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Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur en mindre spelutvecklare kan 
marknadsföra en nyskapad spelrättighet mot ett förlag.

Metod: För att uppnå mitt syfte utfördes en kvalitativ undersökning där informationsbehovet 
täcktes av litteraturstudier och intervjuer av spelutvecklare och experter. Det empiriska 
materialet analyserades med Gummesons 30 relationer och marknadsföringsmixen.
 
Slutsatser: En struktur på viktiga potentiella relationer mellan en spelutvecklare och ett 
förlag visas. Marknadsföringsmixen ses som ett bra redskap för en spelutvecklare som vill 
bygga upp en marknadsföring i syfte att skapa en relation till ett förlag. Vidare hävdas att 
digitala spel och spelutveckling på många sätt är komplexa vilket kräver en analys med 
utgångspunkt ifrån produktens och utvecklingsprocessens unika drag.
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Abstract

Title: How a small game developer is able to market a new game to a publisher. 

Authors: Anders Johnsson

Supervisor: Thomas Danborg

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits

Purpose: The purpose of this thesis is to understand how a game developer is able to market a 
new game to a publisher.

Method: To fulfill this purpose a qualitative study was done. Information was gathered from 
literature and interviews with game developers and experts. The empirical material was ana-
lyzed with Gummesson’s 30 relations and the marketing mix. 

Result: I was able to create a structure over some of the important potential relations between 
a game developer and a publisher. I also think that the marketingmix is a valuable tool for the 
game developer to create his marketing with the goal of a relation with a publisher. Digital 
games and game development are very complex and requires an analysis which takes the 
uniqueness of the product and the development process into consideration.
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1. Inledning

Spelbranschen för digitala spel har vuxit i betydelse i olika avseenden. Ett mycket tydligt 
exempel är att det idag recenseras datorspel regelbundet på tidningarnas kultursidor. Ett 
exempel är att vid lanseringen av den senaste versionen av datorspelet World of Warcraft fick 
det samma uppmärksamhet i media som en biograf premiär för vilken storfilm som helst. Det 
är inte heller så konstigt med tanke på att detta spel numera har runt 11 miljoner spelare runt 
om i världen (Andersson, 2008, 11 november). 

Betydelsen av spelutvecklingsbranschen har ökat med den ökande konsumtionen av digitala 
spel. Denna utveckling har även skett i Sverige vilket visas i rapporten Spelutvecklarindex  
2007 (2008) som är sammanställd av branschorganisationen för utvecklare och förläggare 
aktiva inom Sverige kallad Dataspelsbranschen.  Den visar att år 2007 omsatte svenska 
utvecklare 959 miljoner kronor och hade 1153 anställda vilket är en ökning med 49 % 
respektive 42 % ifrån år 2006. I ett globalt perspektiv får dessa siffror anses små då 
exempelvis försäljningen av digitala spel på världens största marknad, USA marknaden 
(Peltoniemi, 2008), år 2007 låg på ca $9,5 miljarder (ESA, 2008).

Ett faktum är att många av de svenska utvecklarna är mindre företag vilket syns tydligt i 
rapporten Spelutvecklarindex 2007 (2008). Den täcker alla de 91 företag som klassificeras 
som utvecklare av digitala spel i Sverige under år 2007. Figur 1 visar fördelningen av antalet 
anställda och figur 2 fördelningen av omsättningens storlek för dessa företag. En förklaring 
som ges till att mindre företag dominerar så stort är att många företag är nystartade. Det hade 
tillkommit 23 nya företag från en liknande undersökning som utfördes 2005 men antalet nya 
företag är högre än så eftersom det även försvunnit företag jämfört med den äldre 
undersökningen.

Figur 1. Fördelningen av antalet anställda 
indelat i fem olika kategorier för de svenska 
spelutvecklingsbolagen år 2007
(Spelutvecklarindex 2007, 2008). 

Figur 2. Fördelningen av omsättningens storlek
för de svenska spelutvecklingsbolag år 2007 
(Spelutvecklarindex 2007, 2008). 
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Över en längre period har det funnits en positiv utveckling för spelutvecklarnas omsättning i 
Sverige, se figur 3.

Figur 3. Sandqvists beräkningar hur den svenska spelutvecklingsbranschens nettoomsättning i rörliga 
priser har utvecklats under perioden 1993-2005, Sandqvist (2007 s 92).  

Ett frågetecken är att den totala lönsamheten för den svenska utvecklingsbranschen under 
större delen av samma period har varit negativ, se figur 4. 

Figur 4. Sandqvists beräkningar av resultat efter finansiella poster för den svenska 
spelutvecklingsbranschen under perioden 1993-2005, Sandqvist (2007 s  96). 

Ett problem Spelutvecklarindex 2007 (2008 s 6) pekar på och som gäller speciellt för de 
nystartade utvecklarna är att många inte har några fasta inkomster. Branschen präglas av långa 
projekttider vilket kan innebära att hela verksamhetsår kan fortlöpa utan några intäkter 
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eftersom man inte lanserat någon produkt under året.  

Min tolkning av Sundqvist (2007) och Spelutvecklarindex 2007 (2008) är att det finns en klar 
snedfördelning av både försäljningen och lönsamheten bland utvecklarna. Men det finns 
också en stor variation i både lönsamhet och försäljning för ett enskilt företag över tiden då 
detta beror helt på om företaget att lanserat ett spel under året och om detta har nått 
framgångar. 

1.1 Problemdiskussion 

I en värdekedja som fått stor betydelse för utvecklingen av digitala spel är två av aktörerna 
tredjepartsutvecklarna (oberoende utvecklare) och förläggarna (Readman & Grantham, 2006). 
Tredjepartsutvecklaren står för själva utvecklingen medan förläggaren står för finansiering, 
produktion, marknadsföring och distribution av den färdiga produkten (Zackariasson & 
Wilson, 2006). Utvecklaren har alltså ett förlag som sin kund. Betydelsen av konstellationen 
utvecklare-förlag ser jag i att alla av de fem största svenska utvecklarna har kontrakt med 
förläggare eller ägs av förläggare1. Samtidigt har jag fått intrycket att ett stort problem idag är 
att många av de mindre utvecklarna inte har en förläggare. Exempelvis visade en 
enkätundersökning ifrån 2003 att endast 4 % av alla spelkoncepten som kom in till förlagen 
realiseras till färdiga spel (IGDA Game Submission Guide, 2003, maj s 4). 

En basal definition av marknadsföring av Kotler (2008 s 4) lyder ”Marketing is managing 
profitable customer relationships”. Eftersom det finns indikationer på att många utvecklare 
inte är lönsamma anser jag att detta motiverar till en undersökning hur marknadsföringen 
skulle kunna gå till då en mindre utvecklare försöker skapa en lönsam relation med ett förlag. 

För att fokusera studien så var det nödvändigt att konkretisera typen av utvecklare och vad 
dennes målsättning skall vara. Därför skapades ett hypotetiskt fall där en mindre utvecklare av 
digitala spel marknadsför en nyskapad spelrättighet mot ett förlag. Att detta konstruerade fall 
är ett relevant scenario som det finns ett stort generellt intresse för kommer studien att visa.

Studien siktar in sig på att undersöka hur marknadsföringen i en generell mening skulle kunna 
gå till för spelutvecklare som stämmer överens med de uppsatta riktlinjerna. Intresset 
fokuseras på vad som är typiskt för detta konstruerade fall. Detta anser jag kräver en djupare 
förståelse av produkten digitala spel, utvecklingen av digitala spel och spelbranschen som 
helhet, den sist nämnda eftersom det påverkar utvecklarens möjligheter att agera. Alla dessa 
faktorer kommer på något sätt inverka hur utvecklaren kan marknadsföra sig gentemot en 
förläggare. 

1 EA äger DICE, UbiSoft äger Massive Entertainment, Grin, Avalanche Studios och Starbreeze arbetar alla mot 
förlag
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1.2 Syfte

Syftet är att skapa en förståelse för hur en mindre spelutvecklare kan marknadsföra en 
nyskapad spelrättighet mot ett förlag. 

1.2.1 Avgränsningar

Denna uppsats kommer fokusera på ett av mig konstruerat fall där en mindre utvecklare av 
digitala spel marknadsför en nyskapad spelrättighet mot ett förlag. Avgränsningarna för detta 
fall är följande:

1. Utvecklaren har en övergripande kommersiell målsättning då: typiskt för kreativa 
industrier är individernas emotionella drivkraft för produkten. Det finns en rad 
utvecklare som inte drivs primärt i kommersiellt syfte vilket helt förändrar 
förutsättningarna.

2. Utvecklaren skall vara ett mindre företag (<11 anställda): studiens intresse riktar sig 
mot mindre utvecklare. Dessutom påverkar utvecklarens storlek många faktorer som 
förhållandet till förläggaren, utvecklarens tillgång till resurser osv.   

3. Utvecklaren har en nyskapad rättighet: utvecklaren har en egen spelide som finns 
realiserad i någon prototyp. Detta skapar fokus på det specifika med att marknadsföra 
ett potentiellt digitalt spel. 

4. Utvecklarens affärside är att helt eller delvis själv utveckla speliden. På så sätt 
kommer det specifika för spelutveckling in i utvecklarens erbjudande.   

5. Utvecklaren skall ha verksamheten placerad i Sverige eftersom intresset för studien 
främst ligger på de nya utvecklare som startats i Sverige under senare år. Dessutom 
påverkar det många av utvecklarens förutsättningar som kostnadsläget eller det faktum 
att de stora förläggarna är baserade utomlands.

6. Målsättningen för utvecklarens marknadsföring är att få ett kontrakt med ett förlag. 
Detta för att utvecklaren inte har de resurser som behövs för att kommersialisera den 
nyskapade spelrättigheten. Utvecklaren behöver finansiering för utvecklingen men kan 
också behöva andra resurser som utvecklingsresurser, testning, support, 
marknadsföring etc. 
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1.3 Ordlista och mina definitioner 

Tabell 1 förklaras ord och förkortningar som förekommer i uppsatsen. Jag har generellt använt 
begreppet digitala spel för att benämna både tv-spel och datorspel och hela branschen 
betecknas generellt som spelbranschen. 

Tabell 1. Förklaring av ord och förkortningar.
Benämning i uppsatsen Förklaring
B2B Business-to-Business

B2C Business-to-Consumer 

Datorspel Digitalt spel brukbart på en dator.
Demo En prototyp av en spelide.

Digitala spel Spel som är programmerade för någon form av 
elektronisk dator som kan beräkna och
omvandla den digitala koden till tolkningsbara 
upplevelser, Sandqvist (2007 s 20).

EA Electronic Arts, ett av världens största spelförlag
IP-rättigheterna Äganderätten till spelet.
MMORPG Massively Multiplayer Online Role-Playing Game
Pitcha Processen då ett spel skall säljas in hos en 

förläggare.
Spelkonsol Elektronisk maskin ägnad specifikt för spel.
Spelmotor En komponent i spelet. 

TV-spel Digitalt spel brukbart på en spelkonsol.
Quality Assurance (QA) Systematiserat kvalitetsarbete enligt standarder.
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1.4 Disposition 

I kapitel 2, om metoden, redovisar hur jag skall uppnå mitt syfte och vilka begränsningar 
metoden medför. Kapitel 3 tar upp en grundläggande diskussion om varför digitala spel 
utvecklas och hur branschen kan karakteriseras ur ett kultur-ekonomiskt perspektiv. Kapitel 4 
försöker skapa en bild inom vilka gränser utvecklarna rör sig inom, det gäller både fysiska 
förutsättningar och hur spelbranschen är organiserad. Kapitel 5 fortsätter med utgångspunkt 
ifrån kapitel 4:as slutsats; att förlaget blir för många utvecklare en nödvändig kund. I kapitel 
5 beskrivs också hur utvecklarna kan marknadsföra sig emot förlagen och vad förlaget tittar 
efter. För att gå djupare in på vad utvecklaren egentligen försöker sälja tar kapitel 6 upp vad 
ett digitalt spel är och hur detta utvecklas. Detta för att skapa en förståelse för utvecklarens 
förutsättningar att kunna marknadsföra sig. Kapitel 7 återges intervjuer med sex mindre 
svenska spelutvecklare för att skapa en förankring av studien i svenska utvecklares verklighet.  
Därefter följer en sammanfattande analys i kapitel 8 av mindre utvecklares potentiella 
relationer och hur dessa skulle kunna skapas med marknadsföringsmixen. Uppsatsen avslutas 
i kapitel 9 med en diskussion av metoden och hur resultatet skall tolkas.

11



ANDERS JOHNSSON KANDIDATARBETE
2009-03-01

2. Metod

2.1 Undersökningsmetod

För att kunna uppnå mitt syfte var utgångspunkten att försöka beskriva hur utvecklare som 
passar in på mitt konstruerade fall i verkligheten arbetar. För att förstå spelbranschen, digitala 
spel och spelutveckling inhämtades information ifrån tidigare forskning inom områden som 
ansågs relevanta. Från denna information har jag skapat frågeställningar om olika aspekter 
som bedömdes som intressanta. För att skapa en klarhet i dessa har en datainsamling utförs 
genom att frågor ställdes till personer som bedömdes ha denna kunskap. Frågorna ställdes 
antingen genom intervjuer per telefon eller genom e-post. Jag såg klara fördelar med 
intervjuer per telefon då det gav möjlighet att utveckla frågeställningar och ställa följdfrågor 
på de givna svaren. Tyvärr var detta inte alltid möjligt och då fick frågeställningarna bli fixa 
på förhand. Det strävades i alla fall att först ta del av den information som fanns tillgänglig på 
andra media, uteslutande Internet för att bygga vidare på detta. Detta material är därför 
uppbyggt dels med svar till mina egna frågor men även kompletterade med andra intervjuer 
respondenten tidigare har gjort. Förfarandet anser jag kan betecknas som semistrukturerade 
intervjuer och strukturerade frågor per e-post.

Min utgångspunkt var att utvecklarna präglas starkt av sina specifika yrkeskunskaper och 
förmodligen inte rör sig med många av de koncept som marknadsföringsteorierna använder. 
Därför strävade jag efter att ifrån intervjuerna skapa en bild hur utvecklarnas verkligen 
bedriver sin verksamhet i mer konkreta termer.

Denna arbetsgång och mitt mål att skapa en förståelse av hur spelutvecklare kan marknadsföra 
sig mot förläggare är ur en metodologisk utgångspunkt kvalitativ. Datainsamlingen består av 
beskrivningar och uppfattningar hos intervjupersonerna. Det är min tolkning från 
litteraturstudierna som väglett mig i utformandet av frågorna som har gett mig ny kunskap 
och därmed gett mig anledning att revidera min uppfattning. Denna iterativa process ser jag 
som en hermeneutisk cirkel (Langemar, 2008 s 11). I denna process ses forskarens 
förförståelse som central då den är relativ eftersom att delarna i helheten tolkas utifrån 
helheten och tvärtom. Jag har successivt byggt upp min förståelse av både spelbranschen och 
marknadsföringsteorierna som påverkat mitt fortsatta arbete. 

Ett vanligt arbetssätt inom hermeneutiken är fallstudien men jag anser att mitt konstruerade 
fall kan ge en mera mångsidig och komplett bild av hur marknadsföringen går till. Ett 
praktiskt hinder var att det inte fanns någon enskild utvecklare som kunde studeras på djupet, 
däremot fanns det några utvecklare som jag hade möjlighet att göra kortare intervjuer med. 
En kvalitativ metod lämpar sig enligt Langemar (2008 s 15) till teoriutveckling. Denna studie 
sträcker sig inte så långt utan inriktar sig på en analys och djupare förståelse för att få fram de 
mest essentiella faktorerna för mitt konstruerade fall. Jag anser att detta kan betecknas som ett 
abduktivt angreppsätt där det empiriska materialet analyseras med hjälp av etablerade 
marknadsföringsteorier.
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2.2 Urval av intervjupersoner 

För att säkerställa att utvecklarna jag intervjuade verkligen hade utveckling av digitala spel 
som huvudnäring valdes dessa enbart ifrån rapporten Spelutvecklarindex 2007 (2008, 8 
oktober). En svårighet var att hitta mindre utvecklare som har ett kontrakt med ett förlag. 
Därför har jag även intervjuat mindre utvecklare som exempelvis satsar på online försäljning 
men som har erfarenhet av marknadsföring mot förlag.

Spelutvecklarna jag har kontaktat är följande:
• En telefonintervju utfördes med Mattias Nygren per telefon som är producent på 

Tarsier Studios (2 december 2008) och som idag bl.a. arbetar på kontrakt för ett spel 
till SONY.

• En telefonintervju utfördes med Simon Jacoby på f.d. Atomic Elbow Game 
Development (7 december 2008) som hade kontrakt med spelförlaget Sierra Online.

• Frågor besvarades per e-post av Olof Gustafsson på EPOS Game Studios (9 december 
2008) som har kontrakt med SONY och Nordisk Film för marknadsföring och 
försäljning av ett spel.

• Frågor besvarades per e-post av Robert Lazic, VD och artist på Colossai Studios (19 
december 2008) som säljer spel online.

• En intervju utfördes per telefon med Johan Hermerén som är VD för Shortfuse Games 
(26 januari 2009) som säljer spel online.

• En telefon intervju utfördes med Håkan Dalsfelt, Managing Director på Coldwood 
Interactive (2 februari 2009) som har haft flera kontrakt med olika förlag.

Utöver spelutvecklarna så har jag haft kontakt med följande personer: 
• Tobias Sjögren, Studio Development Director (spelagent) på DDM - Digital 

Development Management (3 februari 2009) besvarade frågor per e-post. Han har 
tidigare varit studiochef för DICE under tiden spelet Battlefield 1942 utvecklades och 
har medverkat i juryn vid tävlingen på Nordic Game (Sjögren, 2008, 10 december). 
Han även medverkat i framtagningen av en rapport (Sjögren, Selander & Sjöberg, 
2008) som pekade på grunderna för ett tillväxt program för spelindustrin i Sverige. 
Han utförde även en presentation (Sjögren, 2008, 10 december) som kom att bilda 
grunden i min förståelse för hur kontakten mellan utvecklare och förläggare fungerar.

• Mikolaj Dymek, doktorand på Industriell Ekonomi och organisation på KTH (27 
januari 2009) i en telefonintervju eftersom han skrivit artikeln Dymek (2008).

• Ulf Sandqvist, doktorand på institutionen för ekonomisk historia på Umeå universitet 
(26 januari 2009) i en telefonintervju eftersom han skrivit licentiat avhandlingen 
(Sandqvist, 2007).

• Andreas Persson, spelprogrammeringslärare (23 januari 2009) på School of Future 
Entertainment (SOFE) i Karlshamn utfördes en intervju för att skapa djupare 
förståelse av spelutveckling.

• Martin Lindell, verksam på organisationen Dataspelsbranschen (11 december 2008) i 
en telefonintervju. Han har medverkat i framställningen av rapporten 
Spelutvecklarindex 2007 (2008, 8 oktober). 
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2.3 Metodkritik

Konsekvenserna med denna arbetsgång är att det är till mig om jag valt relevanta 
respondenter och aspekter och tolkat dessa på ett korrekt sätt. Det är som Langemar (2008 s 
79) skriver att språket blir en central del inom hermeneutiken. Mina tolkningar av begrepp 
och termer får stora konsekvenser om utfallet av undersökningen men det ser jag också som 
poängen. Målet är att skapa nya infallsvinklar så att jag skall kunna uppnå mitt syfte.

2.3.1 Validitet och reliabilitet

Förankringen av studiens resultat ifrån det insamlade materialet kommer att vara starkt 
beroende av min förmåga att tolka det empiriska materialet. En svaghet är att studiens 
målsättning var att studera en övergripande frågeställning vilket ökar riskerna att väsentliga 
delar inte beaktats. Det finns också risk att jag övertolkat enstaka yttranden då jag som person 
har en egen uppfattning.

Den kvalitativa generaliserbarheten anser jag vara god då det i urvalsprocessen fanns goda 
förutsättningar att bedöma intervjupersonernas relevans och kompetens. Langemar (2008 s 
35) anser att målet för urvalsprocessen är att få med deltagare som kan ge studien 
representativa data. Vissa av de intervjuade spelutvecklarna passade mycket bra in på mitt 
konstruerade fall medan andra utvecklares strategi avvek men jag anser att dessa ger viktiga 
kunskapsbidrag t.ex. vilka svårigheterna det finns för oetablerade utvecklare. Jag anser också 
att det är en fördel att vända mig till personer i olika positioner då jag fått en mera allsidig bild 
av verkligheten. Jag anser att studiens frågeställning har stor relevans då mitt konstruerade 
fall är vanligt förekommande inom spelbranschen. En klar brist ser jag i att jag inte haft 
kontakt med något förlag. Studien kan inte heller svara på om utvecklarnas 
marknadsföringsstrategi är lönsam eftersom ingen datainsamling kunnat göras som kan påvisa 
detta. Mycket tyder tvärtom på att många av de mindre utvecklarna inte är lönsamma, 
Sandqvist (2007 s 96).
 
Denna undersökning är både ur metodologisk utgångspunkt och ur vetenskapsteoretisk 
utgångspunkt rent kvalitativ. Det medför att begreppet reliabilitet kan bortses då inga 
mätningar utförts och då tillförlitligheten på datainsamlingen inbegrips i begreppet validitet 
(Langemar, 2008 s 69). Undersökningen kommer i stora drag präglas av mig som person 
vilket kommer påverka både datainsamlingen och analysen av materialet. Iden bakom en 
kvalitativ undersökning är inte att exakt kunna återupprepa denna och det finns därför inget 
behov av att ha en metod som ger en konsistent datainsamling. 

2.3.2 Källkritik

Grunden i denna uppsats är ett antal vetenskapliga artiklar som byggt upp stommen i 
förståelsen hur denna bransch är strukturerad och fungerar och om produkten och 
utvecklingen av digitala spel. Dessa artiklar är publicerade i vetenskapliga tidskrifter där en 
förhandsgranskning av materialet skett vilket borgar för en hög kvalitet.  Från spelagenten 
Tobias Sjögren (Sjögren, 2008, 10 december) kom grunden i min förståelse för hur kontakten 
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mellan utvecklare och förläggare fungerar. Visserligen talar han som representant för ett 
företag men jag bedömer ändå honom som mycket trovärdig. Material är också hämtat ifrån 
artiklar publicerade i morgontidningar och tekniktidningar. Jag anser att även dessa ett värde 
då spelbranschen förändras snabbt och att den använda informationen är av ren sakkaraktär 
som nyheter om enskilda företag. Det finns åtskilliga webbsajter som är specialiserade på 
spelbranschen och jag valde de som jag sett blivit refererade i vetenskapliga artiklar. 
Informationen på dessa webbsajter är mycket omfattande och up-to-date. Informationen som 
jag hämtat från branschorganisationer kan däremot misstänkas försöka framställa 
spelbranschen i en för positiv dager. 
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3. Spelbranschen – en upplevelseindustri 
Kapitlet tar upp frågan varför spelbranschen överhuvudtaget existerar. Kapitlet går också 
igenom hur digitala spel och spelbranschen kan karakteriseras och analyseras ur ett kultur-
ekonomiskt perspektiv.

3.1 Varför spelar man digitala spel?

För att börja i någon ände tycker jag det är rimligt att ställa frågan varför denna bransch 
överhuvudtaget existerar. Jag menar: ”äta bör man, annars dör man” men ”spela bör man 
annars – ja, varför det?”. Zackariasson och Wilson (2006) påstår i början i en artikel om 
entreprenörskap inom datorspelsbranschen att spela spel är något människor alltid tyckt om. 
Det har alltid funnits spel som människor velat spela och att datorspel har blivit bland de mest 
framgångsrika sätten att spela i modern tid. Crawford (2003) menar att begreppet spel är 
essentiellt i vår vardag där själva spelet uttrycks i olika former. Hur vi agerar som människor i 
olika situationer kan ses som ett spel. 

Vidare menar Crawford att i strävan att finna en motivering varför människor spelar spel 
dyker ofta det engelska ordet fun upp. Detta kan lätt misstolkas som att spel enbart är till för 
att ha roligt. Ordet fun skall istället ses som att det får helt olika mening i vilken kontext det 
används. Exempelvis kommer vara beroende på vem som spelar som detta ord får sin mening. 
Fun för en vuxen behöver inte betyda samma sak som för ett barn. 
 
Crawford kommer till slutsatsen att spel skall ses som en metafor i den meningen att allt spel i 
någon mening representerar någonting i den verkliga världen. Denna metafor får Crawford att 
hävda: ”Good games do not simulate physical reality; they mirror emotional reality”. 

I Nielsen Games rapport Video Gamers in Europe – 2008 (2008 s 8) uppgavs det av spelarna 
själva att de främsta motiven till att de spelade i nämnd ordning var: 1. it’s fun, 2. to relax/de-
stress, 3. when i’m bored/ to pass time, 4. for the challenge of the game, 5. I’ts exciting och 6. 
to use my imagination.  

Sammantaget anser jag att både Crawfords motivering och Nielsens undersökning pekar ut de 
emotionella aspekterna som motivation för spelandet (det finns spel som riktar in sig 
exempelvis som pedagogiska hjälpmedel men dessa ligger utanför denna studie). Svårigheten 
att förstå den exakta motiveringen till spelandet tycker jag också visas av det faktum att 
målgrupperna är så skiftande. En undersökning visade att år 2007 spelades det digitala spel i 
ca 65 % av alla hushåll i USA, att av de som spelade var 25 % under 18 år, 49 % mellan 18 
och 49 år och 26 % över 50 år och att könsfördelningen bland spelarna var 40 % kvinnor och 
60 % män (ESA, 2008 s 2-3). 
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3.2 En kulturell IT-bransch

Dymek (2008) hävdar att spelbranschen ur ett kultur-ekonomiskt perspektiv kan ses som en 
kombination av två världar; IT industrin eftersom digitala spel i stora drag är datorprogram 
och en produkt från show-biz/media/kultur-branschen. När aktörer inom spelbranschen får 
frågan om vilken annan bransch som spelbranschen mest liknar kommer också filmbranschen 
ofta på tal. Per Strömbeck, talesman för organisationen Dataspelbranschen, säger i en intervju 
angående trenden att basera datorspel på filmtitlar inte enbart baseras på att man vill uppnå 
affärssynergier utan att dessa branscher har likheter som kulturfenomen (Arvidsson, 2008, 2 
oktober). Filmbranschen är en mer etablerad bransch och det finns mycket kunnande inom 
filmbranschen som spelbranschen skulle vilja ta del av. En VD för en av de större 
spelutvecklarna i Sverige vill också likna datorspelsbranschen med filmindustrin då det gäller 
att utveckla ett koncept och att våga satsa på ett specifikt projekt (Dymek, 2008). Två citat av 
en f.d. chef på ett spelutvecklingsföretag som Dymek (2008) själv framhåller sätter fingret på 
vad spelindustrin handlar om lyder “it’s hightechnology and culture at the same time” 
respektive “you could compare it to making films, or you could compare it to making business  
software”. 

3.2.1 Analys av digitala spel med Caves punkter 

Dymek (2008) analyserade digitala spel med stöd av Caves (2000, refererad i Dymek, 2008) 
sju punkter som Caves satt upp som specifika för kulturella och kreativa industrier. Här följer 
dessa punkter2 med en sammanfattning av Dymeks (2008) analys.
 

1. ”Osäkerhet är förknippad med efterfrågan, eftersom produkterna är 
”upplevelseprodukter” som konsumenten inte vet vad de är värda förrän efter  
konsumtionen. Dessförinnan motsvarar köpet en option på en upplevelse”. Dymek 
(2008) ser inga statistiska belägg för detta men uttalanden från verksamma inom 
branschen pekar på hur svårt det är att prediktera försäljningen, denna egenskap kallas 
”nobody knows”. 

2. ”Aktörerna drivs av icke-ekonomiska belöningar i form av tillfredsställelse från sitt  
arbete”. Dymek (2008) ser många exempel på att utvecklare drivs främst av sitt 
intresse för spelet och denna egenskap benämns som ”art for art’s sake”. .

3. ”Produktionen är ofta av kollektiv natur och behovet stort av att utveckla och vårda 
kreativa team med diversifierade och passande kunskaper; där personerna i teamet 
dock ofta har olika intressen och förväntningar”. Dymek anser att utveckling av 
digitala spel idag i regel kräver större team med specialiserade roller som 
programmerare, artister, designers, musik/ljudtekniker, producenter och testare. Denna 
egenskap kallas ”the motley crew” .   

4. ”De närmast oändliga möjligheterna för produkterna; olika versioner, format m.m”. 
Enligt Dymek är det svårt att tala om marknadsledare inom digitala spel. På 
marknaden finns det istället ett otal olika typer av spel. Från utvecklare har Dymek fått 
uppfattningen att branschen är väldigt fokuserad att få fram nya framgångsrika titlar.

2 Denna svenska översättning av punkterna hämtades ifrån Sjögren, Selander och Sjöberg (2008 s 67).
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5. ”Vertikalt differentierade kunskaper i personal(projekt)strukturen, det vill säga en A- 
och B-struktur där personer rankas efter erfarenhet och position”. Dymek anser detta 
är i högsta grad beskrivande för spelutvecklingen då det finns ett fåtal utvecklare med 
stora budgetar och ett otal mindre med mycket knappa resurser.

6. ”Ofta kritiska och korta tidsramar för koordineringen av de olika aktiviteterna”. Tid 
är av stor vikt då kostnaderna är irreversibla kostnader och ökar starkt då utvecklingen 
väl satts igång. Egenskapen kallas ”time flies” och gäller enligt Dymek för 
spelutveckling då utvecklingstiden ofta ligger på 18-24 månader då inga intäkter 
genereras. Dessutom finns det ofta krav att lanseringen skall ske samtidigt som 
exempelvis lansering av en film eller under en viktig försäljningssäsong.   

7. ”Möjligheten och betydelsen av att ta ut långsiktiga ekonomiska hyror, även under 
lång tid efter att produktionen har skett, mest tydligt via upphovsrätten”. Dymek anser 
att detta inte gäller generellt för digitala spel som åldras snabbt då utvecklingen inom 
mjukvaran och hårdvaran sätter en gräns på spelens livslängd. Däremot kan IPR 
(Intellectual Properties Rights) för framgångsrika spel som speltiteln Mario sägas ha 
denna egenskap som benämns ”ars longa”.
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4. Spelutvecklingsföretagens omvärld 

Kapitlet tar upp faktorer som är centrala för att förstå den omvärld utvecklaren befinner sig i.  
Tyngdpunkten på denna beskrivning ligger framför allt på spelkonsoler då de refererade 
artiklarna framförallt studerat marknaden för spelkonsoler. Enligt Readman och Grantham 
(2006) har den mesta av forskningen av spelbranschen koncentrat sig framförallt på 
spelkonsoler.

4.1 Fysiska förutsättningar 

För att bygga upp en förståelse för branschen finns det vissa grundförutsättningar för dess 
existens som jag anser läsaren bör ha med sig. En av dessa är att spelbranschens framväxt 
betingades av utvecklingen inom elektronikindustrin där halvledarkomponenter står i 
centrum. Utvecklingstakten av dessa halvledarkomponenter förutspåddes redan på 1970-talet 
av Intels grundare Gordon Moore. Denna profetia har allmänt kommit att kallat Moores lag 
(Moore's Law, 2008) och den säger att antalet transistorer per chip kommer fördubblas 
vartannat år vilket medför allt bättre prestanda på elektroniska komponenter. Följden har blivit 
att branscher där elektronik spelar en central roll har kunnat räkna med en kontinuerlig 
förbättring av systemens kapacitet och att användarna har kunnat få mer för sina pengar varje 
gång de köpt nya elektroniska apparater. Sandqvist (2007 s 51) nämner också betydelsen av 
olika lagringsminnes utveckling som CD-ROM. Det finns alltså en bakomliggande 
teknologisk utveckling som medfört att prestandan och kapaciteten på de maskiner som 
digitala spel spelas på har blivit allt bättre vilket medför att större och mer krävande spel kan 
utvecklas. 

Värt att nämna är också Internets stora betydelse för spelbranschen. Digitala spel är en digital 
produkt som kan distribueras genom Internet och det har utvecklats spelgenrer där själva iden 
är att spela över Internet mot andra spelare, s.k. MMORPG (Sandqvist, 2007 s 52). 

4.1.1 Digitala spel kräver en plattform

Digitala spel är programvara som måste utvecklas och anpassas för en specifik plattform. Det 
är den teknologiska plattformen som sätter upp ramarna för mjukvaruutvecklarna (Sandqvist, 
2007 s 21). Ett exempel på två olika typer av plattformar är spelkonsoler som är 
specialiserade för digitala spel och den generella persondatorn. En skillnad är att 
persondatorer är öppna för vem som helst att utveckla spel för (Sandqvist, 2007 s 57) medan 
det för spelkonsoler (i regel) krävs en licens av konsoltillverkaren. Det finns fler typer av 
plattformar men alla företagen i undersökningen är i huvudsak inriktade på dessa två.

Peltoniemi (2008) menar att standardiseringen inom hårdvaran, det som definierar en 
plattform, har möjliggjort att utvecklingen av mjukvaran, de digitala spelen, har kunnat 
markant diversifiera sig. Clements och Ohashi (2004) som studerade spelkonsolmarknaden i 
USA mellan åren 1994 och 2002 fann att marknaden dominerades av några få (ofta två) 
spelkonsolplattformar. Utöver dessa existerade i regel några få mindre plattformar. På 
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marknaden finns idag tre dominerande tillverkare; SONY, Microsoft och Nintendo 
(Sandqvist, 2007 s 59).

Licensförfarandet för konsoler innebär att konsoltillverkarna enväldigt bestämmer vem som 
får utveckla och sälja spel för tillverkarens spelkonsol (Johns, 2006). Detta skapar en barriär 
för utvecklaren att komma in på dessa marknader. Ett exempel på kraven utvecklaren måste 
kunna uppfylla är att Nintendo. De ställer krav att licenstagaren måste visa upp tillräckliga 
utvecklings och marknadsföringsresurser, beskriva det tilltänkta spelet och ha referenser på 
tidigare utvecklade spel (Become a Licensee, 2008) . 

Trots att inga royaltyn behöver betalas för att utveckla spel för persondatorer ser många förlag 
och utvecklare att det finns stora fördelar med att fokusera på konsolmarknaden. En anledning 
är att konsoltillverkarna aktivt marknadsför spelen till deras plattformar. En förläggare säger 
”We do make PC games, and they are cheaper to produce because you don’t have to pay a 
royalty to the third party, like Sony or Nintendo. But there are no companies spending money 
marketing PC sales, like the console manufacturers do, so with the consoles there is better 
and easier markets to target. Producing console games is more of a lifestyle than with PCs” 
Publisher (2002, mars, refererad i Johns, 2006).

Försäljningen av spel till spelkonsoler är också större än för spel till persondatorer. Under 
2007 såldes det i Nordamerika 153,9 miljoner spel till ett försäljningsvärde av $6.6 miljarder 
för spelkonsoler mot 36.4 miljoner datorspel för persondatorer3  till ett försäljningsvärde av 
$910,7 miljoner (Linde, 2008, 24 januari).

En stor fördel för spelkonsoler är också att problemet med piratkopiering inte är så stort som 
för persondatorer eftersom spelkonsoltillverkaren har stora möjligheter att hindra att 
piratkopierade spel används. En mycket grov uppskattning av hur stor piratkopieringen är för 
persondatorer ges av att utvecklaren av datorspelet World of Goo, 2D Boy uppskattade att 90 
% av alla använda kopior av detta datorspel är piratkopierade (Alexander, 2008, 17 
november). Dessa uppgifter är mycket osäkra men det är klart att piratkopiering av spel för 
persondatorer är av en helt annan magnitud än för spelkonsoler.

Det finns självklart stora incitament för spelkonsoltillverkarna att attrahera utvecklare till sin 
plattform, Enligt Clements och Ohashi (2004) som studerat spelkonsolmarknaden i USA 
mellan 1994 och 2002 fann de att det fanns en positiv korrelation mellan hur stort antal 
användare det fanns för en viss spelkonsol och utbudet av speltitlar för denna plattform. I 
detta instämmer Crandall och Sidak (2006) som menar att en plattforms framgång bl.a. beror 
av variationen och kvaliteten på de existerande och av användarna förväntade speltitlarna för 
spelkonsolen. Situationen där konsoltillverkarna kunde kräva i licensbestämmelserna av 
utvecklarna att de skulle utveckla exklusivt för tillverkarens konsol försvann under 1990-talet 
(Readman och Grantham, 2006).  När SONY lanserade PlayStation var deras strategi att 
attrahera utvecklare med bättre villkor än vad konkurrenterna gav. Min tolkning är att 
konsoltillverkare idag inte kan utesluta utvecklare i samma utsträckning som tidigare eftersom 
konkurrensen dem emellan har ökat och legala skäl har tvingat konsoltillverkarna att förändra 

3    I dessa siffror ingår inte online försäljning av datorspel till persondatorer. 
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sin affärsstrategi. Tvärtom ser exempelvis SONY det som möjlighet att öppna upp äldre 
generationens spelkonsol för de mindre utvecklarna (Webster, 2008, 29 oktober).

4.2 En karta över utvecklarens omvärld

Johns (2006) har studerat hur utvecklingen och försäljningen av mjukvaran (spelen) och 
hårdvaran för spelkonsoler är organiserad. Enligt Johns (2006) är spelutvecklarens roll att stå 
för det kreativa arbetet som utvecklingen av spelet innebär. Förlaget kommer därefter att ta 
över i produktionskedjan. Johns (2006) menar att utvecklaren som visas i figur 5 står relativt 
isolerad i det nätverk som finns inom spelbranschen. Det medför också att utvecklaren har en 
svagare position, ett exempel är att förläggaren ofta själva har rätten till spelet även om det är 
utvecklaren som stått för arbetet med att ta fram spelet. 

Figur 5. Kopplingar mellan olika aktörer inom utvecklingen av spel för spelkonsoler, Johns (2006). 
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Bilden jag får är att det finns en hierarki där konsoltillverkaren befinner sig högst upp med 
förlagen och utvecklarna under sig. I Johns (2006) studie beskrev en förläggare som 
utvecklade för Microsofts spelkonsol Xbox förhållandet till Microsoft som diktatoriskt. 
Microsoft bestämde enväldigt vad som fick utvecklas och för varje nytt spel skulle Microsoft 
godkänna en tidig version av spelet och i vilken riktning projektet skulle utvecklas. Därefter 
följde en mera formell prövning och om då spelet godkändes gick det direkt vidare för 
tillverkning där förläggaren inte har någon rätt att ändra något i spelet (Publisher, mars 2002, 
refererad i Johns, 2006).

4.2.1 Spelagenten
 
Det finns ytterligare en aktör som Johns (2006) inte visar, nämligen agenten. Dennas roll 
beskrivs av Sjögren som är själv arbetar som spelagent: ”Agenten adderar främst värde 
genom sin nätverk och sin erfarenhet av affärer och att få till avslut och vad som är bra och 
dåliga terms i kontrakt osv. För publishers som skall signa upp är agenten (om det är en bra 
agent) en garant för publishern att den nya lilla utvecklaren ändå är bra då agenten valt att  
jobba med dem. Betydelsen kan vara absolut nödvändig för att få till en affär överhuvudtaget.  
Men det kan också vara problematiskt, varje företag behöver en person med affärssinne och 
en agent bör inte vara en resurskonsult för en sådan tjänst utan snarare jobba tillsammans 
med den personen hos utvecklare. Det problematiska är då att för ett litet företag kan det vara 
lätt att ändå använda agenten som resurskonsult och inte själv bygga affärserfarenheten.
Agentverksamhet är en kostsam och riskabel bransch då man i princip uteslutande jobbar på 
kommission. Det är bra för det lilla nya företaget som kan få en resurs gratis i princip men 
när dealen sen är i hamn kanske agenten måste för att kunna driva sin verksamhet ta en så 
pass hög procent av budgeten om det är små projekt/budgetar att det skadar utvecklarens 
vinstmarginal.”

4.2.2 Marknadskanaler för digitala spel

Marknadskanaler är ett måste för att spelet skall nå ut till konsumenten vilket visas av Johns 
(2006) schema, se figur 5. Kotler (2008 s 335) definierar en marknadskanal som ” a set of in-
terdependent organizations that help make a product or service available for use or consump-
tion by the consumer or business user”. För digitala spel finns det olika sätt hur produkten kan 
distribueras till konsumenten; boxad dvs. som en fysisk produkt lagrad på exempelvis en 
DVD-skiva eller att produkten kan laddas ner ifrån Internet, det som kallas online försäljning. 

En marknadskanal som återförsäljarledet har stor inverkan då försäljningen av boxade 
speltitlar går genom denna kanal (Readman & Grantham, 2006). Det kan vara specialiserade 
butiker för digitala spel eller varuhus som har valt att ha digitala spel i sitt sortiment. En 
hyllplats hos en stor kedja är ofta en förutsättning av fånga konsumenternas intresse.
Även inom online försäljningen finns det stora skillnader på olika sajters attraktivitet. Ett 
exempel är marknadsplatsen Steam som enligt dem själva har 15 miljoner registrerade 
användare (Caoili, 2008, 19 december). Att få tillgång till attraktiva kanaler är en anledning 
till varför utvecklare vill ha kontrakt med en framgångsrik förläggare. Sjögren (2008, 10 
december) exemplifierade detta med att ”EA har en suverän försäljningsstyrka, säljer det  
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vidare till återförsäljare och spelet kommer på hyllan”. 

4.2.3 Cykler som påverkar spelbranschen och utvecklaren 

Spelbranschen berörs enligt Cadin och Gue´rin (2006) av ett antal viktiga cykler. En följer 
generationsväxlingen för spelkonsolerna som brukar ske vart fjärde eller femte år. Varje ny 
generation spelkonsol har hitintills medfört väsentligt bättre prestanda vilket i sin tur har 
skapat nya möjligheter för mer avancerade spel. Eftersom utvecklingstiden för många spel 
kan ta upp till två år begränsas den tid som utvecklaren har byggt upp om en speciell 
plattform till max två eller tre spel som hinns utvecklas under denna tid. Det finns även en 
kraftig försäljningsvariation under olika årstider med två mycket markanta perioder som 
infaller i slutet av året och under sommaren. Därför att det av stor vikt att nya spel hinner 
introduceras till dessa perioder. En cykel baseras på det faktum att distributionen av digitala 
spel är mycket beroende av återförsäljarna. Dessa har stora krav att spelen verkligen säljer 
vilket medför att livscykeln för ett spel med undantag av några få stora speltitlar blir mycket 
kort kanske några enstaka månader eller veckor.  

4.2.4 Spelutvecklarna

Utvecklarna kan delas upp i olika kategorier beroende på deras ställning gentemot 
konsoltillverkarna och förläggarna. First-party developer är spelkonsoltillverkarnas interna 
spelutveckling och som enligt Clements och Ohashi (2004) i medeltal står för ca en femte del 
av alla tillgängliga speltitlar. Min studie intresse riktas mot de s.k. tredjepartsutvecklarna som 
är spelutvecklare som arbetar för eller ägs av en förläggare. Det finns ytterligare en kategori 
som kallas independent. Termen independent kan tolkas på olika sätt men ofta är det 
utvecklare som arbetar i icke-kommersiellt syfte och med stort fokus på själva spelet som så 
och de bryter ofta de traditionella gränserna för hur digitals spel skall vara och se ut 
(Kemppainen, 2008). 

Peltoniemi (2008) utförde en studie av spelutvecklare i Storbritannien och i Finland. Hans 
resultat pekar också på att mjukvarubranschen har stora kostnader för själva utvecklingen 
medan produktionskostnaderna är mycket låga. Det medför att avkastningen ökar starkt vid en 
eventuell framgång vilket Peltoniemi ser som är en motiverande drivkraft för att nya 
entreprenörer skall gå in på spelmarknaden. En framgång kan dessutom finansiera vidare 
utveckling under en längre tidsperiod. Peltoniemi menar att många lockas till denna bransch 
inte bara av rent ekonomiska skäl utan av ett stort egen intresse för spelet vilket medför att 
många utvecklare hankar sig fram trots dålig eller ingen lönsamhet. Spelutvecklingsföretagen 
drivs ofta av unga människor där det reella antalet anställda kan variera mycket beroende på 
att företaget utnyttjar enskilda utvecklare under perioder utan att anställa dem. Detta innebär 
att nystartade utvecklingsföretag inte behöver vara så starkt formaliserade utan kan bestå av 
enskilda eller en grupp av människor som utvecklar något som eventuellt kan bli en demo. 
Om denna demo sedan kan attrahera en agent eller ett förlag kan arbetet bli mer formaliserat 
till ett nystartat företag. Peltoniemi (2008) resultat visar att konsolideringen av 
utvecklarbranschen motverkas av att det inte finns så stora skalfördelar att koncentrera 
utvecklingen till större utvecklingsstudios. Dessutom är det viktigare att vara nyskapande än 
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att kunna dra nytta av tidigare erfarenheter vilket medför att de etablerade företagen inte har 
några direkta fördelar gentemot nystartade företag. Peltoniemi menar också att omsättningen 
av spelutvecklare blir också större eftersom detta är en bransch som präglas av att spelen 
antingen blir stora framgångar eller direkta bakslag. 

4.2.5 En globaliserad bransch

Många forskare pekar på hur internationaliserad spelutvecklingsbranschen är (Zackariasson & 
Wilson, 2006; Johns, 2006). Spelutvecklarna måste vara konkurrenskraftiga för att kunna 
attrahera de stora förläggarna som finns i USA, Frankrike och Japan (Readman & Grantham, 
2006). Digital spelutveckling är en globaliserad bransch med konkurrens från låglöneländer 
som exempelvis Ungern och Indien. För att kunna få kontrakt med de stora förläggarna menar 
Readman och Grantman (2006) att utvecklarna måste skapa sig ett varumärke om signalerar 
att de är kapabla att genomföra projekten som finansiella och tekniska resurser, har kompetent 
personal och projektledning och kan utveckla för flera plattformar. För utvecklaren är det 
viktigt att ha tidigare framgångar i sin portfölj så att de kan välja den för dem mest 
fördelaktiga förläggaren som har förmågan att framgångsrikt sälja deras spel. 

4.3 Gatekeeperns betydelse för utvecklaren 

Jag ser att begreppet gatekeeper blir centralt för att förstå utvecklarens omvärld. Det finns ett 
antal aktörer som har avgörande inflytande om en spelutvecklare överhuvudtaget får tillträda 
vissa spelmarknader. Dessa aktörer är dessutom nödvändiga för utvecklaren då de sitter på 
resurser som är nödvändiga för att färdigställa spelet, marknadsföra och distribuera detta till 
konsumenten.

Konsoltillverkaren har en legal kontroll över sin plattform och det krävs en licens krävs för att 
kunna beträda marknaden. Den royalty som licenstagarna måste betala är en stor del av 
konsoltillverkarens inkomster då de ofta säljer själva konsolen med förlust (Clements & 
Ohashi, 2004). Förläggaren och konsoltillverkaren har en de facto kontroll över stora delar av 
marknadskanalerna till konsumenten. Stora återförsäljare har inte ett intresse av att köpa spel 
direkt från en mindre utvecklare (Readman & Grantham, 2006). Förläggaren har kontroll över 
riskkapital då det är en av de få aktörerna som vågar satsa på denna riskabla bransch (Sjögren, 
2008, 10 december). Förläggaren har viktig kompetens och kan i sin affärside med en hel 
portfölj av spel slå ut de många förluster mot de få framgångarna. De har dessutom resurser 
som behövs för att färdigställa spelet; utvecklingsresurser, testning och möjlighet att ge 
support till slutkunderna. 

Johns (2006) studie som tittade på hur industrin kring hårdvaran och mjukvaran för 
spelkonsoler är organiserad och kom fram till ”as greater levels of creativity are required, 
software production networks are organized differently”. Vad förläggaren och 
konsoltillverkaren vill komma åt är utvecklarens innovativa och kreativa förmåga. Hela 
spelbranschens framgångar bygger på de ständiga innovationerna enligt Zackariasson och 
Wilsons (2006). Deras studie av entreprenörskap inom spelbranschen visar hur stor betydelse 
kreativa individers agerande haft för utvecklingen av branschen. Det som de stora aktörerna 
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som förlag eller konsoltillverkare jagar är de nya spelhitarna som genererar de stora 
intäkterna. 

Problemet är att hitta vem som står för dessa nya framgångar! Det är precis som Caves (2000, 
refererad i Dymek, 2008) poängterar i punkt nummer ett för kreativa industrier, nobody 
knows. Det är extremt svårt att bedöma ett spels potential. Hiten kan finnas hos någon av de 
små utvecklare världen över. Det är därför stora förlag som EA trots egna resurser för 
spelutveckling aktivt söker upp folk som inte ens har ett registrerat företag. Det kan vara 
studenter som hackat ihop något på fritiden och som lever på CSN!
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5. Förlaget är ofta en nödvändig kund 

Kapitlet tar upp varför förlaget ofta är en nödvändig kund för utvecklaren och vad en relation 
till ett förlag kan betyda för utvecklaren. Vidare beskrivs hur det idag fungerar när utvecklare 
försöker sälja in sig hos ett förlag.

5.1 Förlagets betydelse 

Utgångspunkten blir förgående kapitels slutsats att en mindre utvecklares nödvändiga kund 
ofta blir ett förlag. Problemet är att mindre utvecklare ofta har extremt svårt att få tillstånd en 
relation med ett förlag. En vägledning kan ges av att endast 4 % av alla spelkoncepten som 
kom in till förlagen realiserades till färdiga spel enligt en enkätundersökning som utfördes 
2003 av IGDA Business Committee (IGDA Game Submission Guide, 2003, maj s 4). Detta är 
några år gammal statisitk men det finns inget som tyder på att det idag blivit lättare. 

Enligt Sandqvist (2007 s 58) har systemet med förläggare drivits fram av att riskerna inom 
underhållningsindustrin är så höga att det krävs ett riskfördelningssystem. Ett förlag har byggt 
upp en hel portfölj med titlar och förläggaren kan balansera de många förlusterna mot några få 
vinstgivande spel. Crandall och Sidak (2006) skrev att det ett mycket fåtal speltitlar inom 
datorspelsbranschen som har någon större ekonomisk framgång. Det var enbart 10 % av de 
lanserade spelen under 1998 som var lönsamma och nästan hälften av alla de lanserade spelen 
sålde mindre än 10 000 kopior. Modernare siffror visar att 3 % av alla speltitlarna för 
PlayStation 2, Xbox och GameCube stod för 30 % av den totala omsättningen. Från flera 
källor har det framkommit att detta har medfört att branschen undviker satsningar på helt nya 
spel då riskerna anses vara för stora. Ett exempel är att vid lanseringen av Microsofts 
spelkonsol Xbox var 11 av 15 speltitlar uppföljare till etablerade speltitlar (Kemppainen, 
2008).

Sandqvist (2007 s 58) skriver att många spelutvecklare är helt beroende av förlagen då de inte 
har tillräckligt med eget kapital som krävs för utvecklingen av nya spel. Utvecklarens chans är 
då att bygga upp en långsiktig relation med ett förlag för att skapa fasta inkomster. Behovet av 
denna relation är så stor att det enligt Sandqvist (2007 s 58) kan bli ett mål i sig för 
utvecklaren att bli uppköpt. Ett alternativ vid en framgång är att utvecklaren själv börjar 
finansiera andra utvecklare d.v.s. startar egen förlagsverksamhet. 

Inom förlagsbranschen finns det en rad företag som skiljer sig åt på väsentliga punkter. 
Exempelvis bedriver alla de tre stora konsoltillverkarna, Microsoft, SONY och Nintendo, 
förlagsverksamhet (Sandqvist, 2007 s 59). Enligt Martin Lindell4 har det funnits en tendens att 
de stora blir större men att det också finns mindre mer specialiserade förlag. Han nämnde 
svenska Paradox Interactive som ett exempel. Detta företag startade som en ren utvecklare 
men har nu utvecklats till ett förlag som satsar på andra utvecklares projekt. 

4    Martin Lindell, verksam på organisationen Dataspelsbranschen (11 december 2008)

26



ANDERS JOHNSSON KANDIDATARBETE
2009-03-01

5.2 IP-rättigheterna påverkar relationen 

Av stor betydelse för relationen mellan en utvecklare och ett förlag är vem som kommer att 
stå som ägare till IP-rättigheterna till spelet. I Sjögren, Selander och Sjöberg (2008 s 22) 
beskrivs skillnaderna mellan olika alternativ där två blir aktuella för mitt konstruerade fall där 
utvecklaren själv har en nyskapad spelide/rättighet som de inte har resurser att förverkliga och 
sälja vidare och är därför tvingade att gå via ett förlag. .

• Nyskapad rätighet/samproduktion: ett exempel är DICE som fick stora framgångar 
med sitt egenutvecklade spel Battlefield 1942 för vilket EA var förläggare. DICE 
fick genom att de ägde rättigheterna en stor del av intäkterna och det var troligen 
en starkt bidragande orsak till priset på totalt ca en halv miljard kronor när EA 
köpte DICE (Brundin, 2004, 15 november). 

• Nyskapad rätighet/uppdragsutveckling: Utvecklaren har en egen spelide men 
förläggaren kommer att stå som ägare till IP-rättigheterna. Upplägget blir då att 
utvecklaren arbetar som en underleverantör för förläggaren där den senare står för 
alla kostnader.

För utvecklaren är det klart mer fördelaktigt att behålla IP-rättigheterna men chanserna för 
detta är dock mycket små enligt Johns (2006).

5.2.1 En betydelsefull värdekedja inom spelutvecklingen  

En värdekedja skall ses som ett verktyg för att identifiera de vägar som skapar ett värde åt 
kunden (Kotler, 2008). En värdekedja som har utvecklats inom spelutveckling visas i figur 6. 
Förläggaren får genom att kontrollera IP-rättigheterna en central roll i värdekedjan (Readman 
& Grantham, 2006) och kommer i praktiken agera som en mäklare; ett led som väljer ut de 
spelprojekt som de tror på. Om inte ett projekt får en förläggares godkännande har det liten 
chans att gå vidare.  

Figur 6. 
Värdekedjan för digitala spel till konsoler i Storbritannien (Readman & Grantham, 2006).
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Maktförhållandet mellan en utvecklare och ett förlag i denna värdekedja präglas av att 
utvecklaren har en klart svagare position (Johns, 2006) vilket rimligtvis ställer till problem för 
utvecklarens mål att kunna bli lönsam. Ett argument som stödjer detta hittade jag i ett 
uttalande ifrån Egil Sjölander (f.d. CEO på Semionetix) som hävdar att förläggare medvetet 
ser till att utvecklarna inte kan bli oberoende förlagen genom att enbart betala precis så 
mycket så att utvecklaren kan överleva (Robertson, 2003 s 16). 

5.3 Vad förläggaren kan tillföra  

Hur relationen mellan en utvecklare och ett förlag kan se ut kan variera vilket Readman och 
Grantham (2006) visar i sin undersökning av spelutvecklare i Storbritannien. Deras resultat 
visar att det i denna relation kan finns många fördelar för utvecklarna. Den hårda 
konkurrensen och snabba teknologiska utvecklingen skapar så stora utmaningar att 
utvecklarna med fördel kan dra nytta av att använda förlagen för att initiera innovativa 
processer. Readman och Grantham (2006) delar att förlaget kan agera i tre olika roller 
beroende på hur stor interaktion förlaget har med utvecklaren. De mena att förlaget kan 
signalera, avslöja eller hjälpa till för att innovativa processer skall komma igång hos 
utvecklaren. För utvecklaren kan det spela en stor roll då utvecklaren kan undvika att enbart 
konkurrera med priset (lönekostnaden). Detta är ofta ohållbart för utvecklare verksamma i 
länder med lönenivåer som i England då branschen är så globaliserad.

I en intervju med Martin Lindell5 menade han att utvecklingsbranschen har problem med att 
effektivt utnyttja personalen under hela utvecklingens förlopp då denna består av många 
specialister. En mindre utvecklare som saknar många nödvändiga funktioner och kan förlagets 
resurser därför vara nödvändiga för att klara av utvecklingen.
   
5.4 Vilka faktorer kan spela in när förläggare väljer utvecklare?

Johns (2006) menar att faktorer som kan höja en utvecklares position är en solid historia med 
framgångsrika projekt och enskilda utvecklare som nått en stjärnstatus. Förlagen söker de 
utvecklare som har visat upp talang och kreativitet i arbetet att ta fram spel som bli 
försäljningsframgångar. En etablerad spelutvecklare med framgångsrika spel i bagaget har en 
klart starkare position än det oetablerade utvecklingsföretaget. Dessa vet att förläggarna och 
konsoltillverkarna vill ha deras tjänster eftersom hela spelbranschen hela tiden jagar nya 
framgångsrika titlar. En framgångsrik utvecklare hävdade ”Because we’ve established a 
strong reputation for producing successfully games, we can negotiate better deals with the 
publishers. We have good relations with one publisher in particular, and we know that they 
aren’t going to screw us. Publishers are desperate for good games and we are confident about 
providing them” (Developer, June, 2002 refererat i Johns, 2006).

Readman och Grantham (2006) pekar också på att det är mer betydelsefullt för de globala 
förläggarna än utvecklingskostnaden är förmågan att kunna leverera spelen i utsatt tid.  Det är 
av stor vikt att lanseringen kan ske på en viss tidpunkt som en betydelsefull försäljningsperiod 
på året.

5  Martin Lindell, verksam på organisationen Dataspelsbranschen (11 december 2008)
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5.4.1 Förlagens strategi 

Jag frågade Sjögren6 om förlagens strategi och struktur när de väljer ut spel. Sjögren: ”De har  
en mycket tydlig struktur. Först och främst en release plan/”SKU plan” som säger när deras 
försäljningsorganisation och marknadsföring för den delen har möjlighet att sälja ett visst  
spel och det är till de fönstrena de letar projekt. Sen är det rent praktiskt så att de har olika 
försäljningskanaler som kan hantera olika sorters spel gentemot deras kunder som först och 
främst är återförsäljarna/affärerna. Vissa förläggare satsar på mid price Wii och NDS spel 
bara, andra som EA kan hantera alla varianter från mobil, AAA till online och casual. Men 
det är få som har hela spektrat. Sen är det förstås en fråga om cash flow, hur mycket kan de 
investera när och när måste de få tillbaka de pengarna och hur riskbenägna kan de vara.
Detta är en ytterst viktig punkt, kolla vilka spel som förläggarna brukar sälja och pitcha den 
typen av spel till dem. Slösa inte en förläggares tid med att föreslå dem ett spel som de 
överhuvudtaget inte är intresserade av för då kommer de kanske inte att vara så sugna på att  
träffas nästa gång.”. Jag frågade också Sjögren7 om utvecklaren skall försöka anpassa sig 
efter förlaget eller satsa på hur de själva tror: ”Förläggaren vet i cirka 99 av 100 fall mycket  
mycket bättre vad konsumenten vill ha än vad utvecklaren vet det. Det är det stora problemet 
med spelutvecklare att man har alldeles för dålig koll på konsumenterna och trenderna i  
branschen och bland de som konsumerar och betalar för produkterna. Du kan också se det så 
här, om en förläggare som investerar flera miljoner i ett projekt säger att de vill ha en sak på 
ett visst sätt så är det antagligen för att det kommer göra det enklare/större möjlighet för dem 
att sälja mer spel/få tillbaka sin investering = bra för utvecklaren också. Lyssna på 
förläggaren!”

5.5 Var har utvecklaren möjlighet att träffa förläggare?

För att underlätta kontakten mellan utvecklare och spelindustrin arrangeras det mässor och 
tävlingar. Ett exempel är Swedish Game Awards som är en årligt återkommande tävling i 
Stockholm för utvecklare. Det är studenter på KTH som ideellt arrangerar denna tävling i 
syfte att skapa kontakter mellan studenter och den svenska spelindustrin8. Ett annat exempel 
är Nordic Game, ett arrangemang för utvecklare inom Norden och även under detta event 
arrangeras tävling där utvecklare kan skicka in sina bidrag med chans att vinna prispengar. 
Internationellt finns det en rad arrangemang i liknande syfte som den årliga Game 
Development Conference i San Francisco. På dessa arrangemang finns spelbranschen också 
representerad vilket ger speciellt de vinnande förslagen stor uppmärksamhet. Sjögren (2008, 
10 december) menade dock att det var bättre att träffa förlagen hos dem då deras 
representanter på dessa mässor och tävlingar är enormt stressade och snabbt glömmer bort 
vem de skakat hand med. Sjögren (2008, 10 december) sa också att problemet inte i första 
hand är att få kontakt med de stora förläggarna utan processen därefter. På min fråga hur 
utvecklaren får tillstånd ett möte med en förläggare på en seriös nivå skrev Sjögren: ”Lättaste  
sättet att hitta vilka hos förläggarena, tjae, mässor och konferenser brukar vara ett säkert sätt  
att få tag på dem. Game Connection i Lyon t.ex. som ju är en ren pitch konferens. Sen ta och 

6 Tobias Sjögren, Studio Development Director (spelagent) på DDM (3 februari 2009) 
7 Tobias Sjögren, Studio Development Director (spelagent) på DDM (3 februari 2009) 
8 http://gameawards.se/about (Datum för åtkomst 2009-02-05) 
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fråga folk och byt kontakter med varandra. Det finns ingen anledning att inte dela med sig av 
kontakter och jag gör det gärna och ofta till folk som frågar om jag tycker de verkar seriösa 
och duktiga.”

En intressant aspekt är att en del av de mindre utvecklarna härstammar ifrån spelutbildningar 
och att det finns ett väl utbyggt kontaktnät mellan många av dessa skolor och spelindustrin. 
Andreas9 på SOFE berättade om projektkurser där studenterna utvecklar ett game concept och 
får chansen att visa upp sig för de aktörer som Microsoft och SONY. Då finns det även en 
möjlighet att kunna driva vidare dessa projekt om de bedöms ha potential i den spelinkubator, 
Game Port, som finns mitt emot skolan och där kan nya utvecklare under tolv månader 
utveckla sitt koncept. 

5.6 Utvecklarens business case

När utvecklaren skall sälja in sin spelide till ett förlag måste utvecklaren utarbeta ett business 
case vilket kräver en stor arbetsinsats (Sjögren, 2008, 10 december). Här följer en rad punkter 
som detta business case skall innehålla:

1. Elevator pitch & high concept document: en snabb pitch vad som gör spelet unikt. Det 
skall vara en sida som förläggaren kan ta med sig. Skall svara på vad speliden handlar 
om, essensen i spelet.

2. GDD, TDD: Game Design Document (som skall visa på utvecklarens vision av spelet) 
respektive Technical Design Document (tekniska aspekterna på implementeringen av 
spelet)

3. En demo eller en video på spelet. Enligt IGDA Game Submission Guide (2003, 1 maj) 
är det essentiellt för många förlag att vid pitchen kunna ta del av något som är spelbart 
så att de förstår speliden. 

4. Budget: Sjögren sa att det alltför ofta inträffade att utvecklaren inte funderat på frågor 
kring budgeten för att ta fram spelet och detta skapar ett oseriöst intryck. Ett budget 
förslag kan enligt Sjögren ge utvecklaren en utgångspunkt i förhandlingen.

5. Tidsplan: utvecklarens plan när spelet kan vara färdigutvecklat. 
6. Presentation av teamet: skall svara på frågan vem, vad och varför. Sjögren 

rekommenderade att visa en bild över teamet och visa vad utvecklaren har gjort 
tidigare. Var ärliga och visa upp verkligheten t.ex. vi är studenter ett gäng och det är 
första gången!

7. Planering: hur utvecklaren skall realisera planerna. Det behöver inga exakta 
tidpunkter men det skall tala om hur utvecklaren tänkt hur spelet skall kunna 
realiseras. 

8. Dealterms: utvecklarens krav (ex. om utvecklaren kräver att behålla IP-rättigheterna).

Sjögren poängterade vikten av att utvecklaren har ett komplett business case. Samtidigt som 
han menade att branschen generellt är öppen och prestigelös.

9  Andreas Persson, spelprogrammeringslärare (23 januari 2009) på SOFE
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5.6.1 Teamets betydelse  

Sjögren (2008, 10 december) poängterade att det är viktigt att visa upp vem som ingår i 
utvecklingsteamet. Det måste finnas ett gäng bakom speliden som tror stenhårt på iden och är 
beredda att satsa på den. Om inte gruppen utvecklat något tidigare gäller det att visa upp något 
som kan skapa förtroende att de är kapabla att genomföra projektet. För oetablerade 
utvecklare är det svårt att visa upp några referenser och har då knappast fler val än att arbeta 
ihop en referenslista. Andreas10 på SOFE gav som ett exempel en grupp som i början hade fått 
utföra ett ekonomispel vilket gav dem en referens att visa upp. 

5.6.2 Risken att förläggaren stjäl utvecklarens ide

Vissa förläggare bedriver internt spelutveckling vilket innebär att det finns en risk att förlaget 
helt enkelt stjäl iden ifrån utvecklaren. Sjögren (2008, 10 december) pekade här på en 
kulturskillnad då många amerikanska förlag är livrädda för att bli stämda för att ha stulit 
utvecklarens ide. Förlagen kräver därför ofta att utvecklaren skriver på ett dokument där 
denne avsäger sig rätten att stämma förläggaren. Om utvecklaren senare anser att förläggaren 
stulit den presenterade iden är det bara att acceptera. Det är också svårt att veta vad 
förläggaren håller på att utveckla internt. Sjögren menar att speliden skall vara så stark och 
unik att teamet bakom denna är de enda som kan realisera speliden. 

5.6.3 Tidsperspektivet för ett kontrakt 

Enligt Sjögren är det långt ifrån klart även om förlaget tyckt om det som utvecklaren lagt fram 
vid pitchen. Det är åtskilliga beslut som skall fattas hos förlaget innan ett färdigt kontrakt kan 
skrivas under.  Sjögren11 skrev ”Att komma till kontrakt från en första pitch tar i snitt 6-9 
månader. Det kan absolut gå snabbare men räkna inte med det. Efter man är överens om deal 
terms kan det lätt ta 2-4 månader i värsta fall bara för advokaterna att bestämma sig om 
några punkter här och där och få till en underskrift.” 

5.7 Vad kommer utvecklaren kunna erbjuda?

Sjögren (2008, 10 december) uttrycker i sin presentation: ”det folk tittar på: Är det här en bra 
snubbe? Är det här ett kul team vi vill jobba med? Är de ärliga?”. Här menade Sjögren (2008, 
10 december) att svenska utvecklare allmänt sett har ett bra rykte eftersom svenskar generellt 
sett inte överdriver så mycket. Konkret kommer utvecklaren i mitt konstruerade fall erbjuda 
en spelide realiserad i en prototyp. Denna spelide måste kunna realiseras till ett inte bara ett 
fungerande spel utan en kommersiell gångbar produkt. Utvecklaren skall i mitt konstruerade 
fall stå för om inte hela så delar av spelutvecklingen. Därför går jag i nästa kapitel in djupare 
på vad digitala spel egentligen är och hur de utvecklas för att kunna visa vad det är för något 
som utvecklaren försöker sälja in hos förläggaren.  

10  Andreas Persson, spelprogrammeringslärare (23 januari 2009) på SOFE
11  Tobias Sjögren, Studio Development Director (spelagent) på DDM (3 februari 2009) 
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6. Produkten och utvecklingen av digitala spel 
Kapitlet har som målsättning att skapa en förståelse för vad digitala spel är och visa olika 
aspekter på spelutveckling. Detta för att ge en bild av vad utvecklaren försöker sälja in hos 
förläggaren. 

6.1 Produkten digitala spel

Ett citat som jag tycker indikerar hur komplex produkt ett digitalt spel är lyder:
”[The video game] is the most complex toy ever built and is vastly more responsive than any
other toy ever invented. Compare it, for example, with its contemporary, the doll Chatty 
Cathy, which has about a dozen different sentences with which to respond when you pull the 
string. Chatty Cathy does not take into account the variety of your responses; the computer 
does. Chatty has a dozen responses; the computer has millions” (Sutton-Smith, 1986 
refererad i Salen & Zimmerman (2004 s 85). 

Digitala spel får anses som ett samlingsnamn på en diversifierad rad av produkter. Caves 
(2000, refererad i Sjögren, Selander & Sjöberg, 2008) menade att kreativa produkter kan 
varieras i närmast oändligt många versioner och format. Sjögren, Selander och Sjöberg (2008 
s 8) skrev att ibland uppfattar konsumenten inte ens produkten som ett digitalt spel. Ett 
exempel kunde vara spelet Karaoke Revolution där användaren kan sjunga cover versioner av 
populära låtar. 

Utgångspunkten här är att försöka förstå hur digitala spel kan karakteriseras i syftet att 
utvecklaren skall kunna marknadsföra sin spelide. Caves (2000, refererad i Dymek, 2008) 
pekade på att principen om nobody knows gäller om den potentiella efterfrågan för produkter 
inom de kreativa branscherna. Nu får man anta att även inom dessa branscher finns det 
tumregler och en historia att gå efter när man siar om framtida framgångar för en spelide. 

En central punkt för denna studie är att försöka förstå på vilka grunder i själva spelet som 
förlagen väljer ut en enskild spelide från alla erbjudanden de får. Utvecklarens spelide måste 
kunna beskrivas i ett businees case. Det blir viktigt för utvecklaren att speliden kan passa in i 
förlagets utbud. Det gäller då att försöka specificera och kategorisera speliden. Vad är det för 
typ av spel? vem vänder det sig till? osv. 

Jag börjar med en kategorisering konsumenten kan möta. Spelförlaget EA:s12 sajt är ett 
intressant exempel på hur ett förlag kan kategorisera sina spel för konsumenterna då EA 
tillhör bland de största inom branschen (Sandqvist, 2007 s 44) och har ett mycket brett utbud 
av digitala spel. EA har valt att kategorisera spelen efter plattform, genre och spelarens ålder. 
Exempel på typiska genrer är action, actionäventyr, driving, äventyr, musik, rollspel, 
simulering, sportspel, strategi och MMO (alt. MMORPG) (Sjögren, Selander & Sjöberg, 
2008). Noterbart är hur föränderligt detta kan vara över tiden. Spelbranschen har sett ett antal 
plattformar komma och försvinna under dess existens sedan 1970-talet. Den teknologiska 

12 EA:s hemsida, http://www.electronicarts.se/games/ (Datum för åtkomst 2009-02-05) 
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utvecklingen kan förändra mycket, exempelvis utan Internets framväxt skulle det inte funnits 
några förutsättningar för nätspelens (MMORPG) framväxt. 

En kategorisering ur en speldesigners synvinkel leder mig in på en generell definition av spel 
gjord av Juul (2005, s 36, refererad i Zackariasson, 2007, s 18). Zackariasson menar att 
digitala spel kan ses bestå av tre av dessa totalt sex punkter som Juul satt upp: 

• Setting: består av genre och plot. Exempel på genrer är: action, actionäventyr, driving, 
äventyr, musik, rollspel, simulering sportspel, strategi och MMORPG (Sjögren, 
Selander & Sjöberg, 2008). Ploten är spelets historia, det som driver spelet.  

• Sensory stimuli: spelarens kognitiva upplevelse av spelet. Idag kan spel endast utnyttja 
tre av människans fem sinnen nämligen synen, hörseln och känseln.  

• Rules: Spelets mekanismer som bestämmer hur spelaren kan interagera med spelet. 

Läser man Juuls tre punkter så kan man lägga märke till att karakteriseringen av digitala spel 
görs med utgångspunkt från faktorer som är typiska för själva spelet men även faktorer som 
beror på spelaren och spelarens interaktion med spelet. Omfånget om vad som inkluderas kan 
ur detta perspektiv växa mycket snabbt.

Detta kan ses som exempel på hur digitala spel kan beskrivas ur olika perspektiv. Vilket som 
är det mest lämpliga för utvecklarens marknadsföring är oklart. För min studie har jag dragit 
slutsatsen att digitala spel är en komplex produktkategori som inte så lätt låter sig beskrivas. 
Förmodligen är digitala spel svårare att hantera än andra medier som film och böcker. Dymek 
(2008) hävdar att en analys av digitala spel ur ett kultur-ekonomiskt perspektiv (som jag skrev 
om i kapitel 3) bara till en viss gräns klarar av att behandla spelbranschen då modellen har 
sina rötter i neoklassisk nationalekonomi. Dymek (2008) menar att digitala spel är annorlunda 
och att det kulturella perspektivet inte visar att det är ett interaktivt medium. Dymek (2008) 
tar istället upp två litteraturvetenskapliga synsätt på digitala spel, narratologi (att se på spel 
som berättelser) och ludologi (att ta fasta på själva spelandet) och hävdar då att det senare är 
att föredra då det visar på produktens teknologiska egenskaper. I en telefonintervju med 
Dymek13 förklarade han att bristen på interaktivitet i analysen av spelen har medfört att alltför 
mycket fokus hamnat på själva storyn. Hårdvaran har under lång tid utvecklats dramatiskt och 
tillåtit spelen att växa i storlek. Dymek har från intervjuer inom den svenska 
utvecklingsbranschen fått uppfattningen att många vill framhäva hur mycket dialog de har i 
sina spel vilket understryks av att alla de stora AAA-speltitlarna bedöms utifrån om storyn är 
bra eller dålig. Samtidigt har inte spelmekanismen utvecklats i samma utsträckning vilket 
enligt Dymek är absurt. Resultatet har blivit att trots mediets interaktivitet finns det ett 
begränsat antal storsäljande genrer. Betydelsen kan ses i Nintendos (Wii games top 2008 
bestsellers to date, 2008, 21 november) enorma framgångar med spelkonsolen Wii som har en 
inbyggd rörelsesensor vilket har skapat nya möjligheter för spelaren att interagera i spelen. 
Spel till Wii faller då utanför det traditionella mönstret då dessa inte bygger så mycket på att 
konsolerna får kraftfullare hårdvara utan att spelarens interaktionsmöjligheter med konsolen 
har utökats. Detta tycker jag indikerar hur viktigt det är för utvecklaren att förstå hur digitala 
spel kategoriseras av både förlagen och konsumenterna. Exempelvis skall EA i skrivande 

13  Mikolaj Dymek, doktorand på Industriell Ekonomi och organisation på KTH (27 januari 2009)
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stund öka sina investeringar i spel för just Wii (Alexander, 2009, 4 februari). Samtidigt måste 
poängteras att Dymek uttryckligen i intervjun sa att uppdelningen i narratologi respektive 
ludologi kan betraktas som en ren akademisk fråga. Frågan kvarstår ändå hur förlagen arbetar 
med att segmentera spelmarknaden.

6.2 Digitala spel är programvara

Digitala spel är datorprogram för vilka det enligt Sandqvist (2007 s 61) finns en tyngdpunkt 
på områden som datorgrafik och prestanda. Principen är att allt skall gå snabbt i ett datorspel 
då tidskraven är större14. Beroende på typen av spel består detta program bestå av olika 
komponenter som exempelvis grafikmotorer och fysikmotorer. Det idag möjligheter att köpa 
in många av de grundläggande komponenterna eftersom många utvecklare ser det har blivit 
för dyrt att utveckla p.g.a. den teknologiska utvecklingen. Readman och Grantham (2006) 
gjorde en studie om potentialen för utvecklare att använda s.k. middle-ware och kom fram till 
att utvecklarna skulle kunna minska kostnaderna men att deras innovationsförmåga minskade 
eftersom de inte hade kontroll över tekniken. Hos förlagen fanns det också en vilja att hålla 
kostnaderna nere men än viktigare var innovativ teknik och originella spelidéer (TerKeurst, 
2003 refererad i Readman & Grantham, 2006).  Därför accepterar förläggare ofta högre 
utvecklingskostnader så länge som dessa krav uppfylldes.

Hur avancerad spelutveckling generellt är finns olika svar men Rollings och Morris (2004) 
hävdar att vilken SQL Server (en databas) innehåller mer avancerad teknik än de på 
marknaden existerande spelen. Samtidigt hävdar de att spelutvecklingsindustrin ligger långt 
framme vid att utnyttja datorkraften till sitt yttersta vad gäller simulering av den reala världen. 
Detta helt enkelt för det inte finns många som annars har intresse av detta. Dock är 
möjligheterna att ta patent inom spelindustrin begränsade15  vilket hindrar utvecklaren att få ett 
skydd mot kopiering av sin teknologi.

6.3 Utvecklingsprocessen

I mitt konstruerade fall skall utvecklaren själv stå för delar av/hela utvecklingen av spelet. 
Behovet av resurser utvecklingen beror naturligtvis på typen av spel. Lavoie, Saulnier, Spoto 
och Vitz (2004) som alla är verksamma inom kommersiell spelutveckling menar att det finns 
en tendens att utvecklingen kräver alltmer resurser och tar allt längre tid. I början 1980-talet 
kunde ett dataspel utvecklas inom 6 till 9 månader av en ensam utvecklare medan det 2004 
kunde ta 25-30 utvecklare 2-3 år. Detta beror mycket på att plattformarna blir alltmer 
kraftfulla men också mer komplicerade. En mindre utvecklare måste rimligtvis begränsa sig 
till mindre spel. I min intervju med Andreas Persson16 gav han som exempel att 
utvecklingstiden idag för ett mindre spel där 5-10 personer är involverade ligger på runt ett år 
i jämförelse med de stora utvecklarna som har 100-200 personer och med utvecklingstider på 
flera år. Därför får de mindre utvecklarna ofta satsa på spel med mindre fokus på storyn som 
är lättare att utveckla. Konsoltillverkarnas öppning av försäljning av mindre spel på deras 

14  Andreas Persson, spelprogrammeringslärare (23 januari 2009) på School of Future Entertainment (SOFE) 
15  Andreas Persson, spelprogrammeringslärare (23 januari 2009) på School of Future Entertainment (SOFE) 
16  Andreas Persson, spelprogrammeringslärare (23 januari 2009) på School of Future Entertainment (SOFE) 
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onlinesajter ser jag som en förklaring i att mindre utvecklare på senare tid fått större chanser. 
Ett faktum är att det under åren 2002 och 2004 minskade sysselsättningen inom den svenska 
dataspelsutvecklingsbranschen från 800 till 500 personer delvis pga. att mindre svenska 
utvecklare inte hade de resurser som krävdes då det vid denna tidpunkt kom ut en ny 
generation spelkonsoler (Dahlin och Ryberg, 2004, 25 november).
Enligt Sandqvist (2007 s 61) finns det stora likheter mellan spelutveckling och andra typer av 
mjukvaruutveckling, se figur 7. Det är en process där specialister som programmerare och 
artister arbetar inom sina respektive områden. 

Figur 7. Aoyama och Izushi (2003 s 437) refererad i Sandqvist (2007).

6.3.1 Fun-faktorn igen

Jag ser en skillnad i det faktum att målet med ett digitalt spel är annorlunda än ett 
nyttoprogram. Vid ett utvecklingsprojekt måste en kravspecifikation göras som säger vad 
programmet skall kunna utföra. För digitala spel återkommer jag där denna uppsats började; 
motiven till att konsumenterna köper spel. Då tog jag upp Crawford (2003) som hävdade att 
detta kan uttryckas med det engelska ordet fun som är ett vitt begrepp och kommer att vara 
beroende på vem man frågar. Detta kopplar jag till en studie av Callele, Neufeld och 
Schneider (2005) som behandlar hur faktorer som specificeras i termer av hur roligt spelet är. 
Det är faktorer som benämns som Non-Functional Requirements (NFR) inom 
programvaruutveckling och är krav som fokuserar på hur programmet utför något istället för 
hur det utför denna uppgift. Det är krav som ofta inte går at beskriva i enkla termer som att 
produkter klarar/inte klarar och de kan därför ofta enbart bli uppfyllda till en viss gräns (Sousa 
& Castro, 2004). 

Spelets förmåga att uppfylla fun faktorn blir extra komplicerat att beskriva eftersom det enligt 
Draper (1999) inte kan beskrivas som en egenskap kopplat till spelet utan en relation mellan 
spelets och spelarens mål under ett specifikt moment. Vad som är fun beror i stor utsträckning 
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på målgruppen. Callele, Neufeld och Schneider (2005) menar att emotioner generellt är 
mycket svåra att verifiera vid utveckling av mjukvara. Men detta är mycket centralt i 
utvärderingen av digitala spel då dessa Non-Functional Requirements på något sätt definierar 
det unika i ett spel. Speciellt i de första stadierna av spelet är det svårt då prototyper ofta inte 
visa spelarens hela upplevelse. Stora och dyra problem kan uppstå om det senare i processen 
tvingar fram stora förändringar i spelet. 

6.3.2 The motley crew – specialister skall kunna samarbeta

Ytterligare en faktor som är typisk för spelutveckling är att arbetet kräver att individer från så 
vitt skilda kompetensområden som datavetenskap, musik, speldesign, o.s.v. måste kunna 
kommunicera och arbeta mot ett gemensamt mål (Callele, Neufeld & Schneider, 2005). 
Denna interaktivitet mellan artister och mjukvaruspecialister påverkar utvecklingen i så hög 
grad att det uppstår vad Cadin och Gue´rin (2006) kallar ett interface know-how.  Det 
tillsammans med att det inte går att separera designfasen från själva produktionsfasen och den 
snabba teknologiska utvecklingen medför enligt Cadin och Gue´rin (2006) att det är mycket 
svårt att sätta upp en struktur för hur arbetet skall skötas rationellt i jämförelse med 
filmindustrin. 

Ett exempel på hur spelutveckling kan delas upp har jag tagit ifrån Lewis, McGuire och Fox 
(2007) som hävdar att spelutvecklare delar in deras team efter funktionaliteten som innehåll 
(det konstnärliga, musik och berättelse), teknologi (programmeringskoden) och mekanik 
(designen och spelreglerna). Denna uppdelning visas i figur 8 med exempel på vad som kan 
ingå i respektive område. 

Figur 8. En uppdelning av spelutvecklingen med avseende på innehåll, mekanismer och teknologi (Lewis, 
McGuire & Fox, 2007).

En annan viktig aspekt är att den innovativa processen inom spelutveckling är annorlunda än 
annan utveckling då resultatet är mera formbart av utvecklarna (Tschang & Szczypula, 2006). 
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Det innebär att slutresultatet mer än för andra produkter är ett resultat av kreativa idéer som 
kommit fram under själva utvecklingsprocessen. Det medför att resultatet kan avvika ifrån 
grundiden då resultatet bygger på utvecklarnas förmåga att ta in nya idéer under själva 
utvecklingsprocessen. 

6.3.3 Problem vid spelutveckling

Petrillo et al. (2008) har studerat problemen som kan uppstå vid spelutveckling. De använde 
s.k. post-mortems, dokument som sammanfattar utvecklingsgruppen synpunkter. Petrillo et al. 
(2008) hämtade utvärderingar som är tillgängliga för alla ifrån sajterna Gamasutra17 och 
Gamedev18. Genomgående resultatet visade på att spelutveckling är långt ifrån problemfritt 
eller som en utvecklare uttryckte det ”Every project has a moment where you are totally in the  
hell, especially when you are making new intellectual property or trying to create the fun and 
core game identity."  Det är potentiella problem som lär vara av stor vikt då förlaget bedömer 
utvecklaren. Petrillo et al. (2008) fann att projekt ofta hade en oklar målsättning vilket ökar 
risken för feature creep, att utvecklaren försöker bygga in allt fler funktioner under 
arbetsgången. Projektet växer då i omfattning och det blir allt svårare att hantera alla problem 
som uppstår. Risken är att projektet till slut totalt havererar. Precis som mjukvaruutveckling i 
stort finns det också stora problem att tidsramarna ofta inte följs. Det medför att det uppstår en 
enorm press på personalen att arbeta i stort sett dygnet runt när deadlines för projekten närmar 
sig. Fenomenet inträffar så ofta inom spelutveckling att det fått ett eget namn ”crunch time”. 
Petrillo et al. (2008) hävdar att det beror på låg medvetenhet om tidsåtgången för olika 
arbetsmoment och dålig planering. Den teknologiska utvecklingen skapar också problem, 
speciellt vid övergången till en ny plattform då allt är nytt för utvecklarna. Mitt intryck är att 
utveckling av digitala spel är arbetsintensivt och tidskrävande, ett exempel är att i en intervju 
berättar utvecklare på Coldwood hur mycket tid det tar bara för att få fram den rätta 
spelkänslan (Pethrus, 2007, 1 januari).  Petrillo et al. (2008) slutsats var att en specifik en 
orsak till problem vid spelutveckling var svårigheterna i samarbetet mellan personer ifrån 
skilda kompetensområden. Samtidigt ansåg de att de flesta problemen för spelutveckling i sig 
inte är annorlunda från övrig mjukvaruutveckling och att de metoder som finns framtagna för 
mjukvaruutveckling även fungerar vid spelutveckling.

6.4 Vad detta får för betydelse

Denna kombination av faktorer medför att förlagets utvärdering om utvecklarens projekt har 
en chans att bli framgångsrikt blir mycket komplex. Detta bekräftas av Sjögren19 då han på 
min fråga om förlagens möjligheter att bedöma hur det färdiga produkten ser ut svarar: 
Sjögren: ”Ja, det är nog vanligare att det blir så än tvärtom tyvärr. Vi har fortfarande mycket  
kvar innan produktion av spel når en så jämn kvalitetsnivå som Hollywood lyckas producera i  
film nuförtiden, eller varför inte min favorit jämförelse med Toyota (inkl Lexus) som har 
bilbranschens bästa produktion och kvalitet och deras metoder som kan kallas ”Lean 
Production” har revolutionerat många andra produktionsbranscher.” Risken i den här typen 

17    http://www.gamasutra.com (Datum för åtkomst 2008-12-15) 
18  http://www.gamedev.net (Datum för åtkomst 2008-12-15) 
19  Tobias Sjögren, Studio Development Director (spelagent) på DDM (3 februari 2009) 
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av projekt kommer fortsatt att vara hög en förhoppningsvis så minskar risken att 
produktionsproblem sätter käppar i hjulen för ambitiösa produkter. Produktionsproblem är 
oftast att folk inte är tillräckligt bra på att hantera spelprojekt tillräckligt bra. Tekniken har vi 
lärt oss nu, tänk att det är inte så ofta man hör ”spelet var helt suveränt även fast det var så 
buggigt”. Brukar snarare vara ”snyggt som tusan och imponerande teknik men...””
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7. Intervjuer med spelutvecklare 
I detta kapitel presenteras mina intervjuer med spelutvecklare som är gjorda per telefon eller 
e-post. Dessa är kompletterade med information hämtat ifrån Internet. Inledningsvis beskrivs 
den intervjuade personen och vilket företag han representerar. 

7.1 Atomic Elbow Game Development 

Atomic Elbow Game Development var en spelutvecklare som startades 2004 i Kramfors och 
som 2007 lanserade ett spel med Sierra Online som förläggare. Jag utförde en telefonintervju 
med Simon Jacoby (7 december 2008). Företaget hade då gått i konkurs eftersom förläggarens 
ägare Vivendi Universal blev uppköpta av Activision (Fritz, 2008, 18 mars). Då hade Sierra 
OnLine tvingats pitcha alla de existerande spelen hos de nya ägarna och i den processen föll 
Atomic Elbows spel bort. Atomics fick då akuta problemet eftersom det var Sierra Online 
som ägde IP-rättighetena till spelet och Atomic Elbow inte hade någon möjlighet att själva gå 
vidare med detta spel. 

Jag började intervjun med att fråga allmänt om mindre spelutvecklares möjligheter. Simon 
menade att det ”för mindre spelutvecklare gäller det att hitta rätt marknad, målgrupp: nischa 
spelet”. Det gäller då att satsa på mindre spel men ändå tänka på att ”folk köper inte vilket skit  
spel som helst”. Simon berättade Crazyball först hade sålts on-line och sedan som boxat spel 
eftersom det hade visat sig tillräckligt framgångsrikt och att detta var ett normalt upplägg. 
Atomic Elbow hade utvecklat spelet både för Windows PC och för Microsoft Xbox. De hade 
även haft utveckling för SONY PlayStation 3 på gång men denna version blev inte färdig 
innan de tvingades i konkurs. Simon sa att det för de mindre utvecklarna kunde nätet vara en 
alternativ försäljningskanal och nämnde online sajten Steam som han trodde hade ca 15 
miljoner användare. Simon berättade att ”de väljer ut ett antal titlar som får ligga på 
startsidan i en viss tid”. Anledningen för att Atomic Elbow inte valt en strategi där de själva 
tagit hand om försäljningen var kostnaderna för att få IP rättigheter till ett spel. Enligt Simon 
fungerar detta förfarande att man måste få dessa rättigheter registrerade specifikt för ett land 
vilket medför att hela förfarandet blir mycket dyrt. Simon uppskattade att denna process hade 
kostat ca halv miljon kronor för Crazyball och det var pengar som Atomic inte hade haft så 
därför fanns det inget annat alternativ än att förhandla med en förläggare. För mindre 
utvecklare var det normala att rättigheterna för spelen kom att tillhöra förläggaren och att det 
bara var en del av de större utvecklarna som själva ägde deras spels IP rättigheter. Det kan 
dock variera då varje uppgörelse mellan en utvecklare och förläggarna är en förhandlings 
fråga och som blir unik för varje spel. Simon berättade också att skillnaden mellan 
försäljningen av spel till PC eller till spelkonsoler var som ”natt och dag”. Försäljningen hade 
varit avsevärt mycket större för spelkonsolen Xbox än för persondatorer som hade sålt knappt 
någonting alls. 

Simons berättade sedan historien om hur Atomic Elbow startade. Simons själv var då lärare i 
spelutveckling på KY-skolan Powerhouse i Kramfors där man bland annat kan utbilda sig i 
datorspelsanimation (InnovationsAlliansen, 2008, 14 november). Han och två andra studenter 
bildade en grupp som utvecklade en spelide som studenterna hade haft. Följande år 2005 
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tillkom ytterligare tre medlemmar till gruppen och det var dessa sex som kom att bilda Atomic 
Elbow.   

Simon berättade om hur rollerna inom företaget hade formats naturligt då exempelvis han 
själv blev ansvarig för grafikutvecklingen och en person som tidigare hade haft erfarenhet av 
att driva företag fått chefsrollen osv. Sedan började det rulla på i och med att de vann titeln 
bästa PC-spel, som då hade fått namnet Crazyball, på Swedish Games Awards 2005. Simon 
har berättat i en annan intervju att ”– Vi visste att spelet inte var optimalt utan tog till oss  
feedback från många håll, särskilt från spelare, och gjorde förbättringar” 
(InnovationsAlliansen, 2008, 14 november). Spelet blev även nominerad som finalist på 
Independent Games Festival 2006 i klassen the technical excellence. Företaget flyttade vid 
denna tid även verksamheten till Sundsvall. Med uppmärksamheten deras spel hade fått 
kommit i kontakt med en agent, Tobias Sjögren, som sysslade med att hjälpa spelutvecklare 
att komma i kontakt med publicister. Detta var enligt Simon oerhört betydelse fullt för 
företagets vidareutveckling då Tomas en tid därefter hade fått en position på ett företag, 
Digital Development Management Europe AB (DDM), som sysslade med agent verksamhet 
inom spelbranschen och enligt Simon hade ”kontakter med alla inom branschen”.  De 
ändrade namnet på deras spel till Switchball och deltog i en stor spelmässa i San José. Där 
hamnade de enligt Simon i en stark position, ”– Vi hamnade i ett läge där vi kunde förhandla 
med flera förläggare och välja den som kom med bästa budet” (InnovationsAlliansen, 2008, 
14 november). Valet föll på Sierra Online för att de enligt Simon betalade bäst. Spelet kunde 
lanseras i juni 2007 för PC och för Xbox 360 november 2007. Under juni 2007 ombildades 
även Atomic Elbow till ett aktiebolag.

Sierra stora insats i utvecklingen kan ses av att Atomics sex utvecklare enbart hade stått för 
själva programmeringen. Allt innehåll till spelet hade köpts in av ett företag som Simon 
uppskattade sysselsatte fem personer, två till tre personer stod för spelets ljud och musik, 
Sierra Online själva hade haft två producenter involverade och en grupp testare och 
översättare. Totalt uppskattade Simon att det var femtio personer som varit involverade i 
utvecklingen av spelet. Sierra hade betalat en förskottsbetalning så de hade klarat 
utvecklingen av spelet men att ”de hade haft det mycket tajt med pengar” och det hade inte 
funnit resurser till något annat. Kontraktet med Sierra innebar att de fick royalty på de sålda 
spelen men detta först efter att förskottsbetalningen hade tjänats in. 

Simon berättade att förläggarna ”ofta i sin tur förhandlar med konsoltillverkare som 
Microsoft”. De söker efter spel som skall passa in i en viss genre som de lägger på sin online 
sajt under en viss tid. Iden är att spel som säljs på sajten inte skall konkurrera med varandra. 
Det innebar att Switchball blev pitchat mot andra spel för att se om det är konkurrenskraftigt. 
Simon menade att förläggaren har stor makt då de ofta äger IP rättigheterna och framhäver sig 
själva t.ex. på omslaget av spelet. Detta i jämförelse med filmbranschen där namnet de som 
verkligen stått för arbetet bakom framtagningen av filmen som skådisarna och regissören som 
står främst vilket Simon tyckte var konstigt. Min fråga blev om det inte går att gå förbi 
förläggaren men Simon påpekade att förläggaren gör mycket, att deras namn står på 
produkten är ”en riktig kvalitetssäkring, då förläggaren testar spelet och hittar buggar”. 
Simons exemplifierade att ”om det blir problem med spelet och att du säg att du har sålt 100 
000 spel och 1 % fel, det är 1000 spelare som har problem. Då måste support finnas. Om man 
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då är 1-2 personer är det lite svårt”. Möjligtvis går det om det är ett mindre spel.

När det stod klart att deras spel inte prioriterades av Sierras nya ägare tog de in två nya 
personer för grafikprogrammering i ett att försöka utveckla ett sidoprojekt. Detta för att som 
Simon sa ”komma ut ur rävsaxen”. De hann nästan ta fram ett DEMO men att det skulle ha 
tagit ytterligare tid, 4-5 månader, för att få kontrakt med ett förlag och nya pengar. Simon sa 
att de inte hade haft något riskkapital, ”det var 5 studenter på CSN och han själv som lärare”. 
Från intervjun i InnovationsAlliansen (2008, 14 november) stod det att företaget hade 
mottagit ett visst stöd från länsstyrelsen och från Nutek. Simon arbetar idag som datakonsult 
och han uttryckte att han trots detta ”skulle inte vilja vara ha detta ogjort”. 

7.2 Coldwood Interactive AB 

Företaget är en spelutvecklare baserat i Umeå som startade 2003 av ett gäng som tidigare 
arbetat på Daydream, ett på 1990-talet tongivande spelutvecklingsbolag i Sverige (Sandqvist, 
2007 s71). Colwood har idag 13 anställda och har lanserat tre spel Ski Racing 2005 och Ski  
Racing 2006 samt Freak Out som alla är vintersportspel. De har haft stora 
försäljningsframgångar bl.a. för att dessa spel haft licens att använda den kände utförsåkaren 
Hermann Maiers namn. Dessa spel har Colwood gjort på kontrakt med en spelförläggare ifrån 
Österrike, Jowood20. I en intervju (Pethrus, 2007, 1 januari) uppgav Jakob Marklund, 
programmerare på Coldwood, att de fick kontraktet bl.a. för deras känsla att arbeta med 
snösporter. 

En telefon intervju utfördes med Håkan Dalsfelt, Managing Director på Coldwood Interactive 
(2 februari 2009). Jag började med att fråga Håkan hur Coldwood arbetar för att få kontakt 
med förläggare. Håkan pekade här på olika mässors betydelse där man som utvecklare fick en 
halv timme att presentera sitt material. Håkan sa samtidigt att detta var ett dyrt sätt med alla 
resor och berättade att vissa förlag även pitchar genom deras hemsidor. Det kan vara två 
gånger om året som utvecklare kan skicka in sina idéer till förlaget för bedömning. Coldwood 
har även haft kontrakt med fler förlag än JoWood.

Vid pitchen vill förlagen se så mycket av spelet som möjligt medan utvecklaren hellre gärna 
ser att ett kontrakt och pengar kommer först. Håkan menade att en oetablerad utvecklare 
kommer då att tvingas visa mer då de inte har tidigare referenser att visa upp. Det viktiga var 
att spelets idéer framträder tydligt, att förlaget kan få en känsla för spelet och att 
presentationen gör att spelet ”sticker ut”. Dessutom menade Håkan att det är bra om 
utvecklaren tänker efter hur de skall presentera speliden för förlaget som vilka målgrupp det 
riktar sig emot. Coldwoods spel har framför allt sålts i Europa och USA. 

Undantagslöst kommer förlaget äga IP-rättigheterna om inte spelet verkligen bygger på en bra 
ide som utvecklaren kan pressa förlaget med. Håkan uttryckte att var ”lite åt slumpen” om en 
oetablerad lyckades. Det har inte funnits någon uttalad strategi ifrån Coldwood att satsa på 
just vintersportspel och de var för tillfället involverade i flera typer av spel, bl.a. ett 
onlinespel. 

20 JoWooD Productions Software AG, http://www.jowood.com/ (Datum för åtkomst 2008-12-15) 
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Hur relationen mellan utvecklaren och förlaget ser ut kan enligt Håkan skifta men i deras fall 
är det förlaget JoWood som ansvarar för marknadsföring, försäljning och support. Under 
själva utvecklingen har förlaget en producent ansvarig för utveckling men alla kontakter har 
kunnat skötas på distans, med det var enligt Håkan i regel ”pressat på slutet”. Håkan sa att det 
helt var mer pengar i spel för konsoler och dessutom fanns det mer problem att utveckla för 
persondatorer då dessa inte är så standardiserade som konsolerna. Håkan berättade att det 
fanns omfattande krav ifrån konsoltillverkaren som måste uppfyllas. Det är testcases som 
spelet måste gå igenom och krav att spelen fungerar på ett visst sätt som att felmeddelande 
osv., allt för att spelen skall hålla en hög kvalitet. Coldwood är registrerad konsolutvecklare 
vilket innebär att de har licens och tillgång på support och nödvändig hårdvara. Detta är ett 
avtal som Coldwood ingått direkt med konsoltillverkaren utan något förlags inblandning. 
Enligt Håkan kan det hända att förlag hjälper till om ett spel skall utvecklas till någon specifik 
konsol.

Coldwood använder idag s.k. middle-ware, d.v.s. de köper in utvecklade komponenter som 
motorn för 3D-grafiken. Jag undrade om inte denna standardisering drog undan utvecklarens 
konkurrensfördel men Håkan menade att det innebar att de kunde koncentrera sig på att 
utveckla nya funktioner och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga. Håkan tror också att trots 
konkurrensen från låglöneländer att det finns möjligheter för svenska utvecklare så länge man 
levererar kvalitet. 

7.3 EPOS Game Studios 

Företag är grundat av Staffan Langin och Olof Gustafsson som bägge tidigare har varit med 
och startat spelutvecklingsföretaget DICE som idag ägs av förläggaren Electronic Arts. DICE 
var under 2007 Sveriges största spelutvecklare med 250 miljoner i omsättning och 280 
anställda (Spelutvecklarindex 2007, 2008, 8 oktober). DICE hade sin start i ett spelkollektiv i 
Växjö 1993. Staffan och Olof lämnade DICE under 2005 eftersom de enligt Olof saknade en 
”större satsning på mindre, men mer innovativa spel”, Rosenlund (2008, 16 april). Detta 
försöker de nu förverkliga i det nya företaget EPOS vilket ekonomiskt möjliggjordes med 
pengar från försäljningen av DICE. Det är oklart hur mycket pengar Olof och Staffan fick ut 
av försäljningen av DICE men EA:s bud låg på totalt ca en halv miljard kronor (Brundin, 
2004, 15 november) och en av orsakerna till detta pris är att DICE ägde IP-rättigheterna till 
sina stora spelsuccéer som spelet Battlefield 1942. Olof säger genom att ”att använda 17 års  
spelutvecklarerfarenhet till att bryta ny mark i en växande sektor, casual-spel till  
marknadsplatserna Xbox Live och Playstation Network”. I intervjun för Rosenlund säger Olof 
att EPOS mål är att komma så högt upp i förläggarledet som möjligt gärna ett direkt med 
konsoltillverkarna SONY eller Microsoft. Detta för att spelen skall lanseras med en större 
tyngd och marknadsföring. Olof trycker på att de utvecklat en spelmotor som han menar är 
unik eftersom den kan arbeta i full 3D men samtidigt har varit mycket kostnadseffektiv att 
utveckla. Detta eftersom spelmotorn är optimerad för vad den är tänkt för. I intervjun berättar 
Olof att de satsat på spelkänslan eftersom det är vad han anser vad folk vill ha, ”det som 
tilltalar barnet i en”. Han räknar med att kommande titlar skall ha en produktionstid på ett år 
för fem utvecklare som arbetar heltid och motiverar att detta krävs om man skall vara 
konkurrenskraftig gentemot utvecklare i Sydkorea som har en lönekostnad som är hälften mot 

42



ANDERS JOHNSSON KANDIDATARBETE
2009-03-01

i Sverige. Olof menar dessutom att de alltid går att få utvecklingsarbete från publicister och 
hävdar att de redan Epos redan fått men tackat nej till. Olof invänder att det då handlar enbart 
om ”att göra en quick buck, liksom. Vi har en kärlek till spel och en kärlek till att utveckla  
mer kreativa ip:n* och det här är chansen att göra det. Vi vill behålla kontrollen internt. Kan 
vi nå break even på vårt första projekt, inklusive utvecklingen av motor, har vi överträffat  
våra egna förväntningar”. Dessutom ser Olof en begränsning hur stort EPOS kan växa, ”Vår 
drömsits är att sitta med ungefär 20 personer. Det är den kritiska massan, innan det blir för 
mycket möten”. I en senare artikel i NyTeknik skrivs det att EPOS lanserat sitt spel kallat 
Crash Commando, som enligt artikeln ”är ett lättsamt shooter mellan fraktionerna Grunts & 
Jarheads” (Rosenlund, 2008, 24 september). EPOS har förhandlat med SONY kommer 
släppa det exklusivt för PlayStation 3 genom SONY:s PlayStation NetWork, en Internet 
baserad marknadsplats för spel till SONY:s spelkonsoler. Det sägs också att utvecklingen av 
spelmotorn har pågått sedan 2005, dvs. i tre år. 

EPOS Game Studios har idag sin verksamhet i Västra Frölunda och frågor besvarades per e-
post av Olof Gustafsson (9 december 2008). Jag strävade att bygga vidare på intervjuerna som 
Olof tidigare gjort. Jag började med att fråga om deras avtal med SONY och Olof berättar att 
”Som avtalet är skrivet är spelet exlusivt för Playstation 3”. Det är SONY och Nordisk Film 
uppgift att lansera spelet och sköta marknadsföringen. 

På min fråga om den mindre utvecklaren position gentemot förlagen så svarar Olof med ”Som 
liten spelutvecklare konkurrerar man sällan med dom större drakarna, då man oftast är 
intriktad på att utveckla till ett helt annat marknadssegment”. Olof fortsätter detta 
resonemang genom att Epos med mindre budget försöker skapa mer innovativa spel och som 
inte skulle kunna bli lönsamma i ett större sammanhang.
 
Med tanke på grundarnas tidigare framgångar frågade jag vad det kunde betytt för Epos. Olof 
ser dock inte att detta har påverkat hur deras kontakt med SONY utvecklats, möjligen att 
SONY i sin riskanalys kunnat få en uppfattning om Epos förmåga att färdigställa spelet då 
som Olof säger ” då vi sedan tidigare har många färdiställda titlar under bältet”. 
Jag försökte få Olof utveckla hans resonemang om att han tidigare uttryckt att företaget inte 
får bli för stort och vilka konsekvenser detta kan få. Olof menar att ” Oftast handlar det om 
att kunna göra roliga spel med liten budget” men att det kan bli hård konkurrens om många 
lyckas med denna ambition. Olof hävdar att vara mindre utvecklare har fördelar då 
kostnaderna är klart lägre, ” Är man stor med gigantiska utgifter, är det också lätt att falla 
tungt om man gör en missatsning”. Epos strategi är att växa men inte för snabbt. Liknande 
resonemang för Olof om spel baserade på filmtitlar, spelet kan få mycket uppmärksamhet men 
att kostnaderna blir stora för att köpa en licens. Epos utvecklar samtidigt allt internt då de ser 
at det blir mer kostnadseffektivt. 

Olof menar att ”bra teknik räcker inte långt, men ett bra spel med bra grundregler talar 
nästan alltid för sig själv”. Utvecklarens möjligheter finns men måste enligt Olof hålla sig 
inom visa ramar: ”Jag tror inte att det på något sätt är ett hinder i att vara för innovativ, så 
länge spelet tillför en ny vinkling på något som redan är beprövat”. Olof menade ”Dock är  
det ju lätt att ta fel riktning om man hela tiden litar på att alla andra kommer att tycka om 
man vad man själv skulle gilla”. 
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7.4 Tarsier Studios

Tarsier Studios grundades 2004 och har sin verksamhet i Karlshamn. Jag intervjuade Mattias 
Nygren per telefon (2 december 2008) som är producent på Tarsier Studios. Han var student i 
den första gruppen som examinerades från School of Future Entertainment (SOFE) som 
bedriver utbildning inom datorspelsutveckling i Karlshamn. Han grundade också GamePort 
under sitt andra studieår som är den första inkubatorn för datorspelsutveckling i Sverige. Det 
var i denna inkubator som Tarsier Studio började sin verksamhet i och avknoppades under 
2006. Numera medverkar Mattias regelbundet som föreläsare i SOFE utbildningar inom 
områden som speldesign, varumärke och entreprenörskap. 

Under dessa år har Tarsier Studios21 bl.a. utvecklat en demo på uppdrag av Ageia för deras 
fysik accelerator. De arbetar nu med att utveckla spelen The City of Metronome (ingen 
förläggare) som visades första gången redan 2005 och Rag Doll Kung Fu™: Fists of Plastic. 
Det sistnämnda spelet skall släppas under 2009 för SONY PlayStation 3 på SONY:s 
PlayStation Network och Tarsier har då SONY som finansierande förlag.  

I Tarsiers marknadsföring tryckte Mattias på vikten av mässor som en av deras främsta 
kanaler till förlagen. Då gäller det att kunna visa upp erfarenhet, ”track record”, vad man 
gjort, de tekniska lösningarna som hur programmeringen och grafiken är utförda, en/flera 
spelidéer och andra typer av prototyper eller material. På dessa mässor fattas inga direkta 
beslut men kontakter kan skapas men det är sedan upp till förlagen om de är intresserade. 
Förlagen är de stora internationella företagen som SONY och Microsoft och för Mattias är det 
klart att Tarsiers främsta kunder är dessa förlag.

I en relation med ett förlag är det viktigt med stabilitet enligt Mattias. Kommunikationen sker 
för det mesta med e-post och per telefon men att det är viktigt att någon gång träffas ansikte 
mot ansikte. För en utvecklare är det viktigt att skapa sig ett kontaktnät och att kunna leverera 
vad man lovar. 

Exempel på problem som kan uppstå är om förlaget och utvecklaren inte kan samarbeta och 
kommunicera, det kan exempelvis vara kulturella skillnader som skapar problem. 
Ett problem för utvecklaren är att förlagen ibland har svårt att få tillgång på riskkapital vilket i 
sin tur kan hota att utvecklaren inte kan få ut de lovade pengarna. Det är förlaget som står för 
riskerna men för utvecklaren blir det svårt att snabbt kunna hitta ersättning för ett inlett 
projekt. Mattias menade att även nu i svåra tider har inte spelen minskat i försäljning utan 
problemet ligger i om förlaget inte får riskkapital till sin verksamhet. 

En intressant faktum som Mattias berättade var att när den senaste generationen spelkonsoler 
kom (Xbox 360 och PlayStation 3) så förutspåddes det att enbart de stora utvecklarna skulle 
kunna överleva. Man menade att det skulle kosta 100-tals miljoner kronor att utveckla för 
dessa spel då dessa plattformar är mycket mer avancerade än föregående generation och 
spelen skulle kräva stort innehåll och mycket support. Men så har det inte blivit och bland 
annat Tarsier Studios utvecklar nu för ett mindre spel för PlayStation 3. 

21  http://www.tarsier.se/ (Datum för åtkomst 2009-03-05)
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7.5 Utvecklare med en annan strategi: Colossai Studios och Shortfuse 
Games

På Gothia Science Park Gameincubator i Skövde finns ett antal mindre och de flesta relativt 
nystartade utvecklingsbolag. En anledning till att det växt fram spelutvecklingsföretag här är 
att Skövde högskola bedriver utbildning inom spelutveckling. Flera av dessa företag har valt 
en strategi att försöka sälja spel på olika online tjänster. En utvecklare verksam på 
Gameincubator, Pieces Interactive AB som inte jag haft kontakt med säger i en intervju 
(Andersson, 2008, 26 november) att de ser digital distribution som deras stora chans. Johan 
Hellberg, vd för Pieces Interactive motiverar detta med: ” – Det är väldigt svårt för nya 
utvecklare att nå ut på traditionellt vis. Du måste ha bra kontakter hos utgivare”. Det är tack 
vare att konsoltillverkarna idag skapat en spelmarknad över Internet som denna möjlighet ges.

Colossai Studios är ett privat finansierat spelutvecklingsföretag som grundades 2005 och har 
som strategi att utveckla strategispel för flera plattformar. Frågor per e-post besvarades av 
Robert Lazic (19 december 2008). Robert berättade att företaget har grundats av sju studenter 
som alla har studerat Datorspelsutveckling på Skövde högskola. Numera är de åtta stycken 
och alla är delägare Colossai.

Deras spel heter STORM- Frontline Nation som är ett omgångsbaserat strategispel till PC. 
Teamet består av fyra programmerare, tre grafiker samt en ljudproducent. I ett mindre team 
som detta menar Robert att en person kan få större överlappande roller men att det men att det 
är i slutändan en person som avgör. Dock kan alla komma med sina egna idéer. Deras spel är 
helt internt utvecklat men de använder till största del med tredjeparts verktyg (spelmotorer, 
grafikprogram etc.). Det finns en del verktyg som de själva utvecklat specifikt för projektet. 
Robert anser att kontakter med potentiella kunder har de fått genom mässor som GDC i 
Leipzig. Robert menar också att lokaliseringen på inkubatorn har hjälpt dem med viktiga 
kontakter och att det varit fördelaktigt att lära känna de övriga medlemmarna på denna 
inkubator. Robert säger ”För oss har det varit väldigt viktigt med kontakter, det har inneburit  
att vi kunnat jobba med andra projekt och på så sätt finansiera vårt arbete”. Ett exempel är 
att Colossai Studios har varit med på ett flertal projekt för en större utvecklare SimBin 
Studios. Robert anser att deras säljargument kretsar enbart kring deras spel och spelets 
”features” men att de har haft det svårare att visa upp någon direkt referens då det är ett 
nystartat företag. På en fråga om företagets ekonomi är ett viktigt försäljningsargument så 
menar Robert att ”den kan vara viktig när det gäller förläggarens tro på utvecklarens 
möjlighet att färdigställa ett projekt”.

Shortfuse Games är ett utvecklingsföretag som startades 2008. En intervju utfördes per telefon 
(26 januari 2009) med Johan Hermerén som är VD för det idag elva man stora företaget. Flera 
av företagets utvecklare har tidigare gått på datorutbildningar på Skövde Högskola. Shortfuse 
har valt att sälja sitt spel Colosseum direkt på Microsofts Xbox Live (DN, 2008, 5 november) 
som är en onlinetjänst som startade i november 2008 och ger en chans för utvecklarna att 
direkt komma i kontakt med många potentiella kunder som är uppkopplade till denna tjänst. 
Johan berättar att kostnaden för ett mindre spel som de själva utvecklar kan ligga på en halv 

45



ANDERS JOHNSSON KANDIDATARBETE
2009-03-01

till tre miljoner kronor vilket är för en mindre utvecklare stora pengar. Johan menade att 
spelbranschen har problem då det inte kommer fram tillräckligt med innovativa nya spel och 
vill delvis förklara denna situation med att förläggarna undviker alltför innovativa spel då 
riskerna är för stora. För Johan och Shortfuse är det klart som primär kund var svaret helt klart 
konsumenten, spelaren då det skulle vara svårt att försöka anpassa sig efter vad exempelvis en 
förläggare skulle önska.

Johan menade att mässorna är betydelsefulla då det är här utvecklaren får en chans att 
presentera sina förslag för potentiella kunder och därigenom skapa kontakter. Helt klart är att 
Johan pekar på hur svårt det är kan komma i kontakt med förläggarna då det finns otroligt 
många mindre utvecklare men betydligt färre förläggare. Det gället att förebereda sig 
noggrant och ge ett seriöst intryck då det finns många utvecklare som inte levererar vad de 
utlovat. Johan menar att det kan vara en fördel att vara en svensk utvecklare då svenska 
utvecklare har ett rykte att vara pålitliga.

Johan menade också att företagets lokalisering på spelinkubatorn hade flera fördelar som 
tillgång till kompetenta affärsutvecklare och att det skapar möjligheter till kontakter med 
andra spelutvecklare. Dessutom ger närheten till högskolan bra möjligheter att testa spelen. 
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8. Utvecklarens potentiella relationer och hur dessa skall 
kunna skapas 

Kapitlet tar upp vilka analysinstrument ifrån marknadsföringsteorin jag valt och en
motivering till dessa val. Föregående kapitels empiriska material som jag anser tar upp
viktiga områden för mitt konstruerade fall analyseras med dessa teorier. Målet är att förstå
utvecklarens potentiella relationer och hur dessa skulle kunna skapas med hjälp av
marknadsföringsmixen.

8.1 Teorival

Mitt mål var att kunna analysera mitt konstruerade fall med en etablerad marknadsföringsteori 
för att nå en djupare förståelse. Teorin skulle ge hjälp att skapa en övergripande bild av hur en 
mindre utvecklares marknadsföring med målsättning att få ett kontrakt med ett förlag för en 
nyskapad spelrättighet skulle kunna struktureras. Den enda ledstjärnan skulle vara en 
övergripande målsättning i linje med Kotlers (2008 s 4) basala definition av marknadsföring: 
”marketing is managing profitable customer relationships”. För att uppnå detta måste 
företaget kunna attrahera nya kunder med löfte om överlägsna värden men också kunna 
behålla och få existerande kunder växa genom att leverera dessa löften.

Jag har valt relationsmarknadsföring eftersom mitt konstruerade fall ett företag, utvecklaren 
som vill sälja till ett annat företag, förläggaren. Det är uppenbart att den potentiella relationen 
mellan en utvecklare och ett förlag kan betecknas som långsiktig och omfattande. I I 
Gummesson (2002 s 46-47) som utvecklat en modell där 30 relationer skall vägleda företaget 
hur företagets marknadsföring skall utformas såg jag en möjlighet att konkretisera 
utvecklarens situation. Begränsningen med att enbart använda relationsmarknadsföring som 
teori såg jag i det faktum att utvecklaren och förlaget initialt inte har en relation. Utvecklarens 
marknadsföring främsta mål blir att hjälpa utvecklaren att skapa denna relation. Enligt Kotler 
(2008 s 47) kan konceptet med marknadsföringsmixen användas i syfte att bygga upp 
lönsamma relationer och här såg jag ett koncept som skulle vara gångbart att använda i denna 
analys. Jag ser det som positivt att använda två teorier som skiljer sig då det ger analysen en 
mångsidighet där argument för och emot kan vägas emot varandra. 

Min studie har gett mig uppfattningen att olika generiska marknadsföringsmodeller skall ses i 
perspektivet att de har utvecklats med sin tids förutsättningar. Exempelvis skrev Möller 
(2006) att marknadsföringsmixen skall ses i perspektivet av att ”the Mix approach was 
developed in a particular historical context to answer managerial problems of primarily 
consumer mass markets”. Denna studie försöker använda två etablerade teorier för att 
analysera spelutvecklingsbranschen trots att denna är relativt ny och i vissa avseenden 
annorlunda än andra mer etablerade branscher.

En kritik mot marknadsföringsmixen är att en lista med faktorer aldrig kommer vara komplett 
(Grönroos, 1994). Jag tycker man med samma argument kan ifrågasätta den vetenskapliga 
tyngden av Gummessons 30 relationer då denna lista över viktiga relationer aldrig kan vara 
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fullständig. Poängen är att jag genom att välja ut ett antal relationer ur Gummessons (2002) 
30 relationer som passar mitt konstruerade fall kan jag skapa en struktur hur potentiella 
relationer för utvecklaren kan se ut. På samma sätt försöker jag använda en uppsättning 
faktorer i en marknadsföringsmix som bäst passar mitt konstruerade fall för att analysera hur 
utvecklaren skall kunna bygga upp dessa relationer med ett förlag. 

En konsekvens av mina teorival medför att analysen kan ses något inskränkt. Det är nedslag 
på vissa som jag ser som utmärkande faktorer som präglar mitt konstruerade fall. Jag vill ändå 
hävda att de valda teorierna är en mycket generella och därför de mest lämpliga för att få en 
helhetsbild. Jag ser att det finns fler teorier som skulle kunna visa på andra viktiga aspekter på 
mitt konstruerade fall men jag anser att dessa teorier skapar fokus på det som är typiskt för 
spelbranschen och digitala spel. 

8.2 Relationsmarknadsföring

En av pionjärerna bakom utvecklingen av det som kom att kallas relationsmarknadsföring var 
Dwyer, Schurr och Oh (1987) som utvecklade ett ramverk för hur relationen mellan säljaren 
och köparen kan se ut. Deras grundläggande kritik ligger i att transaktionsmarknadsföringen, 
som var dåtidens centrala begrepp inom marknadsföringen, fokuserade på en diskret 
transaktion vilket de ansåg inte stämde med hur verkligheten såg ut. En diskret transaktion är i 
en abstrakt mening att man separerar själva transaktionen från allting annat som rör både 
köparen och säljaren vid, före och efter tidpunkten för transaktionen. Det är en teoretisk 
konstruktion som inte kan inträffa i verkligheten (Macneil, 1980 refererad i Dwyer, Schurr & 
Oh, 1987). 

Dwyer, Schurr och Oh (1987) såg relationsmarknadsföring som giftermålet mellan köparen 
och säljaren. De argumenterade med hjälp av tidigare resultat som Jackson (1985) refererad i 
Dwyer, Schurr och Oh (1987) som visat att det finns kostnader att bryta ingångna relationer 
mellan köpare och säljare inom industriell verksamhet. Samtidigt ansåg de att relationsutbytet 
inte alltid är att föredra och inte alltid kan appliceras på verkligheten. En strategi som 
använder relationsmarknadsföring har stora fördelar i B2B där det generellt finns stora 
nackdelar att avsluta existerande relationer. 

En relationsinriktad definition av marknadsföringen kan enligt Grönroos (2008 s 264) 
formuleras som ”Syftet med marknadsföring är att identifiera och etablera, vidmakthålla och 
utveckla, och när så krävs avsluta relationer med kunder (och andra parter) så att alla 
parters målsättningar – såväl ekonomiska som andra – uppfylls. Detta åstadkoms genom 
ömsesidig givande och uppfyllande av löften.” Fördelen med relationsmarknadsföring ser 
Grönroos (1994) i betoning på processen och menar att marknadsföringsmixen har medfört att 
för mycket betoning har lagts på strukturer. Grönroos (1994) vill istället framhäva att 
marknadsföring skall ses som en interaktiv process med målsättning att skapa relationer. 

En mera jordnära beskrivning hur relationer fann jag i Turnbull, Ford och Cunningham 
(1996). De säger att relationen mellan företag skall ses som ett förvaringskärl av all 
gemensam erfarenhet som deltagarna har av varandra. Det innebär att alla de regler och 
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normer som har skapats mellan företagen ingår i relationen, att relationen återger atmosfären 
som byggts upp av alla de enstaka händelser som skett mellan parterna. Helheten påverkas av 
alla dessa enstaka händelser, det kan vara förhandlingar, betalningar, leveranser och sociala 
kontakter etc. som i sin tur påverkas av helheten. Relationer skall inte heller ses som att de 
antingen finns/finns inte. Relationen är samtidigt föränderlig över tiden och påverkas av 
händelser under tidens gång.

8.3 Analys med hjälp av Gummessons 30 R

För att konkretisera och identifiera specifika relationer har Gummesson (2002 s 46-47) 
utvecklat en modell där han identifierat 30 olika typer av relationer. Här följer en analys där 
själva strukturen utgår ifrån ett utvalt antal av Gummessons 30 relationer som jag anser som 
relevanta för mitt konstruerade fall. Jag har från gått Gummessons uppdelning utan nämnt 
dem i den ordning som jag funnit det naturligt. Analysen har även kompletterats med idéer 
tagna ifrån Kotler (2008), Normann (2008) och Turnbull, Ford och Cunningham (1996). 

Relation 1: Den klassiska dyaden: relationen mellan leverantör och kund. Relationen som 
utvecklaren vill skapa till ett förlag med sin marknadsföring. Denna relation är grunden till att 
en affär mellan utvecklaren och förlaget uppstår och måste betecknas som den mest 
betydelsefulla då utan den har utvecklaren minimala chanser att framgångsrikt realisera sin 
spelide till en kommersiell produkt.

Turnbull, Ford och Cunningham (1996) förklarar att företags beroende av varandra bestäms 
av de resurser de delar för att kunna skapa ett värde. Det kan vara utvecklingsresurser som är 
nödvändiga för att få tillstånd skapandet av värde. Detta anser jag är en viktig orsak varför en 
relation mellan en utvecklare och ett förlag är fördelaktig för båda. Ett exempel är Atomics 
relation med Sierra där förlaget hade kompletterat utvecklarens sex personer med individer 
som ansvarade för musik, testning och översättning. Sierra styrde dessutom projektet med två 
producenter och totalt var det upp till femtio personer som varit involverade i utvecklingen av 
spelet. Sierra hade också ansvaret för marknadsföringen, försäljningen och supporten för det 
färdiga spelet. Andra studier har också visat på hur stor interaktion det är mellan utvecklaren 
och förlaget i arbetet för att kunna utveckla ett spel. 

Men jag vill sätta frågetecken på den bild värdekedjan i figur 6 (s 26) visar. Normann (2008 s 
67) menar att värdekedjan inte är en så kraftfull metafor om det i verkligheten handlar om en 
immaterial-produkt som skapas i interaktionen mellan båda parterna. Värdekedjans bild av ett 
flöde i endast ena riktningen blir då missvisande. Med tanke på hur interaktiv 
utvecklingsprocessen ter sig för digitala spel där båda parterna ömsesidigt bidrar brister 
värdekedjan som metafor. 

Detta är en B2B relation i den bemärkelsen att det är ett företag som säljer till ett annat 
företag. Några av Kotlers (2008 s 161) punkter vad som utmärker B2B stämmer in på mitt 
konstruerade fall. Att förlagen måste ses som professionella köpare är rimligt speciellt med 
tanke på att många förlag har intern spelutveckling. Det finns betydligt färre köpare (förlag) 
än säljare (utvecklare), kunderna är mer geografiskt koncentrerade och att köparens 
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efterfrågan styrs av konsumentens efterfråga. Men Kotler (2008 s 161) skriver att köpare 
inom B2B ofta behöver finansiera säljarens köp medans det i detta fall är tvärtom. Detta 
faktum leder in på nästa relation. 

Relation 30: Ägar- och finansrelationen. En central orsak till utvecklarens vilja att få 
kontrakt med ett förlag är möjligheten till finansiering, dvs. kunden är lika mycket en köpare 
som en investerare. Förlagen är en av de få aktörerna som satsar på den extremt riskabla 
spelbranschen och kan genom att balansera de många förlusterna mot några få vinster driva 
sin verksamhet med vinst. Utvecklaren och förlaget kommer också bli hårt knutna i och med 
att förlaget står för den huvudsakliga finansieringen. Att en investering i spelutveckling får 
anses som irreversibel när den väl är gjord skapar ett starkt intresse hos förlaget att driva 
projektet i land. Värdet av ett misslyckat projekt får undantagslöst sättas till noll för vem vill 
köpa ett icke-fullgjort spelprojekt?

Tänkvärt är att några av de mest framgångsrika utvecklare har blivit uppköpta av förlag, 
DICE av EA, Massive Entertainment av UbiSoft. Det ställer en viktig fråga på sin spets; är 
affärsiden bakom en mindre utvecklare i ett längre perspektiv lönsam eller får man se dessa 
mindre utvecklare som ett tillfälligt fenomen. Det är kanske entusiaster/entreprenörer som 
satsar för en kort tid för att pröva lyckan. Ett motbevis är Coldwood som funnits sedan 2003 
och ser ut att ha lyckats bra. 

Relation 7: Relationen till kundens kund. I denna B2B relation finner jag en anledning till att 
fundera kring hur utvecklaren skall se på konsumenten. Normann (2008 s 92) anser att 
företaget skall ”mentalt betrakta sig själv som en del av kundens verksamhet”. Detta kräver att 
utvecklaren förstår förlagets affärsverksamhet och värdeskapande process vilket alltför många 
mindre utvecklare förbiser. Min studie visar att relationen mellan utvecklaren och förlaget 
många gånger är så omfattande att utvecklaren på något sätt blir en del av förlaget. Förlaget 
styr utveckling med egna producenter och hela arbetet karakteriseras av en hårt 
sammanbunden interaktion mellan parterna. 

Utvecklarens marknadsföring måste fokuseras så att förlaget skall se utvecklaren som det 
bästa alternativet att skapa värde för förlagets kunder. Vem som kan vara förläggarens primära 
kund ser jag ett antal alternativ som en konsoltillverkare, återförsäljare eller andra aktörer för 
att distribuera spelet vidare eller slutkonsumenten. 

Konsoltillverkare har en för spelkonsoler en central roll då makten över vem som får komma 
in på spelmarknaden för deras konsol de facto bestäms av tillverkaren själv. Det blir då 
centralt för både utvecklaren och förläggaren att se till att uppfylla de ofta mycket 
långtgående krav som ställs upp av konsoltillverkaren. Jag tycker det har framgått mycket 
tydligt att konsoltillverkaren är mycket mån om att det deras krav om spelens kvalitet och 
funktion verkligen uppföljs då även konsoltillverkarens varumärke skadas om spelen inte 
fungerar som spelarna förväntat sig. Utvecklarens relation med 
återförsäljarens/distributionsled ter sig minimal. Återförsäljare väljer spel efter förläggarens 
varumärke och inte utvecklarens. Starka förlag som EA är fenomenala att få de stora kedjorna 
att placera spelen på deras hyllor. Utvecklarens relation med konsumenten blir tydligt svagare 
i denna bransch än t.ex. filmbranschen där de som ”tillverkat” produkten också framhävs i 
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marknadsföringen och på omslag. Där är det tvärtom så att det kan vara avgörande för 
konsumentens val att en film har en viss regissör eller skådespelare. Utvecklaren har inte alls 
samma position inom digitala spel utan det är förläggarens namn som står på omslaget. 

Det gäller för utvecklaren att försöka marknadsföra sin spelide så att denna passar in i en 
potentiell förläggares portfölj. Därför måste utvecklaren vara flexibel i hur han ser på sitt 
koncept. Utvecklaren är själv säkert helt övertygad hur stort spelet kan bli men inställningen 
måste rimligen vara att det slutgiltiga produkten kommer bestå av många idéer från 
förläggaren. Förläggaren har med stor sannolikhet en bättre blick vad spelmarknaden söker 
och kan rimligtvis tillföra mycket hur projektet kan utvecklas till ett framgångsrikt spel. 
Både Sjögren skrev också att förläggaren i regel vet betydligt mer om vad konsumenterna vill 
ha än utvecklaren. Forskning har också visat att förlaget kan vara en viktig resurs för 
utvecklaren att sätta igång innovationer då förlaget kan ge viktiga impulser vad 
spelmarknaden efterfrågar. Min slutsats blir att än om utvecklaren har svårt att bygga en direkt 
relation med konsumenten borde utvecklare i allmänhet beakta marknadens önskemål i större 
utsträckning. Därför anser jag att distinktion mellan B2B och B2C inte vara så självklar då 
utvecklaren kommer att stå för en väsentlig del av den färdiga konsumentprodukten. 
Visserligen med hård styrning av förläggaren men där utvecklaren står för själva speliden och 
implementeringen.

Relation 8: Närrelation kontra distansrelation till kunden. Eftersom de mindre 
spelutvecklarna arbetar emot förläggare kommer deras direkta kontakt med slutkunden att 
vara begränsad. Samtidigt pekar principen om art for art’s sake; att utvecklare drivs av sitt 
eget intresse i spelet och ofta är inbitna spelare själva. Jag kan här se en förklaring till att 
innovationerna kommer ifrån mindre utvecklare i att dessa består av individer som sitter och 
leker fram idéer till nya spel. De är utvecklare samtidigt som de är spelare och konsumenter. 
En frågeställning blir hur innovationerna inom spelbranschen uppkommer? Är det bäst med 
marknadsundersökningar i syfte att ta reda vad konsumenterna vill ha eller är det för svårt att i 
en kreativ industri som spelbranschen att undersöka vad konsumenterna vill ha? I tidigare 
studier har utvecklare sagt att det gäller att tro på ett projekt och helt enkelt våga satsa. 

Relation 21: Kunskapsrelationen. Kunskap är central i utveckling av digitala spel. Det är 
utvecklarens kompetens inom spelutveckling och andra discipliner som avgör om de klarar av 
att leverera ett spel. I denna relation kan även det svårdefinierade begreppet kreativitet läggas 
som har betydelse om fun-faktorn i spelet skall kunna uppnås. Betydelsen av ny kunskap för 
spelbranschen finner jag i att många utvecklare kommer direkt ifrån spelutbildningar. 
Spelindustrin har direkta kanaler som via projektkurser in till studenterna. Hela branschen 
präglas av denna snabba teknologiska utveckling vilket kräver ett tillflöde av ny kunskap till 
branschen. Men för utvecklaren är det också nödvändigt att få tillgång till förlagets 
kompetens. Det kan gälla testning, support och annat. T.o.m. de stora utvecklarna har enligt 
Martin/Dataspelsbranschen svårt att lönsamt sysselsätta alla specialister under projektets 
gång, för de mindre kan det vara omöjligt att ha dessa resurser internt. 

Relation 16: Den juridiska relationen. Ett exempel på en juridisk relation är kontraktet 
mellan utvecklaren och förlaget. Hur detta kontrakt kommer se ut blir en förhandlingsfråga 
mellan utvecklaren och förläggaren. En huvudpunkt torde vara IP-rättigheterna som tyvärr för 
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utvecklaren ofta hamnar hos förläggaren vilket medför att förlaget får en stark position i 
relationen. Ytterligare en juridisk relation är mellan utvecklaren och konsoltillverkaren som 
de facto bestämmer vem som får licens att utveckla för deras spelkonsol.

Relation 6: Den månghövdade leverantören och den månghövdade kunden. Denna 
beskriver de otal relationer på olika nivåer i ett företag som uppstår i en affär mellan två 
företag. Dessa relationer är beroende av branschens karaktär. Studien har tydligt visat hur 
omfattande relationen mellan ett förlag och en utvecklare är. Både Simon/Atomic och 
Håkan/Coldwood berättade exempelvis om att förläggaren har egna producenter som ansvarar 
för utvecklingsprocessen och utvecklaren kan i någon mån ses som en del av förlagets interna 
utvecklingsverksamhet. Kontakterna mellan en utvecklare och ett förlag blir omfattande även 
om denna studie indikerat att det mesta kan skötas på distans. 
 
Relation 3: Det klassiska nätverket: fysisk distribution. En central orsak till att utvecklaren 
vill skapa relationen med utvecklaren är att detta kan möjliggöra att det färdiga spelet kan nå 
konsumenten. Tidigare studier visar på att utvecklaren själv har svårt att direkt nå ut till 
konsumenten. Traditionellt har digitala spel distribuerats fysiskt lagrade på exempelvis en 
CD-skiva/spelkasett. Då krävs naturligtvis för att produkten skall kunna nå ut till 
konsumenten relationer med aktörer som sin tur har naturliga relationer med den stora 
potentiella kundkretsen. Det kan vara återförsäljare, butiker osv. I takt med de digitala spelens 
utbredning har produktens attraktivitet ökat och stora kedjor ser det som en naturlig del av 
deras sortiment. 

Digitala spel är till sin natur en digital produkt vilket medför att det är finns en stor potential 
att distribuera denna över Internet. Trots att det idag finns många mindre utvecklare som på 
denna väg försöker helt undgå förlagen (i min studie Colossai och Shortfuse) är det svårt att 
utan kraften av ett förlag att få möjligheten att sälja sitt spel på en attraktiv sajt. På de stora 
försäljningssajterna som Steam finns även de stora förlagen som EA. Chanserna att en 
oetablerad utvecklare skulle kunna sälja sitt spel genom sådan attraktiv kanal får bedömas 
som små. 
 
Relation 12: E-relationen. Studien har visat att inte bara distributionen utan även att själva 
pitchen idag ibland utförs över Internet. Håkan/Coldwood berättade att de brukade pitcha 
projekt på förläggares hemsidor bl.a. för att minska kostnaderna. Essentiellt för svenska 
utvecklare som i regel bedriver sin verksamhet långt ifrån förlaget blir att kunna bedriva 
projektet på distans. Då krävs att elektronisk kommunikation används för att relationen skall 
fungera under utvecklingen och av att döma från uttalanden från Coldwood och Atomic som 
båda har/hade sin verksamhet i Norrland verkar det fungera alldeles utmärkt. Forskning har 
också visat att spelutveckling idag är globaliserad.

Relation 10: Monopolrelationen: kunden eller leverantören som fånge hos maktföretaget. 
Gummesson menar att det kan uppstår en mycket skev maktbalans mellan olika parter vilket 
medför att makten enbart finns hos den ena parten. För den mindre spelutvecklaren som inte 
har framgångsrika speltitlar eller ett starkt namn ser detta ut att ofta vara fallet. Det är bl.a. 
genom att kontrollera IP-rättigheterna som förlaget har makten i relationen. Detta kan bli ett 
stort problem för utvecklaren som i fallet med Atomic Elbow där hela deras inkomst försvann 
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när förlaget inte längre ville satsa på deras spel. I ett större perspektiv måste utvecklaren tänka 
igenom hur hans företag skall kunna utvecklas. Jag har läst kommentarer från utvecklare som 
anser att förläggare utnyttjar situationen och kanske inte heller vill se att utvecklaren vill växa 
till sig. En konsekvens jag drar från detta är att utvecklarens marknadsföring med fördel 
skulle ses ur förlagets perspektiv. Utvecklaren måste anpassa sig till förlaget och försöka 
förstå hur de tänker.

Relation 13: Parasociala relationer. Det är relationerna till varumärken och objekt. Ett 
problem för utvecklaren är att det egna varumärket är obefintligt ute hos konsumenterna utan 
det är förlagets varumärke som syns. Det innebär att utvecklaren får en svagare position 
gentemot förlaget. Det innebär också att det är viktigt för utvecklaren att kunna få ett förlag 
med ett starkt varumärke för att kunna bli framgångsrikt. Simon/Atomic pekade här på hur 
annorlunda spelbranschen är än filmbranschen där utvecklarens motsvarighet, producent och 
studion ofta har ett starkt varumärke inarbetat hos konsumenterna. 

Skulle utvecklaren kunna skapa sig ett starkare varumärke borde detta öka utvecklarens 
möjligheter. Sjögren pekade på hur duktiga EA var att få ut spelen på återförsäljarnas hyllor 
och i detta ser jag att EA:s varumärke kan vara en del av förklaringen. För det stora flertalet 
kan ett varumärke vara en central vägledning i köpprocessen då utbudet är stort.
Frågan är i vilken utsträckning utvecklare kan bygga upp ett eget varumärke gentemot 
konsumenterna och därmed hos förlagen. Mitt intryck är att Epos har ett starkare varumärke 
inom spelutveckling men om detta nått ända ut till konsumenterna är osagt. 

Relation 14: Den icke-kommersiella relationen. Det personliga intresset för digitala spel 
medför att det inom spelutvecklingsbranschen finns många utvecklare som arbetar icke-
kommersiellt, art for art’s sake och detta ökar konkurrensen och medför att utvecklare får det 
svårare att bli lönsamma. 

Relation 18: Personliga relationer och sociala nätverk. Mitt intryck är att spelbranschen är 
en öppen bransch där nykomlingar har en chans att lyckas. Utvecklaren bedöms av iden och 
inte vilka kontakter en utvecklare har. Problemet är att ge ett förtroendegivande och seriöst 
intryck vilket ofta tar tid att bygga upp. Jag har också flera exempel från min studie som visar 
på betydelsen av personliga kontakter. Tydligast ser jag i spelagenten Tobias Sjögrens roll för 
Atomic och Simon underströk mycket tydligt Sjögrens betydelse för Atomics framgångar. När 
Peligroso blev uppköpta av DDM stärktes även Sjögrens kontaktnät vilket Simon ansåg 
hjälpte Atomic. Sjögren har genom sin långa karriär inom spelbranschen utvecklat ett 
kontaktnät.

Rimligtvis borde svårigheterna i att bedöma spelidens potential att betydelsen av personliga 
kontakter ökar. Förlaget måste skapa sig en bild av individerna bakom och finns det då 
referenser att dessa är att lita på så är mycket vunnet. Jag förmodar att Mattias på Tarsier som 
undervisar regelbundet på SOFE, har lyckats bygga upp kontakter med aktörer inom 
spelbranschen. Likaså Epos grundare Olof och Staffan lär ha åtskilliga kontakter inom 
spelbranschen.
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Relation 23: Den massmediala relationen. Denna är förmodligen inte obetydlig då digitala 
spel uppmärksammas regelbundet i media och vissa utvecklare lyckas komma ut och bli 
kända. Även här har de etablerade som Epos där två av Sveriges mest namnkunniga 
spelutvecklare står bakom en fördel. Jag hittade ett par artiklar även i en så stor tidning som 
NyTeknik vilket borde skapat draghjälp åt företaget. Marknadsföring ut till konsumenterna är 
dyrt och finns det möjligheter att skapa en hype om ett spel med hjälp av PR i media är det 
rimligt att tro att förlagens intresse ökar.  

8.4 Konceptet marknadsföringsmixen 

Borden (1965) introducerade begreppet marknadsföringsmixen redan på femtiotalet. Han 
menade att konceptet kunde vara ett bidrag till att marknadsföring skulle ses som en 
vetenskap i den meningen att det är ett sätt att systematiskt formulera och ordna fakta i syfte 
att skapa förståelse. Samtidigt ansåg Borden också att konceptet hade klara begräsningar, det 
ger inga möjligheter till att genom observationer av fakta utveckla ett samband som kan 
användas för att direkt prediktera resultatet av företagets agerande. Bordens koncept med en 
marknadsföringsmix innehåller två punkter:

1. En lista med de element eller ingredienser som företagets marknadsföringsprogram 
byggs upp av.

2. En lista med de krafter som påverkar företagets agerande på marknaden och som 
marknadsansvariga måste anpassa sig efter i sina försök att skapa en framgångsrik 
marknadsföringsmix 

Längden på båda dessa listor kan enligt Borden variera beroende på hur uttömmande de 
strävar att vara. Den första listan med de viktigaste elementen som bygger upp 
marknadsföringen kan enligt Borden se också olika ut beroende på omständigheterna och för 
vilken typ av produkt som företaget säljer och Borden brukade själv i sin undervisning ta med 
tolv element i en lista som skulle ingå i marknadsföringsmixen för tillverkande företag. 
Lista två över de krafter som på något sätt påverkar företagets kan bli oerhört lång om denna 
skall ge en komplett bild av alla möjliga faktorer. Borden menade att det går att reducera ner 
dessa till ett hanterligt antal kategorier som dessa krafter är utsprungna ifrån och föreslog 
själv fyra områden; a) Konsumenters köpbeteende, b) Hur försäljningen i branschens 
fungerar, c) Konkurrenternas position och beteende och d) Myndigheters beteende och 
agerande som påverkar marknadsföringen. Enligt Borden (1965) skulle marknadsansvariga på 
ett företag använda faktorerna i lista ett för att kunna uppnå det önskade resultatet. Företaget 
måste då beakta inverkan av de krafter som lista två innefattar. 

McCarthy (1960) refererad i Rafiq och Ahmed (1995) omgrupperade och reducerade Bordens 
lista med tolv element till fyra faktorer, de fyra P: na (Pris, Produkt, Plats och Påverkan) och 
denna modell har fått stor genomslagskraft inom marknadsföringen. Så stor att modellen att 
det enligt Grönroos (1994) länge var svårt att överhuvudtaget ifrågasätta modellen inom 
marknadsföringsforskningen. Grönroos som är en anhängare av relationsmarknadsföringen 
ifrågasätter hela sättet som konceptet med marknadsföringsmixen och de fyra P:na har vuxit 
fram. Grönroos menar att marknadsföringsmixen är en lista av kategorier av 
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marknadsföringsvariabler och att detta inte kan ses som ett giltigt sätt att beskriva ett fenomen 
på. En lista kan aldrig ses som fullständig och Grönroos pekar på att det finns och har funnits 
åtskilliga försök att implementera nya faktorer i denna lista i hopp om att på mera relevant sätt 
beskriva verkligheten. Rafiq och Ahmed (1995) menar att kontroversen handlar om vilka 
faktorer som skall tas med och hur dessa skall tolkas. Kotler (2008 s 51) argumenterar att 
kritikerna inte beaktar vad som kan ingå i dessa fyra faktorer och att många faktorer faller 
under ett av de existerande P:na. Det viktiga är att se marknadsföringsmixen som ett ramverk 
för att kunna skapa en integrerad marknadsföring. 

Däremot instämmer Kotler (2008 s 51) att modellens perspektiv enbart är ur säljarens 
perspektiv. Lauterborn (1990) refererad i Yudelson (1999) har lanserats en motsvarande 
marknadsföringsmix ur kundens perspektiv där de 4P: na ersatts av 4C. Denna är skapad i 
konsumentmarknadsförings syfte och jag anser att faktorerna inte är så passande till mitt 
konstruerade fall. Däremot ser jag frågan om perspektivet som klart väsentligt för denna 
studie.

Möller (2006) beskriver att marknadsföringsmixen skall ses i perspektivet att konceptet ingår 
i ett större ramverk, Managerial School of Marketing (MSM). Försöket att skapa en optimal 
marknadsföringsmix med de 4 P:na kan då delas in i flera mindre delproblem. Möller menar 
problemet kommer bestå i att optimera företagets konkurrensförmåga att attrahera en viss typ 
av kunder och företaget skall bedöma sitt erbjudandes position i förhållande till 
konkurrenternas. Genom att differentiera erbjudandet kommer företaget kunna skapa sig 
konkurrensfördelar. Möller (2006) hävdar att optimeringsproblemet kommer bestå av:”In 
sum, the deriving of an optimal marketing Mix involves solving a market segmentation 
problem, being able to carry out marketing positioning analysis, and finally being able to 
differentiate the Mix from the competitors’ offers using the target customers (segment) 
preferences as criteria”. Med utgångspunkt i marginalnyttan består företagets strategi att 
optimera uppsättningen av de faktorer som företaget själv har kontroll över och det är de 
faktorerna som skall ingå i marknadsföringsmixen.

8.5 Analys med marknadsföringsmixen

Mitt val att använda marknadsföringsmixen får anses som kontroversiellt då konceptet sällan 
anförs som gångbart inom B2B (Turnbull, Ford & Cunningham, 1996 refererad i 
Constantinides, 2006). Jag hävdar att det ändå är en bra modell för mitt konstruerade fall då 
jag hävdar att utvecklarens marknadsföring starkt måste präglas av spelkonsumenternas stora 
inflytande. Precis som jag anförde i min analys av utvecklarens relationer så blir även 
förlagets kunder även centrala för utvecklaren. Spelutvecklaren kommer, om han lyckas med 
att få ett kontrakt, i någon mån vara som en del av förlagets utvecklingsresurs och skall verka 
direkt mot konsumenten eller återförsäljare och andra aktörer som måste till för att distribuera 
spelet vidare till konsumenten.

Lauterborn (1990, refererad i Constantinides, 2006) kritiserade att marknadsföringsmixen var 
för koncentrerad på produkten och inte kunden. Jag ser det mer som en fördel då det är 
produktens egenskaper jag vill framhäva i analysen. Marknadsföringsmixen ser jag förtydligar 
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vilka faktorer utvecklaren kan ha för att skapa en relation till ett förlag. Utgångspunkten blir 
att välja de faktorer som bäst passar till mitt konstruerade fall och fylla dessa med relevant 
innehåll. 

Jag valt att i första hand utgå ifrån Kotlers (2008) definition av faktorerna som ingår i 
marknadsföringsmixen eftersom jag anser att denna är den som blivit kontinuerligt uppdaterad 
och moderniserad. Kotler (2008 s 50) definierar marknadsföringsmixen som; en uppsättning 
kontrollerbara och taktiska marknadsföringsverktyg. Dessa verktyg mixar eller blandar 
företaget för att få den önskade responsen på en viss målmarknad.

8.5.1 Valda faktorer 

Jag har valt Kotler (2008 s 51) fyra faktorer men samtidig har jag också valt att ta med 
ytterligare en faktor kallad process. Yudelson (1999) omdefinierade alla de fyra P:na och där 
faktorn plats blev ersatt med en faktor process. Yudelson motiverar detta med att det skapar ett 
fokus på alla de delfaktorer som möjliggör transaktionen medan en faktor plats skapar ett för 
stort fokus på enbart en fysisk plats som där det slutgiltiga kontraktet undertecknas eller den 
fysiska distributionen. Jag har valt att ta med denna faktor process men som ett komplement 
då jag anser att utvecklarens marknadsföring gentemot ett förlag verkligen måste betecknas 
som en längre process där olika aktiviteter överlappar varandra. Samtidigt har jag med faktorn 
plats fast med en smalare definition än Kotler (2008 s 51). De tre övriga faktorerna från 
Kotler är definierade enligt hans definition.

1. Produkt - allt som kan ges ut på marknaden för användning eller konsumtion och som
förhoppningsvis tillfredsställer ett önskemål eller behov. Inkluderar fysiska objekt,
service, personer och idéer. Men även kvalitet, design, egenskaper, service och 
garantier.

2. Pris - Summan pengar som tas i betalning för en tjänst eller en produkt. 
(rabatter, betalningsperiod, kreditvillkor osv.)

3. Plats - Alla företagets aktiviteter som gör en vara tillgänglig för målgruppen. 
(distributionskanaler, sortiment, lokalisering, lager, transport)
Min analys kommer enbart koncentrera sig på platsen för kontakt mellan utvecklare 
och förläggare. 

4. Påverkan - Aktiviteter som kommunicerar produktens eller tjänstens fördelar till 
målgruppen och får dem till ett köpbeslut. (annonsering, kampanjer, personlig 
försäljning, publicitet osv.)

5. Process: “All activities that add value between the point of origin and the point of  
final utilization”.
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8.5.2 Min analys med hjälp av marknadsföringsmixen

Här följer min analys med marknadsföringsmixen uppdelad på de fem faktorer jag har valt 
skall ingå i mixen.

8.5.2.1 Produkten 

Jag har delat upp denna faktor i följande delar:

Speliden
Den centrala punkten för utvecklarens marknadsföring i mitt konstruerade fall är den 
nyskapade spelrättigheten. Det är ett potentiellt spel som utvecklaren försöker sälja in och 
som existerar som en prototyp. I utvecklarens business-case skall det finnas en demo eller 
video men exakt hur mycket som behöver utvecklas kan variera. Både Håkan/Coldwood och 
Sjögren menade att de stora dragen måste finnas med så att förlaget kan få en uppfattning vad 
som gör spelet unikt. En spelbar demo ger förlagen en mycket bättre förståelse för iden 
bakom spelet. Håkan/Coldwood berättade att förlagen helt logiskt gärna vill se speliden i ett 
så färdigt stadium som möjligt. Det minskar radikalt förlagets risktagande hur spelet verkligen 
kommer te sig och det är närmare en lansering på marknaden. Detta medför att det är svårt att 
prata om produkten som ett fix erbjudande och att det tvärtom är en flytande process där 
utvecklaren hela tiden tvingas anpassa sitt erbjudande. Speciellt oetablerade utvecklare lär få 
utveckla mycket då de ofta inte har så många andra meriter att visa upp. 

Förmodligen måste utvecklaren marknadsföra speliden med samma argument som en färdig 
konsumentprodukt. Det innebär att förlaget skall kunna se hur utvecklaren segmenterar 
marknaden, väljer en målmarknad och hur det färdiga spelet kan positioneras på denna 
marknad. Det är innovativa spel förlagen söker men inom vissa gränser vilket Olof/Epos 
antydde; utvecklaren kan vara innovativ men inom beprövade koncept. Förlaget måste kunna 
bedöma att det färdiga spelet har rimliga chanser att tjäna in de investerade pengarna. Sjögren 
menade att många förlag är hårda att speliden passar in i förlagets strategi. Detta medför att 
alltför avvikande spelidéer får svårt att komma fram. Utvecklarens förståelse för hur förlaget 
och segmenterar marknaden blir då central. Förlaget måste senare sälja spelet vidare till 
övriga aktörer som nödvändiga marknadskanaler ut mot konsumenten. Marknadskanalernas 
affärside är att sälja spel och låter inte hyllvärmare ligga kvar länge om det så gäller en 
onlinesajt eller en affärskedjas hyllor. De ger plats för en viss typ av spel en viss tid och säljer 
det inte tas det bort. Med tanke på att det tar tid att utveckla spelet är detta en svår uppgift för 
utvecklaren att träffa rätt. Tidigare studier har visat att branschen styrs av cykler som 
utvecklaren måste anpassa sig efter. Kontentan anser jag blir att utvecklaren måste passa in 
speliden i de ramar som finns. Uppenbara exempel är att speliden kan placeras i någon av de 
etablerade genrerna, vilken plattform utvecklaren siktar in sig på, målgrupp o.s.v. 

Från min genomgång av spelutveckling har jag dragit slutsatsen att speliden ofta skiljer sig 
avsevärt ifrån det färdiga spelet. Spelutveckling är en dynamisk process där förlaget ofta blir 
mycket delaktigt. Utvecklaren måste därför se flexibelt på sin spelide. Sandqvist berättade att 
han hade pratat med en utvecklare som visat upp något för ett förlag men sedan fått kontrakt 
men då för att utveckla något helt annat. Sjögren skriver också tydligt att han anser att 
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förläggarna vet ofta betydligt mer vad konsumenterna vill ha än de mindre utvecklarna. 
Därför måste utvecklaren ta till sig idéer hur speliden kan förändras för att bli framgångsrik.

Vad utvecklaren konkret kan visa upp kan vara olika komponenter i det digitala spelet. Ett 
exempel tycker jag mig se i Olof/Epos som i intervjuer framhäver deras spelmotor. Det är 
intressant då en tidigare studie visat att förlag prioriterar innovationer framför möjligheten att 
spara pengar genom att använda middle-ware, inköpta mjukvarukomponenter. Här menade 
Håkan/Coldwood att de skapade sina konkurrensfördelar genom att just använda inköpta 
komponenter. Teknikutvecklingen gjorde att kostnaderna att ta fram en bra spelmotor blir för 
höga och Håkan/Coldwood argumenterade att genom att köpa en bra spelmotor kunde de 
koncentrera sig på att utveckla fördelar ifrån denna. Poängen blir att utvecklaren får tänka 
igenom om de får ett säljargument genom att utveckla t.ex. en spelmotor eller inte. 

IP-rättigheterna
Rätten till produkten, de s.k. IP-rättigheterna, kommer bli en viktig förhandlingspunkt mellan 
utvecklaren och förlaget. Tyvärr för utvecklaren har forskning visat att det generellt är förlaget 
som kommer äga IP-rättigheterna. Håkan/ColdWood sa också att det skall till något utöver det 
vanliga om utvecklaren lyckas förhandla till sig dessa. 

Utvecklarens resurser och kompetens
I mitt konstruerade fall skall utvecklaren stå för en del av/hela spelutvecklingen och inte bara 
sälja en spelide. Då blir det viktigt för utvecklaren att kunna visa upp sin förmåga i 
spelutveckling. Centralt blir teamet, utvecklarna, som skall utföra arbetet. Spelutveckling är 
starkt centrerat kring individuella förmågor. Ett faktum är att det handlar om mindre företag 
med uppemot runt tio anställda. Både beskrivningen av de utvecklare jag haft kontakt med 
och tidigare forskning visar hur informella grupperna ofta är som står bakom. Mycket vanligt 
är att utvecklaren börjar sin bana som en grupp studenter under sin utbildning. Det är inte 
regelrätta företag där de kan visa upp X antal utvecklare som står på en lönelista utan mera en 
informell grupp som samlats kring en spelide. Det blir viktigt att utvecklaren kan ge en seriös 
bild att de har ett gäng som är beredda att lägga ner sina själar i utvecklingsarbetet för det är 
vad som kommer att krävas. I intervjun med Johan/Shortfuse återkom han gång på gång hur 
viktigt det är att kunna ge ett seriöst intryck. Spelagenten Sjögren poängterade i sin 
presentation hur viktigt teamet är länkat med speliden. Varför skulle förlaget annars vara 
intresserat av utvecklaren mer än kanske stjäla deras ide och utveckla den själv? Utvecklarens 
säljargument skall vara speliden OCH teamet! 

Under min studie har jag varit inne på åtskilliga utvecklares hemsidor vilket skapar en bild av 
hur individuell marknadsföringen kommer ter sig. Vissa utvecklare kanske bara består av tre, 
fyra individer och då kan dessa presenteras med en personlig resumé av individens 
erfarenheter och utbildning. Jag uppfattar det som att vilken utbildning enskilda individer har 
inom företaget kan betyda mycket. 

Jag skulle också vilja påpeka hur resultatinriktad jag funnit branschen. När jag intervjuade 
Andreas/SOFE berättade han att när de stora spelutvecklarna anställer folk gäller det att visa 
upp konkreta demos som personen har utvecklat. Det räcker inte bara med en formell 
utbildning. Jag kopplar det till att jag uppfattat spelutveckling som extremt tidsödande och att 
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det krävs mycket stora insatser av individen för att få ett bra resultat. Kanske är kreativitet ett 
alltför diffust begrepp. Det är kanske snarare handlar om att individen har en enorm 
motivation att sitta timme efter timme med finliret. Därför har jag kommit till slutsatsen att 
utvecklaren verkligen måste kunna visa entusiasmen att kunna driva ett spelprojekt ända i 
hamn för förläggaren. Det blir extra svårt då det är ett helt team som skall kunna samarbeta. 
Kan utvecklaren ge bilden av att gruppen kan hålla ihop och klara av uppgiften? Sjögren 
underströk den aspekten väldigt tydligt i sin presentation att individerna bakom måste tänka 
igenom vad de vill med projektet. För det kommer krävas som Sjögren uttryckte det blod, 
svett och tårar för att lyckas och detta måste förläggaren också se att de inblandade är villiga 
att offra.

Spelutveckling är samtidigt problematiskt med många fallgropar. Det gäller för utvecklaren 
att kunna vissa att man kan hantera spelutvecklingen och att man följer metoder för att 
undvika att projektet havererar. Från intervjuerna med Simon/Atomic och Håkan/Coldwood är 
det tydligt att förlaget kommer styra projektet med producenter men utvecklaren måste kunna 
visa att man själv har en bra organisation och klarar av leda projektet till en framgång.

I min intervju med Martin/Dataspelsbranschen kom det fram att när det förmodligen mest 
framgångsrika utvecklaren i Sverige DICE växte uppstod många problem som hade sin orsak 
i en dålig fungerande organisation. Då rekryterade man en extern VD som styrde upp det hela 
och företaget fick ordning på sin verksamhet. Martin/Dataspelsbranschen sa också att hela 
branschen är numera betydligt mera affärsinriktad. Jag tycker det tyder på vikten att en 
mindre utvecklare även kan hantera de organisatoriska och affärsmässiga frågorna.        

I övrigt är mitt intryck att spelutveckling inte är så extremt resurskrävande och det är 
rimligtvis en huvudförklaring varför många utvecklare startar som hobby projekt. 
Någon/några sitter och leker med datorn och tycker man har världens häftigaste grej på gång. 
Mycket beror på vilken typ av spel som skall utvecklas, hur mycket man tänkt göra själv och 
vilken plattform man skall utveckla för. Spelkonsoler är ofta klart mer intressanta ut en 
kommersiell synvinkel men kräver också licens och speciella utvecklingskit. Andreas/SOFE 
menade visserligen att det inte var något problem då själva speliden kan demonstreras på en 
vanlig persondator. Det har också blivit enklare att få tillgång till utvecklingskit till äldre 
spelkonsolgenerationer men fortfarande finns det hinder för konsolmarknaden. Kunskapen om 
spelutveckling är ofta knuten till plattformen så utvecklare som inte har en tillgång till 
utrustning måste tänka igenom hur de skall kompensera detta.
 
Det är en sak att skapa en demo en annan att lansera ett kommersiellt spel. Det krävs mycket 
resurser som mindre utvecklare ofta inte har. Det gäller också att rikta in sig på ett förlag som 
har de resurser som utvecklaren inte har så att parterna kan matcha varandra. Samtidigt måste 
utvecklaren kunna visa upp att företaget verkligen har spetskompetens som gör det till en 
attraktiv partner för förlaget. 

Om företagets lokalisering kan ha en betydelse är osäkert. Jag stötte på två spelinkubatorer i 
studien; GamePort i Karlshamn och Gameincubator i Skövde. En fördel kan vara utrustning 
då Gameincubator i Skövde framhäver detta på sin hemsida. Både Johan/Shortfuse och 
Robert/Colossai framhävde också verksamhetens lokalisering. Det kan se mer professionellt 
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ut och skapa kontakter men mer betydelsefullt ser jag då i närheten till data/spelutbildning. 
Alla utvecklare jag haft kontakt med har på något sätt sina rötter som studentprojekt. Det 
underlättar rekrytering av spelutvecklare men även Johan/Shortfuse sa att detta förbättrade 
tillgången på testare.  

Ett motargument är att det faktiskt finns mindre utvecklare som arbetar helt hemifrån. I en 
intervju (Jensen-Urstad, 2009, 10 februari) berättar Jens Nilsson på Frictional Games i 
Helsingborg att de inte har något eget kontor! Denna utvecklare ändå lanserat flera spel och 
har kontrakt med det svenska förlaget Paradox Interactive. Jag tycker det tyder på att 
branschen är extremt resultat inriktad och inte bryr sig om flashiga adresser. Konsumenten lär 
inte bry sig om var spelet är utvecklat. 

Både Johan/Shortfuse och Sjögren ville framhäva att svenskar har ett gott rykte men om detta 
är ett försäljningsargument som kan användas låter jag vara osagt. Patrik Söderlund, VD på 
DICE sa i en intervju att svensk spelutveckling inte alls matchar de svenska framgångarna 
inom exempelvis telekom (Arnroth, 2007, 16 februari).  

Historiska referenser-tidigare avslutade projekt
Tidigare studier har tydligt visat att det finns en stor skillnad på en etablerad redan 
framgångsrik utvecklare och en oetablerad utvecklare. Ett tydligt exempel är Epos där 
grundarna får ses som tillhöra eliten inom svensk spelutveckling. Har utvecklaren en historia 
med framgångsrika speltitlar är detta ett starkt försäljningsargument eftersom förlaget kan 
bedöma utvecklaren förmåga att utveckla det nuvarande erbjudandet. Därför måste 
utvecklaren försöka skapa referenser som uppdragsutveckling etc. Samtidigt har forskning 
också visat att de etablerade utvecklarna har svårt att bygga upp direkta konkurrensfördelar då 
kunskap och idéer inom branschen hela tiden måste förnyas. Orsaken till vikten av referenser 
ser jag är att spelprojekt är så svåra att bedöma i förväg. 

8.5.2.2  Pris

En ledstjärna för utvecklarens marknadsföring skulle vara Kotlers basala definition av 
marknadsföring: att det är lönsamma kundförhållanden som eftersträvas. Utvecklare i Sverige 
måste då tänka på kostnadsläget och det faktum att utvecklingsbranschen är global. Det är 
bara att titta på sajten Gamasutra22 för att se hur många utvecklare det finns och att många har 
sin verksamhet i länder med betydligt lägre kostnader än i Sverige. Min slutsats blir att priset 
inte får bli det avgörande försäljningsargumentet. Häri ligger ett jätteproblem då som fallet 
med Atomic visar att inte ens utvecklare som lyckas få ett kontrakt kan räkna med några stora 
intäkter. Kontrakten kan som i Atimics fall vara utformade så att det är först när spelet tjänat i 
utvecklingskostnaden som utvecklaren kan tjäna de stora summorna.

Ett motargument är att spelutveckling innehåller centrala moment av kreativitet och kunnande 
som är svåra att uppnå. Forskning har visat hur stor vikt förläggarna lägger vid nya 
innovationer, det är en spelhit förlagen söker inte en dussinvara. Av dessa tidigare studier drar 
jag slutsatsen att det mest centrala inte är priset i sig utan att spelet blir en framgång. 

22  http://www.gamasutra.com/php-bin/contractor_display.php  (Datum för åtkomst 2009-02-15) 
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Självklart gör förlaget en kalkyl hur mycket det kan tänkas sälja och vilka intäkter detta kan 
ge men branschen ter sig för mig mer fokuserad på att hitta den nya hiten. Dessutom är 
avtalen så konstruerade att oetablerade utvecklare ofta inte kan förvänta sig stora intäkter utan 
att spelet i sig själv drar in dessa. Simon, Atomic berättade hur begränsat deras utrymme var 
med det engångsbelopp som Sierra betalade dem. 

Sjögren nämnde att det är viktigt att utvecklaren i sitt business case tar upp ett tänkt pris. 
Detta för att skapa ett seriöst intryck men också för att detta kan vara en god utgångspunkt i 
utvecklarens förhandling med förlaget. Utvecklaren kan lägga fram olika alternativ hur 
omfattande spelet skall vara med olika prisidéer. Sjögren skrev dessutom risken att 
utvecklaren använder spelagenten som en resurskonsult och därför negligerar uppbygganden 
av intern affärskompetens. Utvecklaren måste lära sig hur han kan förhandla om och motivera 
det lagda budet. Olika typer av spelidéer kräver också olika mycket resurser för att 
genomföra. I intervjun med Johan på Shortfuse nämnde han någon siffra på hur många 
hundratalsmiljoner ett av de större spelen hade kostat att utveckla. Det måste finnas en realism 
i att speliden så att investeringen går att kan tjäna in. 
 
8.5.2.3 Plats

Denna faktor skall i Kotlers definition vara bred men jag tänker koncentrera vilka platser som 
utvecklaren har möjlighet att få kontakt med förläggare. Här ser jag att mässor, konferenser 
och tävlingar som centrala mötesplatser. Det är främst här utvecklarna få chansen att pitcha 
sina spelidéer emot förlagen. På dessa tillställningar är branschpersoner som förläggare och 
konsoltillverkare närvarande. Vilket evenemang som passar bäst får ses som en fråga för den 
enskilda utvecklaren. De svenska Swedish Game Awards i Stockholm och Nordic Game är 
mindre kända internationellt än Game Developers Concerence i San Jose men det ger kanske 
en mindre utvecklare en rimlig chans att överhuvudtaget synas i mängden. 

Ett faktum är att det kostar att resa runt på dessa evenemang vilket Johan/Coldwood 
framförde som ett motargument. Samtidigt tog han att Internet idag är en alternativ plats där 
visa förlag låter utvecklare pitcha sina spelidéer. Jag fick ingen uppfattning om det finns 
begränsningar på detta sätt att pitcha spelidéer men detta sätt utvidgar onekligen begreppet 
plats.

Ett problem är att under dessa evenemang så försvinner lätt en enskild utvecklare i den stora 
mängden. Därför kan det vara mera fördelaktigt för utvecklaren att träffa förläggaren hos 
denna men hur stora chanser en oetablerad utvecklare har att få en tid hos ett förlag kan denna 
studie inte svara på. Då en gammal undersökning har visat att endast 4 % av alla erbjudanden 
från utvecklare kommer realiseras är det rimligt att tro att förlagen försöker filtrera bland 
erbjudandena för att minimera deras arbete i urvalsprocessen. 

En alternativ plats ser jag inom spelutbildningarnas verksamhet. Här har mindre grupper 
(studenter) ofta en chans att visa upp sig inför spelindustrin. 
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8.5.2.4 Påverkan

Centralt blir pitchen som ofta begränsas i tid till kanske en halvtimme. Det är här utvecklaren 
måste kunna lägga fram ett väldokumenterat business-case. Spelbranschen har utvecklat en 
standardiserad mall vad som skall ingå i denna presentation. Därför gäller det för utvecklaren 
att mer än en gång tänka över hur speliden skall presenteras. Förlagen får massvis av förslag 
och det gäller både hålla ramarna men samtidigt kunna sticka ut. Dessutom beslutar sig i regel 
inte förlagen direkt under pitchen och det gäller för utvecklaren att inte tappa kontakten med 
förlaget efter den första träffen. Men då måste också utvecklaren förberett sig minutiöst så att 
inte förläggaren uppfattar att utvecklaren slösat bort dennes tid. 

Det måste förmodligen vara en av de svåraste punkterna för utvecklaren, att kunna övertyga 
förlaget om spelidens förträfflighet. Det är svårt att formulera krav på digitala spel (det skall 
vara så här roligt!). De emotionella aspekterna gör att det är ett så komplext problem. Det 
räcker inte med att se på spelet (som dessutom inte är färdigutvecklat) utan man måste ta med 
vem spelet är tänkt för m.m. Min studie gav mig uppfattningen att även inom akademiska 
kretsar har man problem hur digitala spel skall behandlas. Min enda slutsats blir att 
utvecklaren måste tänka igenom extremt noga hur han skall presentera speliden för 
förläggaren så att iden klart framgår. Utvecklaren bör noga läsa exempelvis IGDA Game 
Submission Guide (2003, 1 maj) där det står utförligt hur en pitch går till.   

Under min studie har det slagit mig att det skrivs mycket om digitala spel och det i ett brett 
spektrum av medier utöver de som är specialiserade på spel. Hur stor effekt detta kan få är 
oviss men i slutändan är detta en extremt konsumentstyrd bransch. Om en utvecklare lyckats 
få upp ett intresse för sig och sitt projekt kan detta vara konkurrensfördel. Studiens främsta 
exempel är Epos där jag hittade flera artiklar men även några av de mindre oetablerade 
utvecklarna i Skövde hade omnämnts i en så spridd tidning som Metro.

Speciellt tävlingarna ser ut att vara ett sätt att väcka förlagens uppmärksamhet. I Sjögrens 
anförande tog han upp två vinnare i Swedish Game Awards som lyckats realisera sitt spelide 
till ett färdigt spel varav en var det intervjuade Atomic Elbow. Vad jag förstod ifrån 
Simon/Atomic betydde deras framgångar i tävlingar mycket då det fokuserade intresset på 
vinnarna. På dessa evenemang finns också förlag och andra aktörer inom spelindustrin 
representerade.

8.5.2.5 Process 

Jag motiverar denna faktor med fallet Atomic Elbow där det tydligt framgår hur lång vägen 
kan vara för att en utvecklare skall få ett kontrakt med ett förlag. De startade 2004 men fick 
inte kontrakt med ett förlag förrän 2006. Under den tiden hade de haft framgångar i tävlingar, 
knutit kontakten med en spelagent och hela tiden vidare utvecklat spelet. Det tog alltså 3 år! 
innan Atomic hade ett kontrakt med ett förlag. Jag tycker det tydligt illustrerar vilket 
mödosamt arbete som fanns bakom de framgångar som Atomic lyckades uppnå innan de 
tvingades upphöra sin verksamhet. Detta ser jag inte som ett unikt fall utan många drag finns 
hos de andra utvecklarna. Även Epos med ”stjärnorna” Olov och Staffan i spetsen fick arbeta 
i tre år innan de kunde lansera sitt spel. Ett faktum är att utvecklingsarbetet tar tid och har 

62



ANDERS JOHNSSON KANDIDATARBETE
2009-03-01

utvecklaren inget annat att visa upp mot förläggarna gäller det att arbeta fram speliden till en 
nivå där förlagen börjar visa sitt intresse. Det blir en alltför stark förenkling om inte detta 
beaktas i utformandet av utvecklarens marknadsföringsmix. Sjöberg skrev dessutom att det 
ifrån en första pitch i genomsnitt kan ta 6-9 månader innan ett första kontrakt kan skrivas 
under men sedan ytterligare 2-4 månader innan en fullständig överenskommelse kan komma 
till stånd. Med tanke på att ett mindre spel kanske tar ett år att utveckla ter det för mig att 
speliden som presenteras måste vara närapå ett komplett spel.

8.5.3 Utvecklarens integrerade mix

Iden bakom marknadsföringsmixen är att skapa en integrerad marknadsföringsmix där 
företaget balanserar dessa faktorer för att skapa optimal effekt på en utvald målgrupp. Hur 
relaterar dessa argument till varandra och kan ett svagare argument täcka upp för ett starkare 
argument? Om så kan utvecklaren genom att laborera de vikigaste argumenten precis som 
tanken bakom marknadsföringsmixen är tänkt att fungera. 
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9. Diskussion
I detta kapitel för jag en diskussion om resultatet och vad jag i efterhand anser om mina val 
av marknadsföringsteorier. Dessutom pekar jag på svårigheten att analysera digitala spel och 
spelutvecklingsbranschen.

Jag anser studien visat att mitt konstruerade fall är relevant för spelutveckling då det finns ett 
stort antal mindre spelutvecklare som försöker sälja in sina spelidéer hos förläggare. Förlagen 
har en mycket stor betydelse för om en utvecklare skall lyckas att bli ett lönsamt företag. 
Samtidigt är det är klart att de flesta mindre utvecklares strategi inte kan bygga på devisen att 
”vi har världens bästa spel på gång och vi ägnar oss inte åt någonting annat”. Ett exempel är 
spelföretagen i Skövde som satsar hårt på online försäljning för att viss mån kunna gå förbi 
förlagen. Den ena utvecklaren utför dessutom uppdragsutveckling för en större utvecklare. 
Även en så etablerad utvecklare som Coldwood är mycket flexibla vad gäller nya uppdrag. 
Deras framgångar med snöspel var ingen planerad strategi utan mer en kombination av tur 
och skicklighet. Bland de utvecklare jag kontaktat är det är nog bara Epos som har haft råd att 
fokusera på sin spelide men då med två av Sveriges mest framgångsrika spelutvecklare bakom 
ratten. Snarare måste mindre utvecklare vara entreprenörer ut i fingertopparna för att överleva 
en extremt tuff bransch. 

Styrkan i denna studie ser jag i helheten, att jag skapat en översiktlig bild av vad som kan vara 
viktiga faktorer för en utvecklares marknadsföring som passar in i mitt konstruerade fall . 
Svagheten ser jag i delarna, dels att jag säkerligen missat viktiga delar helt och hållet. Men 
också att de områden som tagits upp har blivit mycket översiktligt behandlade. Detta är en 
mycket översiktlig studie där slutsatserna består av resonemang. Ett huvudproblem är att 
syftet var brett även med de avgränsningar som sattes upp. 

Samtidigt vill jag framhäva att studiens metod har en poäng då jag försökt skapa en 
beskrivning av centrala områden som är specifika för mitt konstruerade fall, både ifrån 
vetenskaplig synvinkel men också ur en jordnära och praktisk synvinkel. Jag anser att 
analysen med Gummessons relationer klargör potentiellt viktiga relationer och analysen med 
marknadsföringsmixen skapar fokus på viktiga faktorer som kan hjälpa utvecklaren att skapa 
dessa relationer. 

När jag läser hur det är tänkt att marknadsföringsmixen skall vara ett sätt att lösa ett 
optimeringsproblem reser det en rad frågor. Vilka faktorer har utvecklaren kontroll över? Från 
min studie har utvecklare ofta inte så mycket att spela med utan får snarare anpassa sig efter 
omständigheterna. MSM konceptet där marknadsföringen blir ett optimeringsproblem ser jag 
som attraktivt då man försöker modellera verkligheten och försöka skapa den optimala 
lösningen. Frågan är om verkligheten låter sig modelleras då det finns så enormt många 
faktorer som dessutom förändrar sig över tiden. Jag skrev flera gånger i analysen med 
marknadsföringsmixen att utvecklaren måste anpassa sig till förlaget då maktbalansen är så 
ojämn. Det innebär att segmentering och val av målmarknad blir väldigt flytande. 
Optimeringen kan inte föras i en kronologisk ordning utan allt påverkar vartannat. 
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Ett motiv till studien var att jag uppfattar att digitala spel är annorlunda och komplexa. Det 
har gjorts åtskilliga försök att behandla begrepp som upplevelse och kreativitet ur olika 
akademiska perspektiv. Mina slutsatser ifrån denna studie är att olika försök att skapa en 
gemensam modell för alla branscher där dessa begrepp står i centrum blivit för ambitiösa då 
olika näringar de facto är väsensskilda. Konsumtionen av både digitala spel och film kan 
visserligen motiveras med faktorn fun men trots det finns det åtskilligt som skiljer dem åt. 
Min slutsats är att vidare forskning bäst utgår ifrån digitala spel som en unik produkt. 
Dessutom finns mycket skrivit om ämnet fast kanske inte ur en marknadsförares synvinkel. 
Det finns mycket skrivet inom speldesign som skulle vara en bra utgångspunkt för vidare 
forskning. Där tar man upp mycket grundläggande frågor om varför man spelar digitala spel 
som skulle kunna öka kunskapen om hur om marknadsföringen inom detta område skulle 
kunna utvecklas. Dessutom finns det mycket lättillgänglig information för spelbranschen; det 
finns mängder med sajter på Internet som behandlar digitalt spel ur olika aspekter. 
Exempelvis är det förvånande att konkreta utvecklingsprojekt utvärderas i form av post-
mortem på sajter som Gamasutra. Spelbranschen är idag som vilken annan bransch då 
kommersiella krav hänger över företagen men samtidigt finns det fortfarande mycket idealism 
kring spelen. Det är kanske snarare här ett problem ligger i att som utvecklare skapa sig en 
unik konkurrensfördel då alla innovationer sprids och kopieras oerhört snabbt.

Spelutveckling är en relativt ny bransch inom vilken marknadsföringsforskningen är eftersatt. 
Samtidigt är det ett mycket intressant område att studera då hela branschen förändras snabbt 
och har många unika egenskaper. I min studie exempelvis har jag sett hur Internet successivt 
förändrat distributionen men även sättet hur utvecklarna gör affärer med förlagen. Om detta 
kommer förändra värdekedjan med konstellationen utvecklare säljer till förlag är bara ett 
exempel på många av de intressanta frågeställningar som finns kring spelbranschen. 
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