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Sammanfattning 

Denna uppsats ämnar studera dataspelsbranschens premisser till att skapa kreativa och 

innovativa produkter med ett genusperspektiv. Genom intervjuer med kvinnor på ett antal 

dataspelsföretag inom samma koncern studeras organisationsstruktur och -kultur samt 

respondenternas upplevelser utifrån genus, bakgrund och förhållande till spel. På det insamlade 

materialet appliceras teorier och tidigare forskning kring innovation och genus för att analysera 

vad företaget har för förutsättningar till att producera nyskapande och framgångsrika spel. 

Resultatet visar att strukturen kan se olika ut i olika delar av företaget. Beroende på olika 

produktionsfaser skiftar strukturen mellan ett mer fritt läge med utrymme för nya idéer och ett 

striktare med fokus på effektivitet och produktivitet. Kulturen framstår som öppen och vänlig 

men att den enskilde individen bör ha ett stort spelintresse för att på så sätt öka sin kredibilitet 

och acklimatisera sig socialt. Det visar sig också att olika yrkesroller kan ha olika sociala 

förutsättningar i fråga om att influera och engagera sig i spelens utveckling. Trots omfattande 

skandaler i spelvärlden verkar företaget befriat från sexism och könsdiskriminering. Det 

förekommer däremot exempel då den ojämna könsfördelningen blir påtaglig vilket medför att 

det kan vara svårare för kvinnor att ta plats. De största besluten kring vilka spel som ska 

produceras tas i en hierarkisk och centraliserad struktur. Tidigare forskning visar att kvinnor 

kan ha svårt att avancera i sådana organisationer och begränsas således i sina möjligheter till 

att delta i beslutsfattandet om morgondagens speltitlar. 

Nyckelord: organisation, innovation, genus 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den svenska dataspelsbranschen växer så det knakar. Det som för bara några decennier sedan 

var en hobby för datorentusiaster omsätter nu närmare 10 miljarder kronor per år och 

sysselsätter tusentals. Med en omsättningsökning på 800 % mellan 2010 och 2014 gör “det 

svenska spelundret” minst sagt skäl för sitt namn (Dataspelsbranschen, 2015). Zackariasson & 

Wilson (2010) framhåller hur denna imponerande utveckling ställer företagen inför nya 

utmaningar. När efterfrågan på personal går upp kan det vara svårt att hitta personer med rätt 

teknisk kompetens och tidigare erfarenhet från branschen. Företagen måste anställa personer 

med bakgrund i andra branscher och den vedertagna kulturen inom dataspelsutveckling kan 

därför komma att ifrågasättas och förändras. Styhre et al. (2016) poängterar hur smartphonens 

framgång medför att helt nya grupper av konsumenter nu introduceras till dataspel. En aktivitet 

som under lång tid utförts av till största del unga män sprider sig nu såväl uppåt i åldrarna som 

över könsgränserna. Denna breddade marknad och spektra av preferenser ställer nya krav på 

morgondagens spel och företagens innovativa förmåga sätts på prov.  

Enligt Zackariasson & Wilsons (2012) beskrivning av dataspelsindustrin och dess traditionella 

struktur är den i likhet med till exempel bok- och filmindustrin präglad av förlagsverksamhet, 

vilket också gör att dessa branscher delar vissa egenskaper. Bland de huvudsakliga aktörerna 

inom dataspelsindustrin räknar Zackariasson & Wilson (2012) upp förlag, spelstudios, 

distributörer, återförsäljare, kunder, konsumenter, upphovsrättshavare, plattformsägare och 

hårdvarutillverkare. Zackariasson & Wilson (2012) beskriver också hur de olika aktörerna 

samspelar. Förlagen fungerar som en länk mellan spelutvecklare och konsumenter och har som 

mål att utifrån marknadsmässiga förutsättningar bygga upp en så lönsam portfölj av olika 

speltitlar som möjligt. Det är även förlagen som generellt sett tar den finansiella risken bakom 

en ny spelproduktion. Bakom den praktiska utvecklingen av förlagens titlar står olika 

spelstudios vilka ibland ägs av förlaget i fråga men som också kan vara fristående. 

Distributörernas roll i den traditionella värdekedjan skiljer sig åt beroende på plattform där till 

exempel mobilspel uteslutande distribueras digitalt samtidigt som konsolspel fortfarande 

präglas av fysisk försäljning ute i handeln. På samma sätt som med musik och böcker har ny 

teknik underlättat för distribution online vilket även stöds av de två största konsolplattformarna 
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Playstation och Xbox. Denna utveckling har dessutom gjort det möjligt för utvecklare att på 

egen hand distribuera sina spel online. 

Zackariasson & Wilson (2012) delar upp ett spel i fyra olika delar: grafik, ljud, design och 

programmering. Spelutvecklingsprocessen involverar personer från en mängd olika discipliner 

vars arbete är att ta fram dessa olika delar och framförallt få dem att fungera tillsammans. 

Utvecklingen sker i spelstudios som varierar mellan hundratals och några fåtal anställda 

beroende på vilken typ av spel som utvecklas. Figuren nedan exemplifierar hur de olika delarna 

inom spelutveckling förhåller sig till varandra.  

 

Figur 1. Exempel på strukturen inom en spelutvecklingsstudio och dess olika delar (källa: 

Zackariasson & Wilson, 2012)  

Lee et al. (2006) beskriver hur processen kännetecknas av de tre olika faserna pre-production, 

production och post-production. Syftet med pre-production är att ta fram och undersöka det 

ursprungliga konceptets gångbarhet. Processen fortsätter sedan med production som framförallt 

utgörs av att praktiskt framställa och implementera spelets grafik och ljud. I post-production 

sker det stora arbetet med testning och marknadsföring. Utvecklingen sker hela tiden iterativt 

med olika versioner av spelet som testas och utvärderas. 

1.2 Problematisering 

Samtidigt som fler och fler kvinnor nu spelar dataspel är dock andelen kvinnor på företagen 

fortfarande låg. Utvecklingen i Sverige går visserligen åt rätt håll med en ökning om 30 % under 

2014 (jämfört med 17 % för män) men totalt sett ligger andelen på ungefär 20 % 
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(Dataspelsbranschen, 2015). Att situationen utgör ett problem är branschen väl medveten om, 

både utifrån samhälleliga förväntningar men också ur ett marknadsmässigt perspektiv. Med en 

allt för ojämn könsfördelning riskerar företagen att gå miste om värdefull kompetens, 

framförallt i samband med de möjligheter som den nya mixen av spelare erbjuder (Styhre et al., 

2016).  

Sandqvist (2013) presenterar ett antal hinder som han menar på olika sätt reproducerar och 

upprätthåller den könsmässiga segregationen inom spelindustrin. Bland dessa hinder utpekas 

bland annat faktorer som företagskultur, branschens struktur och spelens innehåll. 

Den svenska spelindustrin har länge bestått av närmast uteslutande unga män och Sandqvist 

(2013) menar att en sådan homogen miljö riskerar att skapa en kultur där det är svårt för till 

exempel kvinnor att ta plats, vilket även framhålls av Styhre et al. (2016). Blickar man utåt till 

kulturen bland spelarna har de senaste åren kantats av en rad hatkampanjer mot branschkvinnor 

i olika positioner. Ett tydligt exempel är det så kallade Gamergate under hösten 2014 där veckor 

av trakasserier och hot kulminerade i att tre kvinnor var tvungna att lämna sina hem (WIRED, 

2014). 

I fråga om branschens struktur menar Sandqvist (2013) att ägarförhållandena i branschen, där 

stora internationella förlag får stort inflytande över produktionen av spelen, hindrar spelstudios 

från att gå utanför de traditionella ramarna. Utvecklarna styrs av förlagens tilltänkta målgrupp 

vilket oftast är unga män, och koncept som inte tros tilltala dessa riskerar att hamna i 

papperskorgen. Sett till själva spelen och deras innehåll framhåller Sandqvist (2013) att 

majoriteten av dem historiskt sett skapats för en manlig målgrupp och ofta med rent sexistiska 

inslag och stereotypa karaktärer. I slutändan kan detta medföra att kvinnor helt enkelt inte vill 

arbeta med att utveckla spel eftersom de inte tilltalas av dem, vilket också stärks i forskning av 

Heeter et al. (2009). 

I takt med att företagen växer och att marknaden breddas ställs företagens organisation, 

kreativitet och innovationsförmåga på prov. För att inte gå miste om värdefull kompetens 

behöver företagen komma ifrån den homogenitet som så länge präglat branschen och låta andra 

grupper som till exempel kvinnor ta plats. Med bakgrund i den situation som Sandqvist (2013) 

beskriver vänder vi därför blicken till de kvinnor som redan arbetar inom den svenska 

dataspelsbranschen. Med utgångspunkt i bland annat organisationsstruktur och -kultur ämnar 
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denna studie skapa en större förståelse för dataspelsföretagens innovativa förutsättningar och i 

synnerhet kvinnors möjligheter till att påverka utvecklingen av framtidens dataspel.  

1.3 Syfte 

Denna studie har till syfte att med ett genusperspektiv undersöka den svenska 

dataspelsbranschens förutsättningar till att skapa kreativa och innovativa produkter. Genom ett 

antal intervjuer med kvinnor inom en stor dataspelskoncern önskar vi fördjupa oss i företagens 

organisationsstruktur och kultur samt kvinnornas upplevelser i fråga om genus, bakgrund och 

förhållande till spel. Med hjälp av teorier och tidigare forskning kring innovation och genus 

önskar vi sedan analysera hur denna beskrivning påverkar företaget i dess förmåga till att ta 

fram nytänkande och framgångsrika spel. 

Syftet kan brytas ner i nedanstående frågeställningar: 

- Hur ser organisationsstrukturen och kulturen på företaget ut?  

- Vad har kvinnorna på företaget för bakgrund och hur ser deras förhållande till spel ut? 

- Hur är det att vara kvinna i en fördelningsmässigt sett så pass mansdominerad miljö? 

- Vad får detta för konsekvenser ur ett produktutvecklings- och innovationsmässigt 

perspektiv? 

2. Teori 

I detta avsnitt kommer en rad teorier och begrepp rörande organisationsspecifika dimensioner 

och dess förhållande till kreativ produktutveckling och innovation att presenteras. Därefter 

följer teorier med avsikt att ge förståelse för och förklaringar till de strukturer som orsakar 

segregering och svårigheter för kvinnor att avancera samt mobilisera inom organisationer. Sist 

i avsnittet presenteras den modell som ligger till grund för studiens analys och slutsats.  

2.1 Det innovativa företaget 

Schilling (2013) menar att det finns mycket att ta hänsyn till i byggandet av ett nyskapande 

företag och beskriver ett antal mekanismer som påverkar företagets förmåga till innovation. 

Hur olika innovationsprocesser än må se ut poängterar Schilling (2013) att de alla härstammar 

från en idé. Förmågan till att komma upp med nya och användbara idéer benämns med termen 
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kreativitet. Schilling (2013) skiljer på den enskilda individens kreativa förmåga och 

organisationens kreativitet på ett övergripande plan. 

2.1.1 Individen och kreativitet 

Enligt Schilling (2013) beror en individs kreativa förmåga på dennes kunskap, tankemönster, 

motivation, intellektuella förutsättningar och närmiljö. Utifrån dessa förutsättningar måste 

individen sedan kunna angripa problem ur tidigare outforskade infallsvinklar, analysera vilka 

möjligheter som finns och sedan kommunicera dessa och övertyga andra att de är värda att 

arbeta vidare på. Kunskapens inverkan på kreativitet är speciell i det att den kräver rätt balans 

för att främja kreativiteten. En person med väldigt mycket kunskap inom ett fält riskerar att 

fastna i uppkörda resonemang medan någon med brist på kunskap kan ha svårt att förstå och 

bidra med något meningsfullt. Schilling (2013) pekar även på en individs personlighetsdrag och 

listar bland annat självförtroende och riskbenägenhet som viktiga för kreativitet och framförallt 

ett genuint intresse för ämnet i fråga.  

Både Schilling (2013) och Tidd & Bessant (2009) menar att användarna av en produkt kan vara 

en viktig källa till innovativa idéer och förbättringar. Konceptet kallas Innovation by Users och 

karaktäriseras av att användarna i grund och botten skapar lösningar som uppfyller deras 

specifika behov. Medan tillverkare av produkter typiskt ser på innovation som ett medel till 

högre lönsamhet har användare ofta andra motiv till sina idéer. Tidd & Bessant (2009) ger 

exempel på hur detta präglat just IT-branschen med produkter som Firefox och Linux där 

utvecklingen präglats av hängivna användare vilka tillsammans arbetat med att göra produkten 

bättre. 

2.1.2 Organisationsstruktur 

En organisations kreativa kraft beror enligt Schilling (2013) inte bara på individerna inom 

gruppen utan också på de sociala processer och kontextuella faktorer som tillsammans styr hur 

dessa människor interagerar och uppför sig. Organisatoriska faktorer som struktur, rutiner och 

socialt klimat kan alltså såväl hämma som förstärka den kreativa potentialen i ett företag. 

Schilling (2013) delar upp ett företags struktur i dimensionerna formalisering, standardisering 

och centralisering och behandlar dem med avseende på deras inverkan på innovation.  

Med formalisering menas till vilken grad ett företag använder sig av regler, procedurer och 

skriftlig dokumentation i fråga om att strukturera individer eller grupper inom organisationen. 
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Med formella riktlinjer och förväntningar blir det lättare att styra de anställda mot specifika 

mål. Formalisering kan hjälpa stora företag att fungera bra utan allt för mycket tillsyn av 

mellanchefer. Hög grad av formalisering riskerar dock att underminera de anställdas motivation 

eller vilja att testa nya lösningar och således möjligheter till innovation.  

Schilling (2013) beskriver standardisering som i likhet med formalisering att aktiviteter inom 

företaget utförs på ett enhetligt och förutsägbart sätt. Med hjälp av standardisering kan företaget 

säkerställa en jämn och hög kvalitet på sina produkter och affärsrelationer. Allt för mycket 

standardisering kan däremot hämma kreativiteten och experimentlustan i organisationen.  

För att jämföra fördelningen av beslutsbefogenheten inom en organisations hierarkiska struktur 

använder sig Schilling (2013) av begreppet centralisering. En tydligt centraliserad organisation 

kan vara en fördel i fråga om att genomföra större förändringar inom produkternas inriktning. 

Å andra sidan kan decentralisering av beslutsfattandet bidra till en mer följsam 

produktutveckling eftersom anställda längre ner i hierarkin har möjlighet att själva ta snabba 

beslut.  

En organisation med hög grad av formalisering och standardisering resulterar enligt Schilling 

(2013) i en så kallad mekanistisk struktur. En sådan struktur präglas av hög effektivitet särskilt 

i fråga om sammanhang med stora produktionsvolymer. Den höga effektiviteten är en följd av 

låg tolerans för variation inom företagets aktiviteter vilket säkerställs genom tydliga regelverk. 

Det motsatta fallet kallar Schilling (2013) organisk struktur där de anställda på grund av lägre 

formalisering och standardisering har större frihet i sitt yrkesutövande. Eftersom innovativa 

idéer skapas genom experimentering och improvisation kan en organisk struktur enligt 

Schilling (2013) vara önskvärd trots potentiellt minskad effektivitet. 

I takt med att en industri utvecklas tenderar dess innovativa fokus flytta från produkterna i sig 

till mer den bakomliggande processen och mer effektivitetsorienterade lösningar (Utterback, 

1994). Dataspelsindustrin med sin relativt sett korta historia och de senaste årens kraftiga 

utveckling är i denna aspekt intressant. Likt andra ”kreativa branscher” som till exempel 

filmindustrin kännetecknas dataspelsbranschen av förlagens verksamhet och dess centrala roll 

i beslutsfattandet kring de speltitlar som i slutändan produceras. Tschang (2007) menar att det 

när dataspelen blir dyrare och mer komplexa uppstår friktion mellan branschens kreativa krafter 

och det tryck på rationalisering som uppstår i och med industrins utveckling. Rationaliseringen 

inom dataspelsindustrin går till exempel att se i och med cementeringen av ett visst antal tydliga 
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genrer. Många nya spel bygger på inkrementell innovation där spelen tydligt följer dessa genrer 

och mönstret grundar sig i relationen mellan förlagen, spelstudios och konsumenterna. Enligt 

Tschang (2007) måste branschen kunna hantera utmaningen med att balansera kreativitet och 

risktagande mot den ökande rationaliseringen för att inte riskera att tappa konsumenternas 

intresse. 

2.1.3 Organisationskultur 

Tidd & Bessant (2009) beskriver hur ett kreativt socialt klimat är en viktig del i byggandet av 

en innovativ organisation. De delar upp detta i sex olika faktorer som alla kräver rätt balans för 

att påverka innovation inom ett företag på bästa möjliga sätt.  

Den första faktorn är Tillit och öppenhet och bygger på att man genom en hög tillit mellan 

individer inom organisationen släpper fram samtliga tankar och idéer. Initiativ uppmuntras och 

kan tas utan rädsla att misslyckas. Skulle denna faktor saknas inom en organisation leder detta 

till att individer kan känna rädsla för att utnyttjas och för att göra misstag. För hög tillit kan 

dock leda till att idéer och initiativ inte ifrågasätts vilket kan påverka produktiviteten. 

Den andra faktorn Tidd & Bessant (2009) beskriver är Utmaning och involvering. En hög grad 

av involvering och utmaning innebär att de anställda känner att de åstadkommer något 

meningsfullt och att de därför är villiga att lägga ner mycket energi på det de sysselsätter sig 

med. En låg grad av involvering betyder istället att anställda har bristande intresse för 

arbetsuppgifter och utveckling samtidigt som en allt för hög grad kan leda till utbrändhet. 

Den tredje faktorn, Stöd och utrymme för idéer, innebär att anställda behöver en rimlig tidspress 

i utvecklandet av sina idéer. En lång tidsram leder till minskad produktivitet medan en kort 

sådan leder till ökad stress och oro. Även stöd inom en organisation bör ha rätt balans, i ett 

stödjande klimat kan information hämtas och tillgång till resurser är enkel. Utan ett sådant 

klimat kan individer bli frustrerade men med ett för högt stöd till idéer kan kritisk granskning 

av dessa utebli och idén kan ändra riktning. 

Faktor nummer fyra kallar Tidd & Bessant (2009) för Konflikt och debatt och syftar till att 

vädra åsikter till frågor som “vad, varför och hur” för en process eller produkt. Återigen bör 

“rätt” balans eftersträvas så att det är relevanta ting som debatteras. En för hög grad kan leda 

till förskjutning av fokus, dålig stämning och att individer tar åsikter och kommentarer 
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personligt. En låg grad av konflikter kan leda till dålig motivation och intresse, samt att 

individer eventuellt håller viktiga åsikter för sig själva. 

Den femte faktorn heter Risktagande. Tidd & Bessant (2009) menar att de anställda riskerar att 

bli passiva och tveksamma i ett klimat där risker ska undvikas till varje pris. I ett sådant klimat 

värdesätts inte nya idéer och tänk i nya banor är inget som uppmuntras. Skulle istället risker 

uppmuntras för mycket, blir det ett spretigt och förvirrat klimat där många idéer flyter omkring, 

men få sanktioneras. 

Den sjätte och sista faktorn är Frihet, och har med anställdas arbetssysslor att göra. I ett klimat 

med hög frihet tillåts individer att planera sitt arbete på egen hand med risk för att de rör sig i 

en alltför självständig riktning. Med liten frihet är arbetssysslor uppstyrda men få förslag på 

förbättringar uppkommer och tid kan slösas på att få tillåtelse att faktiskt göra något. 

Med bakgrund i dataspelsbranschens kraftiga tillväxt beskrivs dess framtida utveckling ofta i 

närmast deterministiska ordalag där dataspel är på väg att bli ett universellt massmedium i stil 

med film, musik och böcker. Dymek (2012) vänder sig emot detta narrativ och menar att den 

traditionella konsolbaserade branschen begränsas av dess subkulturella karaktär. Dymek (2012) 

menar att dataspelsindustrin är en subkulturell industri i det att den producerar subkulturellt 

innehåll för en subkulturell publik med en subkulturell branschlogik. Dynamiken bakom hur 

industrin själv upprätthåller denna subkulturella prägel beskrivs av Dymek (2012) genom en 

händelsekedja.  

Det börjar med på vilket sätt dataspelskonsolerna är designade. Hårdvarutillverkarna agerar 

som gatekeepers och bestämmer på många sätt förlagen och spelutvecklarnas förutsättningar i 

fråga om teknik, konstnärlighet och affärsmöjligheter. Vid lanseringen av en ny konsol 

marknadsförs dessa av affärsmässiga skäl i första hand till de mest trogna och dedikerade 

dataspelarna och ofta med utgångspunkt i avancerad teknik. Förlagen är i sin tur styrda av 

konsoltillverkarnas marknadsföring och inriktar sig i största utsträckning på den redan 

fastställda målgruppen. Speltitlarna som produceras är i hög grad beroende av föregående titlar 

och bygger ofta på fastslagna genrer och etablerade koncept. I takt med att omkostnaderna för 

att producera nya spel ökar förstärks detta stigberoende. När spelet sedan når handeln är dess 

framgång högst begränsad till månaderna efter lanseringen och det är svårt att hitta alternativa 

sätt att tjäna pengar på spelen. Samtidigt som de allra flesta spel går utan vinst blir vissa titlar 

väldigt lönsamma och branschen präglas av dessa ”hittar”. Köparna av dessa spel består till 
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största del av de mest trogna och dedikerade spelarna vilkas smak således styr nästa val av spel 

att producera.  

Dymek (2012) menar att detta smala målgruppsfokus exkluderar de målgrupper som historiskt 

sett inte tillhört denna dedikerade samling spelare, till exempel kvinnor och äldre personer. Den 

traditionella spelkulturen och dess karaktäristika präglar såväl utvecklare som spelare och 

skapar en exklusiv gemenskap som stänger ute resten av samhället från hela spelmediet i sig. 

Dymek (2012) anser att dataspelsbranschens stora utmaning ligger i att förändra subkulturen 

från grunden och kanske till och med stöta bort den helt och hållet. Fron et al. (2007) framhåller 

på samma sätt att det inte är en slump att spel riktas mot en vit, heterosexuell och tekniskt 

kompetent man eftersom de individer som skapar spelen själva passar in på den beskrivningen. 

Detta har lett till en del inslagna vägar, inte minst i val av vilka speltitlar som produceras. Om 

ett spel säljer bra produceras en uppföljare som också marknadsförs mot samma målgrupp. 

2.2 Genusperspektiv 

Padavic & Reskin (1994) sammanställer och diskuterar ett antal mekanismer som skapar 

könsmässig segregering på arbetsmarknaden. I samhället finns vedertagna föreställningar om 

vad som är manligt och kvinnligt. Padavic & Reskin (1994) menar att dessa föreställningar 

grundar sig i den biologiska skillnaden mellan könen men förstärks och förändras sedan genom 

sociala processer. Den socialt konstruerade aspekten av manligt och kvinnligt benämns med 

termen genus och är alltså skilt från en persons biologiska kön. Människor delas redan från 

barndomen upp och socialiseras på olika sätt utifrån deras kön (Padavic & Reskin, 1994). Ett 

talande exempel är de leksaker som pojkar och flickor förväntas använda och leka med. Genom 

liknande skillnader formas under uppväxten det humankapital som sedan kan influera en 

persons livsval i fråga om t.ex. utbildning eller fritidsintressen. 

2.2.1 Könskodning 

Padavic & Reskin (1994) framhåller hur våra stereotypa föreställningar bidrar till att prägla 

vissa verksamheter som typiskt manliga eller kvinnliga. Fenomenet kallas könskodning och 

kommer av idéer om att kvinnor och män har olika färdigheter och alltså är mer eller mindre 

lämpade för vissa ämnen och aktiviteter. Dessa föreställningar har genom historien tagit sig 

uttryck genom formella hinder som lagar där människor med ett visst kön förbjudits från att 

utbilda sig till eller verka inom olika yrken. Vilket kön som en viss aktivitet tillskrivits har 

dessutom skilt sig åt beroende på plats och tidpunkt. Att odla ris kan till exempel ses som 
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kvinnligt i ett land och manligt i ett annat (Padavic & Reskin, 1994). Trots att Sverige och 

många andra länder avvecklat de flesta av dessa formella hinder råder fortfarande segregerande 

strukturer som reproduceras informellt av olika förfaranden inom arbetslivet (Sandqvist, 2013). 

Sandqvist (2013) framhåller hur just teknik ofta legat till grund för och legitimerat 

maskulinisering eller feminisering av yrken. Teknikintensiva arbetsuppgifter har historiskt setts 

på som maskulina och kunskap om teknik ses än idag som en del av den manliga identiteten. 

Paradoxalt nog har teknik som använts av kvinnor inte “räknats” och resulterat i att kvinnors 

teknikanvändning osynliggjorts. Tack vare denna dikotomi har killar förväntats att ta del av och 

utforska ny teknik under sin uppväxt medan det snarare funnits ett motstånd mot tjejer som 

varit nyfikna på teknik. Dessa föreställningar går att se än idag och datorteknik i synnerhet 

förknippas en stark maskulin kodning. Fältet präglas av en egen kultur med unika värderingar, 

normer, språk och humor (Sandqvist, 2013).    

På senare år har antalet kvinnor inom dataspelsbranschen ökat vilket även speglar hur det ser 

ut inom IT-sektorn och ingenjörskonst i stort. Hill et al. (2010) framhåller däremot i en studie 

att det fortfarande råder obalans, framförallt inom högre positioner. Författarna pekar på hur 

det i högstadiet och gymnasiet är ungefär lika många män som kvinnor som läser matematik 

och naturvetenskapliga kurser. Det är också lika många män som kvinnor som sedan har 

behörighet att söka sig till tekniska utbildningar men ser man till arbetslivet och områden som 

fysik, datavetenskap och ingenjörskonst är män i majoritet. Hill et al. (2010) lyfter fram 

forskning som pekar på att orsakerna till att tjejer väljer bort tekniska utbildningar finns i 

omgivning och sociala strukturer. Att lärare och föräldrar uppmuntrar unga kvinnor är viktigt 

för att motverka de negativa stereotyper som finns kring deras förmågor i matematik och 

naturvetenskap. Sådana stereotyper försämrar resultaten under skolgången och dämpar 

samtidigt intresset för att eventuellt fortsätta läsa inom tekniska områden. Samma forskning 

visar också att kvinnor bedömer sina tekniska förmågor sämre än män på samma nivå. Många 

kvinnor presterar samtidigt bättre än män i ämnen som matematik eftersom de tror att de måste 

nå en exceptionell nivå för att lyckas i “manliga områden”. Hill et al. (2010) menar att även 

omgivningen ofta har en bild av att kvinnor i “manliga” yrkesroller som till exempel forskare 

eller ingenjör är mindre kompetenta än vad en man skulle vara i dessa roller. För att diversifiera 

dessa tekniska fält behövs en ordentlig titt tas på de stereotyper och fördomar som genomsyrar 

vår kultur. 
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2.2.2 Horisontell och vertikal segregering 

Fördelningen av människor med avseende på till exempel kön eller etnicitet kan vara väldigt 

jämn sett till en hel bransch eller ett enskilt företag. Studerar man istället fördelningen mellan 

yrkesgrupperna inom samma bransch kan det vara högst ojämlikt fördelat. Dessa skillnader 

delas upp i två dimensioner, vertikal och horisontell segregation. Horisontell segregation syftar 

på skillnader mellan yrkesgrupper och vertikal segregation avser fördelningen inom dessa 

yrkesgrupper inom olika positioner (Prescott & Bogg, 2011; Sandqvist, 2013). Sett till just 

genus går det att dra paralleller till Hirdmans (1988) forskning kring genus som maktsystem. 

Genussystemet beskrivs här som uppdelat i två delar: dikotomi och hierarki. Dikotomi avser 

uppdelningen av vad som är manligt eller kvinnligt och konstrueras som motsatser till varandra. 

En tydlig och stark dikotomi hjälper till att bibehålla motsvarande hierarki och legitimera genus 

som system.  

Wahl (2003) använder sig av begreppet glastak för att beskriva fenomenet att kvinnor, trots att 

de är kvalificerade och har rätt kompetens, stöter på osynliga hinder vid försök till avancemang 

inom en organisation eller ett företag. Glastaket fungerar strukturellt som ett dolt hinder och 

möter kvinnor som kategori, det vill säga för att de är just kvinnor. Sjögren & Sällvik (2006) 

menar att ett glastak kan uppstå då kvinnor bildar en minoritet på ett företag eftersom män 

tenderar att välja att arbeta med andra män. Genom att släppa fram kvinnliga förebilder och 

kontakter menar Blomqvist (1994) att glastaket kan motverkas med hjälp av gemenskap, stöd 

och trygghet. Speciellt då dessa kvinnor är eller har befunnit sig i samma position. Med sådana 

förebilder finns möjligheten att diskutera och dela med sig av erfarenheter (Blomqvist, 1994). 

Wahl (2003) framhåller att när män och kvinnor på företag eller organisationer blivit tillfrågade 

om de upplever ett så kallat glastak har majoriteten av männen hävdat att de inte gör det och 

majoriteten av kvinnorna hävdat motsatsen. Den minoritet män som upplevt ett glastak anser 

att det är av orsaker som familjen och ovilja att ta risker som gör att kvinnor inte når lika höga 

positioner som män, och att ansvaret ligger hos varje individ (Wahl, 2003). 

Harvey & Fisher (2015) framhåller att de flesta kvinnor i dataspelsbranschen arbetar inom 

mindre tekniska områden som marknadsföring istället för innehållsrelaterade områden som 

kodning eller level design. Inom dessa fält råder fortfarande en manlig majoritet. Prescott & 

Bogg (2011) beskriver segregeringen inom branschen som problematisk för locka fler kvinnor 

att söka sig till branschen. Individer tenderar nämligen att söka sig till yrken där ens eget genus 

är representerat. Yrkessegregation har en påvisad negativ effekt på individer, själva 
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verksamheten och sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Både vertikal och horisontell segregering 

sägs existera i spelbranschen (Prescott & Bogg, 2011; Harvey & Fisher, 2015).  

2.3 Analysmodell 

För att studera fallföretagets förutsättningar till att ta fram innovativa produkter samt vilka 

möjligheter kvinnor har till att påverka produktutvecklingen har en analysmodell utformats. 

Modellen är uppdelad i två led där den första utgår från de tre dimensionerna 

organisationsstruktur, organisationskultur och individen. Dessa dimensioner används för att 

förstå hur företaget är rustat till att skapa nytänkande och innovativa spel i allmänhet. På denna 

beskrivning appliceras sedan teorier med genusperspektiv för att studera kvinnorna i branschens 

situation och vilka möjligheter de har till att påverka spelen. Modellen sammanfattas grafiskt i 

figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Analysmodell 

Dimensionen organisationsstruktur utgår från Schilling (2013) och dynamiken mellan struktur 

och innovation. Till grund för dimensionen organisationskultur ligger Tidd & Bessants (2009)  

sex faktorer kring ett kreativt socialt klimat samt Dymeks (2012) beskrivning av 

dataspelsbranschen som subkulturellt präglad. Individ-dimensionen utgår från personernas 
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förhållande till spel och deras roll som användare av produkten samt upplevelser utifrån genus. 

I modellens andra led används bland annat teorier och forskning framhållna av Wahl (2003), 

Padavic & Reskin (1994) och Hill et al. (2010). 

3. Metod 

3.1 Design av studie 

Studiens bakomliggande problematik och teoretiska utgångspunkt kretsar till stor del kring 

personers interaktioner med varandra och det sociala klimat som råder inom en organisation. 

Med tanke på detta har vi valt att använda ett kvalitativt förhållningssätt. Att använda ett 

kvantitativt upplägg skulle riskera att ge en ytlig och otillräcklig förståelse för de sociala och 

personbundna processer som studiens syfte behandlar (Bryman, 2001). Studien är utformad 

som en fallstudie och det empiriska materialet bygger huvudsakligen på ett antal personliga 

intervjuer. Vi har med tanke på problematikens subjektiva natur aktivt valt att i den empiriska 

datainsamlingen utgå från kvinnorna i branschens perspektiv och därför består respondenterna 

uteslutande av personer som identifierar sig som kvinnor. Det faktum att branschens kvinnor är 

så pass få till antalet hade vid användandet av en enkät gjort det svårt att i praktiken få tillgång 

till ett tillräckligt stort antal respondenter. I diskussionen kring förhållandet mellan kvalitativ 

respektive kvantitativ forskning och genus går det att urskilja några tydliga mönster. Kvalitativ 

forskning anses som mer förenlig med feminism eftersom den ger kvinnor en egen röst. 

Kvantitativ forskning riskerar däremot att indirekt genom statistik och siffror undertrycka 

kvinnors röster och upplevelser (Bryman, 2008). Detta är också en anledning till vårt val att 

göra en kvalitativ studie samt att begränsa urvalet av respondenter till just kvinnor. 

3.1.1 Fallstudie 

Alla respondenter arbetar på företag inom en och samma koncern. Många forskningsresultat 

som presenteras tenderar att vara abstrakta och avpersonaliserade, detta gör också att det kan 

bli svårt att dra någon praktiskt nytta av de erhållna erfarenheterna. Eftersom denna uppsats 

ämnar fokusera på de tillfrågades personliga erfarenheter lämpas en fallstudie, där faktiska 

möten med individer, stämningar och situationer lättare kan igenkännas (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). En fallstudie kräver tillgång till mångfasetterad och utförlig data och 

därför är det viktigt att som i detta fall intervjua många olika typer av yrkesroller (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011).  
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3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Val av respondenter 

Eftersom vi inte hade kontakt med något företag vid uppsatsens startpunkt skickade vi ett flertal 

förfrågningar till olika svenska spelstudios. Av dessa företag var det enbart ett som erbjöd sig 

att delta i studien. Efter att via mail ha förklarat syftet med studien genomförde vi en 

övergripande intervju med vår kontaktperson och dennes kollega som var mer involverad i 

företagets jämställdhetsarbete. Med sig till denna intervju hade vår kontaktperson en lista med 

namn och yrkesroller på 10 kvinnor i företaget som efter ett internt mail anmält intresse till att 

delta i studien. Det var en stor variation inom yrkesrollerna på listan och innefattade personer 

från såväl teknikintensiv utveckling som marknadsföring och affärsutveckling. Vi anser att 

spridningen enbart är positiv då studien ämnar undersöka dataspelsföretagen och dess 

organisation i sin helhet. En brett spektra av yrkesroller resulterar i denna bemärkelse i en mer 

nyanserad beskrivning av verksamheten. Samtliga personer på listan kontaktades varav åtta 

stycken visade fortsatt intresse till att delta i studien. I slutändan hölls åtta personliga intervjuer 

där alla olika yrkesroller på den ursprungliga listan fanns representerade.  

3.2.2 Utformning av intervju 

Intervjuerna kan klassas som semistrukturerade och samma uppsättning frågor användes till de 

olika personerna. Corbin & Strauss (2008) beskriver hur forskaren vid semistrukturerade 

intervjuer använder sig av en lista över specifika ämnen som intervjun skall beröra. 

Intervjupersonerna hade dock möjlighet och frihet att utforma svaren som de ville. Corbin & 

Strauss (2008) framhåller också hur det under en semistrukturerad intervju finns möjlighet till 

att ställa följdfrågor vilket kan addera ytterligare en dimension i diskussionerna utan att 

huvudfokus förskjuts alltför mycket. Då vi ville behandla ett antal på förhand bestämda 

områden lämpade sig denna typ av intervju för att kunna jämföra olika respondenters svar kring 

specifika problem och frågeställningar (Bryman, 2008). Ett antal respondenter fick på deras 

förfrågan ta del av en förenklad version av intervjufrågorna på förhand via e-mail.  

3.2.3 Operationalisering av teori 

Intervjufrågorna har utformats med stöd i studiens analysmodell. Vid formuleringen av 

frågorna har vi försökt komma ifrån de mest akademiska begreppen och istället angripa ämnet 

i mer allmänna ordalag. Intervjupersonerna ombads inledningsvis berätta om sin bakgrund samt 

hur individen hamnat på företaget. Dimensionen organisationsstruktur behandlades utifrån 



 15 

Schillings (2013) koncept formalisering, standardisering och centralisering och 

intervjupersonerna fick bland annat beskriva sin yrkesroll och hur den förhåller sig till andra 

discipliner. I fråga om organisationskulturen utformades frågorna med bakgrund i Tidd & 

Bessants (2009) sex faktorer för ett kreativt socialt klimat. Respondenterna ombads till exempel 

beskriva en typisk arbetsdag och hur de går till väga vid framförandet av nya idéer. Den 

avslutande delen av intervjufrågorna ägnas åt relationen till dataspel, upplevelser och åsikter 

kring könssegregeringen i spelindustrin samt kulturen i spelvärlden i stort. Då dessa frågor är 

av mer känslig natur placerades de i slutet av intervjun. Respondenten uppmuntrades hela tiden 

till att dela med sig av sina personliga uppfattningar och upplevelser samt exemplifiera med 

situationer som kan uppkomma på arbetsplatsen. Se Appendix: Intervjuguide för en utförlig 

bild av det frågebatteri som användes till stöd vid varje intervju.  

3.2.4 Bearbetning av data 

Varje intervju spelades efter respondenternas medgivande in för att sedan transkriberas var och 

en för sig. Den transkriberade datan sammanställdes sedan i olika kategorier med stöd i studiens 

teoretiska ramverk. Kategoriseringen gjordes för att lättare kunna jämföra de olika 

intervjupersonernas beskrivningar och upplevelser. Karaktären av den sammanställda datan 

varierade mellan de olika kategorierna på grund av kategoriernas natur men också variationen 

inom intervjupersonernas svar. Till exempel så resulterade bearbetningen av data kring 

organisationens struktur i en mer generell beskrivning medan andra kategorier ger större 

utrymme för individuella upplevelser. Citat från de intervjuer som genomfördes på engelska 

har genomgått fri översättning av författarna.  

Den koncern och de företag som fallstudien bygger på är utifrån företagets egen önskan 

anonymiserade. Även de intervjupersoner som deltar i studien är anonymiserade. Att behålla 

respondenterna anonyma var något vi aktivt beslutade om innan intervjuerna genomfördes. 

Anledningen till detta är att studien behandlar ämnen som kan vara känsliga både i fråga om 

intervjupersonerna som anställda på företaget men också som privatpersoner. En stor utmaning 

i sammanställningen och presentationen av datan var att behålla de olika intervjupersonernas 

anonymitet och samtidigt inte tappa viktig information. Vi har utgått från Vetenskapsrådets 

(2002) anonymiseringsriktlinjer, och försökt behålla data samtidigt som alla möjligheter till 

identifikation undanröjts. Att redovisa respondenternas specifika yrkesroller hade med tanke på 

den låga andelen kvinnor i företaget kunnat vara avslöjande även fast övriga attribut 

anonymiserats. Eftersom intervjupersonerna är förknippade med sina yrkesroller har vi valt att 
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använda mer övergripande benämningar som till exempel förlagsnära eller utvecklingsnära 

yrkesroller.  

3.2.5 Metodkritik 

Företagen i dataspelsbranschen kan se väldigt olika ut med avseende på storlek, ålder och vilken 

plattform spelen utvecklas för. Det är även rimligt att anta att till exempel företagsstruktur och 

kultur kan skilja sig åt mellan företag inom ett och samma branschsegment. Detta är något som 

påverkar studiens generaliserbarhet och således dess förmåga att representera 

dataspelsbranschen i sin helhet. Gerring (2007) menar dock att när endast ett företag undersöks 

blir studien mer djupgående än om flera olika företag skulle undersökas vilket går i linje med 

vårt val att använda ett fallföretag istället för en jämförande studie. När vi väl började kontakta 

företag var det bara ett som erbjöd sig att delta i studien och detta är viktigt att betona. Skälen 

till varför just detta företag valde att delta i en studie av detta slag kan mycket väl tänkas påverka 

resultatet och således också generaliserbarheten till andra företag i branschen.  

Det är även värt att belysa urvalet av respondenter. Eftersom vi redan från studiens början tänkt 

oss att genomföra runt 8-10 intervjuer skedde i praktiken inget aktivt urval av respondenter från 

vår sida. Nu föll det sig så att det fanns en stor spridning bland intervjupersonernas yrkesroller 

vilket lämpade sig väl för vår studie. Det optimala hade dock varit att få styra över urvalet 

själva, både med tanke på trovärdigheten men också för att få en så nyanserad bild av 

organisationen som möjligt.  

4. Empiri 

De företag som respondenterna arbetar på tillhör samma koncern med ett multinationellt förlag 

i toppen. Företagen arbetar på olika sätt med att producera spel eller andra relaterade produkter 

till plattformarna konsol och PC. Andelen kvinnor i organisationen ligger strax under 

genomsnittet i branschen. Vid den inledande pilotintervjun säger en av respondenterna att en 

stor anledning till att så få kvinnor söker sig till företaget är att det finns för få kvinnor med rätt 

utbildning för att arbeta hos dem. 

“Tekniska utbildningar i Sverige har en överrepresentation av män. Siffrorna stämmer överens med 
spelbranschen i sig.” 
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Företagen arbetar aktivt med att locka till sig fler kvinnor, bland annat genom att synas på och 

sponsra olika evenemang. Arbetet externt har enligt de två intervjurespondenterna gett ringar 

på vattnet där anställda internt engagerar sig mer och mer. Vid varje rekrytering försöker de att 

presentera minst en kvinna med en intressant profil. Det händer även att de headhuntar kvinnor 

till vissa roller de söker. Företaget har tillsammans med Rättviseförmedlingen arbetat med att 

formulera sina platsannonser på ett sätt som inte riskerar att exkludera vissa grupper i samhället, 

till exempel kvinnor.  

4.1 Arbetsordning och organisation 

Respondenterna beskriver genomgående sina yrkesroller som fria och i ständig förändring. 

Arbetsuppgifterna definieras genom kontinuerlig interaktion och avstämning med kollegor 

snarare än utifrån dokumentation och färdigskrivna protokoll. Det viktiga är att de uppsatta 

målen nås och inte just på vilket sätt de utförs. De flesta av respondenterna nämner att 

spridningen inom deras arbetsuppgifter är något positivt och att det är roligt att göra många 

olika slags saker. En av respondenterna beskriver sina arbetsuppgifter som: 

”Konstant i utveckling. Det fanns en arbetsbeskrivning förut men som nu vagt liknar det jag gör.” 

Arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan de olika faserna under ett spels produktionscykel, 

framförallt inom de roller som arbetar med praktisk utveckling. Pre-production präglas av 

lösare arbetsförhållanden med mycket möten och utrymme för diskussion de anställda emellan. 

I takt med att produktionen fortskrider blir kraven på strukturerat arbete högre. Rutinerna inom 

en och samma yrkesroll kan dessutom skilja sig mellan de olika spel som företaget utvecklar 

samtidigt. En av respondenterna säger: 

”I teorin skall de vara ungefär likadana men varje projekt fokuserar på lite olika saker under en 
utvecklingscykel. Samma sak i och med att åren går. Mina arbetsuppgifter är inte samma nu som 
när jag började.” 

I stora drag verkar respondenterna kunna disponera sin arbetstid som de själva vill, huvudsaken 

är att de sköter sina arbetssysslor. En av respondenterna beskriver sin arbetstid: 

”Väldigt flexibel. När jag började stod det någonting i stil med 8:30 till 17:30. Jag föredrar dock att 
komma in och gå hem senare vilket inte var något problem.” 

Det finns dock perioder präglad av kraftig tidspress, framförallt för de som arbetar med praktisk 

utveckling av spelen. I ett spels produktionscykel förekommer perioder med många deadlines 

vilket gör att stressen ökar och tvingar anställda till att arbeta övertid och inom branschen kallas 

detta för “crunch time”. I och med att företaget är internationellt kan vissa anställda också 
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behöva rätta sig efter andra tidszoner för att stämma av med kollegor i andra länder. Företaget 

har för att undvika denna konstanta övertid börjat använda sig av något de kallar “Focus Mode”. 

I detta läge är arbetsdagen mellan 09.00 och 18.00 och de anställda får lunch och fika och 

arbetar efter en prioriterad lista. Raster och lunchtid är förbestämda så att alla är synkade och 

när klockan är 18.00 måste samtliga gå hem. Flera respondenter tycker att detta har fungerat 

bra men berättar att många anställda självmant väljer att arbeta övertid även i perioder med 

färre deadlines. En av respondenterna upplever detta som ett problem, eftersom ingen annan 

går från arbetet i tid tycker hon att det är besvärligt att själv gå i tid. Flera respondenter nämner 

att det finns individer som tycker att crunch time är en del av branschen och som har anammat 

den amerikanska kulturen, det vill säga att de arbetar långa dagar och på kvällar. En respondent 

säger: 

 “Ja sådana finns det alltid. Som menar att crunch time är en del av industrin. Om folk tänker efter 
lite så borde de inse att man faktiskt behöva ta hand om sig själv.” 

Vissa har obligatoriska veckorapporter som ska skrivas vilket kan kräva en viss tid och under 

“focus mode” är arbetstiderna bestämda. Under de lugnare perioderna brukar anställda få tid 

med egna arbetsrelaterade projekt eller individuell utveckling. En respondent nämner att hon 

har möjlighet att lära sig ett programmeringsspråk, en annan berättar om ett sidoprojekt hon 

kan arbeta på. 

En av respondenterna berättar under intervjun att hon nyligen bytt disciplin. Hon kände att den 

rollen hon har nu passar henne bättre och menar att det inte var några som helst problem att 

byta. Ledningen välkomnade hennes önskan och gav henne en traineeperiod. En annan 

respondent började sin karriär i spelbranschen som testare men har nu en roll där hon ansvarar 

för tillståndet av ett spel under utveckling. Hon berättar att hon inte gått en eftergymnasial 

utbildning för sin nuvarande yrkesroll, utan att hon dels är självlärd men också tagit kurser 

online, något som företaget varit villigt att betala för. 

I fråga om beslutsfattande och hierarki skiljer sig respondenternas beskrivningar åt. Inom de 

yrkesroller som arbetar med utveckling beskrivs organisationen som förhållandevis platt och 

decentraliserad. Arbetet är uppdelat i så kallade poddar där personer från olika discipliner 

arbetar i mindre projektgrupper. Det går att på egen hand driva egna idéer och det är lätt att 

prata med chefer eller andra personer som har ansvar för särskilda områden. I och med att ett 

nytt förslag kan beröra många olika yrkesroller krävs ständig kommunikation med andra 

personer i utvecklingsprocessen. Befogenheten kring implementering av mer omfattande 
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förändringar ligger dock hos designers eller andra managers högre upp inom de olika 

spelutvecklingsprojekten.  

I motsats till denna bild beskriver flera av respondenterna de mer förlagsnära delarna av 

organisationen som präglad av hierarki och att beslutsfattandet är centraliserat till personer i 

toppen. Organisationen beskrivs i samband med detta med ord som politisk och amerikansk. 

Flera respondenter nämner skillnaden mellan tiden innan företaget ingick i den internationella 

koncernen och tiden efteråt. En respondent säger: 

”Sanningen ligger någonstans mittemellan. Jag tror att företaget skulle kunna beskrivits som mer 
decentraliserat innan det blev uppköpt av en internationell aktör. Detta är dock fortfarande fallet 
inom utveckling. Men efter att X blev uppköpt av Z tror jag att de slutgiltiga besluten ligger hos 
ledningen. Även om utvecklarna själva har kontrollen så ligger framförallt ’de svårare besluten’ hos 
cheferna. […] Det är en konstant kamp mellan två poler. Att centralisera för mycket skulle döda 
industrins själ. Vi pratar ändå om en väldigt kreativ verksamhet och att ta bort det från de anställda 
vore katastrofalt.” 

Flera respondenter poängterar att verksamheten aktivt använder data och statistik som underlag 

vid beslutsfattande och några beskriver företaget som “datadrivet”. Samtidigt verkar 

förhållandet till data skilja sig en del inom organisationen vilket illustreras genom ett antal citat: 

”Jag känner inte att jag har någon auktoritet men jag kan argumentera med stöd av till exempel 
’data som visar det här och en konsumentanalys som visar det där’. I slutändan är det ändå upp till 
utvecklarna att bestämma.” 

”Jag skulle säga att producenter är svårast att jobba med […] Ofta är de mest kreativa, de har ett 
visst motstånd mot data som bevis utan vill gå på känsla.”  

”Jag vet att många personer vill ha information. Till exempel finns det mycket data från 
marknadsföring som aldrig når utvecklarna. De vet inte var de skall hitta den. De vill även ha 
information som inte nödvändigtvis är relevant för deras yrkesroll. De vill vara involverade och veta 
vad som pågår.” 

 

4.2 Utrymme för kreativitet och nya idéer 

Respondenterna sitter i öppna kontorslandskap, som är uppdelade efter spelprojekt eller 

discipliner som HR eller marketing. Det finns ett stort lunchrum och respondenterna säger att 

det är framförallt i lunchsammanhang som de rör sig mellan våningarna och på så sätt 

interagerar med andra discipliner. Respondenterna berättar att det är ganska vanligt med 

anställda som äter vid sina datorer och att vissa lämnar kontoret för att äta lunch.  I anslutning 

till lunchrummet ligger även ett allrum där after works brukar hållas. Där finns bland annat 

arkadmaskiner, pingisbord och en bar. 
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En medvetenhet finns hos samtliga respondenter kring vart de vänder sig om de har en idé till 

arbetsmässig förändring eller spelinnehåll. De allra flesta känner sig uppmuntrade till att dela 

med sig av sina idéer och en del ger också exempel på förslag som blivit implementerade. En 

respondent berättar att hon föreslog för sin chef att arbeta skift för att på så sätt komma runt 

problem relaterade till olika tidszoner. Det var inga problem alls att genomföra och idén har lett 

till att respondenten är bättre synkad med kontor belägna i andra länder. Även om 

respondenterna beskriver atmosfären som öppen och vänlig nämns några problematiska 

kulturella aspekter kring relationen mellan olika yrkesgrupper. Två respondenter uppfattar 

specifikt yrkesroller som har med testning av spelen att göra som positioner med lägre status. 

Inom dessa positioner finns dessutom många av företagets kvinnor. Några respondenter 

uttrycker att det kan uppstå situationer där distinktionen mellan utvecklare och icke-utvecklare 

blir tydlig. En av respondenterna förklarar situationen på följande sätt: 

 “Jag tror att man kan bli avfärdad som icke-utvecklare. Utveckling ser sig själva som kärnan. En 
gång när jag gick in i ett konferensrum så satt de kvar trots att jag hade bokat. De sa typ ’vi försöker 
göra ett spel här’. Men jag jobbar ju också med spelutveckling fast från ett annat håll. Man kan 
märka av attityder som att de är kärnan och att vi inte är lika viktiga.” 

En annan respondent som inte heller arbetar nära utveckling är inne på samma spår när hon 

delar med av en situation hon hamnade i:  

”Vi hade ett evenemang där företaget delade ut t-shirts för alla i ett visst spelprojekt och jag fanns 
med i mailutskicket eftersom jag jobbar med det specifika spelet. Jag gick dit och fick en t-shirt som 
det stod ’Dev’ på och jag tog på mig den direkt. När vi efteråt drack öl i köket kom en person fram 
till mig och sa ’hej, vart fick ni icke-utvecklare en sån t-shirt?’. ’Prata med honom’ sa jag och pekade 
på personen som delade ut tröjorna. Folk med min yrkesroller räknas alltså inte alltid som 
utvecklare. Jag känner att jag är det men vissa andra gör tydligen inte det.” 

Vid specifika tidpunkter varje dag genomförs test av de spel som är under utveckling och alla 

respondenter uttrycker att de uppmuntras till att delta. De allra flesta respondenter säger dock 

att de inte brukar delta så mycket som de önskar, framförallt på grund av deras tid och energi 

går åt till deras ordinarie arbetsuppgifter. Tekniska buggar och liknande rapporteras i ett system 

medan annan feedback hanteras i mailtrådar där alla som vill kan bidra. Dessa mailtrådar 

beskrivs som omfattande och att det kan vara svårt att ta till sig precis allt som skrivs. Har 

respondenterna en spelrelaterad idé kan de antingen presentera den i mailtråden för 

speltestfeedback eller gå direkt till den kollegan bäst lämpad att behandla den. En respondent 

anser också att om en idé ska gå igenom behövs ett starkt case och “skinn på näsan”. En annan 

respondent har samma uppfattning och betonar att det krävs att man är ihärdig och att man är 

duktig på att sälja in sin idé. Flera respondenter säger att det kan vara svårt att veta om ett 
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förslag går vidare och implementeras. Snappas det upp via feedback från speltestet är det inte 

säkert att personen bakom idén får reda på att den förverkligats.  

När respondenterna fick frågan om hur nya speltitlar föds och hur det beslutas vilka titlar som 

studion skall utveckla visste de allra flesta väldigt lite om processen. En respondent säger “Sånt 

är ju riktigt högt upp i förlaget. […] Flera steg över mig.”. En respondent med en roll centralt 

nära förlagsdelen säger: 

”Jag tror att det beslutas genom omfattande efterforskningar. Man testar karaktärer med 
konsumenter och beroende på om de är omtyckta hamnar de i spelet. Det är nog inte sant för varje 
spelstudio med det är fallet för X.” 

Kring frågan hur själva speltitlarna och innehållet i spelen tilltalar olika grupper säger en 

respondent att de pratar väldigt lite om just kvinnor, män och åldersdemografi. De pratar istället 

om olika typer av spelare, till exempel personer som gillar storydrivna spel. Respondenten tror 

att detta sätt är en bättre indelning av spelare istället för att basera det på kön eller ålder. En 

annan respondent menar att nya speltitlar anpassade för helt nya målgrupper innebär en för stor 

risk för att företagen ska vara villiga att ta den: 

”Det är för riskabelt att förändra ett spel för att tilltala kvinnor och kanske förlora de 15 miljoner 
spelare som redan finns. Det kanske är värt det men ingen vill ta den risken. Varför inte göra ett 
nytt spel som tilltalar dessa målgrupper? Det är lösningen.”    

Många diskussioner i företaget sker i mailtrådar som till exempel den för feedback från speltest 

som nämnts tidigare. Där kan mycket argumenterande äga rum kring idéer och feedback som 

inkommit från testerna. Personer från alla olika delar och nivåer av koncernen deltar i 

mailtrådarna och det finns exempel då personer från ledningen uttalat sig i vissa frågor. Rena 

konflikter är inget som respondenterna varit med om och de anställda med annan nationalitet 

nämner att diskussionerna på företaget är väldigt “svenska” i det att de är konsensusdrivna, 

vilket är något de fått anpassa sig till. En respondent beskriver debattklimatet: 

”Jag har fått något av en kulturell träning om Sverige vilket skiljer sig från mitt hemland. I Sverige 
undviker man konflikter. Söker hellre en medelväg och löser problemen på ett sätt som båda är 
med på.” 

En av respondenterna som inte arbetar nära utvecklingen berättar dock att hon anser att en 

amerikansk kultur råder på hennes avdelning. Där kommunicerar chefer med varandra och 

förmedlar sedan vad andra chefer sagt till de anställda de har under sig. Feedback om varje 

anställd går också till den anställdes chef inför utvecklingssamtal, som denne får ge den 

anställde. Kollegor kan på denna avdelning vara mer kritiska mot varandra i en hårdare ton. 

Respondenten hade hellre sett mer direkt feedback och en “plattare” organisation. 
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Två respondenter berättar att deras yrkesroller bär med sig stort ansvar. Mycket kommunikation 

krävs därför med kollegor, en av respondenterna säger att hon inte vill råka förstöra aktuella 

versioner av spelet hon arbetar med. Den andre respondenten är inne på samma spår och menar 

att om hon utför sitt arbete dåligt kan detta medföra att kollegor inte kan arbeta och i värsta fall 

förlora hela arbetsdagar. Samtidigt beskriver en av respondenterna hur hon ganska fort fick 

testa på att själv ta hand om vissa riskfyllda rutiner.  

4.3 En passionerad miljö 

En majoritet av respondenterna är eniga om att det arbetet med att producera just dataspel 

motiverar dem. Flera berättar att företaget ligger i framkant i många tekniska aspekter, vilket 

förutom att vara inspirerande, också bidrar till att de får lära sig mycket i sina yrkesroller. Ingen 

nämner pengar som incitament utan de flesta har ett gediget spelintresse vilket fått dem att söka 

sig till branschen. Bara en av respondenterna uttryckte motivation och önskan om att leda en 

grupp eller ett projekt. En av respondenterna berättar att hon efter lanseringen av ett spel befann 

sig i en spelbutik dit flera entusiaster kom för att hämta ut sitt exemplar av spelet. Att höra deras 

ivriga diskussioner och förhoppningar var enligt respondenten fantastiskt. Att spelen de arbetar 

med blir en bra slutprodukt är därför viktigt. En av respondenternas svar på vad som motiverar 

henne: 

”Att vara en del av spelet. Att se mitt namn i sluttexterna. Av den anledningen måste det ju vara ett 
bra spel också.” 

Bara ett fåtal av respondenterna menar att de personligen gillar att spela de typer av spel som 

de själva producerar på företaget. De flesta menar dock att det inte innebär något problem utan 

att deras intresse för spel och underhållning är motiverande nog. En respondent säger att hon 

tror det kan vara en nackdel att vara allt för engagerad i de spel man producerar och att det kan 

vara bra att ha lite distans.  

Det råder delade meningar bland respondenterna om vad det innebär att vara en gamer. Vad de 

anser gemensamt är att det är en individ som spelar digitala spel och som har spelintresse. En 

respondent ansåg att individen måste tävla för att räknas som gamer. Andra menade att det 

räcker med att spela tv- eller dataspel men att mobilspel inte räknades för att titulera sig gamer. 

En respondent beskrev sin bild av en gamer på följande sätt: 

“Jag tycker det är någon som spelar spel på sin fritid men mer än väldigt enstaka. Någon som aktivt 
spelar digitala spel. Jag tycker det räcker. Sen får det vara Candy Crush eller nått. Tycker inte man 
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ska ta in status i att vissa saker inte är tillräckligt coola nog. Av någon anledning så brukar saker 
som tjejer gör inte vara coola nog.” 

Flera av respondenterna identifierar sig själva som gamers och spelar själva spel på fritiden och 

har ett spelintresse generellt. Det är inte ett måste att vara en gamer i branschen men flera 

respondenter menar att det är en klar fördel. Dels för att de får referenser från andra spel och 

”vet vad som funkar” men också för att deras kollegor är gamers. En av de respondenter som 

inte identifierade sig själv som gamer säger följande om kulturen på företaget:  

“När man lär känna någon ny frågar de alltid vilka spel man spelar. Jag är inte en gamer, har inget 
intresse. Då kan man märka att hur intresset slocknar eftersom man inte är en passionerad gamer 
och inte hör till den riktiga skaran på något sätt. Det är svårt att släppas in i gemenskapen. I sociala 
sammanhang pratar folk nästan bara spel vilket är deras intresse och yrke. Det är hela deras värld, 
allt annat är ointressant. Jag har svårt att ta del i en sådan diskussion. Lite unikt kanske för 
spelbranschen, att folk jobbar med sitt verkliga intresse. De är mer passionerade med det de jobbar 
med.” 

En annan respondent säger: 

”Allting hänger ihop. Om en person inte är en gamer så är nästa fråga ’vilka filmer tittar du på?’. 
Om du inte har anpassat dig till den här kulturen så blir du ifrågasatt. Det handlar om hela kulturen, 
vilka konserter du går på, vilka filmer du ser och vilka tv-serier du följer. Det skapar en klyfta.” 

4.4 Att vara i minoritet 

De flesta respondenter menar att den ojämna könsfördelningen i branschen inte utgör något 

problem för dem personligen. Många har rört sig inom mansdominerade miljöer tidigare och 

nämner hur det har gjort dem vana med eventuella kommentarer och en viss jargong. Flera 

respondenter beskriver sig själva som inte speciellt ”tjejiga” utan snarare lite “grabbiga”. En 

respondent uttrycker sig som att hon fått “mycket skinn på näsan” sedan sin tid som gamer. En 

annan säger att hon inte bryr sig eftersom hon alltid gillat teknik och därför blivit van med att 

umgås med män. De flesta upplever att spelkulturen i sig kan vara och framförallt har varit 

exkluderande, sexistisk och diskriminerande men att detta inte förekommer inom kulturen på 

företaget. En respondent beskriver hur hon förut undvek att berätta för andra att hon arbetade 

inom just spelbranschen eftersom det ledde till sådana reaktioner och diskussioner. Hon menar 

att det däremot inte är likadant idag: 

“Utifrån att vara tjej så har det blivit bättre. [...] Spelen har blivit mer inkluderande. Inga skämt om 
rumpor och så vidare. [...] Sen har det ju blivit en positiv diskriminering och man kan få höra typ ‘åh 
du är tjej och spelar spel och utvecklar spel’. På ett sätt är det trevligt, men på ett sätt så undrar jag 
varför det är speciellt att jag är tjej.” 

En respondent säger att det inte spelar någon roll huruvida man är man eller kvinna eftersom 

alla har så mycket gemensamt och delar samma intresse. En annan respondent menar att den 
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enda diskrimineringen som finns på företaget sker mellan gamers och icke-gamers. Hon säger 

också att: 

 ”Jag har varit uppmärksam på eventuell könsdiskriminering men om du är bra på det du gör och 
kommer med bra argument så spelar det ingen roll på det här företaget.” 

Några respondenter belyser dock hur den ojämna könsfördelningen på olika sätt kan utgöra ett 

problem. En respondent säger att många i branschen är ignoranta men välvilligt inställda och 

tror att de flesta kvinnor överväger att lämna branschen. En annan respondent menar att det 

förekommer problem som många andra branscher också lider av: 

”Om tjejer voicar problem anses de vara gnälliga å sånt där. Man behöver backups med artiklar för 
att bli tagen på allvar, men jag tror det kan finnas överallt.” 

En respondent berättar hur hon upplever att det på grund av att hon inte passar in i normen är 

svårt att knyta kontakter, skaffa arbetskamrater och känna sig inkluderad. Ett antal respondenter 

menar också att de kan tänka sig att det måste vara svårt att kombinera till exempel familj i en 

miljö där så många är beredda att arbeta övertid och ge allt för spelen de producerar. En annan 

respondent ger flera exempel på vardagliga situationer och fenomen där hon upplever att den 

ojämna könsfördelningen får konsekvenser: 

“Det är grabbigare än vad man tror. Även om många som sagt är välvilliga är det av nån konstig 
anledning sport, öl och burgare när vi har AW. Aldrig nått som jag är bra på. Kan vi hålla på med 
typ konst någon gång eller typ chokladprovning. Ursäkta för att jag har så typiskt tjejiga intressen 
men ändå. Det blir ändå majoriteten som väljer. Jag kan väl hänga på och spela bowling liksom 
men vet ju att jag är i minoritet och kommer aldrig få som jag vill.” 

“Till exempel team t-shirts. Killarna använder ju t-shirts men det gör jag aldrig. Har en hel X-
garderob som jag aldrig använder. Gör en trevlig kofta istället liksom. […] Titta bara på inredningen, 
inte direkt blommor och gardiner vilket jag skulle tycka var lite mysigt. Ganska kantigt. Lite militärt. 
Många tilltalar ju varandra med efternamn. Vilket känns som man bara gör i militär och sport.”  

Två respondenter nämner att det kan vara ett problem att vara singel och kvinna i en så pass 

mansdominerad miljö. En av dem säger: 

”Det är många killar i spelindustrin som är singlar och så fort en ny tjej kommer på tal så frågar de 
’Är hon singel?’. Det kan vara frustrerande för de tjejerna.” 

Alla respondenter säger att de önskar se fler kvinnor i branschen, men åsikterna kring hur detta 

skall uppnås går isär. Flera respondenter uttrycker sig kritiskt mot tanken på att göra skillnad 

på kvinnor och män vid nyanställningar. De menar att tjänsten alltid skall gå till den som är 

mest lämpad oavsett om det är en kvinna eller man. En respondent ger ett exempel kring en ny 

platsannons på företagets hemsida: 



 25 

“Jag är emot anställning av visst kön. På nätet har vi jobbannonser och de (HR) var rädda att de 
var för hårda och att de inte lockade till sig tjejer. Jag gillar inte det. Man ska inte göra skillnad på 
killar och tjejer men de ville göra annonserna mjukare i tonen. ‘Du kommer jobba med några av 
världens bästa team’ togs bort för att det kan lägga press. Sen la de till att vi erbjuder yoga och 
massage. Jag tycker inte att det har på en jobbannons att göra. Söker man sig hit gör man det för 
att man har kompetensen.” 

En annan respondent kommenterar det hela med ett annorlunda perspektiv: 

“Jag ser mig som lite tuffare än de flesta tjejer. Vill vi ha fler kvinnor måste man skapa en miljö som 
inte bara lockar de allra mest hårdhudade. Bland tjejerna själva finns ju det där att ‘jag har tagit mig 
hit själv, vi ska inte gulla’. Många tjejer var kritiska när HR vände sig till alla tjejer i företaget med 
en annons som de gjort men inte fått några kvinnliga sökande och ville ha feedback på 
omformulering. En del opponerade sig då mot det och är väldigt stolta att de tagit sig in i spelvärlden 
trots förutsättningarna, ‘jag klarade mig, andra tjejer gör det också’. Det är intressant hur man ser 
på det, jag vet inte vad som är rätt och fel.”  

Kring frågan huruvida frågan kring könsfördelning och genus drivs i företaget upplever en 

respondent att det oftast drivs från HR men inte är förankrat i ledningen. Hon säger att hon hört 

chefer inom företaget säga att de vill se fler kvinnor men samtidigt varit med om chefer som 

betett sig hårt mot kvinnor i företaget. En annan respondent beskriver det som att många är 

medvetna och drivna medan vissa mest ser det som politik. Hon beskriver också hur det kan 

vara problematiskt att till exempel chefer vänder sig till henne och att hon förväntas kunna svara 

på frågor kring ämnet efter att frågan lyfts i ett möte eller en diskussion. Flera respondenter 

nämner att företaget arbetar mycket externt via olika event för att nå ut till unga kvinnor och få 

upp deras ögon för dataspelsbranschen. Om detta säger en respondent: 

“X deltar ofta i olika event. [...] Någonstans känns det ju ändå som att ‘ja det är ju jag som går upp 
kl 6 en dag för att jobba för att få in fler kvinnor i industrin’. Vad jobbar killarna med då? Varför kan 
inte de göra något sånt kl. 6 en lördagsmorgon?” 

5. Analys 

5.1 Det innovativa företaget 

5.1.1 Struktur 

Respondenterna beskriver hur de känner sig fria att utforma rutiner och arbetsuppgifter utifrån 

egna initiativ och i samspråk med andra kollegor. Flera säger också att deras uppgifter hela 

tiden utvecklas med tiden och att de inte känner sig styrda av dokumentation utan det viktigaste 

är att de i slutändan når de uppsatta målen. Denna bild tyder på en organisation med låg grad 

av formalisering. Respondenterna beskriver hur aktiviteter och rutiner kan skilja sig åt mellan 

olika projekt och även inom olika delar av ett spels utvecklingscykel. Denna låga grad av 
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standardisering i kombination med låg grad av formalisering stämmer in på Schillings (2013) 

definition av en organisk struktur. En organisk struktur är i och med ett stort utrymme för 

experimentering och improvisation önskvärd för att främja innovation. Nackdelen med detta är 

att organisationen riskerar att vara mindre effektiv. Samtidigt som organisationen kan beskrivas 

som organisk använder sig företaget under hektiska perioder av så kallat ”Focus mode” där 

arbetstider och aktiviteter utformas på ett enhetligt sätt. Under dessa perioder skulle 

organisationen snarare kunna kallas mekanistisk vilket enligt Schilling (2013) främjar 

produktivitet och effektivitet. På detta sätt lyckas företaget anpassa organisationen till de krav 

som olika tidsperioder ställer på verksamheten.  

Utifrån respondenternas beskrivning av beslutsfattande och hierarki bör organisationen delas 

upp i två områden. Den del av företaget som arbetar med att utveckla spelen präglas av 

decentralisering med utrymme för de anställda att ta egna beslut kring sina egna 

ansvarsområden. De flesta respondenter uttrycker hur de känner att de alltid kan framföra nya 

förslag till chefer och andra kollegor och att organisationen är ”platt”. En sådan organisation är 

enligt Schilling (2013) lämpad i fråga om följsam produktutveckling med möjlighet för snabba 

beslut. Ser man till den mer förlagsnära delen av organisationen beskrivs den i motsats som 

hierarkisk och centraliserad. Detta kan vara en fördel vid beslut kring större förändringar inom 

produkternas inriktning.  

Det går att se flera intressanta likheter med den bild av dataspelsbranschen som Tschang (2007) 

målar upp i fråga om kreativitet kontra rationalisering. Respondenterna är i regel inte 

involverade eller insatta i besluten kring de titlar som faktiskt börjar produceras. De 

respondenter som visste lite om detta menar att dessa beslut tas högt upp i förlaget och grundar 

sig i utförliga konsumentanalyser och data. En respondent säger att det oftast anses för riskfyllt 

att göra drastiska ändringar i speltitlarna vilket också Tschang (2007) poängterar med 

cementeringen av tydliga genrer. Här måste företagen försöka balansera nytänkande och 

innovativa spelidéer mot trycket på rationalisering och produktivitetsökning.  

5.1.2 Kultur 

Det sociala klimatet i organisationen beskrivs av de flesta respondenter som öppen och vänlig. 

Samtidigt framkommer exempel på attityder inom organisationskulturen som riskerar att skapa 

klyftor mellan de anställda.  Flera respondenter berättar om hur det förekommer en uppdelning 

mellan de anställda som arbetar inom de yrkesroller som traditionellt sett står för utvecklingen 
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av spelen och de som inte gör det. Flera respondenter betonar hur viktigt det är att vara en del 

av gamer-kulturen för att bli tagen på allvar av andra inom företaget. Tidd & Bessant (2009) 

nämner öppenhet och tillit som en viktig faktor i ett kreativt socialt klimat, och de attityder som 

respondenterna beskriver kan få som konsekvens att de anställda drar sig för att dela med sig 

av sina idéer.  

Inställningen hos de anställda kan minst sagt kallas passionerad och arbetet präglas av högt 

engagemang. Kulturen kännetecknas av ett genuint intresse för spel vilket också är en stor del 

i det som utmanar och involverar de anställda. Att de anställda känner sig involverade i 

produkten är en grundläggande del i ett kreativt klimat men respondenterna beskriver också hur 

engagemanget riskerar att gå till överdrift. Många arbetar extremt hårt under vissa perioder 

vilket skapar en norm om att sätta arbetet först. Detta kan för vissa vara svårt att kombinera 

med familj och privatliv. Företagets initiativ med Focus mode är i denna bemärkelse positiv för 

att skapa balans och göra arbetsplatsen mer tillgänglig.   

De anställdas stöd och utrymme till nya idéer beror med viss variation sett till yrkesroll mycket 

på vilken utvecklingsfas ett spel är i. Några respondenter ger exempel på hur de under lugnare 

perioder haft möjlighet och friheten att genomföra individuella projekt i samspråk med sina 

chefer. Debattklimatet beskrivs som behärskat men med högt i tak och det är sällsynt med rena 

konflikter. Några respondenter med bakgrund i andra länder uttrycker kulturen som ”svensk” 

och konsensusdriven. Detta uppfattas i regel som något positivt och tyder på att de anställda 

inte drar sig för att ta upp och diskutera aspekter av spelen och hur de produceras. Sett till hur 

respondenterna beskriver arbetet som en ständig dialog med andra kollegor eller chefer kan 

man säga att risktagande modereras genom denna process. De anställda tar sällan beslut helt på 

egen hand vilket torde minska risken för att något går fel. Flera respondenter beskriver också 

hur en till synes liten ändring kan få stora konsekvenser eftersom den berör så många andra i 

utvecklingen.  

Det går att urskilja flera mönster i organisationskulturen som stämmer in på Dymeks (2012) 

beskrivning av dataspelsbranschen som begränsad av dess subkulturella karaktär. Dymek 

(2012) pekar dels på aspekter av mer strukturell karaktär men också på att spelare och 

utvecklare skapar en exklusiv gemenskap som stänger ute resten av samhället från spelmediet 

i stort. Respondenternas upplevelser kring vikten av att vara en passionerad spelare för att passa 

in i spelbranschen stärker denna tes. För att kunna skapa en mångfacetterad organisation som 

ger plats åt människor med olika bakgrund är detta ett hinder som också riskerar att hämma 
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företagen i fråga om att nå nya målgrupper. Dymek (2012) menar att branschen kanske till och 

med måste försöka stöta bort den subkulturella prägeln helt och hållet. Samtidigt är de 

anställdas passion en tillgång och en viktig del i ett kreativt socialt klimat. 

5.1.3 Individen 

Respondenterna beskriver att de har ett genuint intresse för spel och underhållning. Många har 

varit aktiva spelare tidigare och vissa spelar fortfarande på fritiden. Samtidigt är de inte de mest 

flitiga spelarna av just de typer av spel som företaget tar fram. Schilling menar att allt för mycket 

kunskap inom ett område kan leda till att individer fastnar i gamla hjulspår och har svårt att 

komma upp med nytänkande lösningar. Ur detta hänseende har respondenterna goda 

förutsättningar i fråga om att bidra med kreativa idéer. Vid de regelbundna speltesten uppmanas 

de anställda av företaget att delta för att bidra med feedback. Respondenterna beskriver dock 

hur de ofta har för mycket att göra och att de önskar att de kunde delta oftare än vad de nu kan. 

Här har företaget möjlighet att förbättra situationen och bättre ta vara på den kreativa potential 

som finns hos individerna.  

Eftersom så mycket av företagets kommunikation hanteras antingen via mail eller personligen 

blir nya idéer förknippade med individerna själva. Flera respondenter beskriver att man måste 

kämpa hårt för sina idéer och några beskriver organisationen som politisk. Ingen av 

respondenterna uttrycker att de i dessa sammanhang blivit diskriminerade på grund av sitt kön 

utan i så fall på grund av sin yrkesroll. Genom att systematisera och avpersonifiera 

feedbackprocessen skulle det vara möjligt att minska inflytandet av sociala hierarkier och den 

politiska dimensionen.  

5.2 Genusperspektiv 

Det är svårt att se några konkreta exempel på könskodning inom organisationen. Ingen av 

respondenterna uttrycker att de på grund av sitt kön anses som mindre kunniga inom till 

exempel teknik och programmering. Många respondenter säger hur de sedan tidig ålder 

intresserat sig för teknik och således vant sig med att röra sig inom mansdominerade områden. 

Många beskriver också sig själva som lite ”grabbiga”. Ur ett genusperspektiv är detta intressant 

för att förstå vilka förutsättningar personer med ett mer “kvinnligt” genus har i organisationen. 

Med tanke på att så många respondenter beskriver sig som grabbiga bör deras upplevelser ses 

i ljuset av detta. I en organisation präglad av mångfald skall det inte spela någon roll huruvida 

en person beskriver sig som kvinnlig eller manlig, det vill säga vilket socialt kön en person har. 
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Med tanke på hur stor del av organisationskulturen som utmärks av gamer-gemenskapen 

kommer den att styra mycket av det sociala klimatet. De flesta respondenter beskriver dock hur 

gamingkulturen blivit bättre och bättre i fråga om sexism och diskriminering med avseende på 

kön vilket är positivt även för branschen. 

Sett till den horisontella segregeringen i branschen som beskrivs av bland andra Prescott & 

Bogg (2011) kan sociala klyftor, till exempel den mellan utvecklare och icke-utvecklare, utgöra 

ett problem i fråga om att låta kvinnor ta plats i den innovativa processen. Ännu ett exempel är 

respondenternas beskrivning av speltestning som en lågstatus-roll i kombination med att det 

dessutom är en disciplin med hög andel kvinnor. Den horisontella segregeringen behöver inte 

bero på faktorer inom organisationen utan grundar sig snarare i samhälleliga normer och 

förväntningar. Hill et al. (2010) belyser hur det är lika många kvinnor och män som har 

behörighet att söka tekniska utbildningar efter gymnasiet men att teknikintensiva 

universitetsutbildningar fortfarande domineras av män. Företagets externa arbete är i detta 

sammanhang viktigt både för att locka fler kvinnor till branschen i stort men också sett till olika 

yrkesroller.  

Variationen inom organisationen sett till dess hierarki och centralisering gör att 

spelutvecklingen och den förlagsnära verksamheten får olika förutsättningar. För att kvinnor 

skall få inflytande i en organisation med tydlig hierarki och centraliserat beslutsfattande 

behöver de också klättra till positioner där makten till förändring finns. Sett till fenomenet 

glastaket innebär centraliseringen ett problem då tidigare forskning av Wahl (2003) och Sjögren 

& Sällvik (2006) visar att kvinnor i minoritet kan ha svårt att klättra inom hierarkiska strukturer. 

Det dock skall sägas att det i denna studie finns exempel på individer som under sin tid på 

företaget rört sig både mellan yrkeskategorier och uppåt i organisationen. Samtidigt är det bara 

en respondent som uttrycker att en stor motivation är att i framtiden få chansen att leda en grupp 

eller projekt. Eftersom det också är i den förlagsnära verksamheten som avgörande beslut kring 

vilka typer av spel som faktiskt går vidare till utveckling blir denna dynamik extra kritisk. I och 

med att strukturen inom själva utvecklingen är mindre hierarkisk uppstår där inte denna 

problematik i samma grad.  
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6. Slutsats 

Studiens syfte var att genom en fallstudie undersöka den svenska dataspelsbranschens 

förutsättningar till att skapa kreativa och innovativa produkter i allmänhet och med ett 

genusperspektiv i synnerhet. Sett till företagets struktur kännetecknas den av låg grad av 

formalisering och standardisering vilket tillsammans bildar en organisk struktur. I en sådan 

miljö har de anställda utrymme för experimentering och improvisation vilket ger goda 

förutsättningar till nytänkande och innovativa lösningar. Under vissa hektiska tidsperioder går 

kraven på effektivitet upp och företaget väljer då att, på bekostnad av det kreativa utrymmet, 

strukturera arbetet på ett sätt som istället kan liknas vid en mekanistisk struktur. Den del av 

företaget som sysslar med den praktiska utvecklingen av spelet kännetecknas av 

decentralisering och låg grad av hierarki. Detta bidrar till en öppen och följsam 

produktutvecklingsprocess. Den förlagsnära verksamheten är i motsats centraliserad och 

präglas av en stark hierarki. En sådan miljö kan vara till fördel i fråga om att kunna genomföra 

större förändringar i produkternas utveckling.  

De regelbundna speltesten är en viktig källa till nya idéer genom att låta de anställda kliva in i 

rollen som användare av produkten. Individerna i denna studie har goda förutsättningar till att 

bidra med nyttig feedback men önskar själva att de kunde delta i dessa test oftare. Feedbacken 

förmedlas via mailtrådar eller personligen vilket ställer krav på att individerna själva vågar och 

tar sig tid att förmedla informationen. Genom att systematisera feedbackhanteringen och ge de 

anställda mer tid till att testa spelen skulle individernas kreativitet ges större utrymme.  

Företagskulturen kännetecknas av de anställdas passion för dataspel i största allmänhet. Detta 

engagemang bidrar till ett kreativt socialt klimat men riskerar samtidigt att gå till överdrift och 

skapa en exkluderande miljö. I en så pass subkulturellt präglad organisationskultur kan det vara 

svårt för personer med en annan bakgrund att ta plats vilket behövs för att i framtiden kunna 

producera mångfacetterade och innovativa spel. Det framkommer också att det förekommer 

attityder bland de anställda som skapar klyftor mellan olika discipliner. För att ta vara på de 

anställdas fulla potential krävs ett öppet socialt klimat där de anställda oavsett yrkesroll vågar 

yttra och dela med sig av sina idéer.  

Även om det inte förekommer någon direkt könsdiskriminering på företaget visar vår 

undersökning att det kan vara svårt att ta plats som kvinna. Det faktum att kvinnor är i minoritet 

innebär att sociala aktiviteter och sammanhang styrs av traditionellt sett manliga intressen. 
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Beroende på i vilken del av företaget man arbetar är även förutsättningarna för kvinnor olika. I 

den mer hierarkiska och centraliserade förlagsdelen finns det risk för att kvinnor hämmas på 

grund av glastaksfenomenet. Eftersom de stora besluten kring spelens utformning och genre tas 

i högt upp i organisationen förutsätter det också att kvinnor skall kunna ta sig dit för att vara 

med och styra framtidens dataspel.  

7. Diskussion och förslag till framtida forskning 

I fråga om att undersöka den svenska dataspelsbranschens innovationsmässiga förutsättningar 

har denna studie sina begränsningar. Förutom de svårigheter som tas upp i metodavsnittet kring 

studiens generaliserbarhet är studien och dess teorier avgränsade till ett antal faktorer inom 

själva företaget. I detta hänseende skulle det vara intressant med kompletterande studier med 

utgångspunkt i till exempel hur de olika företagen i branschen förhåller sig till varandra och hur 

det påverkar innovation och produktutveckling. Då faktorer som företagskultur kan antas vara 

beroende av det land som företaget verkar inom vore det också intressant att jämföra 

dataspelsföretag i olika länder med varandra. Även ytterligare jämförande fallstudier liknande 

denna skulle bredda underlaget och eventuellt styrka de slutsatser som dras i detta specifika 

fall.  

De slutsatser som dras kring branschens förutsättningar sett till genus är även de begränsade till 

exempel det faktum att studien uteslutande bygger på intervjuer med respondenter av kvinnligt 

kön. I fråga om att förstå den dynamik och de attityder som tillsammans skapar 

förutsättningarna för kvinnor att påverka framtidens spel skulle studier som bygger på data från 

män vara ett värdefullt komplement. Till vilken grad osynliga barriärer i stil med glastaket 

existerar inom just dataspelsbranschen är utifrån resultatet av denna studie svårt att uttala sig 

om. Här finns det utrymme för såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar för att ta reda 

på mer om situationen i dataspelsbranschen. Det har även varit svårt att få tag på siffror kring 

den horisontella segregationen i den svenska dataspelsbranschen vilka är viktiga för att i ljuset 

av företagens struktur och kultur, till exempel attityder mellan utvecklare och icke-utvecklare, 

förstå kvinnornas förutsättningar.  

Eftersom respondenterna genomgående har en bakgrund inom teknik och traditionellt manliga 

miljöer samt deras beskrivning av sig själva som ”grabbiga” vore det också intressant med 

fördjupning inom genus och identitet. Med tanke på det faktum att spelbranschen under lång 
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tid dominerats av en förhållandevis homogen grupp unga män är genus dessutom bara ett av 

flera perspektiv där spelbranschen utgör ett intressant forskningsfält. 
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Appendix: Intervjuguide 

Bakgrund: 

Berätta lite om dig själv! 
Anledning till att du hamnade i dataspelsbranschen? 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

Utbildning? 

Tidigare arbetsplatser?  
 

Organisationsstruktur: 

Hur skulle du beskriva din yrkesroll? (Finns olika graderingar av yrkesrollerna på företaget?) 

Vad är dina arbetsuppgifter? (I praktiken. Beskriv aktiviteter och förhållandet till andra 
yrkesroller) 
Är arbetsuppgifterna konkretiserade i något dokument typ? (Formalisering) 

Skiljer sig aktiviteterna mellan olika projekt? (Standardisering) 
Möjligheter till inflytande och beslutsfattande? (Centralisering) 

Hur sker beslutsfattande ut i det dagliga arbetet?  
Större beslut - vart tas dem?  

Skiljer sig arbetet åt beroende på var i ett spels utvecklingsprocess man befinner sig? 

 

Jobbar ni i ett team?  
Hur ser det ut?  
Chefer, mångfald? 

Förhållanden till andra team? 

 

Organisationskultur: 

Utbyte av idéer: 
Beskriv en typisk arbetsdag? 

Finns naturliga mötesplatser? 

Interaktion mellan olika yrkeskategorier? 

Möts kollegor från olika våningar? 

Relationen mellan utvecklare och icke utvecklare! 
Finns det en process för att ta vara på input från icke utvecklare? 

Sociala aktiviteter? 

 

Kreativt klimat: 
Försök beskriva hur du går till väga om du får en idé? 

Vart vänder man sig om man har en idé? 

Finns resurser?  
Finns avsatt tid? 

Suggestion box eller liknande? 

 

 Uppmuntras initiativtagande? Släpps tankar och idéer fram?  
Rädsla för att misslyckas?  
Uppmuntras risktagande? 

 Stöd och trygghet? 

  

 

Hur sätts dina färdigheter på prov? Vad motiverar dig? Vilka är de största utmaningarna? 
Press? Utvecklas din yrkesroll i takt med företagets? 

 

Vädras åsikter? Ifrågasättande diskussioner kring processer till produkten?  
 

Uppkommer situationer där du tar risker? Tänka i nya banor? 
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I vilken utsträckning kan du disponera din tid som du själv vill?  
 

Personligt: 

Förhållandet till själva spelen: 
Relation till dataspel? 

 Spelat tidigare? 

 Spelat nu? 

 Varför spelar? 

Hur ser du på spelen som ni producerar?  
Är det viktigt för dig att spelen tilltalar dig?  
Deltar du i testningen av spelen under utvecklingens gång? Om inte, varför? 

Hur tas feedback tillvara på?  
 

Kvinna i mansdominerad bransch: 
Hur är det att jobba i en bransch där majoriteten är män?  

Upplevelser, fördelar eller/och nackdelar? 

Upplevd särbehandling? Vilka situationer? Tas på allvar?  
Hur uppfattas din kompetens?  

 

Hur skulle du beskriva kulturen i spelvärlden?  
 Hur påverkar det dig? 

Hur tror du det påverkar branschen?  

 


