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Abstract
This licentiate thesis describes the development of the Swedish computer and video game
industry. The main focus is on the Swedish game development industry. Little research on the
industry has been done and the purpose is to define the companies involved and to create an
initial overview of the development of the industry. This overview will later be used as a
platform for the doctorial thesis.
Games are a growing culture form and today a lot of people are playing different types of
computer and video games. Internationally the industry has expanded and some of the
successful games have generated spectacular revenues. In Sweden the industry has received
attention from different actors like universities, government bodies and media. There are
today educations that are focused on game development and there are programs which
allocates grants towards game companies. The rapid development in the computers
technology has had a great impact on the game industry, which is dependent on hardware
development to create games.
The first computer games were made for some of the very first computers in the 1940´s and
1950´s. In the 1970´s a market for games was created when arcade machines and somewhat
later home consoles were introduced. The industry has grown and includes today some of the
largest companies in the world.
The Swedish industry follows the international pattern but developed a bit later and the first
Swedish game companies were founded in the late 1980´s. The industry has expanded,
especially between 1998 and 2002. In 2005 the number of people employed in the industry
had increased to over 600. During the period under study the industry seems to have had a
constant problem with making a profit. Especially in 2002 and 2003 the industry has had
economic problems and some of the lager companies were bankrupt.

Keywords: Economic history, Sweden, Computer games, Video games, Game industry,
Game development.
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“That an invention should find a place in society unforeseen by its inventors is not
surprising. The story of the computer illustrates that. It is not that computers ended up
not being used for calculation – it is used for calculation by most practicing scientists
and engineers today. That much, at least, the computer’s inventors predicted. But people
found ways to get the invention to do a lot more.”
- Paul E. Ceruzzi 1

1 Inledning
Datorer har på bara cirka 50 år kommit att utvecklas till en teknik som påverkar våra liv i
mycket stor utsträckning. I arbetslivet är de flesta beroende av tillgång till datorer, sitter man
inte direkt framför en skärm och arbetar så kommer man indirekt i kontakt med dem eftersom
datorer dessutom styr och övervakar produktion och logistik. Även i våra vardagsliv har
datorerna kommit att få en allt mer central roll då de är integrerade i allt från bilar till
hemelektronik, datorer övervakar och kontrollerar våra transaktioner och inköp. Även vår
kommunikation har allt mer kommit att styras genom datorer med hjälp av bland annat e-post
och ip-telefoni.

Citatet ovan pekar på att datorer har kommit att användas på sätt som de ursprungligen inte
var avsedda för något som egentligen inte är underligt då datorerna till sin karaktär en
”general purpose technology” vilket innebär att den omformas och kan användas inom många
olika områden. 2 Denna typ av teknologi har förmåga att påverka hela samhället och omforma
ekonomin, något vi kan se att datorerna har gjort. Förändringen kommer dessutom att fortsätta
då datortekniken ständigt utvecklas och nya användningsområden skapas.

Ett område där vi allt mer har kommit att använda datorer för är underhållning och rekreation.
Detta är sektorer som i liten utsträckning har studerats inom ekonomisk historia, men som är
områden vars ekonomiska omfång idag är viktiga för samhällsekonomin. En betydande del av
denna sektor är den digitala spelindustrin. Digitala spel såsom datorspel och tv-spel har på
cirka 30 år kommit att etablera sig som ett av de mest spridda populärkulturella uttrycken vid
sidan av musik och film.

Här i Sverige är intresset för de digitala spelen stort. I Medierådets undersökning av ungas
medievanor 2005, uppger 49 procent av de tillfrågade att de hade datorspel som
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fritidssysselsättning. 3 Studien visar att pojkarna i regel var mer intresserade än flickorna, även
om en stor andel av flickorna också har spelen som fritidsintresse. 4 Det är dock inte så att
spelandet är en syssla och lek endast för barn och ungdomar. Ett intressant fenomen är att de
som har växt upp med spelen har fortsatt att spela också i vuxen ålder. Medelåldern på dem
som spelar i USA är idag 33 år. 5 Det verkar som det idag finns en tämligen stor vilja att
spendera resurser i form av tid och pengar för att få spela dator och tv-spel. Detta innebär att
allt starkare marknad har utvecklats för dator och tv-spel de senaste decennierna.

Spelmarknadens expansion blir synligt i jämförelse med filmindustrin då spelindustrin på 30
år har nått samma intäkter som filmernas kassaintäkter. 6 Spelindustrin har utan tvekan stor
marknadspotential och för de enskilda företagen innebär det stora vinstmöjligheter. Ett
framgångsrikt spel kan snabbt generera stora intäkter. Ett av de snabbast säljande spelen
genom tiderna var spelet Halo 2 som 2004 sålde 2,4 miljoner kopior på 24 timmar, vilket
motsvarade en intäkt till industrin på cirka en miljard kronor. 7 Det svenska företaget Digital
Illusions har skapat Battlefield som är en av de mest framgångsrika dataspelsserierna
någonsin och som har sålts upp mot tio miljoner kopior. 8 Mest spektakulära är dock intäkterna
för de som skapat framgångsrika spel som spelas över Internet. Runt nio miljoner spelare har
köpt spelet och betalar sedan 120 kronor varje månad för att få tillgång till den digitala
spelvärld i spelet World of Warcraft som Blizzard Entertainment har skapat. Spelet lanserades
2004 och en enkel räkneövning visar att spelet genererat miljardbelopp till företaget.

Med dessa spektakulära vinstmöjligheter är det inte konstigt att det både finns tro och
förhoppningar om att spelindustrin skall kunna generera både vinster och arbetstillfällen.
Branschorganisationen Spelplan målar upp verksamheten som en framtidsbransch och hävdar
att: ”Datorspel är Sveriges nästa stora exportvara - vi räknar med 25 000 jobb 2015”. 9 Det
finns idag ett intresse för nya industrier som skulle kunna generera arbetstillfällen eftersom
det finns en viss oro för att svensk industriproduktion skall välja att flytta till låglöneländer.
Spelindustrin som är en kunskapsdriven och förhållandevis arbetsintensiv industri och skulle
passa bra för de svenska förhållandena med till exempel en relativt hög utbildningsnivå. I
3
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media målas ofta en bild av en stark exportbransch som har en stark årlig tillväxt och som
idag omsätter miljardbelopp. 10 Även andra intressenter ger en positiv bild av industrins
möjligheter. Exempelvis skriver Nordic game program, ett nordiskt samarbetsorgan som
arbetar med att främja utvecklingen av nordiska kvalitetsspel, i ett pressmeddelande att:
”Dataspel är det nya nordiska guldet”. 11
Till detta kommer också att högskolesektorn har börjat visa intresse för spelutveckling. Det
har startats ett antal spelutbildningar som skall förbereda studenterna för en framtid inom
spelindustrin. 12 Till exempel lockar Högskolan på Gotland i sin kurskatalog sina potentiella
studenter till sina spelprogram genom att hävda industrins styrka: ”Spelbranschen är den
största och den snabbast växande branschen inom nöjesindustrin.” 13

De senaste åren har det också förts en diskussion om att införa olika typer av statligt
ekonomiskt stöd till spelindustrin efter det att branschorganisationer har propagerat för bidrag
till utvecklingen. 14 Flera institutioner, som EU och svenska Vinnova, har visat intresse för att
stödja industrin. 15 Idag finns bland annat ett bidragssystem på nordisk nivå som ger bidrag till
utvecklingskostnader för spelprojekt. 16 Möjligen kan man här se en paradox i synen på
spelindustrin; industrin framställs som expansiv och framgångsrik men behöver samtidigt
stöd.

Spelindustrin är intressant inte bara som en underhållningsindustri med ekonomisk potential,
utan också för att det är en industri som bygger på och driver fram teknisk utveckling. Det
finns få applikationer som pressar utvecklingen och intresset för allt snabbare och bättre
datorer, uppkopplingar och lagringsmedia än dataspelen. Spelen har alltid varit en krävande
mjukvara och få användare skulle behöva de avancerade persondatorerna, som finns på
marknaden, om det inte vore för spelen. Andra typer av applikationer, ordbehandling etc,
ställer ofta förhållandevis låga krav på datorernas prestanda. Genomslaget för persondatorerna
skulle förmodligen inte ha skett så tidigt om det inte varit för spelen. På detta sätt driver
spelindustrin i mångt och mycket datorutvecklingen.
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Den kulturella, ekonomiska och tekniska utvecklingen har kommit att bli så betydande att det
sammantaget gör spelindustrin till ett mycket intressant och angeläget objekt att studera. Om
dessutom våra skattemedel skall ges som bidrag till industrin är det än viktigare att ha en
grundläggande kunskap om industrin. Vill man studera datorspelsindustrin märker man att
detta är en industri som i ganska liten utsträckning har studerats. Trots tron på industrin och
dess utveckling finns egentligen inga studier som visar på hur industrin verkligen har
utvecklats eller hur förutsättningarna för de enskilda företagen ser ut. Detta skulle kanske
kunna bero på att det är ett tämligen nytt fenomen och att studier av underhållningsindustri
inte har något längre tradition.

Innan vi går närmare in på de intressanta ekonomisk historiska frågorna, ska först datorernas
tekniska utveckling beskrivas samt en kort översikt ges över tidigare forskning som är
relevant för studier av den svenska spelindustrin.

1.1 Datorernas utveckling från laboratorier till massmarknad
Spelindustrins utveckling är helt beroende av datorernas utveckling. I detta kapitel kommer
datorernas tekniska utveckling att beskrivas då den som sätter ramarna och skapar möjligheter
för spelindustrins utveckling.

Intresset för att skapa datorer kommer ur behovet av att kunna göra ett stort antal snabba
matematiska beräkningar. Detta behov fanns långt innan 1900-talet. Ett av de områden där
beräkningar nödvändiga var sjöfarten, som behövde tabeller för navigering.17 Långt in på
1900-talet användes större grupper av personer som mer eller mindre för hand fick ta fram
underlaget för tabellerna. Därav kommer engelskans ”computer”, som var betäckningen för en
person som arbetade med beräkningar. 18 Detta sätt var dock problematiskt då det var ett
tidskrävande arbete. Tabellerna blev ofta felaktiga, antingen genom felräkningar eller när de
trycktes. Redan under första delen av 1800-talet gjordes försök att bygga en maskin som
kunde automatisera arbetet. På 1820-talet fick engelsmannen Charles Babbage finansiering av
brittiska staten för att utveckla maskinen. Babbage kallade maskinen för ”differensmaskinen”
men han lyckades aldrig att färdigställa maskinen. 19 Det fanns två problem; dels var Babbage
före sin tid då många av de mekaniska lösningarna som krävdes låg långt i framtiden, dels
17
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hade Babbage allt för stora visioner. Babbage kom under arbetet med differensmaskinen på
idén om att bygga en maskin skulle kunna beräkna alla typer av matematiska problem. Han
kallade maskinen ”analysmaskinen” och detta måste betraktas som det första datorprojektet. 20

Maskinen var ett ambitiöst och komplicerat projekt, men det stora problemet kanske främst
var att det var få som förstod nyttan med en sådan maskin. Det gjorde att Babbage aldrig fick
någon finansiering till sitt visionära projekt.21 En av de få som förstod visionen var Ada
Lovelace. Kvinnor på denna tid var sällsynta inom akademin, och Lovelace publicerade aldrig
någon egen text om maskinen. Hon översatte dock en text om analysmaskinen och lade till
utförliga noter där hon beskrev och förklarade olika aspekter av maskinen. I noterna finns
matematiska resonemang som är en av de första beskrivningar som finns av datorinstruktioner
eller datorprogram. 22

Något som kan vara intressant i fallet med ”differensmaskinen” är att den första fungerande
maskinen som tillverkades färdigställdes av svenskarna Georg och Edvard Scheutz. De hade
inspirerats av Babbage men skapade maskinerna efter en helt egen design. De tillverkade
under 1840 och 1850-talet ett antal maskiner. De blev aldrig någon framgång utan svenskarna
fick stora ekonomiska problem. 23

Andra världskriget kom att vara avgörande för utvecklingen av datormaskinerna. Det var flera
områden där stora mängder beräkningar blev intressanta, till exempel vid kodbrytning och
beräkningar för nya vapentyper. Den tekniska utvecklingen var mycket snabb inom
vapenindustrin med nya typer av vapen och ammunition, vilket gjorde att de mänskliga
”computers” inte kunde räkna fram nya tabeller för till exempel projektilbanor tillräckligt
snabbt. 24

Under kriget utvecklades olika typer av datorer. Datorer som Z3, ENIAC, EDVAC, EDSAC
och Colossus MARK 1 utvecklades under 1940-1995-talet med hade inte alltid de funktioner
som karaktäriserar en dator idag, men de kunde användas för att beräkna olika typer av
matematiska problem. Dessa datorer var stora enheter som bland annat bestod av tusentals
20
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vakuumtuber och fyllde stora salar. Att utveckla dessa datorer var omfattande projekt som
ofta drog ut på tiden och blev mångdubbelt dyrare än planerat. 25

Bild 1. EDSAC datorn 1948

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

Även i Sverige startades olika datorprojekt. I Stockholm stod den första datorn BARK klar
1950 och följdes av BESK 1954; i Lund blev invigdes SMIL 1956. 26 Besk var tekniskt
avancerad och en av de snabbaste datorerna i världen när den var färdig.27 De tidiga datorerna
hade dock ofta brister och var inte alltid tillförlitliga. De hade också konkurrens från äldre och
mer beprövade tekniker som mekaniska hålkortsräknare. 28
Datorerna var fram till 1950-talet laboratoriemaskiner som bara ett begränsat antal personer
hade tillgång till. Under 1950 och 1960-talen kom dock företag som Electronic Control
Company och IBM att utveckla datorer för en något bredare marknad. Ökade krav på snabba
beräkningar även inom förvaltningen och den civila sektorn hade skapat en potential för att
kommersialisera datorerna. Bland annat gjorde flygets snabba expansion att de analoga

25
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bokningssystemen med personer som skötte bokningarna blivit svårhanterliga. 29 Företagen
kunde också dra nytta av utvecklingen av transistortekniken vilket gjorde att datorerna kunde
bli effektivare, billigare och mindre. 30

Den tidiga datorteknologin utvecklas i en akademisk ingenjörsmiljö som historiskt varit
mycket mansdominerad. 31 Trots att datorerna skapades i dessa manliga miljöer var
utvecklingen av mjukvaran ett område där flera kvinnor haft framträdande roller. 32 Vid de
tidiga datorerna, som ENIAC, anställdes kvinnor för att sköta operationen vilket innefattade
programmeringen av datorerna. I början ansågs arbete med hårdvara vara ett manligt yrke
medan programmeringen, som inte ansågs kräva lika mycket professionell kunskap, vara ett
yrke för kvinnor. 33 Programmering kräver dock stor förståelse för hur datorerna fungerar och
programmerarna hade ofta lika god kunskap om datorerna som ingenjörerna. 34 En av de mest
framstående kvinnliga programmerarna var Grace Hopper som var en av dem som utvecklade
och starkast propagerade för de automatiserade programspråkens fördelar. 35 Trots att
programmeringsyrket ansågs vara ett kvinnligt yrke under de tidiga åren och det har funnits
möjligheter för kvinnor inom fältet, har antalet verksamma kvinnor varit begränsat. Männen
har trots allt dominerat även inom detta område. 36

Ett av de stora problemen med användningen av datorerna var att skapa mjukvara. Datorerna
var programmerade i tämligen olika abstrakta maskinspråk och vid första försöket blev det lätt
något fel i koden. Programmerare fick då gå igenom koden och finna eventuella fel (så kallad
debugging). Detta kunde vara kostsamt och tidskrävande då datorerna i laboratorierna
bokades under kortare perioder för en körning. 37 Lösningen på problemet var de
automatiserade programspråken som FORTRAN, COBOL eller BASIC som standardiserade
vanliga kommandon och gjorde det betydligt lättare att programmera. 38
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Bild 2. Två av de kvinnliga operatörerna vid ENIAC datorn

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

Ett annat tekniskt problem med mjukvaran var begränsningar i hårdvaran. Varje dator hade en
unik utformning och det inte fanns någon standardisering för hur programmen skulle
exekveras. När ett företag som IBM utvecklade en ny modell för marknaden resulterade det i
att de fick skriva om alla program för den nya datorn.39 IBM investerade stora summor för att
utveckla en standardisering och introducerade 1964 operativsystemet OS/360 som kunde
användas på alla deras datorer. Det nya systemet blev en framgång för IBM som med detta
kunde tillverka datorer i olika prisklasser till olika segment av marknaden utan stora
utvecklingskostnader för mjukvara. 40 Datorerna hade utvecklats till kontorsmaskiner som
automatiserade och underlättade många tidskrävande moment.

Intresset för datorerna ökade under 1960-talet, men datorerna var fortfarande för dyra för att
vara tillgängliga för privatpersoner. Det fanns en efterfrågan på billigare datorer, och en
marknad kom att utvecklas på 1970-talet. 41 Den absolut viktigaste förändringen av
datorindustrin kom i och med persondatorernas utveckling. Denna utveckling stod främst inte
de klassiska datorföretagen för utan det var andra industrier som banade väg. Utvecklingen av
integrerade kretsar, en krets med många olika delar på, hade utvecklats inom
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elektroniksektorn. Kretsarna gjorde det betydligt billigare att producera olika elektroniska
produkter som miniräknare, klockor och tv-spel. 42

De första persondatorerna kom ut på marknaden runt mitten av 1970-talet. Dessa kostade bara
ett par hundra dollar till skillnad mot tiotusentals dollar datorerna hade kostat tidigare. 43 De
var dock svåra att använda och det fanns egentligen få program som var användbara. Den
första persondatorn Altair 8800 fick köparen montera själv och användningen var begränsad
då den varken hade lättanvänd input (till exempel ett tangentbord) eller output enhet (till
exempel en skärm). 44 Utvecklingen gick dock snabbt och mot slutet av 1970-talet och början
av 1980-talet kom flera mer lättillgängliga modeller. Apple var ett av de första företagen som
producerade en framgångsrik modell, Apple II. 45 Vid mitten av 1980-talet hade många
tillverkare introducerat modeller och persondatormarknaden expanderade. Spektrum, Vic-20,
NEC PC-8001, Atari 400, Commodore 64 och något senare Commodore Amiga var några av
de tidiga populära datorerna. Speciellt Amiga blev en framgång. Amiga hade som flera andra
tillverkare satsat på att bygga en maskin som var fokuserad på grafik. Detta gjorde att de
lämpade sig bra för spel vilket gjorde den populär och Amigan sålde i miljontals exemplar.46 I
Sverige blev en av de första framgångsrika datorerna Luxortillverkade ABC-80 som kom ut i
slutet av 1970-talet, som såldes i över 10 000 exemplar. Ett speciellt användningsområde för
denna dator var i skolornas datorundervisning. Datorn var lättanvänd och hade svenska
manualer. I Sverige blev detta startskottet för många ungdomars datorintresse. 47

I och med introduktionen av persondatorerna kom mjukvarubranschen att förändras radikalt.
Med de nya datorerna försvann praktiskt taget alla ”barriers to entry”. 48 Det startades många
små mjukvaruföretag under slutet av 1970- och 1980-talen fram tills det att produkterna hade
utvecklats och kostnaderna höjdes för att ge sig in på marknaden. 49
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Bild 3. Två av de tidiga persondatorerna Apple II och Commodore 64

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

Med persondatorerna ökade kraven på att göra datorerna lättillgänglighet och användbarhet.
För att mjukvara skulle bli framgångsrik krävdes att den var intuitiv. 50 De tidiga
operativsystemen hade varit textbaserade och användarna hade varit tvungna att känna till en
mängd kommandon för att kunna använda datorerna. Företag som Apple och senare Microsoft
började utveckla grafiska gränssnitt till sina operativsystem. Det var system som gjorde att
användaren kunde klicka sig fram med hjälp av en mus istället för att skriva kommandon. 51
Från mitten av 90-talet började också Internet att användas av allt fler personer.
Nätverkstekniken hade börjat utvecklats för militära ändamål på 1950-talet och sedan fortsatt
att utvecklats inom den akademiska världen.52 Internet öppnade flera användningsområden
och ökade nyttan av datorerna för många vilket skapade en större efterfrågan på
persondatorer. Teknikförminskning har också gjort det möjligt att ha datorkraft i ett stort antal
produkter. De senaste 10 åren har mobiltelefoner och andra handhållna apparater en datorkraft
som långt överstiger de tidiga datorerna och kan använda nedbantande versioner av samma
program som vanliga datorer.

Datorernas kapacitetutveckling har varit spektakulär och har kommit att påverka samhället på
flera nivåer. 53 Den snabba tekniska utvecklingen brukar beskrivas med hänvisning till
ingenjören Gordon E. Moore som startade Intel på slutet av 1960-talet. Företaget utvecklade
50
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integrerade kretsar som processorer till datorer. Moore skrev 1965 en artikel om hur antalet
komponenter på de integrerade kretsarna hade ökat exponentiellt varje år från slutet av 1950talet samtidigt som priset hade fallit. Dessutom förutspådde Moore att utvecklingen skulle
fortsätta och uppskattade att 1975 skulle kretsarna ha 65 000 komponenter. 54 Moore hade
nästan rätt då en prototyp på en processor med 65 000 komponenter faktiskt fanns 1975. 55 Ur
dessa resonemang föddes den så kallade Moores lag. Lagen stipulerar att en halvering av
priset på en krets och dessutom en utveckling som möjliggör en dubbling av antalet
komponenter som ryms på en krets. Från Moores prediktioner har lagen reviderats, idag
hävdas ofta att processorkraften har utvecklats genom en halvering av priset och en
fördubbling av antalet transistorer ungefär var 18:e till 24:e månad, se diagram 1. 56

Diagram 1. Antalet transistorer hos Intel processor (1971-2004)
1000000000
100000000
Antal transistorer

10000000
1000000
100000
10000
1000
100
10
1
1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003
År

Källa: www.intel.com

Moores lag är naturligtvis inte helt oproblematisk. Ett särskilt problem är dess deterministiska
karaktär. Det är orimligt att tro att den tekniska utvecklingen skulle vara given för all framtid.
Förändringshastigheten påverkas också av utvecklingen inom andra områden. Minnes och
lagringskapaciteten måste utvecklas för att göra processorutvecklingen relevant. Det kanske
viktigaste området är mjukvaran. Om inte den utvecklas vore landvinningarna inom
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processortekniken oanvändbara och ointressanta. 57 Många av de vanligaste applikationerna
använder inte speciellt mycket av den processorkraft som erbjuds, något som många
grafiktunga program som spel faktiskt gör. 58 Dessutom finns det problem med mätningen av
lagen då arkitekturen på processorerna har kommit att förändras. 59 I detta arbete är Moores
lag främst intressant som ett uttryck (metafor) för att utvecklingen har gått snabbt, något som i
sin tur har påverkat förutsättningarna för alla industrier som är beroende av datorerna. Dessa
företag lever under ett konstant förvandlingstryck och måste utveckla sin verksamhet och
produkter för att följa utvecklingen. De produkter som företagen utvecklar kommer dessutom
att ha en kort livstid och måste avyttras under en kortare period då de annars kommer att bli
avskrivna som omoderna. Ett exempel skulle kunna vara de som utvecklar mjukvara, dessa
företag har konstant kunnat utveckla allt större och mer avancerade program. Från 1980-talet
har stationära datorer blivit flera tusen gånger snabbare vilket har gjort det möjligt att utveckla
program med grafiska gränssnitt som kan beräkna många fler uträkningar.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att datorn har utvecklats genom flera tekniska
landvinningar som har sänkt priserna och ökat tillgängligheten och användbarheten. Det är
möjligt att göra en grov indelning av datorernas utveckling i fem perioder. Den första
perioden är förhistorian då egentligen bara idéer och visioner om datorer fanns. Det närmaste
liknade en datorn var de mekaniska räknemaskinerna. Denna period sträcker sig från 1800talet fram till slutet av 1930-talet. Den andra perioden är introduktionsfasen med de första
datorerna från 1940-talet in på 1950-talet. Dessa datorer var tämligen opålitliga och bestod
ofta av vakuumtuber som gick sönder. Datorerna var mycket dyra och spridningen var mycket
liten. Den tredje perioden skulle kunna klassas som den första spridningsfasen. Datorerna
började baseras på transistorteknik som var billigare och mer tillförlitlig. Datorernas spridning
ökade och de kom att användas av allt fler företag. Denna period startar på slutet av 1950-talet
och sträcker sig fram mot 1970-talet. Den fjärde perioden är fasen då de integrerade kretsarna
utvecklades och gjorde elektronik billigare. Priset på en dator sjönk så mycket att hushållen
kunde köpa en. Spridningen var dock till viss del hobby och entusiastdriven. Denna period
sträckte sig från 1970-talet fram på 1990-talet. Den femte perioden är den fas vi befinner oss
nu där spridningen har fördjupats. Förminskningen och allt billigare tekniken och utvecklade
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kommunikationskanalerna har gjort det nästa mer regel än undantag att ha tillgång till någon
form av dator och/eller annan artefakt som har datorkapacitet inbyggd.
Periodiseringen kan ligga till grund för förståelsen av spelindustrins utveckling internationellt
men även för studien av industrins utveckling i Sverige. Se bilaga 1 för en översikt av den
tekniska utvecklingen.

1.2 Tidigare forskning
I detta kapitel kommer två områden att behandlas. Först diskuteras mer allmänna arbeten och
teorier om bransch- och teknikutveckling och sedan ges en övergripande beskrivning om
forskningen av spelindustrin. Licentiatarbetet har utförts utifrån ett induktivt angreppssätt.
Dock kommer denna tidigare forskning att användas som ett analytiskt ramverk i denna studie
och då det är relevant ställas mot resultaten i undersökningen.

1.2.1 Forskning om branschutveckling
Idag används ofta den så kallade produktlivscykeln (PLC) för att beskriva hur efterfrågan för
en produkt utvecklas. Enligt cykeln går produkterna igenom olika faser. Först uppstår
produkten, sedan expanderar efterfrågan för att sedan gå in i en mognadsfas, för att till sist
försvinna då nya substitut uppstår. Utvecklingsförloppet brukar beskrivas att det följer en skurva (se diagram 2). Dessa idéer om produkterna har sedan översatts till hela branschers
utveckling då dessa förmodas följa produktens utveckling. Michael E. Porter har diskuterat
hur branschen utvecklas utifrån modellen då produkterna sprids och fler etablerar sig på
marknaden. Han menar att utvecklingen under introduktionsfasen går långsamt eftersom få
konsumenter känner till produkten. I denna fas är konkurrensen låg då branschen bara består
av få företag. Under tillväxtfasen ökar intresset för produkterna och fler konsumenter är
intresserade av den framgångsrika produkten. Under denna fas sker en ökad etablering av
företag och konkurrensen ökar. I denna fas sker många fusioner och misslyckanden. I
mognadsfasen avstannar ökningen men konkurrensen mellan företagen fortsätter. Till sist
avtar intresset för produkten av branschen gå in i en nedgångsfas. Antalet företag minskar
eftersom då företag lämnar branschen eller tvingas lägga ner verksamheten. 60
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Det finns dock empiriska problem med att använda denna typ av modell för att beskriva
generella förlopp. Det är till exempel svårt att säga något om tidsaspekterna för de olika
faserna då dessa kan variera i längd. Produkter får olika snabbt genomslag för att sedan
försvinna olika snabbt från marknaden. Till exempel har trendkänsliga produkter aldrig någon
mognadsfas. 61 När det gäller branschen kan utvecklingen också se olika ut där vissa branscher
förblir koncentrerade till litet ett antal. Branschcyklarna skall alltså inte ses som ett
prognosinstrument utan som modell som kan underlättar förståelsen branschutveckling och
som verkar vara giltig för många branscher. 62

Diagram 2. Branschlivscykeln

Källa: Se Porter (1990) s 162

I nationalekonomens Joseph Schumpeters studier av entreprenörer finner man liknande idéer.
Shumpeter utgår i sin tolkning från att entreprenörer etablerar sig med en ny typ av produkt på
marknaden. Med tiden kommer nya aktörer som vill ta del av de vinster som entreprenören
genererar. Sålunda kommer branschen att expandera när allt fler imitatörer etablerar sig och
börjar konkurrera på marknaden. 63 Schumpeter är dessutom intressant för att han intresserade
sig för omvandlingen på marknaden. Shumpeter såg hur, i de kapitalistiska ekonomierna,
61
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produktionsstrukturer ständigt bryts ner och förstördes och att nya uppstår. Han menade att
denna process var mycket viktig för kapitalismen och kallade den skapande förstörelse. 64 I
nya produkter, nya metoder för produktion och transporter, nya marknader eller ny industriell
organisering uppstod denna kraft som har förmågan att förstöra gamla produktionsstrukturer,
företag och branscher och ersätta dem med helt nya. 65 Shumpeter skriver: ”Varje
affärsstrategi får sin verkliga betydelse endast mot bakgrund av denna process och inom den
situation som den har skapat. Den måste ses i sin roll i den skapande förstörelsens ständiga
orkan.” 66

Den skapande förstörelsen kan relateras till datorindustrin och spelbranschen genom den
snabba tekniska utveckling som har skett där. Jan Jörnmark skriver om teknikutvecklingen
kring Moores lag och dess inverkan på företagen i branscher så påverkas av denna utveckling.
Jörnmark skriver: ”Problem har uppstått därför att halvledareutvecklingen är en permanent
revolution. Framgångsrika företag måste helt enkelt konstrueras för ständig förändring.” 67 I
relation till detta blir det intressant att studera hur företagen i spelindustrin klarar detta.

1.2.2 Forskning om spelindustrin
Trots att de digitala spelen har en tämligen kort historia har det på senare år växt fram ett
mindre forskningsfält kring spelen. Forskningen har dock i stor utsträckning dominerats av
forskare från de tekniska och humanistiska fälten. Denna forskning ligger nära spelen, dess
användare och olika aktiviteter kring spelen. 68 Den samhällsvetenskapliga och ekonomiska
forskningen med ett tydligt fokus på industrin och företagandet har inte varit lika
framträdande även om intresset för denna forskning verkar ha ökat.

Pedagogen Jonas Linderoth pekar på i sin avhandling att etablerade forskare i mindre
utsträckning har varit intresserade av att forska om spelen. Det har varit personer på
doktorandnivå som har varit drivande. Deras forskning har i många fall presenterats på
forskningskonferenser och i mindre utsträckning publicerats i traditionella akademiska
tidskrifter. Dessutom kan det finnas problem med att delar av kunskapen har formats inom
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den populärvetenskapliga arenan och inte inom den akademiska arenan. 69 Detta är tydligt när
det gäller de historiska dimensionerna av spelen då ofta bara finns ett fåtal publikationer som
behandlar utvecklingen och då dessa tillhör denna mer populärvetenskapliga kategori. Dessa
något problematiska förhållande gäller alltså i hög grad också för den samhällsvetenskapliga
forskningen och forskningen inom ekonomisk historia.

Inom ekonomisk historia har det varit svårt att hitta branschforskning som i någon
utsträckning behandlar underhållningsindustri och kulturella industrier. Ett undantag är
ekonomisk historikern Mirko Ernkvist som har studerat datorspelsindustrin. Ernkvist har gjort
presenterat en rad papper vid olika konferenser om den historiska utvecklingen utanför
Sverige. För denna studie är dock en mer ingående rapport om spelutvecklingen i
Göteborgsområdet intressant. 70 Även ekonomisk historikern Jan Jörnmark har berört
utvecklingen inom spelindustrin i studien Göteborgs Globaliseringen och har också skrivit
nationalencyklopedin om spelbranschen utveckling främst relaterat till den tekniska
utvecklingen. 71

Inom företagsekonomi har det funnits visst intresse för spelindustrin då denna industri
möjligen kan vara ett bra exempel på en ny form av kulturellkapitalsim och
underhållningsekonomi. Företagsekonomen Loïc Cadin och sociologen Francis Guérin skrev i
ett special nummer om spelindustrin i tidskriften European Management Journal 2006:
“Video games´ role in cultural capitalism could be the same as the one that the automobile
industry plays in the conceptualisation of the industrial capitalism. To a certain extent, video
games´ specificities can be analysed in terms of the some of the key issues found in cultural
capitalism and the creative industries” 72

Företagsekonomen Peter Zackariasson har skrivit en av de första samhällsvetenskapliga
avhandlingarna om spelindustrin med fokus på spelutveckling. Zackariasson har forskat om
managementfrågor

inom

utvecklingen

av

online-rollspel.

Studien

beskriver

skapandeprocessen kring uppbyggnaden av en spelvärld. Han undersöker också relationen
mellan spelutvecklingsföretag och spelare där företaget har som uppgift att skapa en värld
som sedan ska befolkas av spelarna. 73
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Zackariason har också gjort en fall studie på ett svenskt utvecklingsföretag och studerat hur
företaget hanterar dess ledning och kreativitet. Intressant är att Zackariasson också efterlyser
studier som går mer på bredden och följer utvecklingen över tid, han skriver:
“Both the growth of this industry and adoption of its technology into other areas suggest the
study could be quite meaningful. Future work of both a cross-sectional and longitudinal nature
would prove both interesting and useful in supporting observations.” 74

Ett intresse har riktats mot spelindustrins speciella struktur. Uppdelningen mellan de olika
aktörerna som spelutvecklare, förlag och hårdvarutvecklare har studerats av flera
internationella forskare. 75 I Sverige har industriekonomerna Mikolaj Dymek och Alf Rehn på
KTH studerat spelindustrins uppbyggnad och de olika leden i produktutvecklingen och deras
funktioner. 76 Dymek har också gjort en analys av konsolernas framväxt med dess specifika
ekonomiska samt tekniska förutsättningar. 77 Just de speciella tekniska förutsättningarna inom
konsolerna är något som har intresserat flera forskare. Att det är konsolerna som har studerats
är inte så underligt då utvecklingen har tagit ett språng ungefär vart femte år då en ny
generation konsoler har lanserats. 78

När det gäller forskning om industrins utveckling finns det få som har studerat den
övergripande utvecklingen. De amerikanska medieforskarna Stephen Klein, Neck DyerWhitford och Greig de Peuter har gjort den kanske mest djupgående undersökningen av
spelindustrin i sin bok Digital Play. 79 De analyserar spelindustrins utveckling på det
internationella planet och beskriver till exempel den historiska utvecklingen och
företagskoncentrationen i industrin. De teoretiserar spelindustrin och analyserar den utifrån
bland annat teorier om den post-fordistiska produktionen och varorna.

De flesta som har intresserat sig för industrins utveckling har valt att fokusera på de två stora
marknaderna i USA och Japan. Bland annat har flera studier inriktat sig på enskilda företags
utveckling och då behandlar något av de stora japanska företagen. 80 Detta har skapat en
situation där spelindustrin i Europa bara i lite utsträckning har studerats. 81 Ett undantag är
74
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sociologen Aphra Kerrs studier av industrin på Irland. Kerr har studerat den irländska
industrins utveckling och beskrivit de företag som har varit verksamma inom industrin. Kerr
beskriver också företagens utveckling och förutsättningarna för den irländska spelindustrin. 82

Även forskare som studerat teknik och genus har intresserat sig för spelindustrin. Judy
Wajcman har studerar relationen mellan kön och datorkultur. De skriver om hur kulturen
kring datorerna och spelen är på många sätt knuten till konstruktion av olika könsroller. 83
Wajcman skriver om den manligt dominerade kulturen kring spelen och dess påverkar:
“Games are the primary attraction of computers for children. Given that it is men (often
computer hackers) who design video games and software, it is hardly surprising that their design
typically appeal to male fantasies. In fact video games began at one of the places where
computer culture itself got started. The first videogame was Space War, built at MIT in the early
1960s. Many of the most popular games today are simply programmed versions of traditionally
male non-computer games, involving shooting, blowing up, speeding, or zapping in some way
or another. […] As a result, macho males often have a positive first experience with the
computers; other males and most females have a negative initial experience.” 84

Inom teknik yrkena verkar det inte bara finnas få kvinnor utan det verkar också finnas en
vertikal och horizontell segregationen i IT-branschen. 85 Vertikal segregation innebär att
kvinnor tenderar att inte ha ledande positioner i företagen i samma utsträckning män.
Horisontell innebär att kvinnor och män tenderar att ha olika arbetsuppgifter även om de
befinner sig på samma nivå i organisationen.

Jörgen Nissen som forskat om teknik och social förändring har studerat ungdomskulturen
kring datorerna. Nissen visar hur kulturen domineras främst av unga pojkar. 86
Sammanfattningsvis kan man säga att man inom den samhällsvetenskapliga forskningen bara
har börjat skrapa på ytan till spelindustrin. Det har gjorts några isolerade försök till
djuplodande studier där man analyserat vissa delar eller vissa aspekter av industrin. Mer
kunskap skulle behövas om vilka aspekter som har påverkat företagen och vad det är som
givit industrin dess framgång.

I licentiatarbetet hoppas jag kunna ge ett bidrag till kunskapen om spelindustrin. Det finns få
studier som följer industrins utveckling över tid och denna studie skall ge en överblick över
82

Se Kerr. (2002) samt Delaney et al. (2004)
Wajcaman (1991)
84
Wajcman (1991) s. 154
85
Panteli et al. (1999) p. 170-182
86
Nissen (1999) s. 310
83
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den svenska spelutvecklingsbranschens framväxt. Flera olika variabler kommer att behandlas
som förhoppningsvis ger andra studier någon form av referensobjekt. När det gäller studier av
branscher i olika länder behövs det objekt att jämföra med som ligger utanför USA och Japan.
Det är då viktigt att ha en översiktlig studie med data om ett antal grundläggande variabler
som till exempel antal anställda inom industrin.

1.3 Syfte och frågeställningar
Huvudsyftet med avhandlingsarbetet i dess helhet är att öka förståelsen för hur företagen
växer fram inom en industri som är hårt teknikdriven men som också ställer höga krav på
företagens förmåga att utveckla nyskapande och kreativa produkter.

I avhandlingen skall drivkrafterna bakom spelindustrins utveckling studeras. Industrin har
växt fram i ett sammanhang där det fanns tillgång till datorer och spelen och där företagen till
största del har kommit att utvecklas av yngre män. Frågor som är intressanta att studera rör
företagens utveckling från en hobbyverksamhet till stora internationella företag. I detta
sammanhang är frågor rörande marknadens utveckling intressant tillsammans med frågor
rörande hur företaget har hanterat finansiering och humankapital. Det är också viktigt att
ställa frågor kring företagens expansion och de faktorer som ligger bakom företagens
framgång eller misslyckande.

När det gäller den tekniska utvecklingen är målsättningen att studera hur företagen hanterat
den snabba tekniska utvecklingen där de tekniska plattformarna förändras konstant. Relevanta
frågor är hur företagen över tid har agerat och vilka strategier de använt för att hela tiden
anpassa sin utveckling av produkter till nya teknologier. Spelen driver även utvecklingen då
speltekniken ofta är den mjukvara som följer den tekniska fronten.

Då kunskapen om den svenska spelindustrin är begränsad och mycket lite material finns om
de svenska företagen, har huvudsyftet med denna licentiatuppsats varit att ge en övergripande
bild av den svenska spelutvecklingsbranschens utveckling. Målet har varit att beskriva den
omvärld som påverkar och satt ramarna för den svenska spelutvecklingsbranschens utveckling
samt att identifiera och beskriva företagen i den svenska branschen och de olika faser som
branschen har gått igenom. Detta har varit viktigt i ett första steg och fungerar som en
kunskapsplattform för det fortsatta avhandlingsarbetet.
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Licentiatarbetet kommer att struktureras utifrån ett antal frågor kring branschens utveckling:
•

Vilka

är

de

tekniska

ramarna

och

på

vilket

sätt

har

dessa

påverkat

spelutvecklingsbranschens utveckling?
•

Hur har arbetsdelningen utvecklats inom branschen?

•

Hur har spelmarknaden utvecklats och hur har denna utveckling påverkat de svenska
företagen?

•

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

•

Hur har antalet anställda förändrats över tid och hur har könsfördelningen sett ut inom
branschen?

•

Hur har företagens ekonomiska utveckling sett ut i branschen?

1.4 Definitioner och begrepp
Denna studie är inriktad på den digitala spelindustrin. Detta refererar till de spel som i
grunden är programmerade för någon form av elektronisk dator som kan beräkna och
omvandla den digitala (vanligtvis binära) koden till tolkningsbara upplevelser. Detta till
skillnad från analoga spel som inte styrs av digitalprogramkod utan av till exempel mekaniska
system.

När det gäller benämningen på själva spelen vore det mest korrekta digitala spel. Termen är
dock tämligen teknisk och används i liten utsträckning. De termer som används är främst
videospel, tv-spel dataspel eller datorspel. Tv-spel och datorspel är de termer som används
mest frekvent och kommer att användas för att beteckna de digitala spelen allmänt. Då
kontexten är tydlig kommer dock den generella termen ”spel” att användas.

Spelbranschen har utvecklats på flera olika tekniska plattformar och det finns idag flera
plattformar att spela spel på. Det finns generellt fem olika typer av plattformar: arkad,
konsoler, handhållna konsoler, persondatorer, och mobiltelefoner. Arkadmaskinerna som
teknisk plattform är inte så vanliga i Sverige idag. I vissa länder (främst Asien) finns så
kallande arkadhallar är ett fenomen som är mycket ovanligt i Sverige. Allmänheten kan
besöka dessa lokaler och får betala för att spela arkadspel och andra myntmaskiner.
Arkadspelen består av ett spel monterat i någon form av kabinett. Dessa kan se mycket olika
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ut beroende på spelets egenskaper. En vanligt förekommande variant är arkadbilspelen som
består av en skärm, ratt och växelspak etc.

Den vanligaste plattformen är den som kallas för konsoler och är en hårdvara som är
utvecklad enkom för att kunna spela spel och kopplas ihop med en tv-apparat (till skillnad
från en dator som användas till många olika ändamål). Konsoler har genom åren kommit i
många olika former och tillverkats av en rad företag. Dagens generation av konsoler består till
exempel av de stationära konsolerna Xbox 360 (Mircosoft) eller Playstation 3 (Sony).
Handhållna konsoler är hårdvara som utvecklats för att vara portabla spelmaskiner. Dagens
generation handhållna konsoler består bland annat av Nintendo DS (Nintendo) och Playstation
Portable (Sony).

Vanliga datorer och mobiltelefoner är några av de vanliga spelplattformarna även om dessa
maskiner i första hand inte är utvecklade för att spela spel. 87 Vanligtvis används inte speciellt
utrustning annat än det vanliga tangentbordet. Det finns vissa datorer och mobiltelefoner som
utvecklas speciellt för spelande till exempel datorer från Alienware eller mobiltelefoner Ngage (Nokia).

Jag kommer i detta arbete också att göra en distinktion mellan användningen av definitionerna
industri och bransch. Jag kommer använda industri som en beteckning på den sammantagna
aktiviteten inom denna underhållningsnäring. Bransch kommer istället att användas i samband
med de olika grenarna inom industrin. Spelindustrin består av ett antal delbranscher och fokus
för denna undersökning vilar på den svenska spelutvecklingsbranschen.

1.5 Periodisering och avgränsningar
Den tidsperiod som behandlas i licentiatuppsatsen är den period som datorspelen och tvspelen har varit möjliga att utveckla vilket är beroende av datorernas utveckling efter andra
världskriget. Hela denna period är intressant för att förstå hur spelindustrin växer fram och
utvecklas. När det gäller den svenska spelutvecklingsbranschen är fokus på perioden från
1980-talet fram till 2005.

87

Alla de vanligaste operativsystemen Windows, Mac OSX och Ubuntu Linux leverera med en rad spel.
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Eftersom syftet med denna licentiatuppsats har varit att ge en övergripande bild av den
svenska spelutvecklingsbranschen och dess omgivning är uppsatsen i stor utsträckning
deskriptiv och empiriskt driven. I det inledande arbetet med studien har en induktiv ansats
används och därför innehåller inte licentiatuppsatsen att några teoretiska utgångspunkter även
om ett analytiskt ramverk används.

För att skapa den övergripande bilden av spelutvecklingsbranschen kommer material från
företagens årsredovisningar att användas. Eftersom spelbranschen är tämligen ung och
grundarna av de etablerade företagen fortfarande är aktiva vore det möjligt använda sig av
intervjuer för att få en djupare kunskap om företagens och branschens utveckling. Intervjuer
som metod kommer inte att användas i licentiatuppsatsen, utan målet är snarare att i detta steg
skapa förutsättningarna för att i själva avhandlingen kunna göra ett bra urval och ha
grundinformation om företagen för att där få bra förutsättningar för en intervjuundersökning.

Studien är också inriktad på produktionssidan av spelindustrin. Således kommer distribution,
försäljning och konsumentsidan inte att studeras i någon större utsträckning. I det svenska
fallet finns inget företag som producerar hårdvara så det faller sig därför naturligt att studera
mjukvarusidan av industrin. 88 Som vi skall se i kapitel 4 finns det lite olika aktörer som
utvecklar mjukvara när det gäller undersökningen av den svenska spelindustrin kommer dock
bara de företag som utvecklar själva spelen, spelutvecklarna, att studeras.

Det kan vara svårt att dra en tydliggräns för vilka typ av spel som företagen arbetar med för
att kategoriseras som ett spelföretag. Med den förmåga datortekniken har att påverkar de
flesta delar inom ekonomin har även dobbelindustrin kommit att digitaliseras till exempel
poker över Internet. Denna typ av verksamhet kommer inte att inkluderas i denna studie.
Företagen som inkluderas skall producera spel där drivkraften inte är ekonomisk utan främst
underhållning och rekreation.

Inte heller legala aspekter kommer att behandlas i denna uppsats. Det är uppenbart att
aspekter som olovlig kopiering och äganderättsförhållande kan vara intressanta för branschens
utveckling och företagens strategier och agerande. Det är möjligt att detta är något som jag

88

Möjligt undantag skulle vara japansk-svenska Sony Ericsson som gör mobiltelefoner som man kan spela på.
De är dock i liten utsträckning inriktade på spelmarknaden och är därför i detta sammanhang inget intressant
objekt att studera.
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kommer att återkomma till i avhandlingsdelen då de enskilda företagens utveckling studeras
närmare. En annan aspekt som bara kort kommer att behandlas i detta arbete men som också
skulle kunna vara intressant för närmare studier i framtiden är spelbranschens rumsliga
lokalisering.

I denna studie har fokus på företagen inom spelbranschen och deras utveckling därför
kommer inte produkternas i sig att analyseras. Det har skrivits mycket om spelens egenskaper
och det har varit en debatt om till exempel våldsanvändningen i spelen. I avhandlingen kan
produkterna och strategierna kring dessa vara intressanta utifrån hur de olika företagen har
valt att agera när det gäller val av olika spelgenrer, målgrupper och att använda spelvåld som
affärsidé.

1.6 Disposition
Studien är uppdelad i fyra övergripande delar. Den inledande delen innehåller kapitel 2 och
fokuserar på det metodologiska upplägget. I detta kapitel är en viktig del beskrivningen av
metoden för att kunna definiera och identifiera de företag som varit aktiva inom
spelutvecklingsbranschen. Den andra delen innehåller två delar som båda relaterar till den
internationella industrins formation. Kapitel 3 är en kronologisk genomgång av den
internationella spelindustrins utveckling med fokus på den tekniska utvecklingen,
konkurrensen och arbetsdelningen förändring över tid. Kapitel 4 är en översikt över de olika
grupperna av aktörerna i industrin och hur spelproduktionen är strukturerad inom ett
spelutvecklingsföretag. Den tredjedelen består av själva studien som är en genomgång av
svenska spelbranschens utveckling. Den sista delen innehåller slutdiskussionen och skisser på
det fortsatta avhandlingsarbetet.

23

2 Metod
För att kunna göra en branschstudie krävs det en bra metod för att finna de företag som varit
aktiva inom branschen. Det finns olika vägar som kan användas men som beroende på
studieobjektet har fördelar och nackdelar. Det finns två syften med det här kapitlet, det första
är att beskriva hur insamlingen av materialet om den svenska spelutvecklingsbranschen har
gjorts. För det andra skall själva materialet beskrivas samt hur det kommer att användas i
studien att diskuteras.

Då mycket lite var känt om branschens utveckling valdes en induktiv ansats i
licentiatuppsatsen. Målet är att skapa en övergripande förståelse för branschen och försöka
göra en första analys av hur den har utvecklats. Detta ligger sedan till grund för det fortsatta
avhandlingsarbetet då branschens utveckling studeras närmare.

2.1 Att definiera datorspelsbranschen
Det absolut största problemet med en branschstudie är att det ofta inte finns något enkelt och
metodologisk säkert sätt att definiera branschen. Det finns inget självklart sätt att identifiera
de aktörer och företag som varit aktiva i denna bransch. Det finns olika branschindelningar
som används i olika sammanhang. De är ofta främst lämpade för studier där branschen i sig
inte står i fokus utan man studerar ekonomins sektorer ur ett makroperspektiv. Problemet blir
dessutom större när det gäller nya branscher där gränser och definitioner inte är helt givna.
Till skillnad från spelindustrin är det till exempel lättare att identifiera en väletablerad näring
som gruvindustrin vars verksamhet är lätt att avgränsa. Företagens produkter/tjänster ändras
också ständigt vilket skapar ytterligare problem för den som vill försöka göra en skarp
avgränsning.

För att hantera de svårigheter som finns med att identifiera spelbranschen och finna ett
tillvägagångssätt har de erfarenheter som är gjorda i tidigare branschstudier varit till hjälp.
Exempel på detta är Staffan Larssons kulturgeografiska studie av svenska maskinindustrin.89
Andra är kulturgeograferna Johan Janssons studie av internetbranschen i Stockholm och
Anders Waxells studie av biotekniska företag i Uppsala har varit till hjälp vid designen av
metoden för att definiera spelutvecklingsbranschen. 90
89
90

Larsson (1998)
Waxell (2005) och Jansson (2005)
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2.1.1 SNI-koder eller bolagsordningar
Det finns olika empiriska metoder för att identifiera en bransch. När det gäller
datorspelsbranschen är främst två vägar öppna för en systematisk sökning efter de företag som
varit aktiva. Antingen via företagens branschindelning eller genom sökningar i företagens
bolagsordningar.
Vid en första anblick kan branschindelningen vara det som är mest logiskt och naturligt att
använda; det är dessutom den metod som är överlägset enklast och snabbast att använda. I
Sverige görs branschindelningen enligt Svenska Näringsgrensindelning (SNI). Det svenska
indelningssystemet bygger på den europeiska branschindelningen, NACE standarden. 91
Systemet är uppbyggt på sifferkoder med upp till fem-siffernivå. Antalet siffror som används
bestämmer hur specifik branschindelningen är, fem-siffernivå är den branschindelningen som
mest precist definierar företagets verksamhet. Alla företag ges en eller flera koder beroende
på företagets verksamhet. Det finns dock ett par dokumenterade problem som gör det
metodologiskt svårt att använda SNI-koder för en branschstudie. Det största problemet i detta
arbete är att kodsystemet inte förändras i samma takt som företagens verksamhet vilket gör att
en ung bransch som spelbranschen inte går att helt enkelt kategorisera.92. För äldre etablerade
industrier har koderna anpassats till rådande företagsstruktur och de olika specifika
branscherna inom industrin. Vid en genomgång av SNI-koderna finns det ingen kod som
direkt och självklart reflekterar datorspelsföretagens verksamhet. Det finns två tänkbara koder
som företagen skulle kunna kategoriseras inom och det är: 36500 - Tillverkning av spel och
leksaker och 72210 - Utgivning av programvara. Båda dessa lider av en för vid
kategorisering. Inom en och samma kategori, tillsammans med spelutvecklare, ryms till
exempel leksakstillverkare som Brio och delar av Ericssonkoncernen. Som väntat innehåller
också dessa två koder tillsammans tusentals företag. Att använda företagen i dessa grupper
skulle alltså ge en helt felaktig bild av branschen och följden blir att detta inte är möjligt att
använda SNI-koderna för att göra ett urval av de spelföretagen jag är intresserad av.

Den andra vägen, som inte är lika rättfram och dessutom mer tidskrävande, är att använda
bolagsordningarna. Bolagsordningarna innehåller en kort beskrivning av den verksamhet som
företaget bedriver. Alla företag i Sverige skall skicka in sina bolagsordningar till Bolagsverket
(tidigare Patent- och Registreringsverket). Att på ett enkelt sätt använda bolagsordningarna

91
92

www.scb.se
Jansson (2005) s. 38
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har blivit möjligt tack vare digitaliseringen av inkomna handlingar. I diverse
företagsdatabaser är det i dag möjligt att göra sökningar i bolagsordningarna. Det som krävs
är dock att välja ut relevanta sökord som kan tänkas beskriva den verksamhet som de sökta
företagen bedriver.

Det finns dock svårigheter även med denna metod. Det största problemet med
tillvägagångssättet är att listan man får kommer att innehålla alla företag som har sysslat med
någon form av verksamhet relaterat till spel. I detta fall hamnar även företag som bara varit
aktiva inom försäljning av spel på listan. Ett annat problem med bolagsordningarna är att det
inte är helt garanterat att företagen verkligen har varit verksamma inom alla områden som de
beskrivit i bolagsordningen. En del företag tenderar att skriva ganska omfattande
bolagsordningar vilka innefattar alla de områden som företaget skulle kunna tänkas vara
verksamma inom till exempel allt från produktion, försäljning, förvaltning av olika typer av
produkter och egendomar. Ytterligare ett problem är att vissa företag beskriver sin verksamhet
i så generella termer att det blir svårt att fånga upp dem med olika snävare sökningar till
exempel kan ett spelföretag skriva att de arbetar med medieproduktion. Dessa problem med
bolagsordningarna kräver dels en noggrann genomläsning av alla bolagsordningarna och
dessutom kan kompletterade källor krävas för att ge en så komplett bild av branschen som
möjligt. Detta arbete kommer dock att beskrivas i detalj i kapitel 2.1.4.

Trots att det finns vissa uppenbara problem med att använda bolagsordningarna är detta ändå
den rimliga vägen att gå då SNI-koderna kommer att generera ett allt för stort sample med
företag som inte har någon relation till den sökta branschen. För en bransch som
datorspelsbranschen är sökningar i bolagsordningarna en mer framkomlig och tillförlitlig väg
att söka upp företag.

2.1.2 Att definiera svenska datorspelsbranschen
För att kunna ringa in och definiera de aktiva företagen kommer i ett första steg en
kartläggning av svenska företags bolagsordningar att göras. För att göra denna sökning
används Affärsdatas företagsdatabas. Denna databas är uppbyggd på materialet från
Bolagsverket och innehåller bland annat bolagsordningar, kontaktinformation samt
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årsredovisningar. För att finna företagen används en funktion i databasen möjliggör sökningar
direkt i bolagsordningarna. 93

I ett första steg för att finna datorspelsföretagen väljs ord som anspelar på spelproduktion ut
(se sökningar 1-4 i tabell 1). Dessa sökningar gav ett begränsat antal träffar. För att fånga fler
företag utökades sökningen med beskrivningar av själva produkterna. Företag kan till
exempel beskriva sin verksamhet som att de ”producerar datorspel”. Dessa sökningar (se
sökningar 5-11 i tabell 1) gav betydlig fler träffar. Dock kan inte alltför generella sökningar
användas då dessa generera ett ohanterlighet antal träffar exempelvis ger en sökning på ”spel”
över 3500 träffar.

Tabell 1. Antal träffar för sökningar gjorda i bolagsordningarna
Aktiva AB Inaktiva AB HB och KB Övriga Totalt
spelutveckling
5
3
14
0
22
dataspelsutveckling
5
0
3
1
9
datorspelsutveckling
0
0
2
1
3
spelproduktion
3
1
4
0
8
tv-spel
65
35
139
4
243
tvspel
4
0
5
0
9
datorspel
31
10
28
4
73
dataspel
138
46
136
6
326
interaktiva spel
20
5
12
0
37
digitala spel
20
2
28
1
51
mobil spel
28
1
38
0
67
848
Summa
Källa: Affärsdatas företags databas www.ad.se. Alla sökningar gjorda januari till mars 2006.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

I databasen finns företagen uppdelade i olika kategorier. Kategorin aktiebolag visar både de
som är verksamma och de som är inaktiva, det vill säga de som har lagts ned eller gått i
konkurs. De övriga grupperna är handelsbolag, kommanditbolag samt kategorin övriga. Den
senare består till största delen av ekonomiska föreningar. Alla företagsformer har bedömts
som intressanta att undersöka i ett första skede. Total gav sökningarna 848 företag. Vissa
företag kan dock förekomma flera gånger om de beskrivit sin verksamhet som att de
”producerar tv-spel och datorspel”. Listan behövde därför rensas från dubbletter.

För att få en lista med företag som är relevanta för studien måste samtliga företags
bolagsordningar läsas igenom. De företag som beskriver sin verksamhet som inriktad på
produktion och utveckling är de som valts ut, och företag vars verksamhet uppenbart inte är
93

www.ad.se
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relaterad till dataspelsproduktion har gallrats bort. Dessutom har de företag som i sina
bolagsordningar beskriver sin verksamhet i väldigt vida termer sållats bort. 94 Generellt kan
sägas att de sista sju sökningarna, i tabell 1, genererar en mycket stor andel företag som inte är
intressanta i studien. Det stora problemet, som egentligen var helt väntat, var att flertalet av
företagen som hamnar på listan har varit verksamma inom återförsäljning till exempel
butiksförsäljning av spel och media. 95

2.1.3 Kompletterande källor
Efter den första genomgången blev det dock uppenbart under arbetet med bolagsordningarna
att denna metod inte gav ett komplett resultat. Kända företag fångades inte upp av
sökningarna, beroende på att de beskrev sin verksamhet så generellt att de föll utanför. 96 Det
är uppenbart att sökningar enbart i bolagsordningar inte kan garantera en heltäckande bild.
Detta problem som också har uppmärksammats i andra studier. 97

Det gäller därför att finna andra vägar för att kunna identifiera företag som är svåra att fånga
upp genom sökningar i bolagsordningarna. Här har de sammanställningar, undersökningar
och kartläggningar som tidigare har gjorts av den svenska branschen fyllt en funktion.
Följande källor har används som komplement:

•

Spelplans (branschorganisationen för svenska spelutvecklare) förteckningar över
aktiva speltillverkare. 98

•

Mirko Ehrkvists studie av spelbranschen i Göteborg. 99

•

Undersökningen “Study of the Swedish Gaming”. 100

•

Datorspelsbranchen 2003 av Erik Robertsson. 101

•

Internationell Game Development Association´s lokalavdelning i Malmö. 102

94

Vissa företag väljer att beskriva försäljning och produktion av ett stort antal produkter. Dessa företag verkar
nästa gardera sig i sina bolagsordningar för alla tänkbara affärsmöjligheter.
95
Ett exempel på ett företag som togs bort var Scandinavian Games i Malmö AB då deras bolagsordning lyder:
“Bolaget skall bedriva försäljning av TV-spel, dataspel och DVD-produkter i butik och näthandel samt därmed
förenlig verksamhet.”. Det antas i detta fall att företaget enbart bedriver butiksverksamhet och inte producerar
några produkter själva.
96
Till exempel beskriver företaget Starbreeze Studios AB sin verksamhet som att de: ”Bedriver utvecklingen av
datorprogram”.
97
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98
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•

Tidningen Ny Teknik har de senaste åren gjort genomgångar av spelföretagen i
Sverige och rapporterar dessutom regelbundet om de svenska spelföretagen. 103

•

Superplays genomgång av svenska branschen. 104

Den viktigaste källan har varit branschorganisationen Spelplans sammanställning. På sin
hemsida har de försökt samla alla svenska spelutvecklare i en länksamling. En annan viktig
källa har varit Erik Robertssons genomgång av svenska branschen 2003. Detta är förmodligen
den mest systematiska sammanställningen som har gjorts av den svenska branschen. Något
annan karaktär ger IDGA i Malmö och Mirko Ehrqvists undersökning om spelbranschen i
Göteborg dessa som ger en täckande bild över de lokala företagen.

Dessa kompletterande källor är skrivna i olika syften och inkluderar därför lite olika typer av
företag. De inkluderar till exempel inte alltid bara spelutvecklare utan även företag inriktade
på andra delbranschner. Dessa källor kan vara säkrare att utgå från när det gäller att finna
företag som verkligen varit aktiva inom industrin. De har i flera fall också tagit med enskilda
firmor till skillnad från sökningarna i bolagsordningarna där dessa firmor inte finns
registrerade. Dessa företag skapar dock ett problem då de inte finns registrerade hos
Bolagsverket och inte har någon redovisningsskyldighet. Det blir därför svårare att få någon
egentligen information om denna typ av företag. I denna undersökning kommer dessa företag
att utelämnas då de egentligen inte fungerar som företag utan är knutna till en enskild individ.

Det stora problemet och begränsningen med de kompletterande källorna är att de inte har varit
intresserade av att ge någon historisk överblick av branschen utan bara de företag som varit
aktiva vid den tidpunkten som den källan skrevs. 105

2.1.4 Verifiering
Som indikerats ovan kan det finnas ett problem med att bolagsordningarna ger träffar på
företag som i realiteten inte varit aktiva inom spelbranschen. Även företagen från de
kompletterade källorna kan innehålla företag som hamnar utanför denna studies ramar. Detta
medför att en gallring måste göras för att få bort företag med annan verksamhet. Detta arbete
har gjorts i flera steg. Egentligen blir kompletteringen med de alternativa källorna ett första
103

Ryberg (2006)
Svensson (2006)
105
Undantaget från detta är Jörnmark et al. (2004) som har ett historiskt perspektiv.
104
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sätt att verifiera företagens verksamhet. Om företagens verksamhet beskrivs i dessa källor är
detta ett enkelt sätt att verifiera företagen.

Att få ytterligare information är mer komplicerat. En initial indikator kan vara företagens
namn, som i vissa falla kan indikera företagets inriktning. Spelbranschen har i stor
utsträckning tagit efter terminologin och strukturen från filmbranschen. Företagen inom
branschen har ofta namn som innehåller exempelvis ”studios” eller ”entertainment”.

Ett första sätt att få en översikt över företagens verksamhet är att läsa företagens
årsredovisningar. Det är möjligt att i vissa fall få hel del informationen om företagens
verksamhet. Vissa företag väljer att skriva en förvaltningsberättelse där företagets verksamhet
sammanfattas. Ur dessa texter är det möjligt att få en överblick över företaget verksamhet.

Alla företag som inte finns omnämnda i tidigare studier har jag dock i ett första steg försökt
återfinna med hjälp av Internet. Detta utifrån antagandet att spelföretagen har ett stort intresse
av att synas och bygga sitt varumärke via Internet. Det är dessutom kanske den mest logiska
kanalen för att föra ut information om företaget och om företagets produkter. I många fall
visade det sig vara enkelt att hitta de företag som är aktiva, och flera företag kunde verifieras
på detta sätt. Företagen använder främst sidorna för att göra reklam för sina spel, men i många
fall beskriver de också företagets verksamhet och utveckling i viss utsträckning.

De företag som inte är möjliga att verifiera på detta sätt har jag i den mån det varit möjligt
försökt att kontakta. Detta är dock ett tämligen komplicerat och tidsödande arbete. I första
hand har de kontaktuppgifter som företaget lämnat använts. Företrädare för mindre företag
kan vara svårare att få tag på. Företaget kan vara en bisyssla eller ha mycket liten verksamhet.
I flera fall finns därför ingen aktuell kontaktinformation. Problem uppstår också med de
företag som lagts ned eller gått i konkurs. I dessa fall har jag försökt ta kontakt med de
personer som hade olika befattningar inom företaget. De företag som inte varit möjliga att
verifiera har inte tagits med i undersökningen.

Efter att initialt haft närmare 850 företag i urvalet har de flesta sållats bort och en lista med
136 företag som definieras som spelutvecklingsföretag återstår. Utöver dessa identifierades 20
företag som bara i mindre utsträckning varit verksamma med spelutvecklig och upp mot ett
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hundra tals som i någon utsträckning har en koppling till spelindustrin men inte inriktade på
spelutveckling.

Det fanns också cirka 40 företag vars verksamhet inte har varit möjliga att verifiera. Detta är
till största delen handelsbolag där det inte varit möjligt att finns någon information eller
kontakta representanter för företaget. Dessa företag verkar i stor utsträckning vara nedlagda
och det finns därför små möjligheter att återfinna någon som har kunskap om företaget. Då
ingen information har varit möjlig att finna är det sannolikt att de inte varit aktiva eller bara i
liten utsträckning.

Det finns några fåtal företag där det finns en referens till ett företag som inte varit möjlig att
återfinna genom sökningar Affärsdata. Förmodligen är dessa företag som har beskrivit sin
verksamhet så att de inte fångats upp i sökningarna i bolagsordningar och är registrerat under
ett annat namn än det som refererats till. Av de företag som inte varit möjliga att finna i
Affärsdata har de flesta visat sig vara enskilda firmor vilka inte finns med vilket också skulle
förklara varför de inte gått att återfinna.

2.2 Den longitudinella undersökningen
De företag som identifieras kommer sedan att följas över tid i en longitudinell undersökning.
Företagens utveckling kommer alltså att följas över tid och data kommer att samlas om
företagen kontinuerligt. En av de som har använt en longitudinell metod för branschstudier är
ekonomisk historikern Karl Gratzer som undersökt den svenska automatrestaurangbranschen.
Han poängterar dock att det finns vissa möjligheter och problem metoden. Gratzer skriver:
De vanligaste allmänna argumenten för användningen av longitudinella data är, dels att de utgör
en rikare informationskälla än tvärsnittsdata, dela att de är essentiella för förståelsen av
förändringsprocesser. En viktigt och generellt problem som rör alla longitudinella studier har att
undersökningsobjekten förändring under undersökningsprocessen. 106

Problemet med att undersökningsobjekten förändras över tid finns i högsta grad i denna
studie. Målet med studien är att bara inkludera företag som varit aktiva inom
spelutvecklingsbranschen vilket gör att ett urval av företag får göras. Dels får företagens
verksamhet bedömas, dels får verksamheten bedömas över tid.

106
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Materialet som kommer att användas i denna undersökning är företagens årsredovisningar.
Det är främst den ekonomiska redovisningen som kommer användas även om de övriga
delarna som också är intressanta. De större företagen inkluderar till exempel ofta en
förvaltningsberättelse som behandlar årets viktiga händelser och möjligen företagets utsikter
inför framtiden. Vissa ger även företagets VD möjlighet att beskriva verksamheten i
årsredovisningen. Att bara stora företag inkluderas beror på ägandeförhållandena i mindre
företag finns det mindre behov av att beskriva företagets verksamhet då aktieägarna
förmodligen är en liten grupp som dessutom förmodligen finns nära företagens verksamhet.

Årsredovisningarna skall lämnas in vid olika tidpunkter på året beroende på om företaget har
brutet räkenskapsår eller inte. För att kunna jämföra med datamaterial för andra branscher
kommer företagsdata presenteras helårsvis. Detta innebär att företag med brutet räkenskapsår
har placerats i det år som den största tidsmässiga delen tillfaller. Till exempel skulle ett
företag som redovisar från 2004-05-01 till 2005-04-30 placeras i år 2004.

När materialet samlades in under våren 2006 fanns det mycket lite information om företagen
som startade 2005 eftersom dessa inte hade lämnat några årsredovisningar än. Det var
dessutom svårt att verifiera nya företag och därför gjordes valet att inte inkludera dessa i
undersökningen. Då få företag identifierades och flertalet av dem etablerades sent på året och
därför bara hade mindre verksamhet under 2005 borde detta inte påverka resultat i någon
större utsträckning.

Det ekonomiska materialet kommer att användas och pressenteras med hjälp av deskriptiv
statistik. Ekonomisk historikerna Karl Gratzer och Rickard Skårfors är några av dem som har
studerat olika branschens framväxt. 107 Båda har arbetat med olika typer av data och använder
olika typer av deskriptiva metoder för att presenterar sina resultatet och har någon mån
fungerat som inspirations källor i detta arbete.

2.3 Metoddiskussion
Att använda årsredovisningarna som källa kan vara något problematisk ur ett källkritiskt
perspektiv då de som skriver är ansvariga för företaget och skriver om den egna verksamheten
och med största sannolikhet vill visa för ägare och potentiella investerare att företaget är en
107
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bra investering. Det gäller att vara något kritisk till då företagen värderar den egna
framgången och företagets utveckling. Dock är det inte troligt att företagsledningen skulle
ljuga då detta är ett dokument som aktieägare läser och ledningen måste svara mot dem.

Att använda bolagsordningarna är ett tidskrävande arbete som i vissa fall kan ge ett utfall som
innehåller felaktiga företag medan andra företag som egentligen är relevanta missas. Genom
att använda kompletterande källor och att försöka verifiera företagens verksamhet är det
möjligt att undvika flera av de problem det kan finnas med att använda bolagsordningarna.
Företagens verksamhet kan också förändras över tid vilket gör att även en bedömning av
företagens utveckling över tid måste göras. Vissa som identifierades startade på 1970-talet
men började inte utveckla spel förrän in på 1990-talet. I dessa fall gäller det att finna
brytpunkten då företagen byter inriktning. Detta skapar dock en situation då varje företags
verksamhet måste bedömas.

För att inte få en skev översiktsbild måste företag som bara utvecklar spel som en mindre del
av verksamheten tas bort. Ett exempel på ett sådant företag skulle kunna vara Pennfilm Studio
som har varit delaktiga i något enstaka spelprojekt men som annars är sysselsatta med
filmproduktion. Det finns många företag som har kapaciteten att tillverka spel, bland annat
många webbutvecklingsföretag, och som ibland utvecklar ett spel eller liknande men som inte
arbetar med denna typ av uppdrag regelbundet.

Ett antal företag har inte varit möjliga att identifiera i företagsdatabaser men som andra källor
refererar till som spelutvecklingsföretag. Dessa har förmodligen inte varit registrerade företag
eller möjligen enskilda firmor. Dessa har förmodligen haft mindre betydelse och skulle inte
påverka det slutgiltiga resultatet.

Ytterligare en grupp av något problematiska företag är de företag som skriver i
bolagsordningen att de bland annat varit verksamma med spel eller spelproduktion men som
varit svåra att verifiera. Dessa torde vara ett mindre problem då det verkar ha varit mindre
företag. Att det inte varit möjligt att finna någon information om företaget är dessutom ett
tecken på att de inte varit aktiva och utvecklat några spel.
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spelutvecklingsbranschen kan ha hamnat utanför undersökningen även om detta i möjligaste
mån har försökt att undvikas med hjälp av kompletterade källor. Det finns också en möjlighet
att företag som är med i studien under någon period inte har varit aktiva med spelutveckling
men som har tagits med. Studien innehåller många företag och det vore svårt att bekräfta
företagets verksamhet varje år.
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3 Spelindustrins utveckling
Spelindustrin har utvecklats snabbt. Industrin som växte fram under 1970-talet omsätter idag
mångmiljarder belopp på den internationella marknaden. 108 Industrins utveckling är nära
sammankopplad med den digitala teknikutvecklingen som konstant skapar nya förutsättningar
för speltillverkarna. Genom den tekniska utvecklingen har spelindustrin kunnat utveckla spel
för allt fler plattformar och på så vis skapat nya marknader för spelen.

Sverige är ett litet land med en elektronikindustri med inriktning mot industrielektronik, och
verksamheten är i mindre utsträckning inriktad på konsumentprodukter. Det har gjort att den
svenska spelindustrin i stort har varit beroende av den internationella teknikutvecklingen.
Dessutom är den svenska konsumentmarknaden för spel av begränsad storlek, vilket också
gjort att de svenska företagen varit tvungna att anpassa sin produktion till efterfrågan på den
internationella marknaden.

I detta kapitel beskrivs den internationella spelindustrins utveckling i generella drag. Syftet är
att ge en förståelse för hur företagandet utvecklas och hur spelproduktionen förändras som en
följd av den tekniska utvecklingen. I denna aspekt skall kapitlet ses som en fördjupning och
utvidgning av kapitel 1.1 om datorernas utveckling, men har istället fokus på den specifika
påverkan som den tekniska utvecklingen haft på spelindustrin.

Fokus kommer även att ligga på den tekniska utvecklingen samt marknadens expansion.
Avsnitten kommer även att behandla hur utvecklingen inom dessa två områden har bidragit
till att konkurrensförhållanden och arbetsdelning över tid kommit att förskjutas både på en
makronivå mellan industrier i olika länder, men också mellan de olika aktörerna inom
industrin. För att ge en övergripande bild av industrins utveckling kommer de företag som
varit mest inflytelserika och tekniskt drivande under olika perioder samt deras produkter kort
att beskrivas. Detta innefattar en beskrivning av hur hårdvaran som använts har utvecklats
samt även kortare beskrivningar av själva spelens tekniska utveckling.

Kapitlet skall ses som en bakgrund för förståelsen av den svenska branschens utveckling och
formering vilket diskuteras i kapitel 5.
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3.1 De tidiga idéerna och försöken med spelmaskiner (1700-1947)
Idéerna och viljan att skapa maskiner som kan spela och tävla med människor har funnits
långt innan de första datorerna existerade. Schack var ett av de spel man tidigast var
intresserad av att försöka automatisera. Schack är dock ett mycket komplext spel vilket gör
det svårt att mekanisera. Redan på 1700-talet turnerade Wolfgang von Kempelen med sin
schackmaskin ”The Turk”. Maskinen var en bluff, och spelades egentligen av en person som
satt i maskinen. 109 På grund av komplexiteten skulle det dröja innan den första fungerande
schackmaskinen blev en realitet. Datorpionjären Charles Babbage hade planer på att skapa ett
spel för att finansiera försök att skapa den analysmaskin som tidigare nämndes i kapitel 1.1.
Babbage planer var inte helt orealistiska då spelet han funderade på att konstruera var ett
mindre komplext luffarschackspel. 110 Han trodde dock att den riktiga analysmaskinen skulle
kunna spela schack. 111 Den spanske uppfinnaren Leonardo Torres y Quevedo utvecklade flera
mekaniska schack under slutet av 1800-talet, bland annat El Ajedrecista som visades upp i
Paris 1914. Dessa maskiner kunde dock inte spela kompletta matcher utan bara några enstaka
drag. 112 Runt 1950 hade en av ingenjören och schackpionjären Claude Shannon skapat en
något mer avancerad schackspelade maskin vid Massachusetts Institute of Technology
(MIT). 113 Att skapa ett fungerande spel var mycket komplicerat på grund av mekanikens
begränsningar.

3.2 De första datorspelen (1947-1972)
Mot slutet av 1940-talet stod de första stordatorerna klara vilket underlättade spelutvecklingen
och gjorde det möjligt att skapa ”riktiga” datorspel. Datorerna var utvecklade för helt andra
uppgifter och mer seriösa ändamål, men det dröjde inte länge innan det skapades spel på de
datorer som fanns både i Europa och USA.
I spellitteraturen diskuteras vilket som är det första spelet. 114 Osäkerheten beror på att lite
material finns bevarat och att spelen utvecklades på flera platser samtidigt. En av
kandidaterna är det spel som Thomas T. Goldsmith Jr., Cedar Grove och Estle Ray Mann tog
patent på 1947. Det var en typ av krigsspel som skulle simulera att spelaren avfyrade missiler
109
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mot ett flygplan. 115 Ett annat mycket tidigt spel var OXO skapat av Alexander S. Douglas i
Storbritannien. Douglas skrev sin avhandling om människa-datorinteraktion och spelet var en
del av Douglas avhandling. 116 Spelet var en version av luffarschack och spelades på ett
oscilloskop. Spelet verkar ha funnits redan 1948 även om Douglas avhandling var klar först
1952. 117

Försöken att skapa ett schackspel fortsatte på de tidiga datorerna. En av pionjärerna inom
detta fält var Alan Turing. Hans program Turochamp från 1948 till Mark 1 datorn var ett av
de första försöken, men programmet färdigställdes aldrig helt. Dietrich Prinz skapade ett
schackprogram till samma dator 1951, men det kunde inte spela hela partier. 118 Året efter,
med uppmuntran av Turing, skapade Christopher Strachey ett program som kunde spela dam.
Dessa spel skapades inte i rent underhållningssyfte, utan det fanns en teoretisk användning av
schackprogrammen. Claude Shannon skrev i en artikel från 1950 om spelen som en väg till att
utveckla artificiell intelligens. 119

Ett annat tidigt spel som inte hade schackanknytning var spelet Nim som visades på en
festival i Storbritannien 1951. Spelet visades upp som reklam för Ferrantis Mark-datorer.
Datorerna själva var egentligen ingen bra reklam då inget intressant händer när de arbetade
med matematiska problem. Spelet var en bra lösning, då de fungerade bättre som reklam för
Ferranti, och bestod av en specialbyggd mindre dator som kallades Nimrod. 120 Nim är ett
matematiskt spel som är tämligen enkelt; spelarna drar stickor ur flera högar och skall försöka
ta den sista stickan. 121

Ett av de tidiga spel som senare kom att få en stor betydelse, var spelet ”Tennis for two”. Det
skapades 1958 av William Higinbotham som arbetade på Brookhaven National Laboratory i
USA. Spelet bestod av två streck som kontrollerades av spelarna. Målet var att få en boll att
studsa förbi motståndarens streck. 122
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Bild 4. Tennis for two från 1958

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

Det kanske mest kända av de tidiga spelen, då det var det första som fick en viss spridning, är
Spacewars, som skapades på MIT 1961. Spacewars skapades av Steve Russell som fick hjälp
av andra medlemmar i Tech Model Railroad Club. Genom klubben hade medlemmarna
tillgång till skolans tre datorer. Datorer var mycket sällsynta vid den här tiden, och bara ett
fåtal universitet hade tillgång till datorer. I själva spelet skulle två personer styra rymdskepp
och försöka skjuta ner den andres skepp. Då datorerna inte hade dagens typ av lagringssystem
utan spelet sparades på pappersremsor. 123

Bild 5. Spacewar från 1961

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Spacewar%21-PDP-1-20070512.jpg
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Under 60-talet skapades många spel till de olika maskiner som kom ut på marknaden som till
exempel PDP datorer. 124 Det uppstod aldrig några företag som sålde spel och de som
tillverkade spelen verkar inte ha sett någon potentiell marknad för spelen.125 Det stora hindret
var att datorerna var dyra och spridningen var liten, vilket gjorde att ett spel aldrig skulle ha
kunnat uppnå den kritiska massan av maskiner som behövdes för att det skulle kunna generera
några större inkomster. Datorerna fanns dessutom i miljöer på universitet och på företag där
den största delen av tiden användes för olika uträkningar. Även om det inte skapades en
marknad för spel, så var de inte enbart improduktiv underhållning för ingenjörer och
studenter. Spel fyllde flera olika funktioner: de användes i marknadsföring och var en grund
för att utveckla artificiell intelligens. Dessutom kom ett spel som Spacewar att användas till
PDP datorerna för att testa utrustningen. 126

Sammanfattningsvis kan man säga att datorspelen har funnits så länge som det har funnits
datorer. Intresset för spelen fanns redan tidigare men datorerna möjliggjorde och underlättade
utvecklingen. Det var mycket lättare enklare att utveckla spel till datorerna än att försöka
skapa mekaniska motsvarigheter. Spelen utvecklades och användes i olika syften även om de
inte var den applikation som datorerna var utvecklade för.

3.3 Spelindustrins uppkomst och diversifiering (1972-1982)
Utvecklingen av de integrerade kretsarna och mikroprocessorerna kom i början av 1970-talet
att skapa förutsättningar för att en marknad kring spelen skulle kunna utvecklas. Trots att
datorerna fortfarande var dyra fanns det tack vare utvecklingen inom elektronikindustrin
möjligheter att skapa billigare utrustning för dedikerade spelmaskiner. Under perioden
kommer två utvecklingsdrag uppstå först utvecklingen av arkad och hemmakonsoler och
första något senare en kommersiell utveckling av spel persondatorn.

Ingenjören Nolan Bushnell hade en vision om att använda den nya tekniken för att
kommersialisera spelen. Bushnell hade under sin universitetsutbildning spelat Spacewars och
ville utveckla en version av det. Hans idé var först att försöka använda de nya mikrodatorerna
men de var dock fortfarande dyra. Han kom istället med hjälp av billiga komponenter att
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utveckla ett dedikerat system som bara kunde användas till spelet. 127 1971 sålde Bushnell sin
version av Spacewars till Nutting Associates. De producerade 1500 arkadspel som såldes till
olika barer och flipperhallar i USA. 128 Maskinens kabinett hade en futuristisk design med en
13 tums inbyggd TV. Spelet var ingen stor framgång då spelarna tyckte spelet var för
komplicerat. 129 Trots avsaknad av kommersiell framgång var en ny genre född: de digitala
arkadspelen.

Bushnell nedslogs inte av detta utan fortsatte utveckla spel. För detta ändamål startade han
företaget Atari 1972. Företaget kom samma år att skapa den första spridda och framgångsrika
spelmaskinen. Det var en arkadmaskin och spelet var en bordtennis kopia av Tennis for two
som kallades Pong. Spelet ansågs dock vara en kopia av ett spel som Ralph Baer hade
utvecklat på företaget Magnavox och Atari fick betala licens för Pong. 130 Spelet blev mycket
populärt och gav större intäkter än andra flipperspel.131 Då det tog lång tid att få patent
registrerade, kunde andra konkurrenter snabbt kopiera och tillverka liknande maskiner. När
Atari till sist fick patent på den tekniska lösningen i maskinen var det i praktiken betydelselöst
och Atari valde att inte använda patenträttigheterna mot konkurrenterna.132

Bild 6. Arkadkabinettet och bild på spelet Pong från 1972

Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Pong.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:PongVideoGameCabinet.jpg
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Spelindustrin blev redan under denna period internationell. Redan 1973 började Atari sälja
sina spel utanför USA. 133 I Japan blev företaget Namco distributör. Som flera av de japanska
spelföretagen hade det startat inom leksaksindustrin. Namco hade sina rötter inom
myntmaskinsindustrin och startade sin verksamhet med köpet av två mekaniska hästar. 134 Den
japanska marknaden var tidigt expansiv och det fanns ett stort intresse för de nya typerna av
myntmaskiner. 135

Parallellt med att arkadmarkanden utvecklades började spel för hemmabruk att utvecklas.
Framgången med Pong skapade draghjälp åt TV-företaget Magnavox och deras projekt
Odyssey som började säljas 1974. Detta var den första spelkonsolen för hemmet. Maskinen
blev ingen succé då många trodde att en Magnavox TV var nödvändig för att kunna spela
spelet. 136 Odyssey levererades med ett antal spel med namn som ping-pong, table tennis,
volleyboll och basketball. 137

1976 togs ett viktigt steg i utvecklingen av hemmakonsolerna. Fairchild Camera & Instrument
introducerade Channel F (i början kallad Video Entertainment System). Spelen lagrades i
denna maskin på separata kassetter. Detta var en nyhet som skapade stora möjligheter till
förändringar i industrin. Då kassetterna kunde produceras separat, behövde inte
hårdvaruföretaget och mjukvaruföretaget vara ett och samma. Detta innebar att en marknad
för enbart spelmjukvara kunde skapas, och enskilda speltillverkare som var fristående från
hårdvaruproducenterna kunde etablera sig.138 Channel F fick 1977 hård konkurrens från Atari,
som lanserade sin hemmakonsol Atari 2600 (i början kallad Video Computer System). Atari
kom med denna konsol att få en dominerande ställning på konsolmarknaden. Till Channel F
släpptes bara 21 spel i motsats till de hundratals olika spel som tillverkades till Atari 2600. 139

1979 blev Activision det första företaget som etablerande sig som en enskild spelutvecklare.
Atari hade 1976 sålts till media jätten Warner Communications. Övertagandet blev
problematiskt och Warner misslyckades bland annat med att finna ett rimligt
kompensationssystem för de som utvecklade spelen men som därigenom genererade de stora
133
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intäkterna till företaget. Activision grundades av programmerare som lämnat Atari och
företaget kom istället att tillverka spel till Atari 2600. Det första spelet kom ut 1980. 140

Bild 7. Atari 260 med kontroller och spel

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

Trots att hemmakonsolmarknaden tog fart, utgjorde arkadspelen fortfarande den dominerande
delen av industrin och var också mycket lönsam. 141 Eftersom arkadmaskinerna var mer
tekniskt utvecklade än konsolerna för hemmabruk, skedde därför mycket av spelutvecklingen
på dessa. Framgångsrika spel i arkaderna fick ofta uppföljare till hemmakonsolerna. Slutet av
1970-talet och början av 1980-talet var framgångsrika år för industrin och flera ”klassiska”
spel producerades. Perioden brukar ibland benämnas ”de gyllene åren”. 142 Kline skriver: “By
the late 1970s not only the technology of the interactive gaming but also its cultural content
was beginning to blossom. These were exciting times to be a game designer. Game genres
were being invented.” 143 Ett av de framgångsrika spelen som producerades var Space
Invaders. Spelet skapades av det japanska myntmaskinsföretaget Taito. Arkadmaskinen såldes
i över 300 000 exemplar totalt. 144 I Japan var maskinen så populär att den skapade en brist på
mynt, och produktionen av 100-yen mynt fick ökas. 145 Ett annat företag som började utveckla
spel var Namco. Man utvecklade 1980 arkadspelet Pac-Man som blev ett annat mycket
140
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framgångsrikt spel. Labyrintspelet, där spelaren skall äta upp prickar och blir jagad av spöken,
har med tiden kommit att bli något av en av symbol för hela spelindustrin. Tv-spelen hade
tidigare främst lockat en manlig publik, men Pac-Man var det första spelet som blev populärt
både bland kvinnor och män. 146 Spelet har genom åren släppts hundratals olika versioner.

Industrin blomstrade och ekonomiskt gick det mycket bra under denna period. Kline skriver:
“For anyone impressed by the contemporary interactive game industry, it is sobering to look
back at the early 1980s, for relative to other media of the period, video and computer games
were as successful then as they are now. By 1982 worldwide home sales of video games were
about three billion dollars. [...] Consoles had penetrated seven million North American homes;
predictions of fifty percent penetration by 1985 were common. In 1980 Atari accounted for over
thirty percent of Waner Communications operations income.” 147

Industrin gick på högvarv och expanderade med vinst. Många spel blev kommersiella
framgångar och flera nya företagen kunde etablera sig på den internationella marknaden.

Sammanfattningsvis kan man se att under 1970 och början av 1980-talet kom spelindustrin att
formeras. Den tekniska utvecklingen gjorde det möjligt att billigare producera teknik dels för
arkader, dels något enklare maskiner för hemmabruk. Att den första marknaden för spelen är
just arkadmaskinerna kan förklaras av att då flera spelare betalar för att använda samma spel,
vilket är det ett effektivt sätt att använda den förhållandevis dyra tekniken på. En
internationell marknad uppstod som från början främst kom att domineras av amerikanska
företag, även om några japanska företag, fick stora framgångar. Den första generationens
företag var i stor utsträckning äldre väletablerade företag som haft verksamhet inom andra
branscher. Marknadsledaren Atari var nystartat, men det kom snabbt att bli uppköpt. I början
av 1980-talet sker en stor förändring som dramatiskt påverkade arbetsdelningen inom
industrin då kassettekniken utvecklas. Detta medförde en öppning för en helt ny typ av företag
som specialiserade sig enbart på mjukvara. Från denna tid kom nya aktörer att etablera sig på
marknaden som spelutvecklare.

Denna uppdelning mellan hårdvaruproduktion och spelutveckling kom i än större utsträckning
också att gälla på datorspelen. Persondatorns introduktion var mycket betydelsefull för
spelindustrins utveckling. Det hade tidigare krävts tillgång till dyr datorutrustning för att
kunna skapa ett spel, men med persondatorerna kunde vem som helst hemifrån med bara viss
grundläggande kunskap om programmering utveckla ett spel. I USA och Europa startades
146
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många nya mindre spelutvecklare under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Ofta var
verksamheten tämligen spartansk organiserad. Utvecklingen av nya spel skedde på vanliga
datorer i hemmet. Spelen marknadsfördes sedan med små annonser i datormagasin och
distribuerades i enkla egentillverkade förpackningar från utvecklarnas hem. 148 Den grupp som
var mest intresserade av datorerna och spelen var ungdomar. Flera av dem som startade
företag under slutet av 1970-talet och 1980-talet var mycket unga och ofta män. 149 Flera av
dessa tidiga spelföretag blev framgångsrika under en kort period, men kom genom uppköp att
försvinna eller läggas ner. Exempel på detta är till exempel Infocom, Origin Systems och
Brøderbund. Några av dessa tidiga företagen kom dock att expandera och finns kvar idag.
Några tidiga företag tillhör de absolut största förlagen eller spelutvecklarna som till exempel
företagen Sierra, Electronic Arts och Rare.

Även datortillverkarna var intresserade av spelindustrin. För den vanlige användaren var de
egentliga användningsområdena och nyttan med de tidiga persondatorerna ganska begränsade.
Även om datorerna var ”multiverktyg” var det i stor utsträckning möjligheten att spela som
skapade det stora intresset för datorerna. Datorerna såldes med reklamen att de kunde utföra
seriösa sysslor men de kunde också spela konverteringar av arkadspel.150

Utvecklingen av olika datornätverk som till exempel ARPANET skapade dessutom
möjligheter för nya typer av spel. Nätverk kopplade tidigt samman universitet runt världen
och kom snart att användas av datorentusiasterna. Många använde inte nätverken i
vetenskapliga syften utan för att ladda ner spel. 151 Redan i slutet av 70-talet skapades rollspel
som spelades över nätverken. Dessa spel kom att kallas Multi User Dungeons (MUD) och var
spel där flera spelare spelade textbaserade äventyr tillsammans.152

Den absolut största förändringen som persondatorerna medförde var att de praktiskt taget tog
bort alla ”barriers of entry” till mjukvarubranschen. Från att har varit tillgängliga för en lite
grupp kunde nu alla intresserade skaffa en dator och börja experimentera och försöka utveckla
spel. Även om arkaderna och hemmakonsolerna var de största formaten öppnade
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persondatorerna en tredje teknisk plattform att utveckla spel för. Det innebar ytterligare en
marknad för spelföretagen att expandera i och konvertera sina spel till.

3.4 Den första industrikrisen och den japanska spelindustrin
övertagande (1982-1995)
Trots industrins stora framgångar fanns tecken på att det inte stod rätt till. Efter den starka
utvecklingen för företag som Atari och Activison kom många nya företag att etablera sig. Det
var lätt få riskkapital. Många företag kom dock att producera spel utan att förstå vikten av en
bra spelupplevelse och kvalité. 153

Det fanns dessutom en övertro inom industrin på marknaden för produkterna. Atari tillverkade
exempelvis i början av 1982 12 miljoner kopior av Pac-Man, trots att de visste att det bara
fanns cirka 10 miljoner konsoler på marknaden. Spelet höll dessutom en låg kvalité och
animationerna hoppade. Det ledde till att många av de 7 miljoner köparna av spelet blev
besvikna. 154 Liknande problem uppstod med spelet E.T., som byggde på en dyr licens på
Steven Spielbergs film. Företaget räknade med att spelet skulle bli en succé med draghjälp
från filmens framgångar. Produktionen av spelet forcerades dock fram och resultatet blev ett
spel som ingen ville köpa. 155 En tydlig slutsats är att ett starkt varumärke inte behöver betyda
framgång om underhållningsvärdet/kvalitén i spelet är lågt.

Även på hårdvarusidan bromsade utvecklingen upp. Flera av de stora företagen satsade på att
släppa uppföljare till sina tidigare hemmakonsoler. I slutet av 1982 kom Atari med sin
uppföljare Atari 5200. Utvecklingen av hårdvaran hade dock gått fort och slutprodukten hade
flera allvarliga tekniska problem. 156

Följden blev att kunderna tappade intresset för spelindustrin och både arkad och
hemmakonsolmarknaderna gick mot en ekonomisk kris. Företagen stod med gigantiska lager
som de inte blev av med och fick i slutändan kassera miljontals kassetter. Krisen slog hårt mot
spelindustrin och många av de nystartade företagen försvann samtidigt som många av de
större företagen lämnade spelindustrin. 157Ataris omsättning minskade med 40 procent mellan
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1982 och 1983 och företaget gick med 536 miljoner dollar i förlust 1983. 158 För att lösa krisen
försökte företag som Activison att bredda, expandera och diversifiera sin produktion.
Persondatormarknaden var en av de marknader som man försökte expandera in i genom att
konvertera sina konsolspel till de nya datorformaten. 159

Tron på industrin och de låga barriärerna för att tillverka spel verkar ha skapat en situation då
marknaden förstördes genom att allt för många företag utan riktig potential etablerade sig.
Dessutom fanns en närmast naiv tro på marknadens potential. Hårdvaruföretagen hade
dessutom problem med att utveckla tekniken och locka över kunderna till en ny generation
hemmakonsoler.
Hårdvaruproduktionen hade fram till kraschen dominerats av amerikanska företag. Efter 1983
var den amerikanska marknaden nästan död och de flesta stora företagen hade valt att lämna
industrin. Internationellt fanns dock de som trodde på industrin. I Japan hade Nintendo arbetat
med att utveckla en konsol för hemmamarknaden. Nintendo som grundats 1898 och hade
producerat olika typer av spelkort, hade redan under 1960-talet börjat producera elektroniska
leksaker. De hade 1964 skapat en gemensam forsknings- och utvecklingsavdelning för
elektronik med Sharp och Mitsubishi Electric. 160 Företaget hade under 1970-talet producerat
flera arkadspel och även ett par enklare hemmakonsoler. Företagets stora framgångar kom
dock med att konsolen Famicom (Nintendo Entertainment System i USA) släpptes 1983 i
Japan. Maskinen hade en förbättrad arkitektur gentemot föregångarna, bland annat mer minne
och en extra processor för att generera grafik. 161

Den största förändringen var att Nintendo, på grund av den amerikanska krisen, valde att
skapa ett slutet konsolsystem där företaget striktare styrde utbudet. Nintendo skulle innan
spelen släpptes testa, godkänna och koda om alla spel så att kopiering försvårades. Konsolens
framgång skapade en nytändning för hela industrin. Famicom följdes upp av den första
framgångsrika bärbara konsolen Gameboy 1989 och Super Famicom 1990. Nintendos
framgångar fortsatte. År 1990 ägde till exempel vart tredje hushåll i USA en av företagets
konsoler. 162
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Bild 8. Nintendo Famicom

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

Nintendo hade också framgångar med nya typer av spel. Aoyama & Izushi beskriver
framgångarna: ”Nintendo´s success over competitors is attributed to price competitiveness,
initial alliances with hit arcade games, as well as its ability to deliver orginal mega-hit
software such as ‘Super Mario Brothers’ (1985).” 163

Nintendo lyckades med att skapa nya spelgenrer och ändrade spelens karaktär. Tidigare hade
spelen främst varit uppdelade i olika typer av bollspel och krigsspel. Nintendo introducerade
spel med starka karaktärer och med en djupare handling. Det kan sägas att spelutvecklingen
fram till dess gjordes av ingenjörer, men från och med nu blev det viktigare med design och
konstnärlig talang. 164 Nintendo blev det första företaget som började expandera med sina
produkter in i andra områden. De marknadsförde bland annat sina varumärken med hjälp av
tv-program och filmer med företagets karaktärer. Nintendo visade hur viktigt det var att skapa
kända varumärken och lojalitet för sina produkter. Genom detta kom de att bygga upp en
företagslojalitet bland kunderna (ibland kallas generationen som växte upp på 1980-talet just
för ”Nintendogenerationen”). 165

Genom att använda bättre teknik och att hårdare kontrollera kvalitén på produkterna lyckades
Nintendo återvinna förtroendet hos allmänheten. Spelindustrin kom genom Nintendos
framgång att förändras och gå in i en ny fas. Men Nintendo var inte den enda japanska
aktören som trodde på spelindustrin i mitten av 1980-talet. SEGA som arbetat med att
underhålla arkadmaskiner (därav namnet, SErvice GAmes) hade också utvecklat digitala spel
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och presenterade 1986 sin konsol Sega Master system. SEGA hade dock problem med att ta
sig in på marknaden då Nintendo hade en alltför dominerande ställning. SEGA släppte 1989
uppföljarkonsolen Genesis. 166 Med denna konsol fick SEGA ett försprång rent tekniskt.
Företaget använde också en ny aggressivare marknadsföringsstrategi. Marknadsföringen
visade bland annat på den tekniska prestandan och den vände sig mot motståndaren Nintendo.
En slogan löd: ”SEGA Genesis does what Nintendon´t”. 167

SEGA valde också att fokusera på en ny målgrupp. Nintendo hade riktat in sig på ett ungt
konsumentsegment: åtta till fjorton år. SEGA valde istället att rikta in sig in på åldersgruppen
femton till sjutton. Förutom prestanda skulle ungdomarna lockas av att företaget erbjöd
våldsammare spel till konsolen. SEGA fick dessutom hjälp av det rådande handelskriget
mellan USA och Japan som bland annat innefattade konflikter om intellektuella rättigheter.168
1990 tvingades Nintendo, med hjälp av antitrustlagarna i USA, att släppa på de
monopolistiska licensavtalen med spelutvecklarna. Avtalen hade hindrat företagen från att
utveckla spel för andra konsoler om de ville sälja spel till Nintendos konsoler. Många
amerikanska företag bytte och började göra spel till Genesis. SEGA fick en stor del av
marknaden, framför allt i Europa där SEGA tidigt hade etablerat sig. 169

Den japanska dominansen stärktes även av framgångar för flera japanska spelutvecklare.
Flera av de spelserier som varit de mest framgångsrika i historien etablerades under senare
delen av 1980-talet. Företaget Square släppte första spelet sin ”Final fantasy”-serien 1987 och
Enix kom med första installationen i ”Dragon Warrior” (senare Dragon Quest)-serien 1986.
Båda spelserierna var rollspel, dock med vissa skillnader från spelen i väst. De japanska
spelen fokuserade inte på att spelaren själv skulle göra val, utan hade ofta en styrd handling.
Skillnaden var så stor att de japanska spelen kom att kallas japanska rollspel (J-RPG). En
annan av de stora spelserierna var ”Metal Gear” -serien från Konami. Spelet var nyskapande
på det sättet att det var ett actionspel men där smygande var ett effektivare sätt att klara sig
igenom spelen än som brukligt var att skjuta alla fiender. Alla dessa spelserier finns
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fortfarande kvar idag och är framgångsrika. Final fantasy XII var ett av de bästa säljande
spelen i Japan 2006. 170

Under 1980-talet skiftade initiativet på spelmarknaden över till Japan, anledningen var att de
japanska företagen kom att totalt dominera marknaden framför allt på hårdvarusidan.
Konsolerna kom att styras hårdare av hårdvaruföretagen vilket gjorde att deras ställning
stärktes. Mjukvaruföretagen kunde inte välja vilken konsol de vill lansera sitt spel till, utan
var tvungen att få det accepterat. Detta höjde kvaliteten på spelen som tvingades hålla en viss
nivå för att få lanseras men det innebar också att olika tekniska standards etablerades och
konkurrerade med varandra.

3.5 Storföretagens kamp och de nya tekniska möjligheterna (1995-)
Datorteknikens utveckling under 1990-talet har formerat spelindustrins utveckling. Dels har
tekniken blivit allt billigare och användandet har ökat inom allt fler befolkningsgrupper, dels
har spelindustrin kunnat använda de nya tekniska förutsättningarna för att öppna nya
marknader.

Nintendo bröt i början av 1990-talet ett avtal med Sony om tillverkningen av en CD-romenhet
till Super Famicomkonsolen då företaget var oroligt för att Sony skulle kunna ta över
spelproduktionen om de fick driva den tekniska utvecklingen. 171 Detta fick Sony besluta sig
för att själva utveckla en konsol. Konsolen introducerades 1994 i Japan med namnet
Playstation och blev en stor framgång för Sony. Konsolen var tekniskt avancerad och hade
kapaciteten att framställa tredimensionell (3D) grafik till skillnad från tidigare konsoler. Detta
gjorde spelen mer komplicerade, vilket gjorde att spelutvecklarna kunde utveckla de spatiala
elementen i spelen. Sony gjorde som SEGA och satte fokus för sin marknadsföring på en
äldre konsumentgrupp. Sony fick stor uppbackning från spelutvecklarna då maskinen var lätt
att programmera. Företaget erbjöd generösa licensavtal till dem som tillverkade spel för
Playstation. 172 Nintendo hade inte tillräckligt många intressanta spel till sin nya konsol N64
och därför tog Sony den ledande platsen inom konsoltillverkningen. 173 SEGA, som det
mindre av de tre företagen, kunde inte längre konkurera och deras följande konsol,
170
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Dreamcast, blev en stor ekonomisk förlust. Det ledde till att företaget blev tvunget att dra sig
ut konsolbranschen. 174

Bild 9. Playstation

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

Utvecklingen av 3D-tekniken gjorde att helt nya typer av spel kunde utvecklas. En genre som
uppstod var ”first person shooters” (FPS). Denna genre har med tiden utvecklats och blivit en
av de största på marknaden. 175 Spelen ”Wolfenstien 3D” och ”Doom” från Id software var två
av de trendsättande spelen inom genren. Spelare ser spelet från spelkaraktärens perspektiv. På
skärmen ser spelaren främst sitt eget vapen. Spelaren kan röra sig i 3D-miljön och målet är att
skjuta de fiender som finns och undvika att själv bli träffad. 176

Bild 10. Doom från 1993

Källa: bild tagen ur spelet Doom utvecklat av id software.
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För att skapa 3D-spelen var företagen tvungna att skapa nya typer av utvecklingsmiljöer; så
kallade grafikmotorer. Den ökade tekniska kravnivån och komplexiteten drev på
arbetsdelningen. Ett företag som amerikanska Epic utvecklade FPS-spelet Unreal (1998) har
sedan kunnat utveckla och sälja vidare sin Unreal grafikmotor till andra spelutvecklar. 177

En annat viktig teknisk aspekt som har påverkat spelindustrin under de senaste
konsolgenerationerna är utvecklingen av lagringsmedia. Från början var spelen lagrade på
speciella kassetter. Detta var ett snabbt sätt att överföra data från lagringsenheten till konsolen
eller datorn, men det var ett dyrt medium att använda. När CD-romtekniken utvecklades gav
den en rad fördelar. CD-romformatet har en lägre överföringshastighet (tiden det tar för
informationen att överföras från CD:n till enheten) men har fördelar med mycket lägre
produktionskostnader, större lagringskapacitet (700mb mot mellan 8mb och 64mb hos
Nintendo 64 kassetterna) och inte minst en snabbare produktion. Produktionstiden för en CDrom är cirka en vecka mot två till tre månader från order till färdig produkt för en kassett.178
Den korta produktionstiden gav företagen möjlighet att producera små kvantiteter och ständigt
känna av marknaden. 179 Problemen med överproduktion vid felsatsningarna kunde minimeras.
Nintendos strategi var att med stark kontroll hårt styra produktionen av spelen och
kassetterna. Det var en anledning till att Nintendo inte gick över till den nya CDromtekniken. 180 De som utvecklade spel till konsoler och gick över till den nya tekniken, som
Sony med sin Playstation, kunde dra nytta av fördelarna. 181

Playstation 2 lanserades år 2000 och Sonys framgångar fortsatte. Playstation 2 använde en
DVD-läsare, viket innebar att mer information kunde lagras på en skiva (upp till 8,5 gb) och
att ägarna kunde använda maskinen som DVD-spelare. Den drastiska ökningen av
lagringskapaciteten skapade stora möjligheter för spelutvecklarna att inkludera större
mediafiler som ljud och filmer. Sony har fram till 2007 sålt över 110 miljoner enheter av
Playstation 2, vilket tillsammans med Playstation gör den till en av de mest sålda konsolerna i
historien. 182
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Utvecklingen från mitten av 1980-talet fram till början av millenniet kan sägas präglas av att
den japanska dominansen inom spelindustrin var obestridd. År 2001 ändrades detta när
Microsoft gick in på marknaden med sin Xbox konsol. Microsoft hade länge varit involverad i
datorspelsutvecklingen genom att bland annat försöka underlätta spelutveckling till sina
operativsystem, då spelen varit ett viktigt försäljningsargument.183 Att slå sig in på marknaden
är inte lätt, men Microsoft var ett av företagen med tillräckligt mycket kapital för att lyckas.
Microsoft räknade med en förlust på 800 miljoner dollar de första åren. 184 Företaget har
främst haft framgångar i Europa och i USA och har sålt totalt cirka 14 miljoner enheter.
Microsoft lyckades genom Xbox att föra datorerna och konsolerna närmare varandra. Xbox
var den första konsolen med en hårddisk. Dessutom användes samma programmeringsspråk
som till PC-spelen vilket gör att konverteringar mellan formaten underlättas.

Bild 11. Playstation 2 samt Xbox

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

För spelindustrin har Internet också inneburit stora möjligheter. Spelare kan mötas och spela
mot varandra eller med varandra över Internet, vilket möjliggör helt nya typer av spel. Många
nya genrer har också kommit att växa fram. Det kanske mest studerade är de så kallade
Massiva multi online rollspelen (MMORPG) som växte fram ur MUD-genren. Det första
spelet i denna genren var Ultima Online som utvecklades mot slutet av 1990-talet.185 I dessa
onlinevärldar kan tusentals spelare mötas och spela med sina karaktärer. För spelföretagen
utgör dessa spel en komplex teknisk utmaning, men de ekonomiska vinstmöjligheterna är
stora. I dessa spel köper först användaren spelet för att sedan ytterligare betala en
183
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månadsavgift för användningen. En kontinuerlig inkomst är naturligtvis attraktivt för
företagen som annars har ganska korta perioder av intäkter. På senare år har spelet World of
Warcraft dominerat denna marknad i väst med över 9 miljoner användare. 186 Även andra
typer av genrer har kunnat dra nytta av nätverkstekniken. Ett exempel är FPS spelen där
spelare kan mötas i strider över Internet. Även konsoltillverkarna har intresserat sig för en
uppkoppling till Internet. Xboxkonsolen hade en Internettjänst som utvecklats till en standard
för dagens konsoler.

187

En annan av de senaste trenderna inom industrin är att

mobiltelefonerna utvecklats till en spelplattform. Då telefonernas prestanda blivit bättre har
det blivit möjligt att skapa mer avancerade spel och marknaden för denna typ av spel har
vuxit. 188

Bild 12. World of Warcraft från 2004.

Källa: Bild tagen ur spelet World of Warcraft utvecklat av Billizard Entertainment.

3.6 Sammanfattning
Industrin har under de senaste 50 åren utvecklats från laboratorier och universitet till en
mångmiljardindustri där många stora multinationella företag är intressenter. Försäljningen av
spel i USA omsätter idag runt sju miljarder dollar och har se senaste tio åren växt kraftigt se
diagram 3.
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Diagram 3. Försäljning av spel i USA (1996-2005)
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Källa: ESA 2006

Den tekniska utvecklingen har gått snabbt och spelplattformarna har förändrats från datorer
som fyllde hela rum till mobiltelefoner som de flesta har i fickan (för en översikt över den
tekniska utvecklingen se bilaga 1). Spelen i sig har utvecklats från några streck på en svartvit
skärm till spel med välkända karaktärer som rör sig i stora digitala världar. Det mest
karakteristiska för industrins utveckling är att den är mycket ombytlig och att det kan svänga
fort. Många olika aktörer har dominerat marknaden som hela tiden har utvecklat och kunnat
utnyttja nya tekniker för att skapa nya marknader för spelen. Spelen har också utvecklats
dramatiskt från enkla streck till abstrakta världar där tusentals spelare spelar med och mot
varandra.

Spelindustrins snabba utveckling verkar också ha skapat en situation där det är svårt för
företag att behålla en ledande ställning på marknaden under en längre tid. 189 På hårdvarusidan
utvecklas en ny konsolgeneration ungefär var femte år, vilket kräver stora investeringar för att
utveckla nya konkurrenskraftiga produkter. Företagen måste driva utvecklingen mot nya
produkter för nya marknadssegment och snabbt anpassa sig till konkurrenternas agerande.

Spelindustrin har också allt mer kommit att koncentreras, framför allt sedan 1990-talet. Den
tekniska utvecklingen har i många fall drivit utvecklingen. Möjligheterna att göra allt mer
komplexa spel kräver större utvecklingsgrupper och mer tid vilket kräver mer kapital. Både
189
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spelutvecklingsföretagen och förlagsverksamheten har därför kommit att utvecklas till att bli
färre, större och mer specialiserade enheter. 190

Innan vi går vidare med till beskrivningen och analysen av den svenska branschen skall själva
branschstrukturen och den moderna produktionsprocessen kort beskrivas i kapitel 4.
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4 Spelindustrins och företagens organisering
Spelindustrin har allt mer kommit att konsolideras och består av stora företag som är
involverade i olika delar av spelproduktionen. Från början var gränserna mellan de olika
delarna av produktionsprocessen obestämda, och samma aktör utförde fler delar led i
produktionskedjan. Idag har arbetsdelningen kommit långt och produktionen har
specialiserats.

Kapitlet är uppdelat i två delar. Den första delen beskriver industrins organisering. Denna del
är intressant då den är viktig för förståelsen av vilken position de svenska
spelutvecklingsföretagen har. Den andra beskriver arbetsorganiseringen kring produktionen
av spelen. Denna del visar hur företagen organiserar sig internt. Spelföretagen har en central
roll i produktionskedjan, men är beroende av och påverkas av de andra aktörerna i industrin.
Den andra delen är också intressant för att förstå dynamiken inom spelutvecklingsföretagen
och de olika krav som finns på ett företag när det gäller organisation inom företaget.

4.1 Industrins organisering
Spelindustrins produktionskedja skiljer sig egentligen inte från andra nöjesindustrier som
filmbranschen (se figur 1 nedan). Produktionssidan av industrin är uppbyggd kring tre stora
aktörer: Hårdvarutillverkare, mjukvaruutvecklare (inkluderar spelutvecklare) och förlag. Det
intressanta är de relationer och den dynamik som finns mellan dessa aktörer.

Figur 1. Produktionskedjan

Källa: Kerr (2006) s. 66
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Hårdvaruföretagen är de aktörer som tillverkar den hårdvara som behövs för att kunna spela
tv- och datorspel. De viktigaste är konsoltillverkarna men det finns även andra aktörer som
arkadtillverkarna och grafikkortstillverkarna, vilka har stora intressen i spelindustrin.
Konsolmarknaden är speciell då tekniken är sluten. Det innebär att vem som helst inte kan
utveckla spel för en konsol (till skillnad mot spel till datorer).191 De som vill tillverka ett
konsolspel måste betala en viss summa av intäkten för en licens. Rent tekniskt köper
tillverkaren en bit programkod som läggs in i spelet som gör att det går att spela på konsolen.
Konkurrerar på konsolmarknaden är hård och företagen har ofta sålt sina konsoler till ett
subventionerat pris. Denna typ av marknad brukar ibland kallas för rakbladsekonomi;
konsolen säljs billigt för att locka kunder (som skaftet) och spelen säljs dyrare för att hämta
hem en vinst (som rakbladen). 192

Hårdvaruföretagen satsar ofta stora summor för att utveckla ny teknik för nya konsoler.
Företagen skapar allianser för att kunna genomföra större utvecklingsprojekt.193 Ett exempel
från senare tid är IBM, Toshiba och Sonys utveckling av ”cellprocessorn”. Sony satsade 14
miljarder kronor för att utveckla processorer som används i Sonys spelkonsol Playstation 3. 194
Studier har också visat att spelföretagen spenderar mer på forskning och utveckling än andra
företag inom underhållningsindustrin. 195 Konsolerna är ofta tekniskt avancerade när de
introduceras då ligger i teknologins framkant dock kommer persondatorerna under
konsolcykeln att hämta in detta försprång och gå om.

Mjukvaruutvecklarföretagen består till största delen av spelutvecklarna som är de företag
som utvecklar själva spelen. Som spelutvecklare finns det huvudsakligen två valmöjligheter:
att utveckla egna spel eller att försöka få ett kontrakt för att utveckla ett spel på uppdrag. Att
utveckla egna spel innebär en stor frihet fast det är svårt att få finansiering. Det motsatta gäller
för att göra spel på uppdrag. För spelföretagen är det viktigt att ha ett gott rykte och i början är
företagarna oftast tvingade att finansiera den första utvecklingen av sina projekt själva. Om
företaget kan leverera intressanta produkter, och framför allt om företaget skapar ett
framgångsrikt spel, underlättar det naturligtvis chanserna att få bra finansiering och kontrakt i
framtiden.
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I realiteten är de flesta spelutvecklarna starkt beroende av förlagen för att kunna bedriva sin
verksamhet, då få företaget har tillräckligt med eget kapital för att kunna finansiera
utvecklingen helt självständigt. Istället måste målet för många spelutvecklare vara att försöka
bygga upp långvariga relationer med ett förlag vilket ger en säker inkomst och garanterar
utvecklingen av ett antal projekt. I förlängningen kan målet för många spelutvecklare vara att
bli uppköpta av ett förlag. 196

Då industrin har utvecklats har det växt fram en marknad för mer specialiserade
mjukvaurutvecklare. Det finns företag som erbjuder många olika typer av produkter uppdelat
främst på två huvudkategorier: de som är specialiserade på applikationer som används för att
skapa spelen till exempel grafikmotorer, och de som erbjuder olika typer av innehåll till
exempel 3D modeller av bilar till ett bilspel. Det är idag svårt och inte alltid ekonomisk
lönsamt för spelutvecklare att göra alla delar av utvecklingen själva. Många delar som
fysikmotorer och grafikmotorer har blivit så tekniskt avancerade att de själva är stora projekt
att utveckla. Större spelutvecklare, hårdvarutillverkare och förlag har speciella enheter som
bara utvecklar och anpassar olika tekniker för företagets spelutveckling. De som har utvecklat
en effektiv teknik kan sälja tekniken vidare och kan därmed diversifiera sina intäkter. Av de
företag som erbjuder olika typer av innehåll finns det företag som erbjuder väldigt specifika
produkter som digitala träd. 197 Som många andra industrier finns det många företag som
erbjuder denna typ av tjänster i klassiska låglöneländer som Kina, Indien eller länder i
Östeuropa. 198

Förlagen är de företag som står för själva publiceringen av spelen. De fungerar främst som
finansiärer åt olika spelutvecklingsprojekt. Inom stora delar av underhållningsindustrin är
riskerna höga vilket gör att ett riskfördelningssystem behövs. Om en spelutvecklare skulle
vara tvungen att stå för hela utvecklingskostnaden, skulle det innebära en lång period utan
intäkter. Ett kommersiellt misslyckade skulle då knäcka företagets ekonomi. Förlagen köper
och förvaltar i stor utsträckning olika varumärken. För alla aktörer som tillverkar spel är det
viktigt att försöka erhålla rättigheterna till varumärket för spelen som spelutvecklarna
tillverkar. Kända varumärken har potential att generera intäkter från andra produkter som
filmer och leksaker. Dessutom tenderar spel på kända varumärken att sälja bättre än helt
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okända vilket gör att det kan vara en mycket viktig tillgång för ett företag att äga
rättigheterna. 199 I förhandlingar med spelutvecklarna om villkoren för en eventuell
finansiering, kommer förlaget, så långt det är möjligt, att försöka erhålla rättigheterna till nya
spelprojekt. Förlagen har dessutom andra funktioner och har vanligtvis ansvar för testningen
av spelen och marknadsföringen. 200

I realiteten är dock industistrukturen något mer komplex (se figur 2 nedan). Det sker i stor
utsträckning en vertikal integration inom industrin. De olika aktörerna expanderar upp och ner
i produktionskedjan. Förlag köper upp framgångsrika spelutvecklare eller utvecklare med
framgångsrika varumärken för att säkra intäkterna på sikt. Framgångsrika spelutvecklare kan
också börja finansiera andra projekt och utveckla förlagsverksamhet.

Figur 2. Industrins organisering

De stora hårdvaruföretagen (Microsoft, Nintendo och Sony) agerar alla som förlag och
dessutom har de ett ömsesidigt beroendeförhållande till spelutvecklarna. Framgången för en
konsol ligger till stor del i den mängd intressanta spel som lanseras till konsolen.
Hårdvarutillverkarna har därför egna interna spelutvecklare (så kallade första part tillverkare).
Ett företag som Nintendo har haft interna spelutvecklare sedan starten, medan Sony, som har
etablerat sig i industrin senare, har köpt upp spelutvecklingskapacitet.201 Att ha framgångrika
interna spelutvecklare kan ses som ett sätt för hårdvaruföretagen att garantera en viss mängd
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spel till sina konsoler. Man skulle här kunna tala om positiva och negativa utvecklingsförlopp:
bra spel ökar efterfrågan på konsoler vilket ökar företagets marknadsandelar. Detta leder till
att fler och bättre spel kommer utvecklas (se figur 3 nedan). En negativ spiral har motsatta
förloppet: det finns få intressanta spel vilket göra att efterfrågan på konsolerna blir låg och
spelutvecklare kommer då välja att utveckla spel för andra konsoler med större
marknadsandel.

Figur 3. Framgångsutveckling inom konsolbranschen

Källa: Dymek (2004) s. 7

Internets framväxt verkar ha skapat en möjlighet för aktörerna att i större utsträckning öka sitt
engagemang i sista stegen i produktionskedjan. Flera företag från produktionsledet har även
etablerat sig inom distribution och försäljning. Det tydligaste exemplet är konsolltillverkarna
som har expanderat med digital distribution genom sina konsoler. Konsumeten kan via
konsolen köpa nya spel och extramaterial till spel. Även andra aktörer expanderar in på denna
marknad, till exempel säljer spelutvecklaren Valve genom tjänsten Steam sina och andra
tillverkares spel. 202

Företagen är intresserade av det värde som varje led i produktionskedjan bidrar med. Största
delen utgörs av speltillverkarna och förlagen (se figur 4). Avtalen mellan speltillverkare och
förlag påverkar naturligtvis fördelningen.
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Figur 4. Spelindustrins produktionskedja och ungefärliga värden som tillförs i varje led.

Källa: Rutter & Bryce (2006) s. 45

4.2 Organiseringen av spelutvecklingsproduktionen
Med tiden har stora förändringar skett inom produktionen av konsol- och datorspelen. En av
de största skillnaderna är att spelens komplexitet har ökat så att tiden och antalet personer som
krävs för att färdigställa ett spel har ökat. Under 1970-talet kunde en person skapa ett spel
kraven kom dock att öka fram mot slutet av 1980-talet. Under 1990-talet kom spelen att gå
från 2D till 3D grafik vilket ökade komplexiteten. Med CD-romtekniken kunde mer innehåll
skapas i spelen vilket också gav möjligheterna för till exempel mer avancerat ljud. Detta blev
allt vanligare med utvecklingsteam på över tio personer för ett tekniskt avancerat spel. De
ökade möjligheterna med allt mer avancerad grafik och möjligheter till nätverksspel har höjt
kraven på kunskap betydligt. Idag kan över hundra personer arbeta i de riktigt stora
utvecklingsteamen. 203 Dessa stora företag har ofta flera projekt igång samtidigt så att personer
kan flyttas mellan olika projekt. Denna utveckling har ökat kraven på professionalism och
effektiv projektledning. Det är fortfarande möjligt för mindre grupper att göra spel, fast då för
mindre avancerade plattformer eller enklare spel utan många av de moderna spelteknikerna.
Spel som Tetris eller Sudoku som utvecklas för mobiltelefoner eller Internet skulle kunna vara
bra exempel på denna typ av enklare spel.

I grunden skiljer sig inte spelutveckling från mjukvaruutveckling i allmänhet förutom att
spelutvecklarna oftast ställs inför problemet med hårdvarubegränsningar. Fokus i spelen
ligger på grafik vilket kräver mycket av hårdvaran. Det gäller därför att ständigt försöka
optimera programkoden för att kunna göra så effektiva, snygga och avancerade spel som
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möjligt. 204 Att utveckla spel har alltid sett ungefär likadant ut, om än inte formaliserat, och
består nästan alltid av en liknande rad steg (se figur 5).

Figur 5. Spelutvecklingsprocessen
Planering : genre, marknad, budget etc.
Design: produktion, specifikation

Utveckling/produktion: Programmering,
2D and 3D grafik (karaktärer, bakgrunder),
ljud och musik

Test version: α- and β versioner
Debugging
Golden master
Källa: Aoyama & Izushi (2003) s. 437

De inledande faserna handlar om att planera spelet och finna visioner och idéer som skulle
kunna passa marknaden. Sedan specificeras designen i ett dokument med handling och
exempel på hur spelet skall se ut.

Huvudproduktionen är uppdelad i flera olika delar. Olika grupper av personer arbetar med
olika områden av spelet. Programmerare arbetar med att skapa själva programkoden samt
optimeringen av denna. Spelprogrammering innehåller element som alltid är stora
utmaningar, som artificiell intelligens, fysik, ljus, nätverksstöd och partikelhantering (se figur
6). Till exempel är utmaningen med den artificiella intelligensen att skapa intressanta och
trovärdiga motståndare i spelen. De karaktärer i spelen som inte styrs av spelarna själva
behöver en artificiell intelligens som till exempel ser till att motståndarbilarna i ett Formel 1spel väljer en trovärdig linje på vägbanan. När det gäller fysiken skall spelen ofta ha en
passande fysik till exempel en kula som studsar mot olika material skall reagera realistisk.
Grafikerna är den gruppen som förser spelet med dess visuella innehåll. De fyller spelet med
de grafiska elementen skapar miljöer, ytor och karaktärer i olika grafiska verktyg som sedan
lyfts in i spelet. Då antalet objekt som kan visas samtidigt är begränsat krävs det ofta av
204
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grafikerna att kunna göra realistiska (i förhållande till spelets grafiska profil) och intressanta
miljöer med få objekt. Ljudteknikern skapar alla ljudelement i spelet vilket kan innehålla allt
från skapade ljud såsom smällar/explosioner eller bakgrundsmusik men också inspelningen av
spelkaraktärernas röster.
Figur 6. Företagens interna arbetsdelning.

Källa: Zackariasson (2007) s. 27

Under arbetets gång länkas de olika gruppernas material samman till en allt mer komplett
produkten. Under flera iterationerna kommer olika funktioner och delar av spelet att läggas
till och andra att kasseras.

Den sista delen i utvecklingen är testningen av spelet och fyller en viktig funktion, då det
finns många krav för att ett spel skall gå att spela. Det får inte finnas uppenbara fel, spelet
skall vara logiskt och lättillgängligt för spelaren. Spelandet måste vara balanserat så att det
varken är för lätt eller för svårt för den tänkta målgruppen.
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Tiden det tar att gå från planeringsstadiet till den slutgiltiga produkten kan variera beroende
på företagets resurser, men också på spelets karaktär och tekniska plattform. Utvecklingen har
dock gjort att det tar allt längre tid. Medan det på 1970 och 1980-talet tog några månader att ta
fram ett spel men idag tar utvecklingen mellan 1,5 till 3 år. 205

Att datorernas komplexitet ökar tämligen konstant över tiden får stora följder för
spelföretagen. Spelföretagen får möjligheter att skapa mer och mer komplexa miljöer. Den
ökade komplexiteten gör att det krävs mer resurser för att utveckla spel över tid. Det tar längre
tid att färdigställa ett spel och antalet personer, som är inblandande i utvecklingen har också
blivit fler. Följden blir att kostnaderna för att göra ett spel har ökat. Bara från på de senaste tio
åren har kostnaderna ökat cirka 10-15 gånger. 206 Komplexiteten och kapitalbehovet skapar
problem för mindre företag då det bli i stort sett omöjligt att slutföra projekt med små enheter.
Antalet personer som behövs till utvecklingen av ett större konsolspel eller datorspel idag
beräknas till cirka 50-70 personer mot att grupper på 2-3 personer kunde göra ett spel på 80talet och början på 90-talet. För spelutvecklarna innebär den tekniska utvecklingen att
humankapitalet blir mycket viktigt för att utveckla spelen behövs utbildad personal som kan
hantera den nya tekniken och föra företagets utveckling framåt.

205
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5 Svenska spelbranschens utveckling
I detta kapitel studeras den svenska spelbranschens utveckling. Först görs en kort beskrivning
av perioden som leder fram till att spelbranschen formeras. Därefter kommer branschens
utveckling att beskrivas. Detta avsnitt kommer att var fokuserat kring utvecklingen inom fyra
områden: företagen, anställda och de ekonomiska resultaten. Varje del kommer att följas av
en analys där resultaten diskuteras.

I viss mån kommer också en internationell jämförelse att göras. Jämförelserna är dock få och
av liten omfattning då den tillgängliga informationen från andra länder är starkt begränsad.
Istället kommer spelbranschens utveckling främst att ställas mot utvecklingen inom ITbranschen och filmbranschen i Sverige, båda verksamheter som på olika sätt har likheter med
spelindustrin.

Utifrån SCB:s näringsverksamhetsstatistik som bygger på SNI-kategorierna har de två
branscher som framstår som mest relaterade till spelbranschen valts ut som referenspunkter:
film- och videoverksamhet (SNI-kod 921) och system- och programvarukonsulter (SNI-kod
722).

System- och programvarukonsulter är också en bransch som på flera sätt liknar spelbranschen.
Flera spelutvecklingsföretag återfinns också inom denna kategori. Programvarukonsulternas
produkter liknar i stort spelbranschens och dessutom innefattar produktionen samma element
och har samma förutsättningar, exempelvis den tekniska utvecklingen inom datorområdet. Det
är också intressant att jämföra med film- och videoföretagen med spelbranschen eftersom de
har liknande struktur och är underhållningsbranscher med liknande produktion och produkter.
Spelindustrins struktur är på många sätt en kopia av filmindustrin. Båda industrierna är
uppbygga kring produktionsbolag som sköter produktion och förlag som äger rättigheter och
sköter marknadsföring och distribution. Både filmproduktion och spelproduktion är en
blandning av teknik och kreativitet dessutom är produkterna i sig liknande och är snarlika
kulturella uttryck. En skillnad är att filmindustrin är en betydligt äldre och etablerad industrin
än spelindustrin och programvarukonsulterna.

I den mån det är intressant kommer enskilda spelföretag att lyftas upp. De företag som
beskrivs är främst de företag som har varit bland de större svenska företagen. Exempel
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kommer också att lyftas fram ut enskilda företags årsredovisningar dock är det bara ett fåtal,
främst de större företagen, som mer utförligt beskriver sin verksamhet och som gör analyser
av marknaden.

5.1 De tidiga svenska spelen och spelkonstruktörerna
Ett av de första datorspelen i Sverige var det som tillverkades till invigningen av SMIL-datorn
i Lund. SMIL invigdes i november 1956 av dåvarande ecklesiastikministern Ivar Person.
SMIL var en av de först datorerna i Sverige och var byggd efter ritningarna på BESK från
Stockholm. Under invigningen fick Person spela ett parti Nim mot datorn. Datorn kunde
också underhålla deltagarna genom att spela musik. 207 Om detta är det absolut första
datorspelet i Sverige är svårt att veta då lite information finns kvar om de tidigaste datorerna.
Då det vid denna tid inte var möjligt att överföra program mellan datorer så var spelet
exklusivt skrivet av någon verksam i Lund enbart för SMIL. Det är dock fullt möjligt att
någon programmerade något liknade spel vid någon av de andra svenska datorerna runt denna
tid. Internationellt hade flera spel visats upp och spelen hade dessutom diskuterats i
akademisk litteratur så de borde vara kända för akademikerna vid de tekniska institutionerna
som utvecklade och använde datorerna i Sverige. Att de just utvecklade spelet Nim till SMIL
är inte förvånade då det var ett av spelen som visats upp för allmänheten till Mark-datorerna
några år tidigare i Storbritannien. Dessutom var de matematiska förutsättningarna för spelet
kända och därför var det enkelt för en matematiker att översätta spelmekaniken till
programkod. 208
En av de tidiga aktörerna i datorbranschen i Sverige var Saab. Genom dotterbolaget Datasaab
utvecklades flera datorer under 1960-talet. Företaget utvecklade olika modeller som skulle
användas i militära sammanhang tillsammans med Saabs flygplan men också civilt och
datorer såldes bland annat till Skattemyndigheten. 209 En av programmerarna och teknikerna
som arbetade med utvecklingen av datorerna var Göran Sundqvist. Han utvecklade ett spel
som simulerade en missil som skulle skjutas mot ett mål och där spelaren fick mata in värden
för utskjutsvinkeln och liknande. Datorn beräknade sedan projektilens väg mot målet och
visade banan på ett oscilloskop. Träffades målet visades en explosion på skärmen. 210
207
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Sundqvist utvecklade de grafiska elementen och började senare arbeta med olika konstnärer
och utvecklade digital konstverk. 211

När persondatorerna introducerades på marknaden i slutet av 1970-talet och början av 1980talet, skapades en hel subkultur kring datorerna där spelen hade en stor del. För många
svenskar var det förmodligen datorer från Brittiska Sinclairs Spectrum från 1982 eller någon
av Commodores datorer VIC-20 från 1980 eller Commodor-64 som släpptes 1982 som var
deras första möte med en dator. De datorintresserade kopplades samman och utbytte kunskap
och mjukvara genom datorklubbar och elektroniska anslagstavlor (BBS:er). Vid mitten av
1980-talet uppstod också flera datortidningar som Svenska hemdator hacking (senare Svenska
hemdatornytt) och Datormagazin. Läser man igenom dessa tidningar blir det snabbt uppenbart
att spelen var en stor del av datorkulturen då stora delar av tidningarna ägnades åt spel. De
innehåller recensioner av spel men också reportage om ungdomar som arbetade med att
utveckla spel. 212

En av grupperna som porträtterades i tidningarna var gruppen Groovy bits som utvecklade
spel. Gruppen skall ha fått ett uppdrag från ett engelskt företag att utveckla ett spel men
artikeln beskriver också gruppen som en hackergrupp. 213 Det har inte varit möjligt att hitta
information om spelen som gruppen utvecklade men de verkar ha släppt ett antal ”demos”.214
Ett demo är en applikation som fokuserar på grafik och musik. Applikationerna var ofta
avancerade och utnyttjade stor del av datorkapaciteten. Dessa ungdomsgrupper hade den
datorkunskap som krävdes för att kunna göra spel. Det verkar som dessa grupper i vissa fall
kom att utgöra en grund för vidare arbete med spel då medlemmar från dessa grupper senare
kom att starta spelföretag. Medlemmar ur demogrupperna The Silence och Triton blev senare
verksamma inom företagen Digital Illusions och Starbreeze. 215

En annan intressant aspekt som skildras i datormagasinen är att utländska företag rekryterade
en del personer från Sverige under 1980-talet. I Storbritannien fanns en etablerad bransch och
flera svenskar rekryterades av olika brittiska företag. Datormagazin skriver 1987 följande:
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”Nästan 99 procent av alla spel som säljs till C:64an kommer från utlandet. Men bakom många
av de utländska titlarna står svenska programmerare. Duktiga svenska programmerare tvingas
nämligen utomlands eftersom det saknas seriösa svenska programhus.” 216

En av dessa tidiga spelutvecklare som hade rekryterades var Bo Jangeborg från Göteborg.
Han utvecklade två spel till Spectrumdatorerna för ett brittiskt företag. Det första spelet hette
Fairlight, det kom ut 1985, och två år senare kom en uppföljare. 217 Andra exempel på
svenskar som fick arbete utomlands var Staffan Hugemark och Pontus Henningsohn som
gjorde äventyrsspelet Infinite Inferno till Commondore 64. 218 Även Karl Hörnell utvecklade
en rad spel under mitten av 1980-talet för de brittiska företagen Player och Interceptor. 219

Sammanfattningsvis verkar det som den svenska utvecklingen har varit liknande den i andra
länder. Spel började utvecklas redan till de första datorerna och spelen användes på liknande
sätt i marknadsföringssyfte och för att imponera allmänheten. Fram till 1980-talet utvecklades
spel till de få olika datorer som fanns. På 1980-talet blir det möjligt att utveckla spel för alla
med tillgång till en persondator. Det finns flera grupper som utvecklar spel eller liknade
applikationer. Dock hade det inte etablerats några svenska företag som kunde fånga upp de
spelutvecklare som fanns utan de rekryterades av brittiska företag.
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5.2 Den svenska spelutvecklingsbranschen
Närmast kommer den svenska branschens utveckling att beskrivas från de första aktörerna på
slutet av 1980-talet till 2005. Beskrivningen görs utifrån samlade data från de företag som
varit aktiva i Sverige. I de olika avsnitten kommer dock något olika material att användas.
Reglerna

kring

företagens

redovisningskrav

påverkar

det

tillgängliga

materialet.

Företagsdemografin omfattar samtliga bolagsformer förutom enskilda firmor. I avsnitten om
de anställda och den ekonomiska utvecklingen kommer bara aktiebolag att ingå då materialet
kommer från årsredovisningarna.

5.2.1 Företagsdemografi
Från 1987 fram till 2005 har det varit möjligt att finna totalt 169 företag som varit verksamma
med spelutveckling. I diagram 4 nedan visas fördelningen mellan de olika företagsformerna.

Diagram 4. Föredelningen av antalet spelföretag i Sverige

HB och KB
Aktiebolag
Enskilda företag
Mindre andel spel

Källa: Egna beräkningar, bilaga 2.

Majoriteten av dessa, 109 stycken, är aktiebolag medan 27 stycken är handelsbolag,
kommanditbolag eller ekonomiska föreningar. Utöver dessa har det varit möjligt att finna 13
stycken enskilda firmor. Dessutom har 20 företag kunnat lokalisera som har varit aktiva i
spelutvecklarbranschen men bara har utvecklat något enstaka spel eller bara har det som en
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mindre del av verksamheten. De två sista grupperna kommer inte att behandlas i detta arbete
men skulle kunna vara intressant i de fortsatta studierna av spelbranschen.

Det äldsta företaget i studien är aktiebolaget American Action (senare bytte det namn till
Power Soft) i Malmö från 1987. Företaget var ansvarigt för ett antal spel till Commodore 64
från mitten av 1980-talet. Det är svårt att ge någon klar beskrivning av företagets verksamhet
då det finns lite material om denna tidiga period och årsredovisningen inte ger någon tydlig
beskrivning av verksamheten. 220 Den verkar ha varit en blandning av spelutveckling och
förlagsverksamhet, American Action hade ett samarbete med Greve Graphics. 221 Det är en av
de grupper som utvecklade flera spel från mitten av 1980-talet, men där företagen inte har
varit möjliga att lokalisera i företagssdatabaserna. De tidiga aktörerna konkurrerade dock med
den växande datormarknaden i stort och de verkar ha gått över till annan datorverksamhet.222

Ett av de tidiga företagen som överlevt är Atod som startade 1992 (aktiebolag från 1996) och
bland annat tillverkade spel för Amiga. Man hade framgångar runt millennieskiftet då
företaget hade upp emot tjugo anställda. 1993 etablerades det företag som har kommit att bli
den mest framgångsrika spelutvecklaren i Sverige: Digital Illusion i Växjö. Gruppen bakom
företaget var aktiva redan i slutet av 1980-talet och började med att utveckla spel till Amiga
bland annat spel Pinball-serien. 223 Företaget har därefter utvecklats i flera faser. Bonnier gick
bland annat in som finansiär och verksamheten övergick till ett nytt företag 1996. 224 Företaget
kom under senare delen av 1990-talet att utveckla flera datorspel, men också större
produktioner till konsoler. Företaget utvecklade bland annat spelet Motorhead 1998, under
2000-talet har utvecklingen främst inriktats på Battlefieldserien.
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Bild 13. Pinball dreams från 1992

Källa: Bild ur spelet Pinball dreams tillverkat av Digital Illusions

Den övergripande sammanställningen av antalet startade företag (diagram 5) visar tydligt hur
få företag det var som etablerade sig inom branschen de första åren. Fram till 1997 var det
bara en handfull per år. Ett av de företag som var tongivande under slutet av 1990-talet, var
Daydream från Umeå. Företagets verksamhet inriktades på att utveckla spel från 1995 och
kom att bli ett av de första spelföretagen. Företagets aktier började handlas offentligt 1997 då
de noterades för handel SBI-listan. 225 Ett annat företag var Unique Development Studios
(UDS) som etablerades 1995 i Norrköping. Företagen tillverkade spel för den internationella
marknaden. Båda utvecklade flera datorspel och UDS tillverkade också flera spel till
Playstationkonsolen.

Från 1998 är det möjligt att se en viss ökning av etableringstakten då över tio företag startade
eller bytte verksamhet och övergick till spelproduktion. En mer markant ökning av antalet
nystartade företag sker sedan från 2000 och 2001 med upp mot tjugo nya företag per år. Åren
efter avtar nyetableringen, dock startade fler företag än under den tidiga perioden. 2004 ökar
antalet igen till en högre nivå med över tjugo nya företag per år.

Några av de företag som etablerade sig under 1998 är de som varit mest framgångsrika de
senaste åren: Starbreeze och O3. Båda företagen var inriktade på datorspelsmarknaden.
Företagen kom att slås samman då O3 förvärvade Starbreeze men behöll namnet Starbreeze.
225

Årsredovisning Daydream 1996/1997
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Företaget är etablerat i Uppsala och är ett av de största och har på senare år producerat några
internationella titlar som Enclave och The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
båda spelen har utvecklats både till konsoler och datorer.
Diagram 5. Antal etablerade företag i svenska branschen (1987-2004)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 2.

Det är inte bara intressant att studera företagen som etableras utan även de som läggs ner då
detta är en viktig del av branschutvecklingen. När det gäller antalet nedläggningar (se diagram
6) skall det först poängteras att en nedläggning kan ha flera orsaker. De vanligaste orsakerna
är konkurs eller likvidation. Den absolut vanligaste nedläggningsorsaken i denna kohort är
dock konkurs. Det kan finnas olika anledningar till att ett företag går i konkurs. Det
intressanta här är att en konkurs är en ekonomisk och juridisk process som kan ta lång tid.
Från det att ett företag begärs i konkurs tills själva konkursen är avslutad kan det ta flera år.
För att inte denna fördröjning skall påverka resultatet, har dessa företag definierats som
nedlagda, det första året, som de inte lämnar in en årsredovisning. Företagen är enligt lag
skyldiga att lämna in årsredovisning och Bolagsverket kommer efter upprepade påminnelser
och skadestånd att begära likvidation av ett företag som inte lämnar in en årsredovisning. 226
Ett företag som inte lämnar in sin årsredovisning definieras alltså som en icke fungerande
enhet och på väg att försvinna.
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De två tidiga nedläggningarna i diagrammet är Power Soft som bytte verksamhet från 1992
och Digital Illusions som flyttade sin verksamhet till ett nytt företag från 1995. Det är först
2000 som företag börjar gå i konkurs och lägga ner sin verksamhet. Det går också att notera
en viss ökning i antalet nedlagda företag från 2003. En logisk förklaring till detta skulle kunna
vara att antalet företag ökade från 2000, vilket borde föra med sig att fler företag också
försvinner. Det är rimligt att anta att en bransch där företagen är utsatta för fri konkurrens
kommer att ha en viss omsättning av företag. Företag kommer att konkurreras ut eller gör val
som gör att de försvinner.

Något som också bör påpekas är att några av de företag som försvinner inte läggs ner utan
ombildas. Det är inte ovanligt att företag bildas som handelsbolag för att sedan ombildas till
aktiebolag för att till exempel få tillgång till kapital genom försäljning av aktier. I denna
studie finns flera sådana fall ett exempel är företaget Mobil Interaction som ombildades från
handelsbolag till aktiebolag år 2005. 227

En annan aspekt av nedläggningarna är att företag kan bli uppköpta. De försvinner från
statistiken genom att de fusioneras och integreras i ett annat företag. Detta sker dock bara i
något enstaka fall i denna undersökning. Det vanligaste verkar vara att då ett företag köps upp
eller slås samman så fortsätter båda företagen att vara aktiva. De kanske mest spektakulära
konkurserna och omstruktureringarna av företag i spelbranschen är Daydream och UDS. Trots
att företagen skapade flera spel nådde de inte de riktigt stora framgångarna. Båda företagen
fick också ekonomiska problem runt 2001-2002 och UDS gick i konkurs medan Daydream
ombildades.

227

Det är möjligt att göra en mer ingående analys av företagsövergångar genom en så kallad FAD analys. I
Ullström (2006) diskuteras metoden och författaren menar att för att få en komplett bild företagsutvecklingen
skall man kontroller om de nya företagen som bildas består av samma personer som tidigare företag. För att
genomföra en sådan analys krävs dock tillgång till en persondatabas vilket jag inte har haft under denna studie.
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Diagram 6. Antal nedlagda företag i svenska spelbranschen (1992-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 2.

Ser man på den kumulerade utvecklingen (se diagram 7) av antalet företag, har branschen
vuxit från mycket få företag till över hundra på lite över 15 år. Den stora ökningen i antalet
aktiva företag kom de två åren efter 1999 då branschen nästan kom att fördubblas och antalet
företag ökade från 38 till 72. Det verkar som om de första företagens etablering ökade
intresset för branschen. Flera aktörer följde efter och försökte konkurrera på marknaden. Det
blir också tydligt att trots att ökningen av antalet verksamma företag var något mindre 2002
och 2003 än åren innan, så ökar ändå det totala antalet aktiva företag kontinuerligt under hela
perioden. Det verkar således finnas en tro på branschen och många är villiga att starta nya
företag och försöka slå sig in på marknaden.
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Diagram 7. Kumulerade utveckling av svenska spelföretag (etablerade-nedlagda) (1987-2004)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 2.

Det är svårt att jämföra den svenska utvecklingen med den i andra länder, då det finns lite
forskning och få studier som behandlar spelbranschens utveckling i olika länder. De nationella
genomgångarna som finns nöjer sig oftast med att bara behandla de större företagen och ger
därför inte en heltäckande bild av spelutvecklingsbranschen i landet. 228 I några studier ges
uppgifter som dock ofta är grova eller bygger på olika typer av skattningar. 229 Det har
egentligen bara varit möjligt att finna material för Finland och Irland. Dessa länder är bra att
jämföra med den svenska branschen då båda länderna är små och företagen i länder inte kan
förlita sig till den inhemska marknaden utan borde vara inriktade på den internationella
marknaden.

I den finländska studien listas 39 företag som i någon utsträckning var involverade i
spelbranschen. Dessa representera dock bara de företag som fanns när studien
genomfördes. 230 I det irländska fallet verkar det funnits runt 20 företag inkluderat nedlagda.231
Det är naturligtvis vanskligt att jämföra då studierna är gjorda utifrån olika premisser, dock
verkar det som att den svenska branschen består av förhållandevis många företag även om
man kompenserar för att Sverige är ett land med större befolkning.
228

Se t.ex. Mediesekretariatet (2005) i Danmark
Se t.ex. www.jetro.go.jp eller Robertsson (2004a).
230
www.neogames.fi
231
Se Delaney et al. (2004) s. 2f samt Kerr (2002) s. 24f
229
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En uppfattning om spelbranschens karaktär i den svenska utvecklingen får man vid en
jämförelse med de två andra jämförda branscherna. Det är dock svårt att jämföra branscherna
rakt av då de är mycket olika till storlek. Till exempel består system- och
programvarukonsulterna av över 20 000 företag. Det som är möjligt att jämföra är trots detta
förändringen över tid och relationerna mellan olika variabler som förändringen av antal
företag och antal anställda i branscherna.

Den procentuella utvecklingen av antalet företag (se diagram 8) visar att spelbranschen har
haft en snabb ökning. Utvecklingen faller från en hög årlig nivå till nivåer under 20 procent
från 2002. Detta är ett väntat mönster för en bransch som etableras. Då antalet företag är få i
början och ökar blir den procentuella förändringarna hög och ju större branschen blir desto
mindre blir ökningen. När antalet företag nu i branschen är över hundra är det inte rimligt att
den procentuella förändringen ligger kvar på en hög nivå under en längre period.

Jämfört med spelbranschen har de andra branscherna en mer samlad och mindre dramatisk
utveckling. Det beror förmodligen på att branscherna har en fastare struktur och att det finns
fler väletablerade företag än i spelbranschen. Detta innebär att förändringar i antalet företag
påverkar den procentuella förändringen i mindre utsträckning. Programvarukonsultbranschen
visar de första åren dock en något högre utveckling, över tio procent de första åren. Detta är
en dramatisk ökning för en bransch som hade över 12 000 företag 1997. Antalet företag ökar
med över 8000 företag mellan 1997 och 2001. Filmbranschen har en ganska stadig positiv
utveckling med något under tio procents ökning under perioden från 2000.

Att alla branscher uppvisar ett ökande antal företag under hela perioden är inte förvånande då
studier av nyföretagande i Sverige visat att det endast är ett fåtal branscher där antalet företag
har minskat från slutet av 90-talet.232

232

Vikström et al. (2007) s. 3
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Diagram 8. Den årliga procentuella förändringen av antalet företag för de fyra branscherna i Sverige
(1998-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 2 samt www.ssd.scb.se.

5.2.2 Analys av antalet företag
I Sverige fanns det ingen elektronikindustri som satsade på speltillverkning. Detta gjorde att
en spelbransch inte växte fram innan persondatorerna introducerades på 1980-talet. Sverige
följer sedan den internationella utvecklingen och det är möjligt att finna datorspel redan på de
första datorerna även i Sverige. Även i Sverige användes spelen från 1950-talet som ett medel
för att visa upp och i någon mån marknadsföra de annars tämligen tråkiga och sterila
datorerna.

Det dröjde fram till senare delen av 1980-talet innan några spelföretag etablerades, vilket är
något senare än i USA. Att den svenska inhemska marknaden var liten tvingade företagen att
söka distribution för spelen utomlands. I Sverige var det förmodligen inte möjligt att som i
USA under 1980-talet starta ett ”garageföretag” och sälja spelen via annonser. Med en sådan
affärsmodell hade det förmodligen varit svårt att få lönsamhet med på den svenska
marknaden. Trots att inga företag etablerades förrän under senare delen av 1980-talet fanns
det ändå en hel subkultur där det fanns personer eller grupper som utvecklade spel. Detta
datorintresse verkar sedan i flera fall ha inneburit att en del grupper och individer övergick
från att utveckla spel som en hobby till att starta företag och försöka sälja spelen. Från slutet
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av 1980-talet och början av 1990-talet har det funnits företag som varit aktiva inom
spelutvecklingsbranschen.

Från 1998 ökade antalet etableringar i branschen, och från 2000 hade antalet nystartade
företag ökat ännu snabbare. Mellan 1998 och 2001 växte antalet aktiva företag i branschen
med något över 100 procent. Ökningen av antalet etablerade spelföretag sammanfaller med en
period då intresset för IT-företag var högt och denna sektor expanderade kraftigt i Sverige.
Under perioden från 1998 till 2000 hade riskkapitalmarknaden i Sverige en stark
expansionsfas och antalet riskkapitalbolag och de fonder dessa förvaltade mångdubblades. 233
Bland dessa fanns det ett starkt intresse att investera pengar i nya typer av teknikföretag som
var verksamma inom dator- och IT-sektorn. En stor del, mer än två tredjedelar, av dessa
riskkapitalbolags kapital gick just till olika typer av data och IT-företag, vilket borde ha
påverkat etableringstakten positivt. 234 Det är rimligt att den ökade tillgången på kapital och
intresset för teknikföretag även påverkade möjligheterna positivt för de som ville etablera
företag i spelbranschen. En av de stora investerarna i företaget UDS var till exempel
riskkapitalbolaget Slottsbacken Venture Capital. 235 Andra investerare som banker och
försäkringsbolag investerade också i spelföretag. 236

En annan effekt i studien som möjligen kan ha påverkat antalet startade företag de senare åren
är de resurser som har satsats på spelutbildning. Det har skapats utbildningar på flera platser i
landet som inriktar sig på spelutveckling i olika former. 237 Denna typ av utbildning borde
innebära en viss ökning i antalet startade företag av studenter som testar att starta eget.
Dessutom finns det idag kring många utbildningar ofta stödfunktioner som hjälper till att
förverkliga studenternas affärsidéer. Ett av de tydliga exemplen på detta, som kan underlätta
för

entreprenörer

att

starta

företag

och

förvalta

dem

den

första

tiden,

är

inkubationsverksamhet. Många av utbildningssätena erbjuder denna form av verksamhet.
Inkubatorverksamheten är riktad generellt till alla typer av affärsidéer, men exempelvis i
Karlshamn etablerades Gameport år 2003, en inkubator riktad enbart till dem som vill starta
spelföretag. 238 Effekten av denna typ av verksamhet slår kanske inte igenom fullt ut i denna
undersökning då etablerade företagen bara tagits med fram till 2005. Förlängs studien framåt i
233

Isaksson (2006) s. 29
Nutek (2004) s. 5 samt www.svca.se se t.ex. kvartalsrapport 1 år 2001
235
UBS årsredovisning 2001
236
Se till exempel Massive Entertainment 1999 och UBS årsredovisning 2001
237
Se t.ex. www.sofe.se samt http://utbildning.his.se
238
www.gameport.se
234
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tiden skulle antalet företag som springer ur dessa miljöer bli fler. I denna studie finns det dock
ett antal företag som vuxit fram i anknytning till universitetens inkubatorverksamhet. Mobil
Interaction kommer ur en miljö kring KTH och Handelshögskolan i Stockholm, Pushplay
fanns på MINC inkubatorn i Malmö samt Resolution Interactive, som kommer ur miljön kring
Uminova i Umeå.

Att få företag försvinner före 2000 skulle kunna förklaras av tillgången på kapital, men
möjligen är det också så att företagen inte är den enda sysselsättningen för grundarna.
Möjligen har flera av de tidiga företagen mer en karaktär av att vara hobbyprojekt eller
sidoprojekt. Om så är fallet agerar dessa företag förmodligen utan att exponera sig för några
större risker vilket skulle kunna förklara att de inte läggs ned eller går i konkurs. I
uppstartsskedet är det möjligt att företagen bara lånar kapital i mindre utsträckning och
investeringarna kommer från till exempel entreprenörerna själva eller möjligen privat kapital
vilket skulle kunna göra att kraven på företagen bli mindre. 239

Utifrån ett industri livscykelperspektiv vore det möjligt att hävda att spelbranschen genomgår
en introduktionsfas under 1980-talet och första delen av 1990-talet. Från slutet av 1990-talet
ökar antalet intressenter och branschen är inne i en tillväxtfas.

5.3 Anställda
Utvecklingen av antalet anställda i branschen (se diagram 9) har vissa likheter med
utvecklingen av antalet företag men visar också på några skillnader. Tidsperioden från 1998
till 2001 visar samma starka utveckling. Under dessa år ökade antalet anställda från 165 till
över 500. En skillnad mellan företagens utveckling och antalet anställda är dock att antalet
anställda minskar i branschen 2002 och 2003. Branschen minskar med något över 30 anställda
2002 och minskningen fortsätter 2003 med ytterligare 60 personer. Den antydan till
avmattning som var möjlig att se i utvecklingen av antalet aktiva företag verkar alltså slå
igenom i antalet anställda. Efter avmattningen ökar antalet anställda igen fram till 2005 till
över 600 anställda.

Spelbranschen genomlevde en kris 2002-2003 och ett flertal företag bland dem de något större
företagen som Atod, Daydream och Massive Entertainment, minskar antalet anställda. Ett av
239

Isaksson (2006) s. 20
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de större företagen, Mindark, går i konkurs och försvinner under 2002. Även företaget Vision
Park som hade varit en av de större utvecklarna förändrar inriktningen och minskar
spelutvecklingsverksamheten. Det etableras trots allt nya företag som skapar nya
arbetstillfällen och verkar kunna absorbera anställda från de företag där antalet anställda
minskar. Ett företag som 42-bit i Helsingborg (senare Gizmondo Studios Helsingborg) verkar
till viss del ha tagit över anställda från Atod. 240

Nedgången 2003 påverkas av att Unique Development Studios går konkurs och företaget hade
varit ett av de största företagen och hade över 70 anställda 2002. Några andra mindre företag
försvann också 2003 som företagen Idol FX och Oblivion Entertainment i Stockholm som
båda haft över tio anställda. Trots att det alltså startas fler nya företag än de som försvinner
minskar antalet anställda vilket kan förklaras av att nystartade företag ofta utvecklas långsamt
i början. Något som är möjligt att se en tendens till i materialet då flera företag de första åren
inte har några anställda. Detta betyder förmodligen de att som startat företagen arbetar på
projekt och i den mån någon eventuell kompensation tagits ut överhuvudtaget tas den
förmodligen från vinsten.

Diagram 9. Antalet anställda i den svenska spelbranschen (1995-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3.
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2004 och 2005 ökar antalet anställda i branschen igen. De större företagen expanderar kraftigt
under dessa år. Fatalist Entertainment och Jadestone i Stockholm mångdubblar sin
personalstyrka till 60 respektive 45 anställda. Företag som Massive Entertainment i Malmö
och Grin i Stockholm fördubblar sin till 43 respektive 32 anställda 2005.

Utifrån antalet anställda är det möjligt att studera var i Sverige företagen har varit lokaliserade
och hur detta har förändrats över tid. I bilaga 4, 5 och 6 finns kartor som beskriver var de
anställda arbetade 1998, 2001 samt 2005. Företagens nuvarande adress har användes och i de
fall där det via årsredovisningarna har varit möjligt att finns att företagen har flyttat har detta
tagits med. Företagets registrerade adress kan används och då företagen är tämligen små
borde problem med att företaget är lokaliserat på flera orter vara minimal. En trend som går
att observera är att koncentrationen till Stockholm ökar. Koncentrationen har ökat från 28
procent 1998 till 65 procent 2005. Andelen i Göteborg, Norrköping och Umeå har däremot
minskat till 2005. Detta hänger ihop med nedgången av några av de större företagen runt
nedgången 2002 och 2003 samt att Digital Illusions flyttar sin verksamhet från Göteborg till
Stockholm. Utanför Stockholm är det bara Malmö och Uppsala som behåller en något större
andel över hela perioden.

Den internationella jämförelsen blir än svårare när det gäller antalet anställa i branschen. Den
irländska branschen uppskattas sysselsätta cirka 300 personer. Dock är det bara något över
hundra av dessa som är sysselsatta med utvecklingen av spelen. Majoriteten arbetar istället
med andra relaterade områden som så kallade ”lokalisering” av spel. 241 Detta innebär oftast
att text och ljud i spelet översätts. 242 Det enda andra land som har varit möjligt att finna
uppgifter från är Storbritannien. Uppskattningar pekar på att det 1999 var cirka 6000 personer
arbetar inom spelutveckling. 243 Skillnaderna kan tyckas mycket stora men Storbritannien har
en av de största spelindustrierna i världen och brukar räknas till den tredje största efter USA
och Japan.

I diagram 10 ser vi att förändringarna av antalet anställda i de olika jämförda branscherna i
Sverige i stort följer till utvecklingen av antalet företag. Spelbranschen har en hög men
241

Delaney et al. (2004) s. 2
I vissa fall kan även mindre delar av spelen ändras som kanske anses vara allt för kulturellt specifika och som
spelare i andra delar av världen inte skulle förstå. Till exempel ändras kanske en scen i ett japanskt spel för att
den refererar till något specifikt japanska kulturellt fenomen som spelare i USA inte kan relaterar till.
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fallande ökning. De tre branscherna visar alla en nedgång under mitten av perioden.
Filmbranschen har en nedgång som sträcker sig fyra år från 2000 för att sedan öka igen.

Programvarukonsultbranschen är intressant antalet anställda ökar med runt 20 procent årligen
1998-2001 och sedan minskar 2002 med över tio procent. Minskningen fortsätter även 2003
och 2004. Då branschen har det största antalet anställda, blir dessa förändringar ganska
drastiska; nästan 10 000 färre arbetade inom branschen 2002 i förhållande till året innan.
Detta visar på en konjunkturnedgång och är förmodligen det tydligaste beviset på ”ITbubblan” och hur intresset för branschen förändrades mycket snabbt.

Diagram 10. Förändringen för antalet anställda i procent för de tre branscherna i Sverige (1998-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3 samt www.ssd.scb.se

Diagram 11 visar på medelantalet anställda per företag för de tre branscherna. Den stora
skillnaden är att spelbranschen har ett betydligt högre antal anställda per företag än övriga
branscher. Under hela perioden har spelföretagen haft dubbelt så många anställda som de
övriga branscherna. Om vi utgår från att branschen är lika teknikintensiva indikerar detta att
spelbranschen är mycket arbetsintensiv.

Antalet anställda per företag har dock fallit något från den höga nivån 1999 till 2001. Det är
bland annat det stora antalet nya företag med få anställda som verkar skapa denna trend. Efter
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svackan för spelbranschen 2002 och 2003 verkar det dessutom som flera företag har dragit ner
på verksamheten eller att utvecklingen sker utan anställda. Ett exempel på detta är företaget
Massive Mobil Entertainment som i årsredovisningen 2001 skriver att de på grund av den
osäkra marknaden säger upp de anställda och lägger verksamheten på is tills möjligheterna för
mobilunderhållning blivit mer gynnsamma. 244

Att antalet anställda i spelbranschen ökade fram till 2000 för att sedan falla liknar utveckling
som de övriga branscherna har haft. Gemensamt för branscherna är således att antalet små
företag har ökat. Det beror förmodligen på att det blir vanligare med ensamföretagare som
arbetar med mindre projekt och möjligen arbetar som konsulter åt andra företag.

Diagram 11. Anställda per företag för de tre branscherna i Sverige (1997-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3 samt www.ssd.scb.se.

Resultatet i diagram 11 vore något förvånande om inte antalet mindre företag hade ökat. Som
vi har sett har den tekniska komplexiteten ökat konstant under perioden vilket rimligtvis borde
ha ökat antalet anställda per företag. Väljer man istället att studera de stora företagen blir ett
annat mönster tydligt (se diagram 12). Då värdena på antalet anställda är logaritmerade visar
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diagrammet tydligt den snabba ökningen av antalet anställda de större företagen har gjort.
Företag som Fatalist och Jadestore har de senare åren i studien expanderat mycket snabbt.

Diagram 12. Antalet anställda för de fyra företagen med flest anställda 2005. (1996-2005)
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Källa: Egna beräkningar, respektive företags årsredovisningar har används.

Att bara studera antalet anställda inom en bransch visar inte den underliggande strukturen.
Till exempel kan antalet anställda vara koncentrerad till ett fåtal mycket stora företag eller
utspridda över många små. Ett vanligt mått som används för att analysera koncentrationen i en
population är gini-koefficienten. Den vanligaste användningen av gini-koefficienten är att
analysera inkomstfördelningen, men den är också relevant att använda för koncentrationen av
antalet anställda eller nettoomsättningen i en bransch. Gini-koefficienten är baserad på
Lorenzkurvan som baseras på den kumulativa utvecklingen för variabeln som analyseras.
Gini-koefficienten beräknas med hjälp av ytan mellan Lorenzkurvan och en 45 gradig linje
som representerar den helt jämna fördelningen. Således blir en helt jämn fördelning i
populationen ett värde på 0 och den helt ojämna fördelningen ger en gini-kofficient på 1. En
låg gini-kofficient i en bransch betyder således att den består av många jämnt fördelade
enheter och ett värde nära ett skulle betyda att branschen var koncentrerad till ett fåtal stora
företag.
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I diagram 13 visas utvecklingen för gini-koefficientens med avseende på antal anställda i
spelbranschen från 1996. Fram till 2005 har koncentrationen i branschen ökat konstant från en
låg nivå. Den låga nivån i början av perioden beror på att det bara finns bara några företag och
alla har bara ett fåtal anställda. Då branschen har expanderat har det också inneburit en
koncentration. Ett fåtal företag växer och expanderar genom att anställa fler medan det finns
flera företag som är små, något som diagram 11 också indikerade. Ett exempel på detta är det
största företaget Digital Illusions som konstant har expanderat och har 2005 över 140
anställda vilket utgör mer än 20 procent av totala antalet anställda.

Diagram 13. Gini-koefficienten för antalet anställda i svenska spelbranschen (1996-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3.

Branschen har utvecklats mot en koncentrationsgrad som liknar den i många andra branscher,
(se tabell 2). De senaste åren har spelbranschen haft en gini-koefficient på något under 0,8
vilket är i paritet med flera av de andra liknade branscherna. Nivån ligger under starkt
koncentrerade branscher som tillverkningssektorn och transportsektorn. Den är dock högre än
en näringsgren som jordbrukssektorn, som består av många mindre enheter. Spelbranschen
har dock en liknade koncentration som inom de olika tjänstesektorerna i tabellen.
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Tabell 2 Gini-kofficientern för antal sysselsatta efter näringsgren år 2004

Näringsgren

GINI

Jordbruk, jakt och fiske
Tillverkning och dylikt
Byggverksamhet
Varuhandel, restaurangoch hotellrörelse
Transport och
kommunikation
Finansiell verks. och
företagstjänster
Utbildning, hälsovårdsjukvårds- o. pers.
tjänster
Källa: ITPS (2007)

0.57
0.88
0.72
0.74
0.85
0.78

0.78

En annan fråga gäller könsfördelningen bland de anställda i spelbranschen. Diagram 14 visar
utvecklingen av antalet kvinnor som arbetar i branschen. Utvecklingen liknar till viss del den
för branschen i stort förutom en större nedgång 2002 och 2003.

Diagram 14. Antalet kvinnliga anställda i den svenska branschen (1992-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3.
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Ser man på andelen kvinnorna i spelbranschen ligger den de senare åren runt cirka 7 till 10
procent (se diagram 15). 1995 får även i detta fall ses om ett speciellt fall då så få personer
arbetade i branschen totalt. Branschen har alltså under hela perioden en mycket ojämn
könsfördelning. Ett problem är att andelen inte säger något om fördelningen mellan olika
yrkesroller. Aggregerade siffror på branschnivå visar inte på den horisontella uppdelningen
som finns på många arbetsplatser. Inom de stora yrkeskategorierna i Sverige arbetar en stor
del av männen i inom branscher som bara en mindre andel kvinnor. 37 procent av männen
arbetar inom yrken med färre än tio procent kvinnor. 245

Diagram 15. Andelen kvinnligt anställda i svenska spelbranschen (1994-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3.

Androniki Panteli et al visar i en studie av datorbranschen i Storbritannien visade att det inom
branschen fanns en segregering av yrkesroller. 246 Några företag uppmärksammar att det finns
få kvinnor i branschen Digital Illusions skriver i årsredovisningen 1999:
”Spelbranschen är av tradition mansdominerad, det är tyvärr fortfarande få kvinnor inom de
kompetenser som krävs. För oss är det viktigt att försöka rekrytera kvinnor av många skäl. Vi är
övertygade om att kvinnor har en annan syn på datorspel, vilket skulle bidra till bättre och mer
originella produkter. Dessutom skapar en blandning av kvinnor och män en bättre social
stämning. Företaget har endast en kvinna anställd idag, vår ekonomi chef.” 247
245

Wahl (2004) s. 13
Panteli et al. (1999) p. 170-182
247
Digital Illusions årsredovisning 1999
246
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Digital Illusions intresse för att öka antalet kvinnor i företaget är möjlig att följa i de följande
årsredovisningarna. Där vis att det till viss del också finns en horisontell segregation. 2000
skriver företaget att det varit möjligt att rekrytera ytterligare två kvinnor, en
informationsansvarig och en grafiker. 248 2002 skriver man att allt fler kvinnor söker sig till
branschen och det blivit lättare att anställa kvinnor i verksamheten. Det verkar dock på
beskrivningen som de flesta kvinnor som anställs främst arbetar utanför själva produktionen
utan arbetar med information, personal, finansfrågor och i andra ledande befattningar. 249

En intressant variabel, som skulle kunna indikera att det finns en horisontell segregation, är att
se på storleken hos de företag kvinnor arbetar på. Diagram 16 visar medelstorleken på företag
med kvinnligt anställda samt medelstorleken totalt. Under hela perioden har kvinnorna i
branschen arbetet på större företag än den ”medelanställde”. Under perioden har också
skillnaden ökat och kvinnor återfinns i allt större grad på större företag. Kvinnorna inom
branschen arbetar alltså i större utsträckning på de större företagen.

Diagram 16. Anställda per företag (1997-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3.
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Digital Illusions årsredovisning 2000
Digital Illusions årsredovisning 2000
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5.3.1 Analys av arbetskraften i spelföretagen
Mellan 1999 och 2001 var branschen inne i en stark expansionsfas då antalet anställda inom
branschen numerärt ökade kraftigt. 2002 och 2003 uppvisar branschen en nedgång och antalet
anställda minskar med upp mot hundra anställda. Då det inte skedde någon nedgång i
försäljningen i USA som är den största markanden (se diagram 3 i kapitel 3.6) och inte heller i
Sverige så kommer nedgången från en allmän minskad efterfrågan. 250 Utveckling följer dock
den IT-branschens nedgång. Det verkar troligt att spelbranschen drabbades av den
lågkonjunktur som drabbade IT-sektorn i stort. Ett starkt intresse för ny teknik och vilja att
investera i företag, hade hjälpt spelföretagen att expandera men att det sedan blev svårare för
spelföretagen att finna investerare för finansiering av verksamheten. Detta skapar en situation
där flera företag minskar antalet anställda och några företag går i konkurs.

En annan förklaring till utvecklingen skulle kunna vara den tekniska förändringen. Eftersom
komplexiteten har ökat under hela perioden finns det inget som talar för att spelföretagen
gärna skulle vilja minska sin personalstyrka. Att utvecklingen går snabbt skapar snarare ett
konstant förändringstryck på företagen. För att tillverka högkvalitativa spel krävs att företagen
expanderar. När det gäller konsolerna skedde dock inget direkt teknikskifte runt
nedgångsåren. Under 2000 och 2001 introducerades generation konsoler med Xbox,
Gamecube och Playstation 2 och i slutet av 2004 och under 2005 lanserades Xbox 360,
Nintendo Wii och Playstation 3 spelskonsolen i den senaste av generation konsoler
introduktionen. Varje ny konsolgeneration innebär ett språng för den tekniska utvecklingen.
Möjligen hade en del av de svenska företagen svårt att följa med över det första tekniska
språnget och expandera i den utsträckningen som krävts inför den senaste. Det skulle kunna
resulterat i att företagen tappade konkurrenskraft och haft svårt att få nya utvecklingsprojekt.

Studeras den procentuella förändringen av antalet anställda inom branschen är det troligt att
denna inte kommer att kunna vara så hög som under perioden fram till 2001 med över 25
procents ökning. En kraftig ökning av antalet anställda skulle motverkas av att det skulle
uppstå problem som skulle hindra expansionen. Till exempel skulle antalet kvalificerade
potentiella nya anställda minskas, det skulle ske utträngning inom branschen. Ett företag som
Sim Bin skriver till exempel att de lyckats expandera tack vare UDS konkurs och att anställda
från Digital Illusions lade ner sin verksamhet i Göteborg och flyttade den till Stockholm. 251
250
251

ESA (2006) samt spelförsäljningen i Sverige 1998-2005 www.asgd.se
Simbin årsredovisning 2004
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Dessutom skulle det inom företagen kunna uppstå problem med en snabb ökning då detta
skulle ställa krav på stora organisationsförändringar. En utveckling som under de senaste åren
inom branschen på under tjugo procent är förmodligen rimlig. Detta skulle motsvara den
utvecklingen som IT-branschen hade under åren fram till 2001.

Något som är intressant är den höga personaltätheten i branschen. Spelbranschens produktion
kan tyckas likna jämförelse branschernas, men tydligen är företagsstrukturerna i många fall
olika. I spelbranschen finns det tydligen ett behov av större enheter. Den tekniska
komplexiteten och alla de olika arbetsområden till exempel behovet av programmerare och
grafiker, som krävs för att göra ett spel kan vara en av förklaringarna till de större enheterna.
Skillnaden skulle också kunna förklaras med att företagen i spelbranschen inte har
specialiserat sig i den utsträckning som de andra branscherna.

De större företagen har följt en väntad utveckling och också expanderat. Dock är det lite
paradoxalt att antalet anställda per företag verkar ha minskat något i spelbranschen. Detta
verkar delvis bero på att flera företag har väldigt få anställda eller ingen alls. Det förklara
förmodligen också av att branschen egentligen är indelad i företag som fokuserar på olika
typer av spel och plattformar. De många nya mindre företagen fokuserar förmodligen på
enklare datorspel, mobilspel eller webbspel som är tekniskt mindre avancerade och som
därför kräver mindre arbetsinsats.

Det finns ett par aspekter av materialet som gör att siffrorna på totala antalet anställda i
genomgången inte speglar den exakta nivån för antalet som arbetar i branschen. Materialet
utgår från aktiebolagens redovisning som bygger på antalet heltidsanställda på årsbasis. Om
det finns flera som deltidsarbetar, ses detta inte i materialet. Några av företagen som Massive
Entertainment och Digital Illusions är delar av större internationella koncerner. Inom
koncernerna flyttas folk mellan olika enheter, speciellt under perioder då en enhet är i slutet
av produktionen av ett spel, det därför inte helt säkert att alla personer som arbetar i Sverige
finns med i det svenska företagets redovisning.

Personer som arbetar på företag inom övriga bolagsformer finns inte heller representerade.
Denna grupp borde vara liten då dessa företag förmodligen i de flesta fall bedrivs som en
bisyssla. Vill man uppskatta antalet personer som arbetar med spelutveckling, är de
förmodligen något högre än det som materialet indikerar.
90

När det gäller könsfördelningen verkar det som om Wajcman verkar ha rätt när hon hävdar att
spelen utvecklas av män. 252 Det är egentligen inte konstigt att branschen har en så sned
fördelning som den är. De flesta yrken har en fördelning som inte kan anses jämn. Ulf
Mellström som har forskat om genus och teknik har visat att denna typ av datorteknik brukar
förknippas med maskulinitet, vore det nästa mer förvånande om föredelningen hade varit mer
jämnare. 253

Kvinnorna i branschen har de senaste åren i stor utsträckning har arbetat på större företag.
Detta indikerar att det är lättare för kvinnor att få anställning på större företag. Det skulle
också kunna tyda på att det finns en horisontell segregation inom branschen. Upp till en nivå
drivs företagen av mindre enheter där ägandet och de anställda förmodligen är nära knutna till
varandra och arbetsuppgifterna inte helt avgränsade. Möjligen är det så att när företagen blir
större, ökar behovet av olika typer av yrkesgrupper som är mer inriktade på specifika
uppgifter. Det skulle kunna finnas ett behov av anställda som arbetar med till exempel
ekonomi och kommunikation. Möjligen skulle det kunna vara så att det är inom denna typ av
tjänster som kvinnor arbetar. 254 Det skulle också kunna vara så att de mindre enheterna är
uppbyggda av mindre kompisgäng där kvinnor i mindre utsträckning har tillträda. I sådana
grupper sköt förmodligen rekryteringen genom att bekanta anställd eller visa informella
kontakter. De tidiga företagen verkar ha varit uppbyggda på detta sätt och det är möjligt att
det lever kvar i företagens tidiga stadier.

5.4 Företagens ekonomiska utveckling
Det finns flera mått som visar och indikerar hur en bransch har utvecklats ekonomiskt. Ett av
de mer grundläggande är nettoomsättningen. I diagram 17 redovisas att branschens
nettoomsättning utvecklas från nära noll till nästan 600 miljoner på något över tio år.
Utvecklingen för nettoomsättningen är inte helt olik den som visats ovan för utvecklingen av
antal företag i branschen. Nettoomsättningen skiljer sig dock från utvecklingen av antalet
anställda då omsättningen inte sjunker på samma sätt som antalet anställda under krisåren
2002 och 2003, utan fortsätter att öka om än i lägre takt mellan 2002 och 2004. Avmattningen
påverkas naturligtvis även här i stor utsträckning av att några av företagen går i konkurs.
Dock fortsätter övriga företag att expandera så att ökningen fortsätter.
252

Wajcman (1991) s. 154
Mellström (1999) s. 38f
254
Inom IT-sektorn har ett sådant mönster men olika arbetsuppgifter observerats. Se Panteli (1999) samt
Gunnarsson (2006) s. 225f.
253
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Diagram 17. Den svenska branschen nettoomsättning i rörliga priser (1993-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3.

Förändringen av nettoomsättningen mellan spelbranschen och de två jämförande branscherna
(se diagram 18) ser relativt olika ut. Omsättning för spelbranschen har en fallande ökning
fram till 2003 då den var nere på tre procent. Efter de dåliga åren ökar omsättningen igen med
över tio procent. Filmbranschen har en stadig utveckling på några procent varje år utom 1998
och 2005 då branschen expanderar med över tio procent. Programvarukonsultbranschen visar
liknande tendens som i tidigare jämförelser men en stark utveckling fram till 2002 då
omsättningen faller med närmare 20 procent.
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Diagram 18. Nettoomsättningens förändring i procent för de tre branscherna i Sverige (1998-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3 samt www.ssd.scb.se.

Gini-koefficienten för nettoomsättningen i diagram 19 visar att koncentrationen i
spelbranschen har ökat snabbt från 1997 fram till 2003 då utvecklingen planade ut vid en nivå
på 0,84. Branschens nettoomsättning har alltså kommit att koncentreras till ett mindre antal
företag. Jämfört med gini-koefficienten för antalet anställda i diagram 8 har koncentrationen
varit högre i branschen relaterat till nettoomsättningen över hela perioden. Att
koncentrationsgraden har ökat är något som företagen uppfattar, företaget Legendo i Göteborg
skriver om detta 2003 och påpekar att endast ett fåtal stora speltillverkare kontrollerar större
delen av marknaden och att situationen liknar den i andra nöjesindustrier. 255

255

Legendo årsredovisning 2003
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Diagram 19. Gini-koefficienten för nettoomsättningen i svenska spelbranschen (1996-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3.

I diagram 20 visas utvecklingen för nettoomsättning per anställd för de tre branscherna. Detta
mått kan användas som en indikator på produktiviteten inom de olika branscherna. Denna
variabel påverkas dock kraftigt av hur arbetsintensiv en bransch är. En arbetsintensiv bransch
kan få en lägre nivå än en teknikintensiv bransch med hög automatiseringsgrad.

Alla branscher visar en ökande nettoomsättning per anställd även om programvarukonsulterna
har några år mellan 1998 och 2001 med stillastående utveckling. Jämfört men de två andra
branscherna blir det klart att spelbranschen genererar en mycket lägre omsättning per anställd.
Detta är tydligt framförallt jämfört med filmbranschen då spelföretagen har över en miljon
lägre omsättning per anställd. Detta skulle kunna indikera att spelbranschen är en i jämförelse
ganska lågproduktiv bransch där varje anställd i branschen producerar relativt lite per år.

Materialet avslöjar att de större företagen också har en högre omsättning per anställd, något
som gini-koefficienten egentligen redan antytt. Ett företag som Digital Illusions har en
omsättning per anställd på mellan 1,3 miljon och 2,4 miljoner de senaste åren.

94

Diagram 20. Nettoomsättning per anställda för de tre branscherna i Sverige (1995-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3 samt www.ssd.scb.se.

Diagram 21 ger en överblick över spelbranschens resultat efter finansiella poster. Från en liten
vinst mellan 1993 och 1996 faller resultatet till en förlust på över 170 miljoner kronor 2001.
Efter bottenåret förbättras resultaten men branschen går fortfarande med förlust. De övriga
branscherna

är

inte

representerade

i

diagrammet

men
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på

programvarukonsultbranschen visar även den ett negativt resultat mellan 2000 och 2003.
Filmbranschen har en mer stadig utveckling och genererar vinst varje år.
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Diagram 21. Resultat efter finansiella poster för svenska branschen (1993-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3.

Som illustrerades av diagram 22 har spelbranschen i väldigt liten utsträckning kunnat
generera vinster och visar under en längre period en negativ utveckling. Ser man i materialet
visar det sig att förlusterna är fördelade över ett stort antal företag. Mellan 1998 och 2003 har
en majoritet av antalet företag ett negativt resultat efter finansiella poster.

Ser man på utvecklingen för sex av de större företagen visar det att utvecklingen är något
ojämn (se diagram 17). Resultatet för flera av företagen verkar vara ganska instabilt och det
kan skifta på upp mot 20 miljoner kronor från ett år till ett annat. Denna ryckiga utveckling
påverkas av om företaget har färdigställt ett framgångsrikt spel eller inte. Ett år då inget spel
lanserats kan det uppstå en förlust, Massive Entertainment förklarar sitt dåliga resultat 2005
med att företaget inte fått några royaltyintäkter under året. 256 Bara två företag, Digital
Illusions (DICE) och Massive Entertainment har under hela perioden uppnått en vinst över 10
miljoner.

256

Massive Entertainment årsredovisning 2005
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Diagram 22. Resultat efter finansiella poster för sex största svenska spelföretagen (1995-2005)
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Källa: Egna beräkningar, respektiver företags årsredovisningar har används.

Diagram 23 visar utvecklingen av nyckeltalet avkastning på eget kapital. Avkastning på eget
kapital visar företagets avkastning på ägarnas investerade pengar. Detta mått bör jämföras
med andra avkastningsmöjligheter som till exemplet bankräntan, den avkastning som en
investerare kan få av en bank. Avkastningen på eget kapital beräknas som procenten av
resultatet efter finansiella intäkter dividerat med justerat eget kapital.

Spelbranschen uppvisar en negativ avkastning på eget kapital under perioden utom 1996 då
den uppvisar en positiv avkastning på något över 25 procent. Mellan 1997 och 2003 har den
negativ avkastning, mindre än minus 20 procent, 2002 sticker dock ut som ett år men mycket
låg avkastning - en negativ avkastning på över 80 procent. I jämförelse har filmbranschen
levererat en konstant avkastning. Programvarukonsultbranschen har en avkastning på över 20
procent till 1999 för att sedan ha negativ avkastning fram till 2003 för att sedan leverera en
avkastning på över 15 procent igen 2004.
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Diagram 23. Avkastning på eget kapital för de tre branscherna i Sverige (1995-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3 samt www.ssd.scb.se.

Ett annat viktigt nyckeltal att analysera är soliditeten. Soliditeten är procenten av det justerade
egna kapitalet dividerat med balansomslutningen. Detta visar på hur mycket av företagets
totala tillgångar som har finansierats med det egna kapitalet. Detta indikerar alltså hur stor del
av verksamheten som finansierats av de egna tillgångarna i form av aktiekapital till skillnad
från lån som är tagna från till exempel banker. En hög soliditet indikerar stabilitet och
företagets förmåga att överleva tillfälliga nedgångar. 257

Diagram 24 visar att spelbranschen har haft en soliditet på runt eller över 50 procent i stort
sett under hela perioden. Det är bara 1996 och 2005 som den uppvisar en soliditet på mycket
lägre nivåer. Jämfört med de andra branscherna har spelbranschen en betydligt högre soliditet
under perioden 1997 till 2004.

257

Nilsson et al. (2002) s. 153
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Diagram 24. Soliditet för de tre branscherna i Sverige (1996-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3 www.ssd.scb.se.

Ett tredje nyckeltal är likviditeten som beskriver risken för att företagen skall hamna i kris.
Likviditeten indikerar företagets betalningsförmåga och den möjligheten företaget har att
betala

de

kortfristiga

skulderna.

Nyckeltalet

beräknas

som

summan

av

omsättningstillgångarna minus varulagret delat med de kortfristiga skulderna. En regel är att
ett företag bör ha en likviditet på minst hundra procent för att inte vara i riskzonen för att inte
ha möjlighet att betala sina skulder.

Spelbranschen har under hela perioden, förutom första året, en likviditet på över hundra
procent om än varierande, se diagram 25. Detta indikerar att det inte har funnits några större
problem med likviditeten inom branschen. Programvarukonsultbranschen har haft en hög
soliditet om än fallande. Filmbranschen har låg något under hundra procent 1997 och 1998
men sedan över.
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Diagram 25. Kassalikviditeten för de tre branscherna (1996-2005)
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Källa: Egna beräkningar, bilaga 3 samt www.ssd.scb.se.

5.5 Analys av den ekonomiska utvecklingen
Studerar man nettoomsättningen blir det tydligt att spelbranschen är en mindre näring.
Branschens omsättning 2005 var något över 600 miljoner. Spelbranschens ekonomiska
expansion verkar till viss del följa de två andra branscherna med en stark utveckling fram till
2001 och därefter en liten svacka med svagare utveckling för att sedan utvecklas starkare igen
de sista åren i undersökningen. Spelbranschens omsättning uppvisar trots allt en ökning och
påverkar

i
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i
i
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nettoomsättningen. Den starka nedgång som sågs i antalet anställda syns inte i
nettoomsättningen för spelbranschen. Trots att antalet anställda minskar med 10 procent ökar
nettoomsättningen med 3 procent.

Även branschens koncentration i förhållande till nettoomsättningen har ökat under perioden.
Då företagen konkurrerar på den internationella marknaden finns det inga hinder som skyddar
befintliga företag. Eftersom koncentrationen har ökat till en hög nivå visar detta att det finns
fördelar med större enheter inom spelbranschen. Ett bevis på detta kan vara att
koncentrationen har varit högre i relation till nettoomsättningen än i relation till antalet
anställda. De större företagen har större marknadsandel än de har sysselsättningsandel. Det
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indikerar att det kan finnas skalfördelar och möjlighet till ytterligare konsolidering inom
branschen. Stora företag har fördelar som gör att dessa genererar större omsättning per
anställd vilket visar att det finns ytterligare möjligheter för effektiviseringar inom branschen
genom att skapa större enheter.

Nettoomsättningen per anställd ökar under hela perioden, vilket också görs inom de andra
branscherna, förutom programvarukonsulterna som under perioden 1998 till 2003 har en
stagnerande utveckling. En utveckling där olika typer av effektiviseringsåtgärder kan införas,
till exempel genom att ny teknik, borde göra att de flesta branscher kan uppvisa en ökning
över tid. Anmärkningsvärt är att företagen i spelbranschen har så mycket lägre
nettoomsättning per anställd än de andra liknande branscherna. Framför allt jämfört med
filmbranschen har spelföretagen över en miljon lägre omsättning per anställd över hela
perioden. Detta är överraskande stor skillnad och uppenbarligen finns det skillnader mellan
strukturen i branscherna och deras produktion. Perioden 1996 till 2001 då spelbranschen har
en omsättning som är under 600 tusen per anställd. Dessa år borde det vara tveksamt om de
anställda genererade tillräckligt med intäkter för att täcka företagets omkostnader för de
anställda. Detta visar också på hur arbetsintensiv branschen är då de låga intäkterna rimligtvis
bara kan täcka arbetskostnader och inte några andra investeringar.

När det gäller resultatet har spelbranschen inte lyckats generera några egentliga vinster och
avkastningen på det egna kapitalet har varit negativt under i stort sett hela perioden. Det är
anmärkningsvärt att branschen har en så lång period av förluster. Investerare borde inte vara
imponerade av att branschen genererar en negativ avkastning på kapital. Branschen och flera
företag i spelbranschen har dock långa perioder med negativa resultat. Möjligen skulle en
investerare kunna acceptera en kort period av initial negativ avkastning om det finns
möjlighet till större framtida avkastning. Förmodligen spelar tron på branschen in och gör att
företagen kan överleva och få nytt kapital. I vissa branscher drivs företagarna inte heller alltid
av vinstintressen något som företagsekonomen Jan Bodin har visat i sin studie av småföretag
inom flygindustrin. Dessa företag drivs av entusiaster som verkligen är intresserade av att
utveckla produkten vilket gör att ekonomin kommer i andra hand. Bodin menar till exempel
att det finns ett stort fokus på produktutvecklingen bland företagarna vilket gör att de har svårt
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att avsluta projekten. 258 Möjligen skulle ett sådant fokus kunna finnas inom en del företag
inom spelbranschen.

En mer drastisk analys skulle kunna vara att det helt enkelt är mycket svårt att få lönsamhet i
spelutvecklingen. Företagen har en låg omsättning per anställd och många företag har
problem med att få verksamheten att ge vinst. Det är ytterst få företag som har kunnat
generera några större vinster och även de större företagen har kraftigt varierande resultat. Det
kan vara så att företagen i branschen måste över en tämligen hög tröskel för att kunna etablera
sig på den internationella arenan vilket kan garantera ett jämnare inflöde av kontrakt och nya
uppdrag. De två företagen som har haft de största vinsterna Digital Illusions och Massive
Entertainment, har båda haft internationella framgångar men Battlefield och Ground Control.
Båda företagen har dock blivit uppköpta av internationella förlag, Electronic Arts har köpt
Digital Illusions och Vivendi har köpt Massive Entertainment. För dessa företag skapar det
naturligtvis en trygg situation där företagen kan räkna med utvecklingskontrakt, något andra
spelutvecklare inte kan göra utan de riskerar alltid att stå utan kontakt.

Det kan också vara så att den snabba tekniska utvecklingen i branschen gör att det är svårt för
företagen att skapa en vinstmarginal då de måste anpassa sig efter de ständigt förändrade
kraven. Detta antagande stöds av Patrick Söderlund från företaget Digital Illusions som säger:
”Att klara övergången till morgondagens konsoler kräver mycket stora resurser, och jag tror
tyvärr att vi kommer att se fortsatta lönsamhetsproblem för många i branschen” 259

Soliditeten är en viktig variabel då den används som ett komplement till avkastningen på eget
kapital då avkastningen kan påverkas av det upplånade kapitalet. När det gäller spelbranschen
är soliditeten hög och det upplånade kapitalet litet. Detta visar på att det finns en stabilitet hos
företagen och att riskerna med kortsiktiga förluster är små. En hög soliditet behöver inte
nödvändigtvis vara ett positivt tecken då det kan indikera att företagen i branschen har haft
svårt att få andra typer av kapital vilket kan vara problematiskt. Generellt brukar
soliditetsmålet vara runt 30-40 procent vilket är i paritet med soliditeten för de två andra
branscherna i studien. 260

258

Bodin (2000)
Dahlin & Ryberg (2004)
260
Nilsson et al. (2002) s. 153.
259
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6 Sammanfattning och slutdiskussion
Denna licentiatuppsats skall ses som första delen av arbetet med en doktorsavhandling. Då det
finns lite skrivet om svenska branschen har detta arbete främst varit inriktat på att teckna en
bakgrund och en översikt över den internationella och svenska branschen. För att få en
överblick över svenska spelbranschen valde jag att genomföra en översiktlig deskriptiv studie,
just för att få en förståelse för den svenska utvecklingen. Att identifiera aktörer, som varit
aktiva inom branschen, var också ett viktigt första steg för att kunna gå vidare med arbetet om
spelbranschen.

Då frågeställningarna är deskriptiva och de redan i stort har besvarats i kapitel 3-5, kommer
jag inte här att repetera beskrivningarna av utvecklingen utan bara kort sammanfatta de
viktigaste dragen, där fokus kommer att ligga på den svenska utvecklingen.

Del 6.1 kommer att ge en övergripande sammanfattning av spelbranschens utveckling samt
även poängtera några av de intressanta dragen hos den svenska branschens utveckling. Sista
delen 6.2 kommer att behandla de olika möjligheterna inför det fortsatta arbetet med
avhandlingen.

6.1 Den svenska spelbranschen
Drömmen om att skapa spelmaskiner, som är värdiga motståndare till människan, har funnits
länge. Det var först på 1940- och 1950-talet med de första datorerna, som det blev möjligt för
personer med tillgång till datorer att utveckla olika typer av spel. Sverige är inget undantag.
Det har skapats datorspel i Sverige så länge som det har funnits datorer i Sverige.

I USA växte en spelindustri fram under 1970-talet. Olika hemelektronikföretag utvecklade
olika spel så som arkadspel och hemmakonsoler. Utvecklingen av utbytbara kassetter gjorde
det möjligt för nya aktörer utanför hårdvaruföretagen att etablera sig och börja utveckla spel.
När persondatorerna introducerades i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet kom
barriärerna för dem som ville etablera sig att praktiskt taget försvinna. Spelindustrin i USA
gick in i en kris runt 1982 och Japanska företag tog över initiativet vad det gällde
konsolutvecklingen.
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Den ökade tillgången till datorer på 1980-talet var helt avgörande för att det skulle växa fram
en spelindustri i Sverige. I Sverige saknades en större hemelektronikindustri som satsat på att
utveckla spel. Jämfört med USA och Storbritannien dröjde det dock ett antal år innan företag
etablerades. Därför påverkades egentligen inte den svenska industrin av kraschen i USA. De
som under 1980-talet utvecklade spel var ofta tonåringar. Även om de inte var tillräckligt
intresserade och drivna för att starta egna företag, fick en grupp av dessa ungdomar arbete i
Storbritannien där det fanns företag som var intresserade av svenskarnas spel. Enstaka företag
etablerades mot slutet av 1980-talet men det är först på 1990-talet som formeringen av en
svensk bransch skedde och ett antal formella företag etablerades. Den stora marknaden för
spel har från 1980-talet varit konsolspelen, en marknad som dominerats av den japanska
industrin. De tidiga svenska företagen verkar inte ha varit inriktade emot denna marknad utan
utvecklade datorspel. Då var datortekniken fri och det behövdes inte kontrakt med
hårdvarutillverkaren för att släppa spelen.

Den svenska branschen gick in i en expansionsfas från slutet av 1990-talet. Både antalet
företag, antalet anställda och storleken på omsättningen ökade. 1990-talet var en period med
en teknisk utveckling inom flera områden. Ökad grafisk kapacitet, ny större lagringskapacitet
och en expansion av Internetanvändandet gjorde det möjligt för företagen att skapa nya typer
av spelupplevelser.

Under 2002 och 2003 verkar den svenska branschen gått igenom en kris då ett par företag
försvinner och framförallt minskade antalet anställda. Nedgången verkade inte speglas i
minskad försäljning och nedgången kom inte i direkt anslutningen till något teknikskifte. Det
verkar snarare vara så att spelbranschen påverkades av en allmän nedgång i ekonomin och att
det finns företag som inte klarade nedgången. Främst verkar spelutvecklingsbranschen ha följt
utvecklingen för IT-sektorn. Branschen hade liknande produkter och attraherade förmodligen
samma typ av investerare. Expansionen under åren runt millenniumskiftet kan förmodligen
kopplas till intresset för IT-branschen vilket skapade en situation som även spelföretagen
kunde dra nytta av. Vissa företag kunde inte leverera överskott och försvann då intresset för
IT-sektorn minskade. De senaste åren har branschen fortsatt att expandera och antalet
anställda har ökat igen.

Spelbranschen uppvisar tecken att på flera plan följa andra branschers mönster. Branschen har
bland annat kommit att koncentreras och har idag samma koncentrationsgrad som andra
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branscher. Branschen består av ett stort företag, några medelstora och sedan en mängd mindre
aktörer. Digital Illusions är det absolut störta företaget med runt 150 anställda 2005. Det finns
en rad mellanstora aktörer som Fatalist, Grin, Jadestone, Massive Entertainment, Starbreeze
och Synergenix företag som har 30 till 60 anställda. Utöver dessa finns en mängd mindre
företag. Även vad det gäller den rumsliga lokaliseringen har det skett en koncentration och ser
man på utvecklingen för de större företagen är det idag bara Massive som inte är lokaliserat
till Stockholm.

En intressant aspekt är hastigheten med vilken flera av de större företagen har expanderat.
Denna ökning är ett tecken på den tekniska utvecklingen och effekterna av Moores lag. Spel i
sig är förmodligen ett av de bästa visuella exemplen på Moores lag. Spelen har utvecklats från
ett par streck på ett oscilloskop till nära fotorealistiska miljöer, där många människor kan
interagera samtidigt. För att följa med utvecklingen och konstruera dessa allt mer komplexa
spel krävs större utvecklingsprojekt vilket innebär fler anställda. Att vissa företag expanderat
så snabbt är ett bevis på att det finns företag som försöker arbeta med de specifika möjligheter
som Moores lag skapar.

En annan väntad aspekt är att branschen i mycket stor utsträckning är könssegregerad. Många
branscher är segregerade, speciellt de som är inriktade på teknikutveckling. Spelbranschen
uppstod under 1980-talet i en kultur, som verkar ha dominerats till stor del av unga män.
Dessutom verkar det finnas en segregering på arbetsplatserna där de få kvinnorna i stor
utsträckning inte arbetar med egentlig spelutveckling utan har andra funktioner. Om vi
eftersträvar ett jämställt samhälle och spelen är ett viktigt media, måste detta uppfattas som
problematiskt.

Problemet är naturligtvis en del av ett större strukturellt problem men behöver adresseras i
förhållande till spelutvecklingen. Möjligen är det speciellt problematiskt då medel fördelas till
branschen i form av kulturstöd, vilket gör det till något som behöver diskuteras och
problematiseras. Om spelen skall subventioneras med allmänna medel, behöver det diskuteras
vems kultur det är som skildras i spelen och för vem de skapas. Spelbranschen liknar
filmbranschen och inom denna har det förts en livlig debatt om genusfrågor och frågan har
behandlats i olika forum. 261

261

Läs Svenska Filminstitutets (2005) s. 7 och 14
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Något som är mer förvånade är den dåliga vinst som visas upp. Branschen har uppvisat
förluster sedan 1997 och en stor andel av företagen går med förlust. Det vekar alltså som det
kan vara svårt att generera vinster för spelföretagen. Det är problematiskt att en bransch har
svårt att generera vinster över en längre tid utan att uppvisa positivt resultat. Ägare och
investerare borde rimligen inte acceptera att företag under flera år inte genererar någon vinst.

Det finns flera tänkbara anledningar till viljan att acceptera förluster. Enligt branschlivscykeln
(se kapitel 1.2) är en logisk följd i en expansionsfas att konkurrensen ökar och att vissa
företag slås ut. Detta skulle kunna vara en del av förklaringen till att branschen uppvisar
sådana svaga resultat. Ser man på varför företag ändå etablerar sig utifrån Schumpeters
modell om etablering (se kapitel 1.2) så är det vinsterna, som entreprenörerna skapar, som
lockar nya företag till branschen. När det gäller spelbranschen kan inte detta vara sant då en
etablering rimligen inte kan motiveras av de stora vinsterna, i alla fall inte de i den svenska
miljön. Utifrån detta är det alltså möjligt att anta att det finns andra motiv än just de vinster
som branschen verkar generera. Jag tror att det finns två anledningar till varför företag
etableras och varför de fortsätter att bedriva sin verksamhet trots förluster. Det ena skulle
kunna vara tron på branschen. Det finns en tro på branschens potential och för företagen
skulle detta kunna innebära framtida vinster. Detta skulle i så fall innebära att ägarna var
beredda att accepterar några förlustår, för att sedan kunna få tillbaka genom stora vinster i
framtiden. En annan möjlighet vore att utgå från att företagen drivs av andra intressen än just
vinst. Som Jan Bodin (se kapitel 5.5) visat finns det sådana entusiastisk drivna industrier, där
man fokuserar på andra aspekter. Det är troligt att det finns sådana fall i den svenska
spelbranschen. Säkerligen finns det företag vars ägare främst är intresserade av utvecklingen
av spel, kanske mest troligt bland de mindre företagen. Dessa skulle kunna drivas av personer,
som brinner för de olika projekten, men att det inte alltid går att omsätta entusiasmen till
ekonomisk framgång. Detta kan vara problematiskt och kan naturligtvis leda till att företagen
får stora ekonomiska problem.

6.2 Mot en doktorsavhandling
Att starta avhandlingsarbetet med en kartläggning av den svenska branschen har givit en
förståelse för branschens utveckling och genererat material, som underlättar det fortsatta
arbetet med att studera drivkrafterna bakom spelbranschen utveckling.
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Att göra en övergripande studie utifrån en induktiv ansats har dessutom en fördel då det är
möjligt att inrikta det fortsatta arbetet i olika riktningar. Det är fortfarande möjligt att välja att
arbeta med lite olika metoder eller att fokusera på någon speciell aspekt av spelbranschens
utveckling. Det är också möjligt att välja olika teoretiska inramningar för avhandlingsarbetet.

Syftet med avhandlingsarbetet är att studera hur spelbranschen utvecklats. Det är bara delvis
möjligt att uppfylla utifrån det material som har använts här. För att få en djupare och mer
fullständig förståelse av företagens utveckling, samt hur de hanterar den tekniska
utvecklingen, behövs annat material och metoder. Kartläggningarna av branschen gör det
dock möjligt att välja olika vägar framåt mot avhandlingen. Det vore till viss del möjligt att
fortsätta och gå något djupare in i det mer kvantitativa materialet. Det går att fördjupa
studierna kring branschens lokalisering och det vore även möjligt att fortsätta med analyser av
till exempel ägandestrukturen kring företagen. Den stora fördelen med kartläggningen är dock
att den underlättar ett fortsatt arbete med olika typer av mer kvalitativa metoder som enkäter
eller intervjuer. Med branschen inringad är det lättare att göra utskick och det är dessutom lätt
att göra olika typer av urval.

Något som vore givande, utifrån att spelbranschen är en så pass ung bransch, vore att använda
intervjuer som källa. De, som arbetat inom branschen, var tämligen unga när de startade
företagen och de flesta är idag inte äldre än runt 40 år. Här ligger en annan styrka med den
kartläggningen då den underlättar möjligheten att göra ett bra urval. Företagen varierar till
exempel i storlek och utvecklingen ser mycket olika ut. Hade till exempel företagens storlek
varit normalfördelad hade det varit möjligt att slumpvis välja ett antal företag. Nu består
branschen av ett fåtal stora företag, några medelstora och många små. Det är därför möjligt att
välja ut den typ av företag som kommer att vara intressant att studera. Det blir också möjligt
att välja ut företag ur olika egenskaper till exempel de som har gått i konkurs, har haft
problem att skapa vinster eller de med låg andel kvinnor anställda.

Det fortsatta arbetet kommer att inriktas på studier av drivkrafterna bakom spelbranschens
utveckling, men det finns flera intressanta inriktningar på studien som vore möjlig. Fokus
kommer dock att ligga på hur spelbranschen växer fram samt den tekniska utvecklingen. Stor
del av bakgrunden för denna studie är redan gjord i detta arbete. Det fortsatta arbetet kommer
att studera utvecklingen utifrån den snabba utvecklingen enligt Moores lag. De företag som är
intressanta att studera och som verkar driva den tekniska utvecklingen är de företag som
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expanderat kraftigt och borde vara de som försöker följa med den tekniska utvecklingen. Det
blir då intressanta att studera hur de hanterar tekniken och en konstant ökning av de tekniska
möjligheterna. För spelutvecklingsföretagen är den tekniska utvecklingen också nära
sammankopplad till humankapital, då de egentligen inte investerar i ny teknik utan i personal,
som är förutsättningen för att spelen utvecklas. I det fortsatta arbetet kommer fördjupade
studier av de anställda och hur kunskap hanteras i företagen vara intressant.

De mindre företagens strategier skulle också kunna vara intressant att studera, då de enligt
logiken borde ha små chanser att ta sig an större spelprojekt. Det är inte troligt att ett företag
med fem anställda kan utveckla ett framgångsrikt spel som World of Warcraft eller ens kunna
konkurrera på samma villkor som de stora företagen. Hur barriärerna för de som vill etablera
sig i branschen har sett ut och förändrats blir därför intressant att studera.

En annan intressant inriktning, med tanke på att branschen uppvisar några särskilt intressanta
drag, vore en komparativ studie mellan två länder. En komparativ studie skulle kunna ge en
överblick över specifika skillnader i utvecklingen. Möjligheterna att göra en sådan studie till
avhandlingen hänger dock samman med tillgängliga resurser. En komparativ studie kräver
stora resurser i form av tid och pengar för att kunna genomföras. Det verkar inte finnas några
studier idag som går att använda för att genomföra komparationen. Det vore i sådant fall
intressant med en översikt över branschens utveckling i det andra landet, samt ett något
mindre antal intervjuer med ett urval av företag i de båda länderna. Det finns många länder,
som skulle kunna vara intressanta, att ställa mot den svenska. I en komparation får man
bedöma vilka länder som bör jämföras utifrån fokus. Det är fullt möjligt att jämföra
utvecklingen mellan två länder som kan antas ha någorlunda liknande förhållanden eller
mellan de som har helt olika. Ett europeiskt land vore ett exempel på det första och ett av de
större länder som USA eller Japan vore ett exempel på det senare.

Ett av områdena som vore möjligt att studera ytterligare är spelbranschens rumsliga
organisering. Den korta översikt, som gjordes över antalet anställdas förändring, visade en
koncentration till Stockholm - ett intressant mönster som vore möjligt att studera vidare.
Teoretiskt finns det flera olika utgångspunkter som vore intressanta att använda vid studier av
lokaliseringen. När det gäller företagens tendens att bilda agglomerationer på vissa platser
skriver Michael E. Porter om fem fördelar som närheten till: kunder, underleverantörer,
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arbetsmarknad, finansiering och konkurrenter. 262 När det gäller lokaliseringen till storstäder
skulle det möjligen vara så att Richard Floridas teorier om vissa storstäders dragningskraft för
kreativa grupper, är intressanta att använda. 263

När det gäller branschens förhållande till teknikutvecklingen kan Schumpeters begrepp
skapande förstörelse vara ett intressant begrepp att studera närmare i avhandlingen. Tekniken
i form av Moores lag fungerar som en kapitalförstörare och skapar en förändringskraft för
spelindustrin. För spelutvecklarna har teknikutvecklingen en central roll. Spelbranschen har
dock en speciell position, då det inte är tekniken i sig som är viktigaste enheten för ett företag
utan de anställda. Företagen måste göra ett val om vilken plattform som man skall välja att
utveckla spel för. Då utvecklingstiden är flera år måste ett sådant val göras i förväg.

Det är också intressant att se hur företagen hanterat expansionen. Att se hur de har expanderat
både organiskt och genom uppköp kommer att vara intressant att studera. När det gäller
uppköpen finns det resursbaserade teorier om vilka typer av uppköp som är mest gynnsamma.
Till exempel har det diskuterats att de uppköp som har störst chans att lyckas är de där
företagen har kompletterade förmågor och resurser. 264

Ett annat teoretiskt fält som möjligen skulle kunna vara intressant inför det fortsatta arbetet
vore att studera företagsstyrningen. Företagen utvecklas från mindre grupp unga killar till att
blir stora internationella företag och frågan är hur denna utveckling har hanterats i företagen.
Företag, som startat som hobbyföretag - hur har övergången skett till företagsmodeller med
fler ägare och i vissa fall också utländska ägare? Någon form av företagsstyrningsteori skulle
säkert kunna användas för att analysera utvecklingen. Möjligen skulle någon ”stakeholderteori” kunna användas då det finns intressen utöver ägare och anställda, som påverkar
företagets verksamhet. Till exempel har spelförlagen ett stort intresse i företagens utveckling.
De olika aktörerna har olika intressen vilket förmodligen skapar konflikter och slitningar
inom företaget.

Det finns flera teoretiska områden som kan vara värda att studera närmare för att förstå
genusordningen i spelbranschen. I boken ”Gender inclusive game design” diskuterar Sheri
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Graner Ray om varför företagen verkar ha problem med att finna kvinnliga spelutvecklare.
Författaren menar att orsaken till detta bör sökas i flera faktorer bland annat i inriktningen på
produkterna och fel på arbetsmiljön. 265 För att förstå de hinder som finns måste förmodligen
teorier om genuskonstruktionen i relation till teknik användas men även teorier om
genusordningen i arbetsmiljöer. Detta skulle kunna användas för att förstå hur det segregerade
systemet reproduceras inom spelbranschen. Arbetsmiljön kan vara något som även i ett större
sammanhang är intressant att studera då ett av problemen kanske framför allt gäller arbetstider
och övertidsarbete. 266

Något som har blivit tydligt under arbetets gång är relevansen i att analysera och tala om en
svensk bransch. Kanske vore det intressant att försöka problematisera denna indelning i det
fortsatta

arbetet.

Inom

ekonomisk

historia

diskuteras

internationaliseringen

(eller

globaliseringen) av ekonomin som har vuxit fram sedan 1970-talet. Detta är något som är
synligt även inom spelbranschen ända från början på 1980-talet. Det är internationella förlag
som publicerar och äger rättigheterna till de ”svenska spelen” och i flera fall har förlagen
också köpt upp de svenska utvecklarna. Några av de stora företagen har också köpt
spelutvecklare utomlands. På senare år har svenska företag kommit att utlokalisera produktion
till låglöneländer i Östeuropa och Asien. 267 Under tiden, som jag har studerat branschen, har
jag stött på tron på svenska företagens framgångar och att svenska företag tillverkar speciellt
tekniskt avancerade spel. Framgången har analyserats i detta arbete och när det gäller frågan
om de svenska spelen är avancerade, krävs det en helt annan studie. Med tanke på branschens
struktur, tror jag att detta kan vara ett felaktigt och allt för nationalistiskt sätt att se på
branschen. Det vore kanske lämpligare att se de internationella eller globala system som
företagen ingår i.

Det kan alltså konstateras att det finns flera överväganden inför det fortsatta arbetet och att
detta inte markerar slutet på mitt arbete utan bara en bit på vägen. Jag hoppas dock att denna
studie om spelbranschen ökar kunskapen och förståelsen för framväxten av den svenska
branschen men även hur branschen fungerar och utvecklas på det internationella planet.
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Massive Entertainment, årsredovisning 1999
Massive Entertainment, årsredovisning 2005
Simbin, årsredovisning 2004
Unique Development Studios, årsredovisning 2001
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Bilaga 1. Diagram över den tekniska utvecklingen.
Tidsperiod

Period

Spel

1800 - 1930

Mekaniska maskiner
Försök att utveckla mer avancerade
räknemaskiner
Specialbyggda maskiner för enstaka
ändamål.

Försök att utveckla olika
mekaniska spel.
Främst experiment med
schackspel

1940 - 1950

De första datorerna
Främst på universitet

Spel utvecklas på de
tidiga datorerna.

1950 - 1970

Transistorteknik utvecklas
Billigare att tillverka datorer
Spridning till företag

Spel utvecklas på en rad
olika platser av dem som
har tillgång till datorerna

1970 - 1990

1970 - Integrerade kretsar
Billigare elektronik

De billigare delarna för
det möjligt att utveckla
första arkadmaskinen.
De första konsolerna
skapas

Nätverksteknikens binder ihop allt fler
universitet

MUD-spel

1980- De första persondatorerna
Spridning till datorintresserade

Persondatorerna innebär
att alla barriärer
försvinner för dem som
vill utveckla spel.

Mindre och billigare teknik, utvecklade
kommunikationskanaler
Spridning till stora grupper

Spridning av spelen till
fler plattformar.

Bärbara datorer, mobiltelefoner

Handhållna konsoler
Mobilspel

Internet spridning

Ökning av online spelen.
MMO-spel

1990 - idag
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Bilaga 2. Samtliga de företag som ingår i studien. Åren mellan startår och nedlagt är de då
företagen har inkluderats.
Namn
Organisationsnr.
Absolute Game
556580-6576
ADD Games
556557-1725
Aescapia
556609-7464
Amuze Development Studio Stockholm 1 AB 556621-7377
Amuze electronic media
556513-4102
Aniware AB
556513-3674
Argobaal
556553-9250
Athletic Design AB
556614-1528
Athletic Design T & F Games AB
556617-4511
Atod AB
556537-1027
Atod Design KB
916773-3014
Atomic Elbow
969705-4097
Bigwig Media HB
969690-6172
Cell Door Games
769611-1553
Centuricon Studio
556604-1827
Coldwood Interactive
556641-6532
Computer House GBG AB
556453-3205
Criosphinx Studios
769608-8520
CSM Online
969695-1814
Custom Red Software Studios
556628-9020
Daydream Mobil
556476-2168
Daydream Software
556367-2913
Digital Agitation Visby
969705-4774
Digital Fish Software AB
556595-1919
Digital Illusions tidiga
556462-9490
Digital Illusions CE Stockholm
556516-1550
Digital Illusions CE
556235-0339
Digital Illusions CE AB
556665-7093
Dela Med Noll
969685-7599
Disciples of the machine D.O.M AB
556597-0000
ExtraLives AB
556595-4715
Extrude Interactive AB
556592-3546
Fatalist Entertainment AB
556611-6348
FF0000 AB
556384-5337
Fiction Sports FS AB
556628-9707
Foolish Entertainment AB
556668-7066
Funflower AB
556514-5439
FPK Funplanet KB
969644-8647
Funplanet
556549-4795
Game Studio Stockholm
556671-7764
Gameandgain HB
969667-0430
Gameandgain AB
556586-6703
Gammafon Multimedia AB
556157-9029
Gatorhole AB
556560-4773
Gizmondo Studios Stockholm AB
556655-1056
Gizmondo Studios Helsingborg AB
556622-9810
Global Minds
556559-8694
Global Southend Productions AB
556584-8974
Globalfun AB
556583-7431
Grin AB
556592-3330

Bolagsform Start år Nedlagt
AB
2000
2004
AB
1998
2002
AB
2001
AB
2002
2003
AB
1995
2005
AB
1995
AB
2000
2005
AB
2001
AB
2001
2003
AB
1996
KB
1992
HB
2004
HB
2003
Ek För
2004
AB
2001
2005
AB
2003
AB
1992
2000
Ek För
2002
2002
HB
2003
AB
2002
AB
2001
AB
1994
HB
2004
2005
AB
2000
AB
1993
1995
AB
1995
2004
AB
1996
AB
2004
HB
2003
AB
2000
2005
AB
2000
AB
2004
AB
2001
AB
2000
AB
2002
AB
2004
AB
1995
KB
1997
AB
1997
2001
AB
2004
HB
2000
2000
AB
2000
AB
1997
2005
AB
1998
AB
2004
2005
AB
2002
2005
AB
1998
2000
AB
2000
AB
2000
AB
2000
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Habitat North AB
Hardcode Software HB
Hidden Dinosaur AB
Hiddenpeaks Racing
Idol FX AB
Illwinter Game Design Ekonomisk förening
Imaginefield KB
Imotus HB
Insomnia Software AB
It's alive Mobile Games AB
Jadestone Group AB
Jungle Peak Studios AB
Kobolt Media AB
Korkeken
Legendo Entertainment AB
Liquid Media AB
Liquid Media KB
Lockpick Entertainment AB
Managerzone AB
Mandomartis
Massive Entertainment AB
Massive Mobile Entertainment AB
MEDITECH INTEAKTIV MULTIMEDIA HB
Midasplayer AB
Mindark AB
Mindark PE AB
Mind ray KB
Mobile Interaction Stockholm HB
Moloto AB
Monsterland AB
MTG Modern Games AB
Myselfonline AB
Nerve Lab Software AB
Netbaby world
Northplay HB
Oblivion Entertainment AB
Oblivion Games AB
Omnigames HB
Paradox Entertainment AB
Paradox Interactive AB
Phone2Play Sweden AB
PIN Interactive AB
Pinjata International AB
Pipistrello AB
Pixel tales AB
Planet Spogg AB
PlayCom Game Design AB
Polarbit AB
Polyester HB
Power Challange Sweden AB
Power Soft
Prelusion Utvecklings AB
Project Three Interactive Studio AB
Pushplay Games AB

556603-5381
969691-0711
556573-0636
556633-2523
556572-4639
769607-5121
969666-9549
969703-8678
556564-6717
556585-9278
556609-7670
556637-3709
556559-5351
556497-7360
556553-0606
556600-5889
969638-6854
556669-0516
556588-8384
969657-4483
556537-0771
556573-9058
916721-5921
556653-2064
556559-2960
556640-4769
969650-9323
969687-7977
556478-3206
556575-4263
556146-9700
556660-2602
556556-9109
556565-8878
969695-8546
556605-9027
556645-0564
969705-1812
556536-8684
556667-4759
556586-1852
556634-7554
556595-4574
556642-9626
556631-0511
556655-2500
556525-5253
556670-3442
969674-9002
556653-9440
556248-2223
556574-8794
556618-9485
556575-0568

AB
HB
AB
AB
AB
Ek För
KB
HB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
KB
AB
AB
KB
AB
AB
HB
AB
AB
AB
KB
HB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
HB
AB
AB
HB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
HB
AB
AB
AB
AB
AB

2001
2003
1999
2002
1999
2001
2004
2004
1999
2000
2001
2002
1998
1994
1998
2000
1997
2004
2000
1999
1997
1999
1994
2003
1998
2003
1998
2002
1997
1999
2001
2004
1998
1999
2003
2001
2003
2004
1997
2004
2000
2002
2000
2003
2002
2004
1995
2004
2001
2004
1987
1999
2001
2004

2004

2003

2000

2000

2002

2005
2003
2005

2002
2003
2004
2005

2002

1992
2004
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Qubic Room HB
Raketspel interaktiva produktioner AB
Random Ice Studios AB
Resolution Interactive AB
RL Vision HB
Rock Solid Studios AB
Semionetix AB
Sim Bin Development Team AB
Smackachunk Creative Studio AB
SouthEnd Interactive AB
Spanked Monkey Game Studios AB
SQD Interactive HB
Square One HB
Starbreeze AB
Starbreeze Studios AB
Storyfinders AB
Street Media 7 AB
Swedish Game Development AB
Synergenix Interactive AB
Teviot AB
Torchlight Entertainment AB
The Amazing Kingdom of Thrills AB
Two 58 Productions AB
Twine
UBA
Unique Development Studios AB
Upside Studios AB
Velcro Interactive AB
V.I.S. Visby Interactive Studios AB
Vision Park Studios AB
Yarin
Yooba AB

969685-7508
556599-1022
556646-9952
556650-2679
969651-9108
556544-6324
556587-9466
556645-0127
556670-0505
556576-1052
556670-9597
969700-4084
969633-0902
556551-8932
556558-4496
556560-4039
556657-3589
556665-2862
556578-6273
556672-9892
556670-2154
556603-2206
556636-2439
556641-1640
969649-6448
556520-2198
556608-1948
556628-3924
556600-1961
556501-7760
556617-0402
556607-0867

HB
AB
AB
AB
HB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
HB
HB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
HB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

2002
2000
2003
2003
1998
2002
2000
2003
2004
2004
2004
2004
2001
1998
1998
1998
2004
2004
1999
2004
2004
2001
2003
2002
1998
1995
2001
2002
2000
1994
2001
2001

2004
2004
2003
2003

2005

2005

2003

2002
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Bilaga 3. Aktiebolagen som ingår i studien. Åren mellan startår och nedlagt är de då företagen
har inkluderats och de åren år årsredovisningarna för företaget har samlats in.
Namn
Organisationsnr.
Absolute Game
556580-6576
ADD Games
556557-1725
Aescapia
556609-7464
Amuze Development Studio Stockholm 1 AB 556621-7377
Amuze electronic media
556513-4102
Aniware AB
556513-3674
Argobaal
556553-9250
Athletic Design AB
556614-1528
Athletic Design T & F Games AB
556617-4511
Atod AB
556537-1027
Centuricon Studio
556604-1827
Coldwood Interactive
556641-6532
Computer House GBG AB
556453-3205
Custom Red Software Studios
556628-9020
Daydream Mobil
556476-2168
Daydream Software
556367-2913
Digital Fish Software AB
556595-1919
Digital Illusions tidiga
556462-9490
Digital Illusions CE Stockholm
556516-1550
Digital Illusions CE
556235-0339
Digital Illusions CE AB
556665-7093
Disciples of the machine D.O.M AB
556597-0000
ExtraLives AB
556595-4715
Extrude Interactive AB
556592-3546
Fatalist Entertainment AB
556611-6348
FF0000 AB
556384-5337
Fiction Sports FS AB
556628-9707
Foolish Entertainment AB
556668-7066
Funflower AB
556514-5439
Funplanet
556549-4795
Game Studio Stockholm
556671-7764
Gameandgain AB
556586-6703
Gammafon Multimedia AB
556157-9029
Gatorhole AB
556560-4773
Gizmondo Studios Stockholm AB
556655-1056
Gizmondo Studios Helsingborg AB
556622-9810
Global Minds
556559-8694
Global Southend Productions AB
556584-8974
Globalfun AB
556583-7431
Grin AB
556592-3330
Habitat North AB
556603-5381
Hidden Dinosaur AB
556573-0636
Hiddenpeaks Racing
556633-2523
Idol FX AB
556572-4639
Insomnia Software AB
556564-6717
It's alive Mobile Games AB
556585-9278
Jadestone Group AB
556609-7670
Jungle Peak Studios AB
556637-3709
Kobolt Media AB
556559-5351
Korkeken
556497-7360

Bolagsform
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

Start år
2000
1998
2001
2002
1995
1995
2000
2001
2001
1996
2001
2003
1992
2002
2001
1994
2000
1993
1995
1996
2004
2000
2000
2004
2001
2000
2002
2004
1995
1997
2004
2000
1997
1998
2004
2002
1998
2000
2000
2000
2001
1999
2002
1999
1999
2000
2001
2002
1998
1994

Nedlagt
2004
2002
2003
2005
2005
2003
2005
2000

1995
2004

2005

2001

2005
2005
2005
2000

2004

2003
2000

2000
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Legendo Entertainment AB
Liquid Media AB
Lockpick Entertainment AB
Managerzone AB
Massive Entertainment AB
Massive Mobile Entertainment AB
Midasplayer AB
Mindark AB
Mindark PE AB
Moloto AB
Monsterland AB
MTG Modern Games AB
Myselfonline AB
Nerve Lab Software AB
Netbaby world
Oblivion Entertainment AB
Oblivion Games AB
Paradox Entertainment AB
Paradox Interactive AB
Phone2Play Sweden AB
PIN Interactive AB
Pinjata International AB
Pipistrello AB
Pixel tales AB
Planet Spogg AB
PlayCom Game Design AB
Polarbit AB
Power Challange Sweden AB
Power Soft
Prelusion Utvecklings AB
Project Three Interactive Studio AB
Pushplay Games AB
Raketspel interaktiva produktioner AB
Random Ice Studios AB
Resolution Interactive AB
Rock Solid Studios AB
Semionetix AB
Sim Bin Development Team AB
Smackachunk Creative Studio AB
SouthEnd Interactive AB
Spanked Monkey Game Studios AB
Starbreeze AB
Starbreeze Studios AB
Storyfinders AB
Street Media 7 AB
Swedish Game Development AB
Synergenix Interactive AB
Teviot AB
Torchlight Entertainment AB
The Amazing Kingdom of Thrills AB
Two 58 Productions AB
Twine
Unique Development Studios AB
Upside Studios AB

556553-0606
556600-5889
556669-0516
556588-8384
556537-0771
556573-9058
556653-2064
556559-2960
556640-4769
556478-3206
556575-4263
556146-9700
556660-2602
556556-9109
556565-8878
556605-9027
556645-0564
556536-8684
556667-4759
556586-1852
556634-7554
556595-4574
556642-9626
556631-0511
556655-2500
556525-5253
556670-3442
556653-9440
556248-2223
556574-8794
556618-9485
556575-0568
556599-1022
556646-9952
556650-2679
556544-6324
556587-9466
556645-0127
556670-0505
556576-1052
556670-9597
556551-8932
556558-4496
556560-4039
556657-3589
556665-2862
556578-6273
556672-9892
556670-2154
556603-2206
556636-2439
556641-1640
556520-2198
556608-1948

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

1998
2000
2004
2000
1997
1999
2003
1998
2003
1997
1999
2001
2004
1998
1999
2001
2003
1997
2004
2000
2002
2000
2003
2002
2004
1995
2004
2004
1987
1999
2001
2004
2000
2003
2003
2002
2000
2003
2004
2004
2004
1998
1998
1998
2004
2004
1999
2004
2004
2001
2003
2002
1995
2001

2002
2003
2005

2002
2003
2004
2005

2002

1992
2004

2004
2003

2005

2005

2003
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Velcro Interactive AB
V.I.S. Visby Interactive Studios AB
Vision Park Studios AB
Yarin
Yooba AB

556628-3924
556600-1961
556501-7760
556617-0402
556607-0867

AB
AB
AB
AB
AB

2002
2000
1994
2001
2001

2002
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Bilaga 4. De anställda i aktiebolag i spelbranschens 1998
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Bilaga 5. De anställda i aktiebolag i spelbranschens 2001
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Bilaga 6. De anställda i aktiebolag i spelbranschens 2005.
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