejlintervju: 2015). Det har gjort det 

möjligt för företaget att samla sin verksamhet i Sverige ifrån att tidigare haft säljkontor i USA, då 

det tidigare var nödvändigt för att kunna sälja fysiska spel i landet (Vajlok Mejlintervju: 2015). 

Den digitala distributionen har också gjort att ett begränsat hyllutrymme i spelbutiken inte längre 

påverkar försäljningen. Detta nya sätt att sälja spel har gjort det möjligt att sälja både gamla och 

nya spel globalt på ett helt annat sätt. 

Koncernen Paradox består av dotterbolag varav två ligger i Stockholm. Det ena bolaget består av 

företagets historska kärnverksamhet och det andra jobbar med utveckladet av ett av deras egna 

IPs (Paradox Interactive AB 2013). Sedan kommer Paradox South som ligger i Skövde. Den 

startades 2012 i form av ett samarbete mellan Gothic Science Park och Skövde Högskola som 

arbetar med att utveckla innehåll till koncernens övriga spelprojekt (Årsrapport 2013 Paradox 

Hämtat: 2015). Sådana samarbeten är viktiga för Paradox och att Sverige har många bra 

utbildingar inom dataspelutveckling.  

De befinner sig även i processen av att öppna en ny spelstudio, kallade Paradox Artic, belägen i 

Umeå, som ska jobba med spel utanför företagets traditionella områden (Paradox Interactive b; 

Dingman 2014). Denna studio består av tidigare anställda hos DICE och Starbreeze, leds av 

Mattias Wiking, som tidigare jobbat hos Starbreeze och det idag nedlaga företaget Grin (Lemne 

2014).  

Idén till spelstudion kom ifrån ett par spelutvecklare som studerat i Umeå och som växt upp i 

norra Sverige (Lidström 2014). Detta motiverades till viss del av viljan av att ha en lugnare tillvaro 

och en bättre miljö för barn att växt upp i. Paradox nappade på idén då de var intresserade att ta 

tillvara den unika kompetensen som finns i Umeå. Denna kompetens kommer ifrån att Umeå har 

en tradition av att vara aktiva inom spelutveckling, både genom näringslivet men också i form av 
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det lokala universitetet vilket är en av anledningarna varför de valt att satsa på studion (Vajlok 

Mejlintervju: 2015).  Det har visat sig enklare att hitta programmerare i Umeå än i Stockholm, 

dock består de än så länge av enbart 11 personer (Lidström 2014).  När vi ändå pratar om norra 

Sverige är det också värt att nämna då det var från Luleå universitet de fann ett par studenter som 

utvecklade spelet Magicka som skulle öka deras inkomster med 250 % (Eriksson 2009; Davey 

2012).  

Att studion samarbetar många andra svenska spelutvecklare är något de är medvetna om och de 

ser klara fördelar med detta både med avseende på språk men också vad gäller sätt att 

kommunicera (Vajlok Mejlintervju: 2015). Dock är det bara en faktor bland många och de har 

samarbeten med spelutvecklare i Finland, Storbritannien, USA och Brasilen.  

4.4 Grin-krisen 

Efter krisen i början av 2000-talet växte den svenska dataspelsbranschen och många av de idag 

största spelstudiorna började märkas av i ett mer internationella samanhang (Ottsjö 2013). Den 

svenska dataspelsbranschen hade några väldigt framgångsrika år i mitten av 00-talet, allt var dock 

inte frid och fröjd. Problemen kan sägas ha sin början i den ekonomiska krisen och hör ihop med 

hur svårt det kan vara för spelutvecklare att skaffa kapital för att bedriva sin verksamhet. Den 

självständiga studion Avalanche var tvungna att säga upp 40 %, 70 st, av sina anställda under en 8 

månaders period efter att två projekt lades ned i samband med krisen (Wiborgh 2009). Med tanke 

på att utvecklingstiderna i spelbranschen är så långa är det rimligt att anta att detta är en av 

orsakerna till att de under perioden 2010-2014 inte släppt några större spel. Värt att nämna är att 

de flesta som avskedades fick jobb på andra håll inom Sverige och Norden. Avalanche jobbar 

likväl i nuläget på att släppa ett spel baserat på en filmen Mad Max som släpps 2015 och en 

uppföljare i en serie spel de själva skapat men inte äger rättigheterna till, något som trotts allt är 

vanligt (Mäki 2014;Weasley 2011).  

Detta är emellertid inget jämfört med vad som hände med spelföretaget Grin, grundat av två 

bröder 1997 (Ottsjö,P 2013). Företaget slog igenom med att producera PC versionerna till ett 

Tom Clancy spel samt släppte nya versioner av en japansk klassiker ifrån 80-talet. Under sin 

höjdpunkt var företaget en av de största oberoende spelutvecklarna i Europa och hade 300 

anställda i Sverige, Barcelona och Jakarta.  

De lanserade under 2009 några kommersiella och kritiska floppar vilket framförallt bestod av spel 

baserade på aktuella biofilmer. Dock är den händelsen som de båda bröderna väljer att motivera 

sin konkurs med att deras japanska utgivare i ett projekt att utveckla ett nytt Final Fantasy, en av 

de största serierna i spelvärden, valde att inte betala utvecklingen (Ottsjö 2013). Samarbetet 

avbröts då utgivaren inte ansåg att de hade nått sina milstolpar och att spelet inte kändes troget 

till serien.  

Detta påstående bör, i min mening, tas med en nypa salt, framförallt då grundarna är färgade av 

att förlora sitt företag men också av att historien blir bättre om målar upp en mer dramatisk bild; 

de fick tillstånd att göra ett viktigt spel men blev sviken av sina utgivare. Sen bör man ställa sig 

två frågor, var det faktiskt specifikt denna händelse som sänkte företaget och är denna händelse 

unik i dataspelsbranschen eller bara ett tecken på hur en tuff spelbransch går emot svensk 
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mentalitet och samarbetsvilja. Oavsett orsaken var Grins dagar räknade och den 12 augusti 2009 

lämnades en konkursansökan in till Stockholms tingsrätt (Ottsjö 2013).  

Historien om de båda bröderna var dock inte över än, men det tas upp senare i empirin. En 

spelstudio som skulle dra lärdom av Grin-krisen och ställa om från storproduktion av spel till 

produktion i mindre skala var den Uppsalabaserade studion Starbreeze (Ottsjö 2013).  

4.4.1 Analysenhet 4: Starbreeze 

Studion uppstod ur demogruppen Triton, en liknande bakgrund som DICE (Ottsjö 2013). De 

har från börjat varit helt självständiga och börsnoterats tidigt (Sandqvist 2010). Företaget gick år 

2000 samman med företaget O3 Games och flyttade då till Uppsala. De släppte flera spel utan 

större framgång men deras stora succé blev det storybaserade FPS spelet baserat på en mindre 

framgångrik sci-fi11 film. Trots att det inte blev någon större kommersiell framgång ledde det till 

företagets genombrott internationellt då det fick väldigt bra kritik och många större utgivare fick 

upp ögonen för företaget. Detta ledde till att de fick utveckla flera spel baserat på licenser inom 

samma grundläggande upplägg som sci-fi spelet. De släppte 2007 ett spel baserat på en 

amerikansk serie och 2009 en ny version av sci-fi spelet med bland annat uppgraderad grafik. 

Ingen av dom blev dock lika framgångsrika som genombrottsspelet. Alla deras spel var baserade 

på samma spelmotor som utvecklats internt inom företaget av en egen avdelning. 

  

Företaget har haft en problematisk period efter den ekonomiska krisen 2008, de var tvungna att 

säga upp 80 anställda, VD:n sa upp sig och företaget förlorade två stora kontrakt varav ett baserat 

på en populär bokserie (Wiborgh 2011a; Leone 2011; Sandqvist 2010). Detta följdes av problem 

under utvecklingen av ett av deras mest ambitiösa spel hittills, en remake av ett klassikt spel ägt 

av EA (Leone 2011).  Detta ledde till att en grupp av företagets mest seniora medlemmar 

lämnade företaget för att bilda Machine games, flera anställda på Starbreeze skulle senare börja 

jobba för dem. Deras motivation var att de föredrog att jobba i en mindre organisation och 

utveckla produkter som inte var baserade på licens. En annan motivation som de första som 

lämnade företaget nämner är viljan att se till att de spel de utvecklar ”betyder något” (Agebro 

2011). Tidigare anställda nämner att alla inte gillade att jobba i 100 personersteam och att en del 

helt enkelt föredrog mindre grupper. I november 2010 köptes Machines Games upp av utgivarna 

Bethseda och sattes då på att jobba på en nyversion av ett klassikt spel ägt av utgivaren (Ottsjö 

2013). Starbreeze själva beskrev relationen på följande sätt: 

 

"In the long run I think it's good for Starbreeze if Uppsala Stockholm becomes an even stronger cluster for the 

game industry. With more talented people around, it becomes easier to find staff, and you get a better ecosystem of 

subcontractors and freelancers, etc. So in the long run, I think it's good for Starbreeze if there are other successful 

game developers in this region.” Johan Kristiansson, fd VD för Starbreeze (Leone 2011). 

För Starbreeze själva var det en tid av förändring, de anställda nämner att företaget hade blivit ett 

helt annat företag än de var bara några år tidigare (Leone 2011). Deras förändring inleddes med 

att de tillsammans med filmskaparen Josef Fares utvecklade ett spel som släpptes online för en 

mindre summa och inte var likt något annat av deras tidigare spel (Ottsjö 2013). Slutligen efter en 

krånglig och lång utvecklingstid, släpptes spelet de utvecklat åt EA, som dock inte fick det 

                                                           
11

 Science fiction 
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väntade mottagandet, varken av kritikerna eller av spelpubliken (Dutton 2012). I efterhand har 

utvecklarna sagt att projektet var dömt att misslyckas ifrån början. I en artikel från 2012 pratar 

utvecklarna sig varma för spelet samt de möjligheter som står öppna för dom. VD:n säger även 

att de anpassar sig efter en ny affärsidé där de utöver stora titlar med 100 persons team, även 

kommer att arbeta med ett mindre, nedladdningsbart spel (Agebro 2011; Elfving 2012).  

I april 2012 förvärvade Starbreeze studion Overkill Software, som grundades av de båda bröderna 

som grundade Grin och som nu var tillbaka med ett tjuv och polis liknande spel som rönt stor 

framgång via digital distribution (Starbreeze 2012). I slutet av 2012 gick företaget ut med att de 

skulle börja avveckla den Uppsalabaserade studion, spelet som utvecklades i samarbete med Josef 

Fares skulle bli det sista och avslutates 2013 (Lindqvist 2012). Istället flyttade verksamheten till 

Stockholm där den integrerades med Grin brödernas studio. Flytten skulle dock visa sig vara 

början på en period av stor framgång för Starbreeze, först släpptes Josef Fares spel som togs 

emot väl av kritikerna och sålde väldigt bra för ett så litet spel. Licensen till spelet såldes sedan 

vidare för femhundratusen dollar (Mäki 2015c). Sedan släpptes uppföljaren till tjuv och polis 

spelet som blev en enorm succés och som bidrog starkt till att omsättningen ökade med 176,6 

miljoner kronor och att aktierna ökade i värde med mer än 100% (TT Nyhetsbyrån 2014). De 

satsade år 2015 sjuttio miljoner kronor på ett finansiera ett kroatiskt krigsspel och har ett ägande 

på femtio procent (Mäki 2014d) på intäkterna från spelet. Frågan är dock om de fortfarande har 

samma kapacitet att utveckla större spel som tidigare då de omorganiserat sig så pass mycket. 

Detta tillsammans med att en av Grin bröderna i maj 2015 valde att lämna företaget och sälja alla 

sina aktier gör att det kan finnas anledningar att tvivla (Hegvall 2015). 

4.5 Små studior slår igenom 

Idag har det blivit allt vanligare att folk på egen hand eller i små grupper utvecklar små originella 

spel, självständiga spel som förkortas Indie varav många gör det av ren passion. Detta kan liknas 

med demogrupperna som började utveckla spel inte för att de ville jobba med det utan för att de 

tyckte det var kul (Ottsjö 2013). Indiespelskaparen Steenberg säger att svenskarna är så pass 

dominerade inom indievärlden att den kan delas upp i svenskar och andra (Gill 2011). Orsaken 

till detta anser vissa indiespelskapare är det goda sociala skyddsnätet. En säger att de kom in i 

branschen när de gick på bidrag och då började göra spel. Eskil säger att modet att våga satsa på 

den karriären också beror på skyddsnätet” (Gill 2011). Här vet man att man skulle klara sig 

någorlunda även om det gick åt helvete”. Han kommer även in på en viktig huvudpunkt: 

”Mellanspelet har försvunnit. Antingen gör man ett jättebilligt som kostar ingenting eller så måste 

man vara 300 pers och lägga 50 miljoner på marknadsföring” (Gill 2011). Detta är något 

dataspelsutvecklare tidigare har diskuterat, att det finns ett känsla av att enorma spel med jätte 

team kan vara på väg att ersättas med mindre nedladdningsbara spel som antingen är free-to-play 

eller kostar en mindre summa än vanliga spel (Barnes,T & Coe, N Hämtat: 2015). Branschen är 

definitivt inne i en period av förändring där man antingen växer sig stor med 100-persons team 

eller så får man nischa sig på något sätt.  

Det verkar växa fram dataspelsföretag på många håll och kanter, för det mesta i Stockholm ”men 

ingenstans är utvecklingstätheten större än i kvarteren mellan Kungsgatan och 

Dragarbrunnsgatan i Uppsala” (Agebro 2011). Detta blir extra tydligt om man kollar på antal 

startats under perioden (Som man kan se i figur 8). Det finns även idag gott om företag i 

dataspelsbranschen som jobbar med stödjande funktioner. En av dessa är Uppsalabaserade 



Anton Söderman  C-uppsats, Företagsekonomi 
  STS4, VT-15  

29 
 

Imagination Studios, tidigare känds som Northern Light, som jobbar med motion capure teknik. 

Detta innebär att de fångar upp människors rörelser så att andra företag kan använda dessa 

rörelser för att skapa realistiska rörelser i sina spel. De var tidigare en del av Starbreeze men är 

idag ett fristående företag som jobbar med stora företag som DICE och andra företag över hela 

norden (Lindqvist 2010). Ett annat exempel på ett företag inom dataspelsbranschen som inte 

utvecklar spel är Hansoft som grundades av en tidigare anställd hos Starbreeze (Lindqvsit 2010). 

De jobbar med världsledande projektledning och mjukvara för dataspelsutveckling, men som 

även används inom rymdindustrin.  

4.5.1 Analysenhet: Mojang 

Låt oss börja i slutet: i september 2014 går nyheten ut att Microsoft köper företaget Mojang för 

17.8 miljarder kronor (Selåker 2014). Av detta går 71 % procent till grundaren av Mojang och 

skaparen av succén Minecraft: Markus Persson. Som jämförelse såldes Skype för 9 Miljarder. När 

detta skrivs har Minecraft sålt minst 65 miljoner exemplar (Bernhardsson; Bergensten; Kaplan 

2014).12 

Idén till Minecraft föddes när Persson arbetade hos andra företag och spelet släpptes i ett ofärdigt 

skick år 2009, men det var det som var tanken, att låta produkten uppdateras kontinuerligt, enligt 

Ottsjö (2013). Persson började redan tidigt att programmera på gamla Commodore datorn, 

samma dator som många av de gamla demo-grupperna fick sin början på (Goldberg & Larsson 

2014). Han har gått mediaprogrammet på gymnasiet men har inte någon utbildning efter det, 

dock har han jobbat som programmerare för olika IT och dataspelsföretag. Persson såg det mer 

som ett löfte att se till att produkten växte med tiden till något värt ursprungsinvesteringen, något 

som inte blev klart utan ständigt muterade till nya former (Håkansson 2011; Wiborgh 2011b).  

Även när spelet började sälja 100 exemplar om dagen, via spelets hemsida, vilket var tillräckligt 

för att försörja honom, var han försiktig och tog tid på sig innan han sa upp sig ifrån sitt tidigare 

jobb. Persson tjänade snart miljoner då inkomsten gick i princip oavkortad till honom. Då det 

från början bara var han som utvecklade spelet samt att det fortfarande var under utveckling, 

skapades en väldigt tät relation mellan honom och hans fans som interagerade med honom via 

olika social medier. Under 2011 började han forma sitt företag Mojang genom att börja anställa 

andra personer och börja utveckla andra spel. Succén var ett faktum.  

4.6 Teknisk analys 

Nedan följer sammanställningar från de olika företagens årsredovisningar följda av kommentarer. 

De första är baserade på omsättning och antal anställda vilket är relativt begränsade mått på 

framgång, men har ändå valts. Detta för att de tillsammans med antal företag och nya företag, 

som kommer efter, ger en bra generell bild av hur stora företagen är och hur stor närvaro de har i 

Sverige och därmed, hur stor dataspelsbranschen är.  

                                                           
12
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4.6.1 Omsättning 

 

Figur 6: Omsättningar över tid hos de undersökta företagen (Källa: Årsredovisningar för respektive år. Hämtade: Retriver. 
För uträkningar se Appendix B)  
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4.6.2 Anställda 

 

Figur 7: Anställda över tiden hos de undersökta företagen (Källa: Årsredovisningar för respektive år. Hämtade: Retriver. 
För uträkningar se Appendix B) 
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4.6.3 Antal företag och nya företag 

 

 

Figur 8: Antal företag samt antal nya företag, inom den svenska dataspelsbranschen (Källa: Dataspelindex (2005-2013)) 

4.6.4 Reflektion av teknisk analys  
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god marginal, till omsättning, är Mojang följt av DICE, som samtidigt är den största i termer av 
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enorm Mojang:s omsättnings tillväxt har varit sens det grundades. 
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Antal företag 

Årtal 

Antal svenska
dataspelsföretag (tiotal)

Antal ny registtrerade företag



Anton Söderman  C-uppsats, Företagsekonomi 
  STS4, VT-15  

33 
 

5. ANALYS 
Nedan kommer empirin diskuteras i relation med teorin. Syftet här är diskutera hur den svenska 

dataspelsbranschen fungerar och vad tillväxten i den sedan 2008 berott på. Vi kommer att börja 

med att översiktligt kolla på den svenska dataspelsbranschen som ett kluster för att sedan gå mer 

på djupet med NSI modellen och de sex infallsvinklarna den presenterar. 

5.1 Kluster 

I teorin presenterades kluster som en mängd företag och/eller branscher som är länkade genom 

flöden av teknik, kunskap och annan information samt andra specialserande institutioner med 

stödjande institutioner.  Efter att man tagit in den informationen kring den svenska 

dataspelsbranschen i empirin, kan vi säga att den svenska dataspelsbranschen är ett kluster? Och 

kan man se paralleller till Porters Diamantmodell?  

Den svenska dataspelsbranschen är som vi har sett i empirin bestående av en mängd olika och 

annorlunda företag som till stor del har ett gemensamt ursprung i form av gamla demo-grupper. 

Även bland de nyare aktörerna kan man se en relation till de äldre företagen då anställda från ett 

företag valt att söka sig vidare och bilda andra spelstudios. Exempel på detta är Machines Games 

som föddes ur Starbreeze, Overkill som formades av grundarna av Grin och Paradox Artic som 

består av bland annat av tidigare anställda av ifrån Starbreeze och DICE. Det verkar som att det 

primära kunskaps- och teknikutbytet består av flödet av personal mellan de olika företagen och 

till nya men också ifrån de olika tekniska högskolorna. Detta kan man se som ett sätt hur 

produktionsfaktorer och efterfrågeförhållanden relaterar till varandra, äldre företag och 

spelutvecklare växer och bildar nya företag, vilket skapar ett behov av välutbildade personer vilket 

högskolorna hjälper till att täcka.  

Vi ser också andra spelföretag som har haft stödjande funktioner för dataspelsbranschen. Det 

tydligaste exemplet på detta är Imagination Studios som står för motion-capture för inte bara en 

stor del av Sverige utan även andra nordiska spelstudios. Detta kan vi se som att det finns 

relaterade branscher som uppstår ur andra företag då det funnits en efterfrågan och tillgängliga 

produktionsfaktorer.  

När det kommer till strategi och rivalitet måste vi snarare vända på begreppet lite. För i Sverige 

verkar det för det mesta existera goda relationer utvecklare emellan, spelutvecklare byter ofta 

firma som de jobbar inom och de hjälps åt med att hitta nya anställningar, exempelvis hjälptes de 

anställda hos Grin att få jobb efter deras konkurs. Det verkar inte finnas någon självklar lojalitet 

till någon spelstudio för den enskilda spelutvecklaren, vilket kan bero på den skiftande naturen av 

antal anställda i ett spelföretag beroende på hur stort behovet är för stunden.  En känsla man får 

ifrån att behandla ämnet är att rivaliteten snarare är mot resten av världen än mot andra svenska 

företag. 

Allt detta stödjer tesen att det existerar ett kluster i Sverige, men frågan här är huruvida vi kan 

använda detta svenska dataspelsklusters existens för att utvärdera varför den svenska 

dataspelsbranschen fungerar som den gör? 

Vi har tidigare sagt att ett av klusters huvudfunktioner är att kontinuerligt skapa eller bidra till 

innovationer med hjälp av miljön och aktörerna i klustret. Lyckas då svenska dataspelsklusters 
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med detta? För att försöka besvara detta kommer vi att använda analysverktyg presenterade i 

teorin: Ramverket för ”National systems of innovation” (NSI). 

5.2 NSI – National Systems of Innovation 

Det avgränsade området i detta fall är den svenska dataspelsbranschen och det sätt som vi väljer 

att mäta framgång är omsättning och antal anställda, vilket presenteras i figur 7 och 8. Baserat på 

den ökningen man kan se att systemet är effektivt och att det är värt att studera närmare.  

Nedan analyseras hur väl systemet fungerar utifrån de sex infallsvinklar, som tidigare har 

presenterats i figur 2. 

5.2.1. Utbildning och träning 

En av de viktigaste faktorerna för det svenska dataspelsklustret är tillgången till en välutbildad 

population inom landet. Som tidigare nämnts har Sverige en god utbildningsförmåga där bland 

annat Paradox har samarbeten med högskolor och värderar dessa samarbeten högt. Detta 

fungerar mer som smörjolja på andra faktorer och utbildning i sig verkar inte vara den viktigaste 

faktorn för att spelutvecklare ska skapas utan det verkar snarare vara en passion för att utveckla 

spel, men att kunskap byggs upp, som kan ske inom högskolorna.  

Trots detta har vi sett att vissa spelstudios behövt anställa från utlandet, där Starbreeze tidigare 

anställt från utlandet och DICE tagit in viss personal från andra delar av koncernen de tillhör. 

Detta tyder på att det trots allt saknas kompetens inom Sverige och långsiktigt bör satsningar 

göras för att kunna utveckla denna kompetens själva, lyckligvis har Sverige en lång tradition av 

teknikutbildningar att bygga vidare på. 

När det kommer till träning och fortbildning är det rimligt att anta att mycket kommer att läras 

utifrån de vanliga byten mellan arbetsgivare, vilket också transporterar omkring kunskap i 

nätverket.  

En annan faktor värd att nämna är det kunskaps utbyte som sker i de företag som är delar av 

större koncerner, som DICE och Massive, där det finns möjligheter att jobba på andra ställen 

inom koncernen vilket leder till kompetensutveckling som senare kan gagna Sverige. 

Möjligheterna hos DICE är intressanta då de erbjuder möjligheten att det arbete som görs i 

spelmotorn Frostebite leder till möjligheter att ta del av den kunskap koncernen som helhet 

utvecklar.  

Man kan se i figur 8 att många nystartade spelstudios har växt fram under senare år, vilket tyder 

på att passion och entreprenörskap är viktiga. Man kan också notera att många spel utvecklas av 

folk som inte har någon formell utbildning där vi tidigare nämnt grundaren av Mojang, Persson 

Persson. Detta kommer vi att diskutera i nästa kategori.  

5.2.2 Kunskapsutveckling 

Vilka faktorer är det som har gjort svenskar villiga att verka som framgångsrika entreprenörer 

inom dataspelsbranschen? Det är egentligen två frågor, vi börjar med varför de varit 

framgångsrika och sen varför de varit just entreprenörer.  

Några av de viktigaste sakerna som gjort Sverige duktiga på att göra spel handlar om statliga 

satsningar. En av de viktigaste faktorerna är det välutvecklade internetnätet vilket gjort det 
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möjligt för spelutvecklare att lära sig använda och jobba med detta viktiga verktyg. Men hit hör 

också de investeringar som staten gjorde för att göra datorn vanligare i hemmet på 80-talet då det 

hjälpte till att lära upp de första svenska dataspelsutvecklarna. En annan faktor som man lätt kan 

glömma bort är att Sverige idag är väl hopkopplade med resten av världen. Trots internet är det 

fortfarande viktigt att fysiskt kunna transportera sig till och inom klustrets geografiska yta som 

motsvarar hela Sveriges yta.  

Det finns också vad man skulle kalla, mer kulturella faktorer som är kopplat till detta. Svenskar är 

inte bara bra på svenska, vi är också väldigt internationellt inriktade kulturellt, mycket på grund av 

att vi är ett litet land i utkanten av Europa. Vi lever inte som vissa större länder i kulturbubblor. 

Detta har också gjort att export länge varit en viktig komponent i den svenska ekonomin 

5.2.3. Resursmobilisering 

Vi kommer nu att diskutera varför svenskar är duktiga som entreprenörer inom 

dataspelabranschen. Vi har tidigare etablerat att svenskar är duktiga på engelska och duktiga med 

datorer, men vad gör att de började göra spel? Vi har sett att Sveriges viktigaste spel utvecklas av 

en ensam person, Markus Persson, med enbart gymnasial utbildning. Vi har även tagit upp flera 

exempel på personer som på egen hand har börjat lära sig programmera och utveckla spel, man 

kan dra paralleller mellan hur 80-talets demokultur ledde till de första svenska spelutvecklarna 

startades. Vad skapar denna möjlighet och vilja att försöka lära sig på egen hand och börja göra 

spel?  

Detta verkar till stor del bero på hur det svenska samhället är uppbyggt i form av det välutbyggda 

svenska sociala skyddsnätet. Detta gör det möjligt för folk att utan att behöva känna att de måste 

prestera något kan lära sig att programmera. Detta gör det också mer troligt att de väljer att lära 

sig fritt, det skapar också möjligheter och att mer kreativa idéer kan frodas. Det gör det också 

mycket mindre riskabelt att start ett eget spelföretag och börja sälja sina produkter, då riskerna 

med ett misslyckade är små. Frågan är om inte detta är det viktigaste kontinuerliga stödet den 

svenska staten kan ge den svenska dataspelsutvecklingsbranschen.   

En annan viktig faktor som inte bör undervärderas i detta sammanhang är den svenska 

traditionen av att utveckla dataspel. Sedan 80-talet har svenskar utvecklat dataspel och sedan 

millennieskiftet utvecklat spel i världsklass och i samarbete med de största spelutgivarna. Detta 

har gjort att svenska spelutvecklare har lärt sig att verka i en internationell miljö och kan forma 

basen för framtida dataspelsprojekt. Vi har sett hur erfarna spelutvecklare går vidare och bildar 

nya studior där nya spelutvecklare kan ta del av denna erfarenhet, exempelvis i Paradox Artic och 

Machine Games.  

Slutligen har vissa svenska spelutvecklare visat sig kreativa i att använda andra resurser. Här syftas 

primärt på Paradox som använder både sin övriga personal men också deras kunder i deras 

testning. De är också de som verkar ha lärt sig bäst att skapa gynnsamma relationer med 

högskolor och se potentialen med lojala kunder som exempelvis en framtida arbetspool och 

allmänt stödjande av självständiga spelutvecklare.  

5.2.4. Skydd av immaterialrätt 

Denna fråga i grunden inte hur väl de egentliga egna idéerna skyddas ifrån olagligt övertagande, 

utan snarare vilka möjligheter svenska spelutvecklare har att finansiellt behålla rättigheterna till 



Anton Söderman  C-uppsats, Företagsekonomi 
  STS4, VT-15  

36 
 

sina egna spel och verktyg. I detta fall historien om Minecraft mer ett undantag då det är vanligt 

att utvecklare tvingas att acceptera att utgivarna äger rättigheterna till de spelen de utvecklar. Det 

är mer en fråga om att utgivarna anser att låta samma företag kontinuerligt utveckla en spelserie 

som något positivt, snarare än att de har några faktiska rättigheter till vad de arbetar med.  Som vi 

nämnt tidigare är dock att utveckla spel på licens något som inte har varit ovanligt och något som 

fortfarande förekommer i stor uträckning.  Om vi går igenom de företag med flest anställda så 

utvecklar DICE ett spel baserat på Star Wars, Massive ett spel med Tom Clancys namn i titeln, 

Avalance Studios ett spel Mad Max, bara för att nämna några av de största. Detta visar vikten av 

att svenska spelutvecklare bibehåller goda relationer med deras internationella utgivare.  

Dock är en av de viktigaste faktorerna för att Sverige ska kunna utvecklas och fortsätta vara 

kreativa att spelutvecklare kan bibehålla sina IP på spelserier. Här är Paradox det mest intressanta 

parten för framtiden, inte bara äger de sina egna spelserier, de har också visat sig duktiga på att 

forma samarbete och plocka upp bra svenska, men också internationella, spel och ta dom till en 

internationell publik. Starbreeze har också visat upp liknande tendenser och detta är något som är 

värt att hålla koll på inför framtiden. 

5.2.5. Sammanlänkning 

Det primära sättet sammanlänkningen verkar vara är baserat på personal som verkar flytta mellan 

de olika företagen. Även faktumet att många av företagen är lokaliserade i Stockholmsregionen 

bör inte underskattas. Vi har också sett att framförallt Paradox har starka relationer med 

högskolor. Annars består den sammanlänkning vi har sett mycket av de mindre stödjande 

aktörerna, som exempelviss Imagination Studios som står för tjänster till stora delar av norden.  

För att ta ett konkret exempel så pratade Starbreeze VD 2011 om vikten av att den större 

Stockholmsregionen höll på att utvecklas till ett ekosystem. Detta skulle framförallt kunna hjälpa 

företag att hitta mer talangfulla medarbete och specifika kompetenser.  

5.2.6. Formation av marknaden  

Spelmarknaden är idag en ytterst global affär, något som är extra tydligt om man ser till Sverige, 

men så har inte alltid varit fallet. Den var omkring millenium skiftet framförallt inriktad mot den 

inhemska markaden men tvingades efter att IT-bubblan sprack istället rikta in sig emot en 

internationell marknad för att kunna överleva. Staten hade ingen önskan av att gå in och stödja 

den svenska dataspelbranschen. För att ta ett exempel som jämförelse kan vi nämna svensk film 

som stödjs av staten då det finns ett intresse att hålla film inriktad mot en svensk publik igång. 

Detta har gjort att svensk film framförallt är något som riktar in sig på en svensk marknad, med 

några få undantag. Detta hjälpte dock svenska spelutvecklare då de var tvungna att rikta in sig på 

en internationell marknad och språket och kulturen gjorde det möjligt att vara framgångsrika 

internationellt. Som nämnts tidigare har denna globalisering lett till att svenskarna har fått lära sig 

utveckla avancerade spel samt att det har gjort att företag har kunnat växa fram på utländskt 

kapital.  

Andra sätt som marknadsförhållanden har påverkat den svenska dataspelbranschen på är genom 

en övergång mot mer digital distribuering där Paradox var en tidig pionjär, något som verkar ha 

betalat sig väl. Det som detta nya sätt att släppa spel på har gjort möjligt är att öppna upp för 

mindre företag att enklare och billigare kunna nå slutkunden. Vikten av den traditionella 
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utgivaren blir då allt mindre och mer makt ges åt spelutvecklare, en utveckling som förmodligen 

kommer att gynna den svenska dataspelsbranschen då de tidigare och fortfarande är väldigt 

beroende av just utgivare.  

Här spelar också Paradox en roll då de ger professionalitet och sitt goda namn till produkter de 

ser potential i. Denna nya marknad gjorde det möjligt för Mojang att växa och hjälpte Starbreeze i 

sin omställning att växa och har en potentiell att påverka den svenska dataspelsbranschen något 

enormt även i framtiden.  

DICE och Massive är också idag delar av stora internationella koncerner och utvecklar 

spelmotorer åt resten av koncernen, samtidigt som de utvecklar spel. En stor del av svensk 

dataspelutveckling bygger på att göra spel på beställning eller att jobba med en stödjande 

funktion åt resten av världen. Att det svenska dataspelsbranschen ter sig vara beroende av 

omvärlden inte bara i termer av försäljning men också i själva utvecklingsprocessen verkar vara 

relativt självklart. Enda stora undantaget förefaller sig vara Mojang med spelet Minecraft.  

5.2.7 Den svenska dataspelsbranschens cykler 

Om man försöker applicera den svenska dataspelsbranschen på teorin bakom branschlivscyklar 

kan man tolka det på två sätt. Man kan antingen se att den fortfarande är inne i en längre 

expansionsfas. Man kan också ta ett steg tillbaka och tänka på de produkter spelutvecklare 

erbjuder och då kan man tolka det annorlunda. Deras främsta produkt är att de utvecklar spel, 

primärt direkt till utgivare. Kollar man då på utvecklingen i branschen skulle man kunna se det 

som att en typ av en produkt genomgick en mognadsfas under åren kring finanskrisen, där 

konkurrensen hårdnade och visa företag slogs ut. Denna produkt var då en viss typ av spel med 

en viss omfattning och storlek utvecklat av relativt stora spelutvecklare.  

Detta kan anses vara en process där de mellanstora utvecklarna antingen slogs sig samman med 

andra företag och växte eller slogs ut. Vi ser exempel på detta i DICE, Massive som blev del av 

en större koncern och Grin som slogs ut samt Starbreeze som rentutav ställde om till att rikta in 

sig på att tillverka mindre spel. Enda undantaget från denna regel är Avalance, som idag är stora 

och växer men fortfarande är självständiga fast de har inte haft en problemfri historia. De 

kommer att bli intressant att följa det kommande året.  

De mellanstora och större spelutvecklarna har samma ursprung men växer ifrån varandra. Efter 

krisen kring 2010 tvingas de mellanstora spelföretagen att antingen försöka matcha de större 

spelutvecklarna eller fokusera på mindre projekt, alternativt riskera samma öde som Grin.  

Denna teori finns också stöd kring om man ser till antal företag i figur 9, där man kan se att de 

stannat upp kring tiden för finanskrisen för att sedan öka kraftigt. Detta tyder på att branschen 

vid tiden för Grin-krisen nådde en mognadsfas där konkurrensen ökade och tvingade branschen 

att anpassa sig. Detta följer att strukturen har förändrats och som lett till en ny expansionsfas för 

branschen. Om så är fallet bör branschen snart börja stabilisera sig vilket kan följa att strukturen 

blir allt tydligare i en period.  

5.2.8 Hur väl fungerar det? 

Det finns idag inga fasta strukturer som reglerar den svenska dataspelsbranschen, den definieras 

primärt av branschorganisationens kontinuerliga rapporter. Denna icke solida struktur beror både 
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av branschens karaktär men också av att den är så pass ung och föränderligt. Det man dock kan 

se om man studerar nätverken är att de tidigare historiskt och även under senare åren har den 

svenska dataspelsbranschen varit beroende av utländska utgivare. De har också alltmer de senaste 

åren antingen gått emot en större integrering internationellt med större aktörer. Annars består 

flödet i nätverket mestadels i form av personal.  

De institutioner som är direkt stödjande för utbildning och kunskapsutveckling är universitet och 

högskolor. Jag har också kommit fram till att statens insatser i form av investeringar och välfärd 

också har en inverkan på ett längre samt mentalt perspektiv.  
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6. SLUTDISKUSSION 
I denna uppsats har man försökt att besvara frågor om den svenska dataspelsbranschen, kring 

vad som gjort den framgångsrik och vad som har orsakat en specifik tillväxt sedan 2008. 

Anledningen till tillväxten under perioden har, enligt denna studie funnits bero på följande 

orsaker i samspel med varandra: 

 Den enorma succén Minecraft har bidragit till en väldigt stor ökning i omsättning under 

perioden vilket kan ses i figur 6. Då det inte förklarar allting är den en av anledningarna 

till varför ökningen i just omsättning varit så brant under perioden.  

 Marknadsförhållandena pekar på en allmän tillväxt inom branscher som smartphone spel 

och icke traditionella spel, lanserade via digital distribution, vilket Sverige har specialiserat 

sig på. Dessa marknadsförhållanden står beskrivna under rubrik 4.1.  

 En stor ökning av framförallt antal anställda, som ses i figur 7, beror på att de redan 

väletablerade företagen efter en period av stagnation börjat nyanställa. Detta beror i sin 

tur på trenden där de stora spelutvecklarna växt sig ännu större och de mindre blir flera, 

se figur 9, till följd av att de mellanstora alltmer försvunnit. Detta har bidragit till att öka 

antalet anställda samtidigt som det absorberat en del av personalen ifrån de tidigare 

mellanstora studiorna.  

Det finns även faktorer som är specifika för den svenska dataspelsbranschen som har gjort denna 

tillväxt möjlig. De faktor som denna uppsats har funnit varit viktigast för att det svenska 

dataspelsbranschen ska ha formats till ett framgångsrik innovationsskapande kluster är följande, 

baserat på teorierna Porters diamantmodell och ramverket för NSI.  

Denna uppsats finner att: 

 En tidigare existerade spelutvecklingstradition, vilket framförallt kommer i form av 

erfarna spelutvecklare som har varit aktiva sedan sent 80-tal. Denna tradition är också 

primärt fokuserad på att utveckla spel med en internationell standard, vilket har gjort att 

det har varit åt det hållet svenska spelföretag naturligt har riktat sig. Detta hänger också 

ihop med den begränsade inhemska marknaden för spel. Att dessa spelutvecklare varit 

framgångsrika har också hjälpt andra spelutvecklare att vara framgångsrika då framgång 

har fött framgång, genom att bland annat ta deras kunskap till nya företag och projekt.  

 Det svenska välfärdssystemet gör det möjligt för människor att följa sin passion som kan 

bestå av att lära sig utveckla spel eller att starta ett eget spelföretag, utan att ta allt för 

stora finansiella risker för egen del. De gör också att spelutvecklare vågar provar mer 

innovativa idéer då deras projekt inte nödvändigviss behöver vara framgångsrika.  

 Svenskarna har en internationellt fokus och kultur och lever inte i en inhemsk 

kulturbubbla. Detta kommer mycket ifrån goda engelska språkkunskaper men också ifrån 

att Sverige länge har varit ett exportberoende land. Även Sveriges ringa storlek kan ha 

hjälpt till att svenskarna av naturliga orsaker blickar utåt. Detta har också hjälpt Sverige att 

bli del av större internationella koncerner där svenskarna kan lägga mycket kraft på den 

tekniska biten, vilket kan leda till ökad specialisering för Sveriges del.  
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Dessa tre faktorer samspelar alla med varandra, dock skulle inte Sverige ha varit så framgångsrika 

inom dataspelsbranschen utan den stödjande funktionen för samtliga faktorer, nämligen: 

 De goda tekniska utbildingarna som finns inom Sverige vilket skapar möjligheten till att 

anställa komponent personal inom Sverige, vilket gör det möjligt för svenska 

dataspelsföretag att stanna kvar i Sverige när de börjat växa.  

För att avsluta, vad tycker jag själv man kan göra för att stödja den svenska dataspelsbranschen så 

att den kan försätta frodas och växa? Jag tror personligen att den svenska dataspelsbranschen har 

möjlighet att fortsätta växa och förändras in i framtiden Några åtgärder som jag dock tycker att 

man skulle kunna genomföra är följande: försöka öka möjligheterna för svensk spelstudios att 

behålla rättigheten till sina produkter och spelserier. Man skulle även kunna göra det ännu enklare 

för en person med rent teknisk kompetens att bilda ett företag utan att behöva sätta sig in sig för 

mycket i det finansiella. Ett annat förslag är att utveckla de samarbeten som idag finns mellan 

högre utbildning och spelutvecklare för att skapa en mer specialiserad personal.  

Slutligen tycker jag att man ska försöka få dagens unga att inte bara få ett intresse att spela spel, 

men också lära sig hur spel fungerar bakom kulisserna. Det behöver inte leda till att alla blir 

spelutvecklare, men det kan vara ett sätt att uppmuntra unga att vara kreativa och öka intresset 

för tekniska utbildningar senare i livet.  
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7. Framtida studier 
Denna uppsats innehåller många mindre undersökta områden som alla skulle kunna vara grunden 

för många andra uppsatser, vilket var en av avsikterna med denna uppsats. Nedan följer några av 

dessa möjligheter som författaren har ansett som särskilt intressanta.  

Ett område som förtjänar mer uppmärksamhet och skulle kräva en mer långtgående studie än 

denna är att undersöka hur flödet av kunskap ser ut mellan de olika svenska dataspelsföretagen, i 

form av anställda men också på andra sätt. Detta skulle dock kräva ett mer direkt angreppsätt 

över en längre tid.  

Det vore också intressant att närmare se över hur de svenska högskolornas samarbete med 

dataspelsbranschen ser ut och fungerar, hur väl utbildade för dataspelsbranschens behov är 

egentligen de utexaminerade? Sen vore det intressant att titta närmare på just hur de specifika 

”dataspelshögskolorna” förhåller sig till de rent traditionella tekniska utbildningarna.  

Vidare vore även en djupare och mer analytisk studie kring den ekonomiska situationen för de 

svenska dataspelsföretagen intressant, en vidarutvecklig av den tekniska analysen gjord i denna 

studie, och då särskilt noggrant granska den samlade data som branschorganisationen 

Dataspelsbranschen lägger fram.  

Slutligen vore en studie liknande denna, som istället undersöker om det existerar ett nordiskt 

dataspelskluster, som liknar det svenska, intressant att titta närmare på.  
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Appendix A: Intervjufrågor 

Frågor: 

Kan du berätta kort vem du är och vad dina arbetsuppgifter hos Paradox är? 

Ni gav nyligen ut spelet Pillars of Eternity, som utvecklades med hjälp av pengar ifrån Kickstarter. Vilken 

betydelse tror ni att denna finansierings modell kan ha i framtiden? 

Hur tror ni att framväxten av digital distribution har påverkat för er tillväxt de senaste åren och varför? 

2013 stängde ni ner ert säljkontor i New York och flyttade er försäljningsavdelning till Stockholm. Ni ägde 

också under perioden 2009-2012 en fransk strategispelutvecklare med namnet AGEOD. Vad har fått er att 

välja att fokusera er verksamhet i Sverige, särskilt efter att tidigare försökt expandera utomlands? Ser ni några 

specifika fördelar och nackdelar med att er verksamhet är belägen i Sverige? 

Hur kom det sig att ni valda att starta upp en spelstudie, Paradox Arctic, I Umeå? Om jag förstår rätt så blev ni 

uppvaktade av Mattias Wiking med ett erbjudande att starta en studie med inriktning mot PC-spel. Hur ser ni 

själva förutsättningarna med en spelstudio i Umeå och vad fick er att acceptera erbjudandet? 

Ni har också sedans tidigare en studio i Skövde, Paradox South, som är bildad i samarbete med högskolan i 

Skövde. Är samarbeten med andra aktörer någon som är viktigt för er och ser ni högskolor och universitet som 

en viktig resurs för er verksamhet? 

Ni har starkt kontakter med era kunder, vad anser ni att ni primärt får ut av dessa kontakter? 

Ni är utgivare för titlar som de flesta skull anse vara nisch och ha en small publik, ser ni detta som en grupp ni 

aktivt arbetar mot eller vill ni hellre gå emot en bredare marknad? 

De spelen ni ger ut har kallat för väldigt svåra att lära sig, vilket kan göra det svårare för den bredda massan 

av spelare att tillfullo uppskatta era spel? Är detta något ni fokuserar på eller ligger fokus mer på att 

expandera eran redan befintliga kundgrupp?   

Ni har tidigare samarbetat med samt gett ut spel från flera svenska spelföretag, bland annat med Fatshark 

kring War of the Rose serien, Arrowhead studio med Magicka. Finns det en anledning att ni jobbar mycket 

med just svenska spelföretag , utöver att de ligger geografiskt nära? Finns det några specifika fördelar 

samarbeten med andra svenska spelföretagger er? 

Hur ser ni på den svenska spelbranschen i stort och hur påverkas ni av den? 

Slutligen, hur ser ni på framtiden för ert företag?  
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Appendix B: Data använd i uträkningar  

Data använd i figur 6 
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Data använd i figur 7 
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Data använd i figur 3 och 4 

 SPELUTVECKLARINDEX 2014  

 Omsättning (tkr) enl 

SPELUTVECKLARINDEX 

Omsättning: (tkr) Summa egna uträkningar 

2007  111921 

2008 1158000 476406 

2009 967000 524256 

2010 1181000 579633 

2011 2375000 1385237 

2012 3715000 2537158 

2013 6546000 2445821 

2014  14665085 

 Antal anställda enl 

SPELUTVECKLARINDEX 

Antal anställda: Summa egna uträkningar 

2007  447 

2008 1353 609 

2009 1102 558 

2010 1203 689 

2011 1512 897 

2012 1967 1158 

2013 2534 1112 

 

Data använd i figur 8 

 Antal svenska dataspelsföretag 

(tiotal) 

Antal ny registtrerade företag  

2004   

2005 7,1 5 

2006 6,8 12 

2007 9,1 14 

2008 10,4 11 

2009 10,1 12 

2010 10,6 4 

2011 11,7 34 

2012 14,5 6 

2013 17 5 

 

 


