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Sammanfattning 
 

Problemformulering och problembakgrund: Med ökad konkurrens i form av 
mängden nystartade företag, att teknologin blir mer och mer avancerad och att ett 
misslyckad produktion kan leda till förödelse och konkurs betyder att innovation är en 
nyckel vid spelutveckling. Det finns idag teorier om hur innovation drivs i 
mjukvaruutveckling men ej specifikt på spelutveckling. 
 
Syfte: Syftet är att utöka en befintlig teori, den befintliga teorin visar hur innovation drivs i 
små till medelstora företag och som utvecklar mjukvara men har inte med några företag som 
utvecklar spel. Detta utförs genom att utforska hur små till medelstora 
spelutvecklingsföretag i Skövde arbetar för att driva innovation och därefter se om det finns 
skillnader mellan mjukvaruutvecklingsföretag och spelutvecklingsföretags sätt att arbeta för 
att driva innovation. 
 
Metod: För att utföra studien används en kvalitativ metod för insamling av data via 
intervjuer av spelutvecklare. En litteraturstudie på relevanta artiklar kring innovation i 
spelutveckling används för att lägga till en dimension på innovation i mjukvaruutveckling. 
Slutsatsen relateras sedan mot en individ som undervisar spelutveckling och en 
affärsutvecklare som arbetar mot spelutvecklingsföretag. 
 
Analys och slutsats: Analysen visar att det finns skillnader och likheter kring hur 
mjukvaruutvecklare och spelutvecklare arbetar för att driva och främja innovation, där 
största skillnaden är främjandet av den individuella kreativiteten är större inom 
spelutveckling. Litteraturstudien om innovation i spelutveckling visar också på att området 
ser ut att vara outforskat. 
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1 Introduktion 

Spelutvecklingsbranschen i Sverige och övriga världen är en exportindustri som är relativt ny 

och redan ekonomsikt relevant (Storz et al. 2015) de färdiga produkterna lanseras ofta direkt 

på den internationella marknanden. I Sverige har industrin på bara ett par år växt från att 

mestadels vara en entusiastverksamhet till en global industri som är betydelsefull både 

ekonomiskt och kulturellt (Kroon & Strömbäck 2014). Den svenska spelindustrin växer med 

stormsteg, majoriteten av spelföretagen är lönsamma och industrin har visat en gemensam 

lönsamhet för sjätte året i följd (Kroon & Strömbäck 2014). 

Vid decennieskiftet 2010 startade en stark uppgång för den svenska spelindustrin och har 

sedan dess växt explosionsartat med en ökning på 650% från en omsättning på 124 till 930 

miljoner euro. De senaste två rapporterade åren 2013 och 2014 har varit de mest 

framgångsrika någonsin. 2013 ökade omsättningen för spelindustrin med 76% och 

verksamheterna uppgick till 170 stycken som sysselsatte 2534 personer och hade en 

gemensam omsättning av 752 miljoner euro. 2014 fortsatte trenden och industrin ökade sin 

omsättning med 35% till 930 miljoner euro, sysselsättningen ökade till 3117 personer och 

antalet registrerade verksamheter ökade med hela 43 till 213 stycken. Den genomsnittliga 

årliga tillväxten mellan 2006 och 2013 var 39% (Kroon & Strömbäck 2014; Kroon & Casén 

2015). 

Spelindustrin anses vara ett framtidshopp för den svenska ekonomin, en ny framtidsindustri. 

Enligt (Kroon & Casén 2015) är det bara att se på tillväxten de senate åren för att snabbt 

komma fram till att industrin redan är relevant för den svenska ekonomin och kommer med 

stor sannolikhet fortsätta att vara lika relevant framöver. Men det är inte bara den svenska 

spelindustrin som växer, Newzoo (2015) rapporterar att den globala omsättningen hamnar på 

ca 82 billioner euro för 2015 och förutspår att den globala spelindustrin kommer att ha en 

årlig tillväxt på 7.9% fram till 2018.  

I allt större växande marknader av verksamheter som utvecklar mjukvara måste 

verksamheterna fokusera på utvecklingsformer som ger en produkt med ett innehåll av högre 

värde än konkurrenternas. För att få och hålla konkurrenskraftiga platser på 

mjukvarumarknaden måste utvecklarna förstå hur de blir innovativa (Rose 2010). Innovation 

är en nyckel till att dessa företag kan fortsätta att växa, eftersom spel först genererar intänkter 

efter att spelet är släppt kan det vara till förödelse för verksamheten att släppa en färdig 

produkt som inte säljs (Aoyama & Izushi 2003). Genom innovation i spelutveckligen kan 

företaget få den fördel som gör att spelet blir accepterat och köpt av konsumeter. 

“Software innovation is one of the key elements in competetive sucess in 

mature software markets” (Rose 2010). 
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2 Bakgrund 

Skall vi förstå varför innovation är en viktig komponent för spelindustrin är det bra att veta 

vad det står för. Nationalencyklopedin (n.d.) förklarar att ordet innovation härstammar från 

latin och betyder förnya eller att åstadkomma något nytt och definierar innovation på följande 

vis:  

”Det förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner 

insteg i ett samhälle och sedan sprids där” (Nationalencyklopedin n.d.). 

Innovation innebär en ny och etablerad idé som är under spridning. Innovation blandas ofta 

ihop med uppfinning, där uppfinning är en idé som ännu inte har etablerats i en tillämpning 

(Brandt 1998). Det är också här kreativitet kommer in i bilden. Första steget för innovation är 

kreativitet, det är kreativiteten hos en individ eller grupp som kan leda till en uppfinning, 

något nytt. För att uppfinningen sedan skall bli en innovation krävs det att uppfinning sätts i 

en bredare användning, alltså att framgångsrikt utnyttja den nya idén. Det handlar alltså inte 

bara om att skapa något nytt, utan att produkten skall spridas och användas (Rose 2010).  

Ett populärt exempel på skillnaden mellan uppfinning och innovation är bilen. Bilen i sig är 

en uppfinning och från början inte någon innovation. Det var först när Ford lyckades med 

konsten att massproducera bilen som den etablerades i samhället och blev till en innovation. 

Processen för skapandet av innovation handlar om att ta hand om information om 

marknadens behov (både konsumenters och konkurrenters) och teknologiska möjligheter och 

förvandla dessa till produkter som går att sälja (Sundström 2002) eller som används i stor 

utsträckning (Tidd et al. 2001).  Innovation är därmed hela förloppet från när idén framställs 

tills produkten får ett värde och omsätts av konsumenter i praktiken (Ritzén 2008). 

Innovation beskrivs ofta utifrån en formel: 

Innovation = Uppfinning + Exploatering + Spridning (Rose 2010; Roberts 

2007)  

Innovation = Kreativitet + Exploatering (O’Sullivan & Dooley 2009) 

För att dra en parallell med definitionen av innovation till spelindustrin betyder det att 

innovation är förloppet som det tar för spelutvecklingen att utnyttja sin kunskap, erfarenhet 

och utvecklingssätt för att skapa något nytt. En nyhet som blir populär bland konsumenterna 

vilket skall bidra till att det sprids till fler konsumenter. Det räcker alltså inte med att 

spelutvecklarna endast kommer på något nytt, vilket beskriver en uppfinning, utan innovation 

är hela processen från uppfinning till att produkten faktiskt blir populär och köps av 

konsumenter. 

Det finns två typer av innovation, radikal och inkrementell. Med den radikala innovationen är 

målet att skapa något helt nytt i företaget för marknaden. Det handlar om högteknologiska 

innovationer som skall vara konkurrenskraftiga då det skapar något helt nytt som ingen 

tidigare gjort (Valle & Vázquez-Bustelo 2009), detta genom att spekulera i vad marknaden 

kommer vilja ha och att bygga och skapa en efterfrågan för produkten (Sundström 2002). Vid 

inkrementell innovation förbättras tidigare produkter som t.ex. design eller själva 

skapandeprocessen. Genom att förbättra en tidigare produkt går det att anpassa den till vad 

marknaden verkligen vill ha. Vid denna typ av innovation vet företaget ofta vilken målgrupp 
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som produkten inriktas på och vad konsumenterna vill ha med produkten (Valle & Vázquez-

Bustelo 2009). Inkrementell innovation utförs därmed genom att lyssna till marknaden för att 

se till vilken befintlig efterfrågan det redan finns på nya produkter eller funktioner till redan 

existerande produkter (Sundström 2002). 

Vid spelutveckling är den inkrementella innovationsprocessen den vanligaste typen av 

innovation. Utvecklingen av nya genrer, som representerar radikal innovation, har avtagit 

mycket sedan 90-talet då de flesta större genrerna kom till (Storz et al. 2015). Spelutveckling 

tillhör den så kallade kreativa industrin där design, originalitet, fantasi och unikhet efterfrågas 

i produkterna (Storz 2008). Det är därför fokusen vid spelutveckling tenderar att vara på att 

expandera, förbättra och integrera redan befintliga spel, etablerade spelupplägg, den visuella 

stilen eller berättelser (Storz et al. 2015). 

Små till medelstora företag arbetar under hård konkurrens på grund av deras storlek i relation 

till större företag där de större företagen har större resurser att sätta in (Heirman & Clarysse 

2007). I de små högteknologiska företagen är nyckeln att ha en innovationsförmåga för att 

snabbt kunna förändra sig för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. 

Innovationsförmåga är de kunskaper och färdigheter som behövs för att effektivt kunna 

absorbera, bemästra och förbättra befintlig teknik och skapa ny (Romijn & Albaladejo 2002). 

 Tidigare forskning 

Det finns ett flertal teorier om hur innovation drivs framåt i samhället och hur den bör utföras 

för att människor skall anta de nya produkter som uppkommer från innovation.  

Spridning av innovation (Diffusion of innovation) är en teori som först uppmärksammades 

1962, den försöker förklara hur innovationer sprids via kommunikation över tid till olika 

grupper i samhället, de som tidigt antar nya produkter, majoriteten som väntar för att ser hur 

det fungerar och de som ser en hög risk med att anta något nytt (Rogers 1995). Inom 

spelutveckling skulle Spridning av innovation kunna handla om hur innovationer sprids till 

samhället efter att den framtagits. Hade studien handlat om hur en ny innovation i form av ett 

spel sprids på bästa vis efter färdig utveckling skulle teorin Spridning av innovation varit 

intressant att använda. Eftersom denna studie vill se på hur innovation drivs i 

spelutvecklingsföretag är Spridning av innovation inte aktuellt att titta på.  

Störande Innovation (Disruptive innovation) beskrevs första gången 1995 som en 

innovationsteori, teorin beskrivs som att göra radikala innovationer av tidigare produkter. 

Teorin går ut på att hitta en produkt som inte uppfyller det den bör kunna göra, innovera 

denna produkt på ett sådant vis att när den släpps till marknaden skall den avbryta den 

tidigare produktens försäljning eller popularitet (Christensen 2000).  Ett exempel för denna 

typ av innovationsteori skulle kunna vara introduktionen av smarta telefoner eller LCD-

tekniken för tv-apparater som tog över marknaden från den tidigare innovationen väldigt fort. 

Störande innovation skulle t.ex. kunna betyda att skapa en ny genre, spelstil eller spelupplägg 

som skulle revolutionera spelmarknaden. Som exempel på störande innovation i spelindustrin 

historiskt går det at dra paralleller till 3D-spel som till stor del tog över försäljningen och 

tillverkningen av 2D-spel runt 90-talets mitt. Störande innovation är en teori som går att 

applicera på spelutvecklingsbranschen men med största sannolikhet mest intressant om det 

studeras på de största företagen på marknaden, i denna studie studeras mindre verksamheter. 
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Öppen Innovation (Open Innovation) är en annan teori som publicerades på 1960-talet och 

går ut på att inte bara se innovation som något internt utan genom att utnyttja både externa 

och interna källor skapa innovation. Det kan vara genom att samarbeta med användare av 

redan befintliga produkter för att innovera dessa eller att skapa samarbete med andra företag 

som befinner sig på samma marknad för att skapa innovation gemensamt (Chesbrough et al. 

2006). Öppen innovation är relevant för spelutveckling då den tar upp hur externa källor som 

användare och konkurrenter kan användas för att skapa innovation, men för denna studie är 

det inte intressant att endast se till denna aspekt.  

TRIZ är en innovationsteori som förklarar en systematisk process för uppfinning av nya 

system och vidareutveckling av befintliga. TRIZ är en förkortning av den ryska frasen ”teorija 

rezhenija izobretatelskih zadach” som på svenska blir ”Teorin om uppfinningsrik 

problemlösning”. Det går att använda teorin på allt från enkla förbättringar till radikala 

innovationer. Den erbjuder en strukturerad och omfattande verktygslåda med tekniker och 

metoder för att stimulera nya idéer och komma fram till lösningar som kan leda till innovation 

(Ilevbare et al. 2011). TRIZ är en väldigt bred teori som troligtvis skulle gå att använda på 

spelutveckling, problemet är just att den är mycket bred och skulle förmodligen behöva 

studeras på en verksamhet som använder TRIZ under en längre period för att kunna ge något 

resultat. 

Rose et al. (2015) utförde en empirisk studie om innovation i små till medelstora företag 

inriktade på mjukvaruutveckling. Studien var inriktad på att hitta vilka faktorer i 

verksamheter som driver innovationen framåt och vilka faktorer som påverkar andra. 

Resultatet av deras studie gav åtta stycken faktorer som kunde kopplas till hur de bidrar till 

att innovation vid mjukvaruutveckling drivs framåt och hur de olika faktorerna påverkar 

varandra. Nedan visas en adapterad version av den modell som Rose et al. (2015) skapat över 

de drivande faktorer som bidrar till innovation, se fig. 1. 

Innovationsledarskap

Kunskapsbas

Involvering av 
användare

Mjukvarudesign

Kreativ Kognition

Utvecklingsramverk

Lagarbete

Gemenskap och 
Nätverk

innovationsfaktorer

 

 Modell över faktorer som påverkar innovation i mjukvaruföretag. 
Adapterad från Rose et al. (2015). 
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Rose et al. (2015) beskriver de åtta faktorerna på följande vis. Innovationsledarskap handlar 

om att kunna hitta och utnyttja kunskap om teknik, konkurrenter och användare och 

distribuera denna kunskap i utvecklingsteamet, detta skall bidra till bättre samarbete i teamet. 

Lagarbete innefattar strukturen och prestationen hos ett innovativt utvecklingsteam och hur 

det stöds och utvecklas, det bidrar till att idéer lättare formas och uppkommer hos individer i 

laget. Kreativ Kognition handlar om hur kreativitet hos individer i laget bidrar till 

mjukvarudesignen och hur denna kreativitet förstärks, bidrar till innovation i mjukvarudesign 

och utvecklingsramverk. Utvecklingsramverk är det ramverk som används för att stödja 

innovativt tänkande i utvecklingen, kan vara modeller, prototypskapande, flexibiliteten eller 

kreativ kravinsamling. Detta påverkar lagarbete genom delad förståelse, kreativ kognition 

genom flexibilitet i utvecklingen och att tillåta personer i teamet använda sin kreativitet för att 

skapa prototyper. Mjukvarudesign handlar om förmågan att utveckla koncept och 

funktionsuppsättningar för nya produkter. Kunskapsbas beskrivs som att kunna hämta och 

utnyttja information om marknaden, användare, konkurrenter och teknologi för att sedan 

integrera och distribuera denna information i utvecklingsprojekt inom verksamheten. Denna 

faktor påverkar kvaliteten i kreativ kognition och ger underlag för beslut om produktdesign. 

Involvering av användare handlar om hur användare utnyttjas vid design och utveckling, hur 

de kan anpassa funktioner till sin egen befogenhet och användardriven innovation. Att 

involvera användare kan ge feedback av prototyper, idéer från användarna och bättre 

förståelse om användarbasen. Gemenskap och nätverk handlar om att använda utomstående 

partners och nätverk genom t.ex. öppen källkod, öppen innovation och gräsrotsfinansiering 

för att på så vis inhämta kunskap och funktionalitet från användare och utnyttja denna för att 

innovera produkter under utveckling. 

Då denna studie inriktar sig på små företag och hur företag inom spelutveckling arbetar för 

att främja innovation och vilka faktorer som påverkar skapandet av innovationer, anses en 

adaption av Rose et al. (2015) teori om drivande faktorer för mjukvaruföretag vara det bästa 

valet för studien. Anledningen till detta är att mjukvaruutveckling och spelutveckling är 

relaterade och att det är just vad som påverkar skapandet av innovationer som är det denna 

studie vill titta på. Något att vara medveten om är att studien av Rose et al. (2015) utfördes 

genom att samla data från företag lokaliserade i England. Det kan betyda att vissa faktorer kan 

vara baserade på en engelsk organisationskultur och kan vara svår att jämföra med hur företag 

arbetar eller bör arbeta i Sverige. Detta bör inte vara något problem då en drivande faktor är 

en drivande faktor oberoende på i vilket land företaget finns som den appliceras på, den kan 

däremot vara svår att applicera på ett land som har en annan organisationskultur än det land 

som den ursprungligt kom ifrån.  
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3 Problemformulering  

Enligt Kroon & Casén (2015) finns det tro och hopp om att spelindustrin skall vara en ny 

framtidsindustri för den svenska ekonomin. De anser att bara genom att se på tillväxten går 

det att konstatera att industrin redan är relevant för den svenska ekonomin och kommer med 

stor sannolikhet att fortsätta vara lika relevant framöver. 

Med tillväxt kommer också nya aktörer in på marknadnen, och i detta fall i en stor mängd. 

Mellan 2010 och 2014 mer än dubblerades antalet registrerade företag i den svenska 

spelindustrin med 106 till 213. Eftersom de färdiga produkterna (spelen) oftast lanseras direkt 

på den internationella marknadnen (Kroon & Casén 2015), som enligt Newzoo (2014) även 

den går bra med en årlig ökning av omsättning på 8.1%, ökar konkurrensen inte bara från 

nationella verksamheter utan även internationella verksamheter som utvecklar digital 

underhållning i form av spel. Med större konkurrens behöver spelföretagen utveckla något 

nytt eller förbättra något som redan finns för att få konsumenterna intresserade och villiga att 

lägga sina pengar på det nya spelet.  

 

 Diagram över ökningen av antalet registrerade spelföretag i Sverige. Baserad 
på data från Kroon & Casén (2015). 

En svårighet för spelutvecklare är att med tiden har spel blivit allt mer teknologiskt 

avancerade. Zackariasson et al. (2006) skrev redan för tio år sedan att det blir allt svårare och 

mer kostsamt för utvecklare att försöka ta sig in i spelindustrins marknad. Att ge sig in på 

denna marknad kan därmed innefatta en stor risk för verksamheten. Verksamheterna kan ofta 

räkna med intäkter som endast täcker utgifterna, som till största del består av arbetskostnad, 

utan någon större vinst, men där ett innovativt spel som blir en hit på marknaden kan bidra 

till en stor vinst. 

Aoyama & Izushi (2003) skriver att en svårighet i produktionen av ett spel är att det är först 

efter produktionen slutförs och spelet släpps till försäljning som företaget kan börja generera 

pengar. Företaget måste kunna täcka arbetskostnader från produktionens start till att spelet 

släpps ofta utan några intäkter. Skulle det producerade spelet sedan floppa när det släpps till 

försäljning och sälja dåligt kan det snabbt förvandlas till en ekonomisk katastrof för 

spelutvecklingsföretaget. 

Det är allmänt känt att innovation är en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt (Lederman 

2010). Men det räcker oftast inte bara med en lyckad produktion för en verksamhet. Det är få 
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företag som lyckas producera ett spel som blir så populärt att de under flera år kan lita på 

intäkter från det. Verkligheten är att de flesta spelutvecklare skapar produkter som inte ger 

någon större summa av intäkter, det krävs alltså en serie av innovativa idéer som företaget 

kan tillämpa i form av spel för att kunna hålla verksamheten igång.  

Med ökad konkurrens i form av mängden nystartade företag, att teknologin blir mer och mer 

avancerad och att en misslyckad produktion kan leda till förödelse och konkurs betyder att 

innovation är en nyckel vid spelutveckling. Storz et al. (2015) skriver att innovationer är 

avgörande för att verksamheter skall kunna konkurrera och växa på marknaden. 

Spelutvecklingsföretagen behöver därmed skapa innovationer genom att från en idé 

producera något som konsumenterna idag inte har tillgång till. Som det ser ut idag finns det 

inga riktlinjer eller guider som beskriver hur spelutvecklare bör arbeta för att främja 

innovation. Det finns ett antal teorier som beskriver hur innovation kan främjas och drivas 

inom verksamheter eller projekt men inget som specifikt pekar på hur verksamheterna inom 

spelindustrin bör arbeta, vilket gör detta område särskilt intressant. 

 Frågeställning 

Utifrån problemformuleringen i föregående avsnitt har följande forskningsfrågor 

identifierats. 

 Hur arbetar spelutvecklingsföretag i Skövde för att driva innovation? 

 Vad skiljer spelutvecklingsföretagen i Skövde och mjukvaruutvecklingsföretags sätt att 

arbeta för att driva innovation? 

 Avgränsning 

Studien kommer bygga på resultatet av artikeln ”An integrated model of innovation drivers 

for smaller software firms” skriven av Rose et al. (2015). Deras studie resulterade i en modell 

över olika faktorer som driver innovation i små till medelstora företag och hur dessa är 

kopplade till varandra. Det finns fler teorier om hur innovation drivs men teorin från Rose et 

al. (2015) anses passa bäst att använda för denna studie. Varför de andra teorierna inte passar 

in beskrivs mer utförligt i bakgrund. 

Studien kommer att använda kvalitativ datainsamling, inga fallstudier eller aktionsforskning. 

De som intervjuas kommer vara från företag lokaliserade i Sverige och Gothia Science Park i 

Skövde, vilket innebär att alla andra företag utanför Sverige och Gothia Science Park utesluts. 

Inga större företag kommer att deltaga i studien, endast små till medelstora. Det kommer 

endast vara företag som är inriktade på spelutveckling som kommer att intervjuas, inga andra 

mjukvaruföretag. Då de flesta av dessa företag är små och kan vara svåra att få tid för intervju 

med kommer det inte utföras några gruppintervjuer eller uppföljningsintervjuer, endast en 

intervju per deltagande företag kommer att genomföras. För att få in tillräckligt med material 

och för att kunna analysera materialet godtaget bör antalet intervjuer inte vara färre än fem 

eller fler än tio. 
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 Syfte 

Syftet med den här studien utöka en befintlig teori, den befintliga teorin visar hur innovation 

drivs i små till medelstora företag som utvecklar mjukvara men har inte med några företag 

som utvecklar spel.  Detta utförs genom att utforska hur små till medelstora 

spelutvecklingsföretag i Skövde arbetar för att driva innovation och därefter se om det finns 

skillnader mellan mjukvaruutvecklingsföretag och spelutvecklingsföretags sätt att arbeta för 

att driva innovation och i så fall redogöra för dessa skillnader.  
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4 Metod 

För att visa på ett strukturerat sätt hur arbetsförloppet kommer att se ut för studien skapades 

en så kallad vägkarta, se figur 3. Figuren beskriver det förlopp som utförs för att göra studien. 

Som utgångspunkt används den adaption som gjorts av modellen över drivande faktorer som 

Rose et al. (2015) kom fram till genom deras studie. Utifrån de drivande faktorerna utförs en 

litteraturstudie med artiklar om spelutveckling och innovation för att se vad vetenskapen 

säger om vad som driver innovation inom spelutveckling. Sedan utförs intervjuer med 

spelutvecklingsföretag lokaliserade i Gothia Science Park i Skövde. Intervjuerna transkriberas 

och analyseras sedan och jämförs mot resultatet av litteraturstudien och mot resultatet av 

Rose et al. (2015), på så vis går det att se om det finns skillnader kring hur spelutvecklarna i 

Gothia Science Park och mjukvaruutvecklare arbetar för att driva innovation. För att sedan 

kunna styrka dessa skillnader och att de faktiskt bidrar till att driva innovation i spelutveckling 

utförs även en intervju med en individ som undervisar i spelutveckling på Högskolan i Skövde 

och en individ som arbetar med affärsutveckling och innovation mot dessa företag i Gothia 

Science Park.  

Utgångspunkt drivande faktorer för 
mjukvaruutveckling från Rose et al. 

(2015)

Litteraturstudie
Spel \ spelutveckling och 

innovation

Intervjuer med 
spelutvecklingsföretag

Innehållsanalys

Analysera och jämföra materialet 
med intervjuer, litteraturstudie  och 

resultatet från Rose et al. (2015)

Relatera innehållet av 
analysen till 

undervisningsmetoder och 
affärsutvecklingsmetoder

Resultat

 

 Arbetsförlopp metod. 

I denna studie kommer resultatet av Rose et al. (2015) användas som grund, deras studie 

resulterade i en modell över drivande faktorer för innovation i mjukvaruföretag. För att 

anpassa deras teori till denna studie behöver deras modell anpassas till vår studie (se figur 1), 

därefter genom en litteraturstudie om artiklar som tar upp innovation i spelindustrin lägga till 

en dimension till faktorerna i modellen kring detta. Alvesson & Sandberg (2013) förklarar 

”gap-spotting” där forskningsproblem hittas genom att se på tidigare studier och teorier, men 

istället för att utmana den utvalda studiens tidigare resultat försöker luckor finnas i studien 

som inte redan har fyllts. I detta fall handlar det om att mjukvaruföretag har undersökts men 

inte spelutvecklingsföretag specifikt, detta anser vi vara en lucka eftersom det kan vara stor 

skillnad på mjukvaruföretag och spelutvecklingsföretag även fast de båda utvecklar någon 

form av mjukvara. 



 
10 

 Litteraturstudie 

Som synes i figur 3 är en litteraturstudie tänkt att utföras på artiklar kring spelutveckling och 

innovation. Webster & Watson (2002) skriver att se på relevant litteratur är en viktig egenskap 

hos alla akademiska projekt. Det underlättar teoriutveckling, stänger områden där en uppsjö 

av forskning finns och avslöjar områden där forskning krävs. I denna studie vill vi se vad 

litteraturen säger om innovation i spelföretag för att lägga till en dimension på Rose et al. 

(2015) teori eftersom deras teori endast utforskade hur innovation drivs i mjukvaruföretag. 

Genom att se vad litteraturen säger om spelutveckling och innovation kan vi se om det finns 

någon koppling mellan teorin och litteraturen eller om de redan här skiljer sig.  

 Kvalitativa intervjuer med spelutvecklingsföretag 

För att samla in data till studien kommer kvalitativa intervjuer utföras på 

spelutvecklingsföretag. Intervjuerna kommer att hållas med personer anställda på 

verksamheter i Gothia Science Park belägna i Skövde. Verksamheterna skall vara inriktade på 

mjukvaruutveckling inom spelindustrin, det kan vara verksamheter som direkt utvecklar spel 

eller som utvecklar komponenter till spelindustrin, t.ex. spelmotorer, grafik eller berättelser. 

Intervjuerna kommer at hållas enskilt och det kommer endast at utföras en intervju per 

verksamhet och person. En kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer kommer att 

användas för att åstadkomma detta. Eftersom studien i grunden bygger på befintlig teori över 

innovation i mjukvarubranschen och för att kunna jämföra intervjusvaren från båda studierna 

kommer ett smått modifierat intervjuprotokoll användas som ursprungligen utvecklades i 

Rose et al. (2015), se appendix A.  

Studien kommer att utföras genom att intervjuer hålls med personer anställda på 

spelutvecklingsföretag i Gothia Science Park i Skövde. Det finns 20 företag i Gothia Science 

Park registrerade under Spelutveckling1. För att kunna få ut ett resultat av studien anser vi att 

det behövs 5 till 10 deltagande företag för intervjuer. Urvalet sker genom att alla företag 

kontaktas och deltagarna väljs ut genom den svarsordning som följer och beroende på när de 

har tid för att deltaga. Det är svårt att ha någon form av strategiskt urval av företag för 

intervjuer då de endast är 20 stycken. Urvalet blir därmed en form av bekvämlighetsurval där 

alla 20 företag för en förfrågan om de har tid att ställa upp och de som har tid blir urvalet, 

Trost (2005) beskriver bekvämlighetsurval som: ”Man tar vad man råkar finna”. För att 

sedan välja ut de personer som skall deltaga i intervjuerna hålls en dialog med företaget för 

att se vem som kan vara lämplig, helst skall det vara en person med erfarenhet om 

spelutveckling och innovation. Intervjuerna kommer att pågå i maximalt en timma och om 

tiden tar slut avslutas intervjun. Verksamheterna skall vara inriktade på mjukvaruutveckling 

inom spelbranschen, det kan vara verksamheter som direkt utvecklar spel eller verksamheter 

som utvecklar komponenter till spelbranschen. Intervjuerna kommer att hållas enskilt och det 

kommer endast utföras en intervju per verksamhet och person.  

För att åstadkomma detta används en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. 

Som grund för studien används en befintlig teori över innovation i mjukvarubranschen som 

kommer från en tidigare studie, därför kommer vi använda samma protokoll för intervjuerna 

med mindre justeringar för att komma så nära den tidigare studien som möjligt. Genom att 

                                                        
1 http://www.gsp.se/sv/foretagen 

http://www.gsp.se/sv/foretagen
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använda en tidigare studies teori går det att använda både de empiriska data som samlas in 

till vår studie men även intervjudata som kommer från Rose et al. (2015). Det innebär fördelar 

då vi kan jämföra svaren från företag inom mjukvarubranschen med svaren från företag inom 

spelbranschen. 

Att använda semi-strukturerade intervjuer är lämpligt vid denna typ av studier, då vi vill få 

svar från intervjuerna som går att jämföra med svar från tidigare och nya intervjuer med 

samma protokoll. Semi-strukturerade intervjuer med standardiserat protokoll används när 

det är viktigt att ha så få variationer som möjligt i frågorna som ställs till de som intervjuas 

(Patton 2015). I förstrukturerade studier är de skillnader som skall studeras definierade i 

förväg och syftet är att se vilka av de fördefinierade egenskaperna som finns empiriskt i 

personerna som deltar i studien, på så vis går det genom ett strukturerat protokoll beakta 

dessa frågor via intervjuer eller observationer (Jansen 2014). Med ett standardiserat protokoll 

för intervjuerna underlättas analysen då svaren blir lättare att hitta och jämföra (Patton 2015). 

Semi-strukturerade intervjuer är också en fördel när det finns en begränsad tid för varje 

intervju, då metoden fokuserar på att utnyttja intervjutiden så effektivt som möjligt (Patton 

2015). 

Anledningen till att en kvantitativ metod inte används utan att kvalitativa intervjuer utförs i 

studien är för att de kvalitativa intervjuerna inte syftar till att hitta frekvenser, medeltal eller 

andra parametrar utan de ger möjlighet till att hitta mångfalden eller intresset av ett specifikt 

ämne inom en grupp av människor. Den kvalitativa undersökningen är inte till för att räkna 

antalet personer med samma uppfattning av ett ämne utan fastställer meningsfulla skillnader 

mellan värderingar och dimensioner inom den grupp av människor som deltar i studien 

(Jansen 2014). 

Eftersom vi kommer att använda ett lätt modifierat intervjuprotokoll med samma struktur 

som Rose et al. (2015) kommer även upplägget på intervjuerna utföras på ett liknande vis. 

Som förklarat tidigare är det för att svaren från de intervjuer som samlas in i denna studie 

skall kunna gå att jämföra med intervjuerna från studien som Rose et al. (2015) utförde. 

Följande lista på steg hur intervjun kommer att gå tillväga är en adaption från Rose et al. 

(2015). 

 

1. För att börja intervjun får den intervjuade berätta information om sig själv och 

företaget de arbetar på. Enkel information om vad de heter, vad företaget heter, deras 

roll i företaget, hur stort företaget är och vad företaget utvecklar just nu. 

2. Efter inledningen till intervjun får den intervjuade frågan om de kan berätta en historia 

om en lyckad innovation de har varit en del av i företaget, vilket skulle kunna vara 

utvecklingen av ett spel eller en del av ett spel. Detta förklarar Rose et al. (2015) som 

”priming”, att stimulera den intervjuade att behöva tänka på innovation i början av 

intervjun, därefter vid upprepning av ordet ”innovation” kommer den intervjuade 

automatiskt att tänka tillbaka på den historia de precis berättade. 

3. För att fortsätta intervjun får den intervjuade en lista på ett antal begrepp med korta 

förklaringar till begreppen. Den intervjuade får sedan rangordna begreppen med det 

begrepp som de anser var viktigast vid deras innovationserfarenhet och förklara vad 

som gjorde den viktig. Intervjun fortsätter sedan med att rangordna begreppen i 

samma ordning med det näst viktigaste begreppet och så vidare tills tiden tar slut. 
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4. Intervjun avslutas med att den intervjuade får berätta om det finns någon annan faktor 

som inte finns med på listan som de anser var viktigt vid deras innovationserfarenhet. 

 Innehållsanalys 

När intervjuerna är genomförda behöver materialet analyseras, om den intervjuade godkänt 

att intervjun spelas in kommer ljudmaterialet transkriberas efter avslutad intervju. För att 

göra materialet analyserbart efter transkriberingen är det viktigt att hålla nere sidantalet, det 

är lätt att det blir för många sidor per intervju vilket kan medföra att materialet inte blir 

överblickbart (Trost 2005). Trost (2005) skriver att det går att dela upp arbete med data i tre 

steg, samla in, analysera och tolka. Skulle det handlat om kvantitativa data skulle tabeller 

skapats för att visa resultat, men då det nu handlar om kvalitativa data från intervjuer gäller 

det att läsa igenom intervjuerna och samtidigt fundera över vad som sågs och hördes under 

intervjuns gång.  

Innehållsanalys är en klassisk process för att analysera textmaterial varifrån den än kommer, 

det kan till exempel vara mediala produkter till intervjudata. En av innehållsanalysens 

viktigaste egenskaper är användning av kategorier, dessa kategorier härrör ofta från teoretiska 

modeller (som i denna studie). Kategorierna förs till det empiriska materialet och är inte 

nödvändigtvis utvecklat från det även om det flera gånger utvärderas mot det och ändras vid 

behov. Innehållsanalysens slutgiltiga mål, motsatt andra metoder, är att minska ner mängden 

material (Flick 2009). 

För att koda materialet kommer programvaran ”Dedoose” att användas. Dedoose är ett 

program som låter dig analysera text, bilder, ljud eller video på ett strukturerat sätt (Dedoose 

n.d.). Det hjälper dig sedan att analysera resultatet av kodningen genom t.ex. att visa vilka 

koder som är mest frekventa. Kategorierna för kodningen i denna studie kommer vara följande 

faktorer, innovationsledarskap, kreativ kognition, lagarbete, utvecklingsramverk, 

mjukvarudesign, kunskapsbas, gemenskap och nätverk och involvering av användare. Dessa 

beskrivs i kapitlet bakgrund och är de drivande faktorer för innovation i mjukvaruutveckling. 

Genom att använda faktorerna som kategorier för kodning och att dedoose används kan vi 

direkt jämföra kodningsresultatet från intervjuerna med mjukvaruutvecklare utförda i studien 

av Rose et al. (2015) då vi även har tillgång till detta material. 

Genom innehållsanalys går det att testa teoretiska frågor för att öka förståelsen av data, 

därefter går det att dra giltiga slutsatser från data med syfte att ge kunskap, nya insikter och 

framställning av fakta. Målet är att uppnå en sammansatt och bred beskrivning av fenomenet 

och resultatet av analysen är begrepp eller kategorier som beskriver fenomenet. Vanligtvis är 

syftet med dessa begrepp eller kategorier att bygga upp en modell, begreppssystem eller 

kategorier (Elo & Kyngäs 2008). I denna studie kommer det handla om att kunna koppla 

resultatet av analysen till redan befintliga begrepp och se om dessa begrepp även är relevanta 

vid spelutveckling, men också att se om det döljer sig nya begrepp som är unika för 

spelindustrin. 
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 Kvalitativa intervjuer med undervisare och affärsutvecklare 
inom spelutveckling 

Genom analysen av intervjuerna och litteraturstudien kommer en slutsats framställas kring 

hur spelutvecklarna i Skövde särskiljer sig mot mjukvaruutvecklingsföretagens sätt att driva 

innovation. Men för att kunna säkerställa att dessa särskiljningar, dessa nya sätt att driva 

innovation som inte visade sig vid mjukvaruutveckling är innovationsdrivande och inte bara 

ett arbetssätt som företagen har hamnat i kommer även två andra infallsvinklar användas. Det 

kommer utföras genom en intervju med en individ på Högskolan i Skövde som undervisar 

inom ämnet spelutveckling och även en affärsutvecklare på Gothia Science Park i Skövde.  

På så vis går det att relatera de svar som företagen och litteraturen ger kring hur de arbetar för 

att driva innovation i sina produkter till vad undervisningen på Högskolan i Skövdes 

spelutvecklingsprogram lär ut om att arbeta för att driva innovation och till vad 

affärsutvecklarna inom Gothia Science Park anser driver företagen till att växa. 

Eftersom två nya infallsvinklar används kan en triangulering utföras och därmed hoppas vi 

kunna ge ett subjektivt svar om spelutvecklarna arbetar för att driva innovation på ett bra sätt 

och även påvisa hur spelutvecklare bör tänka för att driva innovation. 

 Genomförande 

Denna del av metoden förklarar hur genomförandet av litteraturstudien, intervjuerna och 

innehållsanalysen utfördes. 

4.5.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien utfördes genom att först söka relevanta artiklar kring ämnet. Det var svårt 

att hitta artiklar som faktiskt tog upp spelutveckling och innovation. Tio artiklar lyckades till 

slut letas upp som mer eller mindre diskuterade innovation i spelutveckling, inget urval av 

artiklar krävdes då det endast var dessa tio som hittades. 

För att hitta relevant litteratur utfördes följande steg. Sökmotorerna som användes var Google 

Scholar 2 , Worldcat 3  och Mendeley 4 . För att sedan hitta relevanta artiklar användes 

söktermerna: ”Video Games AND Innovation”, ”Computer Games AND Innovation”, ”Game 

Software AND Innovation”, ”Game software development AND innovation”, ”Video game 

development AND innovation”, “Computer game development AND innovation”. I de 

databaser där resultatet gick att sortera användes sorteringsmöjligheterna ”Granskad” och 

”Nedladdningsbara” för att få artiklar som var godkända och även möjliga att ladda ner för 

läsning.  

Urvalet av artiklar gjordes genom att välja ut de artiklar som hade orden Game och Innovation 

i artikelnamnet, eller om innovation, video games eller computer games fanns med som 

nyckelord till artikeln. Det slående var att väldigt få artiklar om innovation och spelutveckling 

som hittades vid sökningar i databaserna. Vilket stödjer tanken om att innovation och 

                                                        
2 https://scholar.google.se/ 
3 http://his.worldcat.org/ 
4 https://www.mendeley.com/ 

https://scholar.google.se/
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spelutveckling är ett område som inte är utforskat fullt ut. Till slut hittades tio stycken artiklar 

som anses vara relevanta till denna studie då de tar upp spel och innovation i olika former. 

Genomförandet av studien blev att analysera varje artikel utifrån de åtta drivande 

innovationsfaktorer som beskrivs i bakgrund. Alla artiklar var inriktade på ett specifikt 

område och därmed blev litteraturstudien ganska smal, stor andel av artiklarna tog upp olika 

aspekter kring innovation inom spelutveckling och det var ovanligt att de tog upp samma 

ämne vilket gjorde att de sällan kom med olika vinklar kring samma aspekter. 

Att det var så pass få artiklar som kunde finnas bör visa på att innovation inom spelutveckling 

är ett ämne som inte är speciellt utforskat, men det kan också bero på att de som skriver 

artiklar om spelutveckling ej vinklar sina artiklar mot innovation, utan att de skriver om en 

viss aspekt som kan kopplas till innovation men ej vinklar det till att det är 

innovationsdrivande. 

4.5.2 Intervjuer med spelutvecklingsföretag 

För att få tag på intervjuer kontaktades alla företag som är inriktade på spelutveckling i Gothia 

Science Park i Skövde vilket vid kontakttillfället var 20 stycken. Av dessa 20 var det tillslut fem 

som hade tid att ställa upp, se appendix B. 

Intervjuerna utfördes på deras villkor, de bestämde tid och plats vilket alltid blev på respektive 

företags kontor. Intervjuerna utfördes enligt ett intervjuprotokoll (se appendix A) som 

modifierades utefter det protokoll som användes i Rose et al. (2015) där den största 

modifikationen av protokollet var att ta bort de faktorer som slutligen inte hamnade i Rose et 

al. (2015) modell över drivande innovationsfaktorer. 

Beslutet togs också att intervjuerna skulle vara helt anonyma, ingen specifik information om 

spelidéer som respondenterna kanske skulle använda i sina svar under i intervjun skulle 

publiceras i rapporten, detta på grund av att försöka få ut så kompletta och ärliga svar som 

möjligt från deltagarna. Det ansågs att om intervjuerna skulle vara helt anonyma kunde de 

även prata om projekt de arbetade med just nu mer öppet utan att behöva vara ängsliga att 

någon information runt deras projekt skulle läcka ut. 

4.5.3 Innehållsanalys 

För att kunna utföra en innehållsanalys av intervjuerna transkriberades dessa. Analysen till 

genom att läsa igenom varje transkribering minst två gånger och koda texten utifrån de åtta 

innovationsdrivande faktorerna i mjukvaruutveckling. Figur 4 visar en tabell över hur många 

gånger de olika faktorerna blev kodade i analysen av de fem transkriberade intervjuerna. Efter 

att kodningen var klar utfördes en analys på vad spelutvecklarna ansåg om innovation och hur 

de arbetade för innovation, sedan kopplades dessa svar till vad skillnaden var mellan vad 

litteraturen sade och vad Rose et al. (2015) kom fram till. 

Innovationsfaktor Antal kodningar 

Utvecklingsramverk 27 

Kunskapsbas 22 

Lagarbete 20 

Kreativ Kognition 18 

Mjukvarudesign 13 



 
15 

Involvering av Användare 10 

Gemenskap och Nätverk 9 

innovationsledarskap 8 

 Tabellen visar i fallande ordning hur många gånger faktorerna kodades i 
analysen. 

4.5.4 Intervjuer med undervisare och affärsutvecklare inom spelutveckling 

För att lösa denna del av studien kontaktades två personer för att hålla intervjuer med. En 

person på Högskolan i Skövde som undervisar programmering inom spelutveckling och en 

person på Gothia Science Park i Skövde som arbetar med affärsutveckling mot 

spelutvecklingsföretag i en inkubator för nyföretagande.  

Intervjuerna utfördes på liknande vis som med spelutvecklingsföretagen. Respektive intervju 

pågick under ungefär en timma. Den intervjuade fick se listan på drivande faktorer för 

mjukvaruutveckling och berätta om det var några faktorer som de ansåg var viktiga i deras 

arbete för att hjälpa individerna eller företagen att förstå hur innovation drivs. Efter det fördes 

ett samtal med respondenterna om resultatet från intervjuerna med spelutvecklarna och 

litteraturstudien för att se om de kunde relatera resultatet till hur de arbetar inom sitt 

respektive område. 
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5 Resultat och Analys 

Denna del av rapporten tar upp resultat och analys från innehållsanalysen av intervjuerna med 

spelutvecklarna och jämförelsen intervjuerna med mjukvaruutvecklarna från Rose et al. 

(2015). Den tar också upp resultatet av litteraturstudien och en analys av vad spelutvecklarna 

förklarade under intervjuerna jämfört mot resultatet av litteraturstudien och resultatet från 

studien av Rose et al. (2015). 

 Resultat innehållsanalys 

Fem intervjuer med respondenter från olika spelutvecklingsföretag från Gothia Science Park 

i Skövde utfördes för att få fram ett material att analysera, se appendix 2.  Genom att göra en 

innehållsanalys av materialet utifrån att koda det går det att hitta intressanta ansatser och 

mönster (Svensson 2000). Eftersom materialet från intervjuerna i denna studie kodas utifrån 

de faktorer som driver innovation i mjukvaruföretag går det att få ut ett resultat av skillnaden 

mellan vad mjukvaruutvecklings- och spelutvecklingsföretagen anser är mest drivande för 

innovation. 

 

 Kodningsresultat i procent. 

Figur 5 visar ett stapeldiagram över resultatet av kodningen. För att kunna göra en rättvis 

jämförelse mellan mjukvaruutveckling och spelutveckling visas resultatet i procent då det 

utfördes fler intervjuer i studien om mjukvaruutveckling. Tabellen visar att det finns både 

likheter och skillnader i vad företagen tar upp under intervjuerna. Alla faktorer togs upp av 

personerna som medverkade i intervjuerna men vissa var mer framträdande än andra.  

Det som går att se på resultatet är att kunskapsbas (marknad-, användardomän- och 

konkurrensförståelse) är överlägset framträdande som en viktig faktor hos 

mjukvaruintervjuerna. I spelutvecklingsintervjuerna syns det att kunskapsbas är en faktor 

som visar sig vara viktig även här men den mest framträdande faktorn inom spelutveckling är 
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utvecklingsramverk (Agila metoder, prototyper, experimentation). I 

spelutvecklingsintervjuerna är det ingen faktor som är extremt utmärkande utan det är fyra 

faktorer som är ungefär lika framträdande, kunskapsbas 17.3%, utvecklingsramverk 21.3%, 

lagarbete 15.7% och kreativ kognition 14,2%.  

Resultatet visar också att det ser ut att vara viktigare inom mjukvaruutveckling att förstå sin 

omgivning och användare (kunskapsbas, involvering av användare) och utnyttja gemenskap 

och nätverk medan i spelutveckling visar resultatet att kreativ kognition och lagarbete är de 

drivande faktorer som är mer framträdande. 

 Litteraturstudie innovation i spelutveckling 

Utifrån de tio artiklar som hittades efter sökmetoden som redovisades i metodkapitlet så 

utfördes en litteraturstudie. Artiklarna analyserades utifrån de åtta drivande faktorerna 

(innovationsledarskap, lagarbete, kreativ kognition, kunskapsbas, involvering av användare, 

gemenskap och nätverk, mjukvarudesign och utvecklingsramverk, se figur 1) för att lägga till 

en dimension från litteraturen om innovation i spelbranschen. 

5.2.1 Innovationsledarskap i spelutveckling 

Zackariasson et al. (2006) har utfört intervjuer med ledare inom spelutveckling. En av de 

personerna de intervjuade beskriver att ledarskap inom spelutveckling handlar om att 

motivera individer att ta hand om situationer utan att använda sitt mandat som ledare för att 

tvinga fram åtgärder. Det viktiga inom ledarskapet var att leda gruppen mot målet så effektivt 

som möjligt vilket till stor del handlar om att skapa en enighet i vad spelet skall bli och hur de 

som ett lag skall åstadkomma detta. Ledaren ansåg att genom sin tidigare erfarenhet inom 

spelbranschen gav honom förtroende och att den kunskapen ledaren besitter är viktig för att 

kunna ta de viktiga beslut som styr utvecklingen. Storz (2008) menar att en bra ledare kan 

påverka antalet och riktningen av innovativa aktiviteter i en verksamhet genom att se på hur 

människor relaterar till varandra och delar med sig av sina olika kunskapsområden. 

Zackariasson et al. (2006) skriver att ledarskap är viktigt för en organisations förmåga att dra 

nytta av situationer. De skiljer på att leda ett projekt och styra ett projekt genom att förklara 

att en chef tenderar att ”göra saker på rätt sätt” medan en ledare fokuserar på att ”göra det 

som är rätt” med vilket de menar att ledare är viktiga för att kunna anpassa sig till 

förändringar. Ledarskapet gör det möjligt för individer att bidra, lösa problem och lära av 

erfarenhet. 

5.2.2 Lagarbete i spelutveckling 

Utvecklingsteam med många medarbetare har en positiv effekt på innovation i spelutveckling, 

vilket indikerar den ökande komplexiteten hos spel och det ökade behovet at resurser vid 

spelutveckling (Storz et al. 2015).  

Det är utvecklingsteamet och inte individen i sig som blir uppmärksammad i ett 

spelutvecklingsteam, detta på grund av den ökade komplexiteten i moderna spel (Storz 2008). 

Storz (2008) studie visar att nyanställda medarbetare med hög kreativ kompetens inte får en 

nyckelposition i sitt första spelprojekt då utvecklingsarbetet bygger på en lagprestation. 



 
18 

En annan aspekt till varför lagarbete är viktigt är att det krävs en stor blandning av 

medarbetare med skillnader i deras kompetensområden t.ex. speldesigners, illustratörer, 

ljudtekniker, programmerare, testare och marknadsförare. För att dessa projekt skall fungera 

ihop krävs det att laget samarbetar, tvärfunktionella lag anses vara ett sätt att förbättra 

koordinationen och integration i projekt (Storz 2008). 

5.2.3 Kreativ Kognition i spelutveckling 

Storz (2008) skriver att ett sätt som är vanligt för kompetensutveckling är det traditionella 

instrumentet arbetsrotation, vilket är till för att förbättra kommunikation och ge en bättre 

förståelse för olika discipliner. Arbetsrotation fungerar också som ett sätt att öka 

arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna i verksamheten. Storz et al. (2015) skriver att ge 

medarbetare möjligheten till arbetsrotation eller att röra sig inom organisationen kan vara 

fördelaktigt för innovation då det tillåter individer att mer flexibelt kunna skapa och förstöra 

kunskap. Skapandet av kunskap och förstörandet av den främjas när medarbetare kan vara 

mobila inom verksamheten, medarbetarna tenderar att bli mindre försiktiga och mer villiga 

att ingå i och inleda nya idéer som förändrar. Men det kan också vara negativt och att 

långsiktiga anställningar ger mer utrymme till innovation då allt för frekventa arbetsskiften 

kan leda till mindre lojalitet och villighet att dela med sig av sin kunskap. T.ex. så visar 

resultatet av Storz et al. (2015) studie på USA och Japan visar att rörlighet inom organisationer 

endast gav positiv effekt på innovation i USA medan det gav negativ effekt på verksamheter i 

Japan gav det negativ effekt. Att däremot rotera arbetsuppgifter interfunktionellt gav en 

positiv effekt inom spelutveckling oberoende på vilket land det rörde sig om. 

Ett annat sätt att främja kreativitet och innovation som har testats är att belöna medarbetare 

med t.ex. en individuell prestationsbaserad lön. Det visade sig spela en mindre roll i 

verksamheterna och det hade inte en ökande effekt av kreativitet då i slutändan 

utvecklingsarbetet var ett lagarbete, belöningssystemet led istället till bristande motivation för 

de personer som inte belönades Storz (2008). 

5.2.4 Kunskapsbas i spelutveckling 

Det kan vara svårt för verksamheter i spelbranschen att veta vilken efterfrågan det finns på 

det spel som de har under utveckling. I vanliga produktionsmetoder brukar fokusgrupper, 

förhandsvisningar och liknande användas för att utvärdera och minska investeringsrisker. 

Dessa metoder är dyra och kan endast rikta in sig på en bråkdel av alla tänkta konsumenter 

och misslyckas ofta med att mäta efterfrågan på produkten. Att övervaka vad som sägs om sin 

produkt online, i gemenskaps-forum eller se hur mycket en tidig kopia av en produkt (i detta 

fall en mod) laddas ned eller spelas tillåter företaget att på ett kostnadseffektivt sätt utvärdera 

och förstå om de har en idé som de kan utnyttja kommersiellt (Arakji & Lang 2007). 

Hau & Kim (2011) skriver att en viktig extern källa för innovation är att förstå 

användardomänen. Användarnas vilja och kunskaper som kan bidra till innovation gör att 

gemenskapen i användardomänen blir en möjlighet för verksamheten att hitta 

innovationsmöjligheter.  

Det finns också en viktig aspekt i att förstå hur marknaden ser ut där spelet kommer att säljas, 

vilken efterfrågan finns det och är spelet mottagligt på marknaden i fråga. Eftersom spel säljs 

efter sitt innehåll är det en fördel för spelutvecklare att förstå smak och preferenser av den 

marknad de riktar in sig på. Populära genrer och spelformer varierar mellan land till land, t.ex. 



 
19 

är sportspel och actionspel väldigt populära i USA men i Japan står samma genrer för en liten 

andel av marknaden (Aoyama & Izushi 2003). 

Spelutvecklare har en balansgång mellan hur mycket de skall trycka på tekniken bakom spelet 

vilket främst handlar om spelets motor, och vilken hårdvara kunderna sannolikt kommer att 

utrusta sina datorer med under spelets produktionscykel. En felbedömning i teknisk adaption 

kan vara skillnaden mellan ett topprankat spel och ett misslyckande (Zackariasson et al. 

2006). 

5.2.5 Involvering av användare i spelutveckling 

Då informationsteknik nu finns i alla olika dimensioner av utveckling av nya produkter har 

det innovativa företagets relation med sina kunder förändrats. Tekniken möjliggör nya sätt för 

producenter och konsumenter att samarbeta i produktutvecklingsprocessen (Waldner et al. 

2011). 

Vid involvering av användare visar artiklarna att det kan finnas en större skillnad mellan 

spelutveckling och mjukvaruutveckling. Rose et al. (2015) menar att i mjukvaruutveckling är 

det viktigt för verksamheterna att förstå användardomänen och att skapa en relation till 

användarna av sitt system. Detta för att få en förståelse för vad användarna behöver och för 

att kunna utnyttja relationen till att få idéer och kunskap från användarna.  

5.2.6 Gemenskap och Nätverk i spelutveckling 

Företag som utnyttjar strategier för öppen innovation kan dra nytta av mer varierande och 

användbara kunskapskällor för innovation. Öppen innovation öppnar upp ett företags gränser 

för att identifiera och fånga upp externa idéer och kunskap för att skapa ett värde utöver 

företagets begränsade resurser och kapacitet. Samarbete med användarnätverk online, 

universitet, forskningsinstitut, före detta hackers och så vidare, gör det möjligt för företag att 

generera mer innovativa produkter än vad de hade kunnat skapa på egen hand (Hau & Kim 

2011). 

Aoyama & Izushi (2003) skriver att det är vanligt att företag i spelbranschen har en bra 

kontakt och relation med yrkesskolor genom att t.ex. agera undervisare. Studenter kan sedan 

bli anställda deltid som en ingång till att kunna få en heltidsanställning. Vissa företag (i detta 

fall lokaliserade i Japan) har till och med satt upp egna yrkesskolor för att kunna hitta och 

forma medarbetare till deras företag. 

Spelutvecklare bör sluta se till spelare som slutanvändare och istället se spelande konsumenter 

som en immateriell arbetskraft. Genom att göra det kan de komma över det improduktiva 

synsättet att produktion och konsumtion är åtskilda (Nieborg, David & van der Graaf 2008). 

Fler och fler företag förlitar sig på grupper av användare att utforma nya produkter och 

tjänster. Företagen utnyttjar teknik som forum och sociala nätverk för att ge konsumenterna 

möjligheten att inte bara dela med sig av information utan att också kunna skapa nytt innehåll 

och funktioner till företagets produkter och tjänster (Parmentier & Gandia 2013). 

Arakji & Lang (2007) beskriver digitala konsumentnät som en källa till innovation. Digitala 

konsumentnät definieras som gemenskaps-nät online där konsumenter med samma intressen 

inte bara diskuterar en produkt utan deltar också i design, utveckling och distribution av 

digitala produkter. Detta går att utföra genom att företagen öppnar upp en del av sitt digitala 
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innehåll för att den skall gå att förändras av allmänheten, vilket kan medföra att företaget kan 

hitta nya sätt att driva innovation genom att se till hur de digitala konsumentnäten arbetar. 

Det digitala konsumentnätet inom spelindustrin består av spelare och moddare. Många 

spelutvecklare tillhandahåller verktyg till sina spel för att lägga till och göra förändringar till 

originalspelet, dessa verktyg har alla som äger spelet tillgång till. De flesta användare spelar 

endast spelet och använder inte verktygen, men de som gör det bildar mod-nätverket till spelet 

och det är de som bidrar till innovation (Arakji & Lang 2007). 

Arakji & Lang (2007) beskriver en mod som en förändring eller ett tillägg i eller av ett spel 

gjort av en användare, se figur 6. Det finns två typer av moddar, den ena är att moddaren 

lägger till innehåll till det underliggande spelet och den andra är att spelet helt förändras och 

att moddaren gör en radikal förändring och bygger ett nytt spel med nya funktionaliteter 

utifrån det underliggande spelet. Genom att tillåta denna typ av användarinvolvering kan 

verksamheten outsourca marknadsundersökning, innovation av spelidéer och design och 

produktutvecklingen till användarna av spelet. 

 

 Förenklad bild som beskriver en mod (Adapterad från Arakji & Lang (2007). 

Hållbar innovation är möjligt med moddning när verktygen för moddarna underlättar 

strukturering av användargrupperna så att användarna kan förnya sig, interagera och 

organisera sig i roller och ansvarsområden. Ur ett ledningsperspektiv gör en verktygslåda för 

en användargrupp det möjligt att hantera öppenheten i innovationsprocessen, affärsmodellen 

och användardomänen och kärnan av produkten för att ytterligare främja innovation från 

användare (Parmentier & Gandia 2013). 

Det finns två stora exempel på när moddning har lett till mycket bidragande innovation, det 

första är radikal innovation där moddare använde sig utav verktyg från spelet Half-Life (Valve) 

och utvecklade en mod utifrån spelmotorn från Half-Life. Modden hette Counter-Strike vilket 

senare blev till ett eget fristående spel, moddarna till Counter-Strike blev anställda av företaget 

Valve ägarna till Half-Life, och idag finns det en spelserie med som är en av världens största 

(Arakji & Lang 2007). Ett annat exempel på moddning för tillförsel av innehåll är i spelet 

Trackmania, ett racing-spel där utvecklarna (Nadeo) lägger stor vikt på tillgängliga verktyg för 

att användarna själva skall kunna lägga till egna texturer av bilar och bygga egna racerbanor 

(Parmentier & Gandia 2013). 

Att innovera med ett gemenskapsnätverk av användare ses som en effektiv strategi för att 

utveckla ett företags innovationsförmåga. De kortsiktiga fördelarna med att ha ett samarbete 

med användare är inte längre tillräckligt och företag vill mer och mer utveckla en hållbar 
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relation med sina användare för att kunna upprätthålla ett hållbart innovationsklimat 

(Parmentier & Gandia 2013). 

Gemenskap och nätverk inom spelutveckling beskrivs inte alls på samma vis som vid 

mjukvaruutveckling. Gemenskap inom spelutveckling ser ut att mest handla om att kunna 

hitta rätt personer för jobbet och att utnyttja användarbasens kunskaper och kompetens, 

medan Rose et al. (2015) studie visar att mjukvaruutvecklare använder sig utav gemenskaps-

forum för problemlösning där användare bidrar med information. Mjukvaruutvecklare 

tenderar också att använda mjukvara med öppen källkod för att minska produktionstider 

vilket medför att alla företag som använder den öppna mjukvaran bidrar med nya funktioner 

och förbättringar.  Det blir därmed som en innovations-gemenskap mellan alla företag som 

använder den öppna mjukvaran där alla bidrar till det stora hela.  

5.2.7 Mjukvarudesign i spelutveckling 

Artiklarna tar inte upp några specifika tekniker eller sätt att ta fram nya koncept eller innehåll 

till spel i företaget. De lyckade sätt som tas upp i Hau & Kim (2011) och Parmentier & Gandia 

(2013) för att utveckla eller hitta nya innovativa koncept och idéer för spel är att utnyttja 

användarbasen som beskrivs i ”involvering av användare”, genom att via verktyg öppna upp 

delar av sitt spel för att användarna själva skall kunna hitta på eget innehåll och nya koncept 

till spel vilket spelutvecklingsföretaget senare kan utnyttja. 

5.2.8 Utvecklingsramverk i spelutveckling 

Artiklarna tar inte upp några specifika ramverk som är eller har varit lyckade för 

spelutvecklare genom tiderna för att driva innovation. Det som kan ses är att  Aoyama & Izushi 

(2003) skriver att det har antagits att spel som fokuserar på teknik bättre produceras av stora 

spelförläggare. Dessa spelförläggare har stor samlad teknisk kunskap från många olika 

spelutvecklare vilket kan tjäna som en konkurrensfördel. Scenariodrivna spel däremot 

produceras bättre genom samordning av olika nya och kreativa idéer vilket uppmuntrar till att 

företagen outsourcar vissa delar av utvecklingen. 

McGee (2007) skriver om mönster (Patterns) som ett sätt att förstå vilka koncept som redan 

fungerar. Mönster har alltid betonat att identifiera funktioner där berörda personer reagerar 

med erkännandet "Naturligtvis”. Många inom mönster-gemenskapen (Pattern community) 

anser också att mönster bör vara anonymiserade från vem som skapade dem då fokus bör ligga 

på ”vad som är allmänt känt” snarare än individuell kreativitet. Mönster anses inte vara till för 

att uttrycka innovation inom ett område utan att dokumentera och påpeka vad som redan är 

känt att fungera. 

Storz et al. (2015) skriver att spelmotorer är en grundläggande teknik i spel då det är de som 

utgör kärnan i ett spel. Spelmotorer kan vara branschspecifika (Tredje parts utvecklade) eller 

företagsspecifika (egenutvecklade). Amerikanska spelutvecklare använder i större grad 

branschspecifika spelmotorer till sina spel medan Japanska spelutvecklare oftare använder 

sig utav egenutvecklade spelmotorer. Det finns ingen förklaring till om det ena är bättre än 

det andra eller om de fungerar bäst vid olika tillfällen, men det visar på skillnader mellan den 

amerikanska spelutvecklarmarknaden och den japanska där den amerikanska kan vara mer 

öppen för utomstående kunskap för att gynna innovation. 
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 Intervjuer med spelutvecklare 

Här analyseras de drivande faktorerna utifrån svaren som de intervjuade gav under samtalen 

och om det finns skillnader och likheter mellan den litteratur som analyserades i 

litteraturstudien och studien om innovation i mjukvaruutveckling av Rose et al. (2015). 

 Innovationsledarskap 

Det innovativa ledarskapet var den faktor som diskuterades minst under intervjuerna vilket 

kan bero på de intervjuade företagen har få anställda, att de ofta arbetade mycket tätt och var 

mycket goda vänner vilket kan leda till att arbetsfördelningen och ledarskapet flyter ihop med 

varandra. 

Intervjuerna resulterade i väldigt olika aspekter kring hur det innovativa ledarskapet ser ut 

inom spelutveckling. En av de intervjuade som ansåg sig själv vara en form av 

innovationsledare kände att det var det stora hela som var det viktiga: ’För min del handlar 

det oftast om de större grejerna, de svepande dragen, idéer för story eller tematik, första 

designdokument som förklarar idéer och får med alla på samma spår’ (i3). Det ser också ut 

som att ledarskapet inom spelutveckling är till för att kunna selektera ut den väg eller idéer 

som verksamheten kan utföra: ’Han var personen som alltid pekade ut problemen. Så fort han 

såg ett problem nämnde han det och det visade sig nästan alltid vara rätt. Han stoppade det 

jag antar var blindgator innan vi gick in i dom’ (i1).  Detta visar sig stödjas i både litteraturen 

och av Rose et al. (2015) där innovationsledarskapets viktigaste aspekt var att kunna skapa en 

riktning vart verksamheten eller projektet skall gå. Att ha en gemensam förståelse om vart 

projektet är på väg stöds av att kunna skapa en riktning för verksamheten. Zackariasson et al. 

(2006) skriver t.ex. att det handlar om att skapa enighet i vad spelet skall bli och hur de som 

ett lag skall åstadkomma detta och kunna ta viktiga beslut som styr utvecklingen. 

Det diskuterades även om att främja det kreativa hos individerna, att genom ledarskapet 

främja det kreativa hos varje person så att de inte endast fastnar i det arbete som måste 

utföras: ’Att eliminera hinder från folk att ta sig framåt och att hitta vilken typ av ledarskap en 

person behöver för att frilägga sin skapande-effektivitet och att lägga tid på kreativitet 

istället’(i5). Varken litteraturen eller Rose et al. (2015) tar upp denna sida av ledarskapet. Rose 

et al. (2015) skriver istället att det är viktigt för mjukvaruutvecklarna att skapa en god 

arbetsmiljö i verksamheten för att driva på verkställandet av aktiviteter, hålla uppe andan och 

kreativiteten hos de anställda.  

En ledare i de mindre verksamheterna ansåg att innovationsledarskap för att skapa motivation 

är viktigt och att han själv hade fått uppleva när han misslyckats med det: ’Jag försöker se till 

att folk vet vad de skall göra hela tiden och att försöka skapa motivation och sådana saker, att 

det skall vara tydliga uppgifter. Det har gått upp och ner i olika perioder. Det var någon…som 

slutade och då kände jag verkligen att…han har inte vetat vad han skall göra ett tag’(i2). 

Litteraturen tar upp att motivation är en viktig del i ledarskapet, Zackariasson et al. (2006) 

menar att det handlar om att ta hand om situationer utan att använda sitt mandat som ledare 

för att tvinga fram åtgärder till skillnad från Rose et al. (2015) där motivation inte tas upp alls.  

Det verkar vara en delad förståelse att innovationsledarskapet inom spelutveckling handlar 

till stor del om att kunna välja väg för verksamheten och de projekt som kommer att utföras 
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och att selektera de idéer som går att utföra. Men för att hitta dessa idéer krävs det att 

kreativiteten hos varje individ främjas. Innovationsledaren måste därmed kunna motivera och 

hjälpa varje individ så att motivationen för att påverka och förbättra verksamhetens projekt 

alltid finns där. 

 Lagarbete 

Den absolut mest framträdande aspekten kring lagarbete från de intervjuade 

spelutvecklingsföretagen var att använda sig av individer med olika tankar och 

expertisområden för att driva projekt och innovation framåt: ’Vi är allihop specialister inom 

respektive område. Jobbar vi med user stories t.ex. så kommer en liten grupp få den i uppdrag 

och själva lösa den. Då gäller det att alla bidrar med sin specialistkunskap men att helheten 

kommer från gruppen emellan. Det bygger verkligen på att alla har sina kompetenser’ (i3). I 

en intervju beskriver den intervjuade att de arbetar mycket med kollaborativ design: ’Det finns 

en eldstartande faktor…en person som har en vision men sedan komma vidare in i en grupp 

människor som har kompletterande perspektiv, olika roller…dynamisk uppsättning i 

utvecklingsteamet där alla får bidra med design och det brukar bli ett samspel av perspektiv. 

Man triggar varandra att tänka på nya sätt, att hitta bättre lösningar’ (i4). Men respondenten 

beskriver också att det inte alltid handlar om att utnyttja en individs expertis: ’Det handlar om 

att utnyttja svagheter och styrkor hos människor. Jag är inte strukturerad så det finns 

människor som kan sköta de bitarna som kan strukturera. Vilket gör att man tänder gnistan 

och tar ett steg tillbaka’ (i4). Den intervjuade beskriver också att företaget faktiskt tänker 

precis så vid rekrytering av personal, att dynamiska grupper är den viktigaste faktorn de 

tänker på och personalklimatet på hela företaget: ’Vi letar efter kanske främst personligheter 

och sen är kompetens också en faktor. Men pusselbiten är att hitta någon som fungerar 

annorlunda från oss men passar ihop ändå. Det känns som att man skapar konflikter om man 

stoppar för många lika människor på en plats…stoppar man för många idéskapare i en grupp 

kommer man ingenstans’ (i4). 

Att ett lagarbete mellan individer med olika kunskaper är positivt stöds i litteraturen om 

innovation i spelutveckling. Storz (2008) menar på att det krävs lagarbete inom spelutveckling 

då det krävs så många medarbetare med olika kompetenser. Vilket gör det ganska naturligt 

att samarbetet mellan dessa kompetenser faktiskt är det som främst syns i intervjuerna med 

spelutvecklarna. Rose et al. (2015) tar upp att samarbete mellan olika medarbetare med olika 

skickligheter är viktigt men lägger inte lika mycket kraft på det som vissa andra delar inom 

lagarbete. Anledningen till detta bör kunna vara att det inte krävs lika stor variation av 

kompetenser inom mjukvaruutveckling som vid spelutveckling. 

En annan respondent beskriver att genom lagarbete kan de gemensamt hitta nya och bra 

idéer: ’I flera fall har jag upplevt att när man kommer på en idé så gör man verkligen det 

tillsammans, någon säger ett ord och jag slänger ur mig det första jag tänker när jag hör det 

och då blir det en cool idé när den har förfinats’ (i2). Vilket även visas i en annan intervju: ’Om 

man bara jobbar på och kör sitt race rake igenom så missar man nog mycket möjligheter att 

skapa nya grejer och gå in på nya vägar’ (i3). Denna aspekt beskrivs varken i litteraturen eller 

i studien om mjukvaruutveckling. Att genom lagarbete skapa nya idéer, utnyttja och dela med 

sig av varandras kreativa kunskaper för att bidra till varandras idéer och skapa något utifrån 

det.  
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Samma respondent följer även upp med att han anser det vara viktigt att alla har en gemensam 

bild på vart projektet är på väg: ’Jag använde tavlan mycket…att skriva upp att nu är det detta 

som händer…För att få upp en medvetenhet eller en gemensam bild på vart man ska och så 

där’ (i2). Rose et al. (2015) beskriver att delad förståelse är en viktig del av lagarbete vid 

mjukvaruutveckling. Att alla har samma förståelse i vilken riktning projektet skall, alla vet vad 

alla gör så att inte någon plötsligt börjar arbeta åt fel hål. Litteraturen om innovation i 

spelutveckling var mycket sparsam i hur lagarbete påverkar innovation. 

Analysen av de intervjuades svar om lagarbete visar att den absolut viktigaste aspekten kring 

lagarbete i spelutveckling är att kunna samarbeta inom laget och att kunna dela med sig av 

sina kunskaper. Detta kan bero på att spelutveckling ser ut att kräva en större mängd av 

varierande kompetenser som mjukvaruutveckling inte behöver, t.ex. speldesigners, 

berättelseskrivare och ljuddesigner. Vilket kan medföra att det är större luckor mellan de olika 

kompetenserna och därmed krävs det att de på ett bra sätt kan integrera sina kunskaper med 

varandra. Intervjuerna visade också på att det är viktigt att ha en öppenhet i laget så att 

medarbetare inte bara går sin egen väg utan att alla kommunicerar för att kunna dela och 

utvidga sina idéer med hjälp av laget. 

 Kreativ Kognition 

Den kreativa delen av mjukvaruutveckling och spelutveckling ser ut att skilja sig ganska 

tydligt. Rose et al. (2015) studie visar på att mjukvaruutvecklare arbetar med att använda 

medarbetarnas kreativitet i projektet, att tillåta alla att komma med idéer för att förbättra en 

mjukvara under utveckling, men jämför vi med spelutveckling så verkar de mer aktivt vilja 

främja kreativiteten hos varje individ. En respondent berättar om ett projekt där kreativiteten 

fick vara mycket öppen: ’Där var det liksom så att jag fick fria händer att göra lite grann vad 

jag ville och vi testade en massa saker…med öppna krav så att säga. Det var inte bara så att vi 

kunde säga…vill göra det här…utan vid hade också massa chanser att ta, att vara 

opportunistiska…att om en sidoeffekt av en prototyp visade sig vara intressant så var det bara 

att nämna det för dom...vi tror vi kan göra något med det här och då sa dom, ja visst kör på’ 

(i1). I ett annat företag förklarar de att de vill ge höjd, bejaka och lyfta fram människors 

kreativitet och idéer: ’Vi har en utvecklare som alltid…lägger in påsk ägg…saker man kan 

trycka på som inte är uppenbart eller tweakar gameplay för att ge det den där lilla extra 

kryddan, att uppmuntra till det…att bara ge tilltro och frihet ger en grym kraft i hur en produkt 

uppfattas när den är klar’ (i4).  

Ett annat sätt att främja kreativitet som inte togs upp i litteraturen och kom fram under 

intervjuerna var att hålla så kallade Game Jams. Ett game jam är när en grupp personer under 

en specifik tid t.ex. ett dygn försöker komma på idéer och göra prototyper av dessa idéer. En 

respondent förklarar: ’Varje fredag var det ett internt jam där du hade en dag på dig att komma 

på någonting helt uppåt väggarna tramsigt och nytt…så att varje fredag så kom det typ sex helt 

nya koncept, helt nya spel’ (i1). En annan verksamhet som hade testat att använda game jams 

vilket inte fungerade så bra satte det i ett nytt koncept: ’vi har snarare lagt in det i vårt vanliga 

arbete istället. Vi har inte direkt att vi pausar utveckling och kör game jams ett tag och 

fokuserar vår kreativitet då…om du behöver prototypa lite så får du göra det, du kan lägga en 

dag i veckan om du skulle vilja för att vi är måna om att saker kommer upp. Vi tror inte att 
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idéer kommer på ett givet tillfälle’ (i4). Game Jams beskrivs av de intervjuade som något att 

främja kreativitet, men det har också satts i system för att utveckla koncept till nya produkter. 

Något annat som de intervjuade tar upp är just den fria kreativiteten, att få lägga tid på något 

som inte hör ihop med projektet som de jobbar på just nu: ’Gör det du behöver göra, rita 

teckningar om du behöver det en dag. Det hjälper dig att öva upp dig och hålla igång din 

kreativitet, det är ju extra viktigt kanske om du jobbar med grafik, din känslighet, ditt 

konstnärskap och gör du det på arbetstid så är det fine’ (i4). 

Något som både tas upp Rose et al. (2015) och kom upp under intervjuerna var att det är viktigt 

att alla medarbetare kan komma med idéer: ’Vi använder oss utav våran wiki där man kan 

skriva ner sina idéer’ (i5). Just denna utvecklare ansåg dock att: ’det är viktigt att idéerna är 

grundade, alla kan komma med en idé men är den inte genomtänkt får den inte bäring inom 

kontoret’ (i5). Respondenten beskriver sedan en ny aspekt som varken finns i litteraturen eller 

i Rose et al. (2015): ’Vi jobbar väldigt mycket med att man skall sälja in sina idéer och gör man 

det på ett bra sätt så har man gjort sin undersökning om sin idé, hur ser marknaden ut där 

spelet skulle hamna och skulle vi som studio kunna göra spelet’ (i5), respondenten beskriver 

sedan också att det är ett sätt för verksamheten att selektera ut bra idéer för om personen med 

idén gör hemläxan och redan då ser att idén inte är tillräckligt bra för att användas. 

När resultatet av intervjuerna synas ser det ut som att främjandet av den individuella 

kreativiteten ser ut att vara mycket viktigare inom spelutveckling än mjukvaruutveckling. 

Intressant är att litteraturen om innovation i spelutveckling inte tar upp något om detta. Att 

låta individer i utvecklingsteamen fritt hitta på idéer och försöka göra spelet till en bättre 

upplevelse ser inte ut att bara främja individens kreativitet utan kan ge innovation till spelet. 

Kreativ Kognition inom spelutveckling ser därmed ut att handla mest om att ge frihet till 

medarbetarna för att få deras kreativa sinne att utvecklas och ge nya idéer, vilket kan bero på 

att det är mycket kreativa kompetensområden som arbetar inom spelutveckling. 

 Kunskapsbas 

Kunskapsbas var den faktor som var mest framträdande i studien om innovation i 

mjukvaruutveckling av Rose et al. (2015). Under intervjuerna med spelutvecklingsföretagen 

var kunskapsbas inte den faktor som de först valde att diskutera, men deras svar visar på att 

det är en viktig faktor även vid spelutveckling för att veta hur de skall profilera sig på 

marknaden genom att titta användardomänen och hur konkurrenternas spel ser ut: ’Vi brukar 

göra en ”feature matris”…här har vi då en lista på spel inklusive vår titel…spel från samma 

genre och ungefär samma målgrupp. Sen så kollar vi vad vi har för features och vad dom har 

för features och så kryssar man för (i matrisen). De viktigaste kryssen i matrisen blir alltid 

dom som man antingen är ensam om eller som alla andra eller man själv har. De kikar jag lite 

extra nära på, ”alla förutom vi har det här, är det något som är väldigt viktigt för spelarbasen?”. 

Är man helt ensam om det och är det något vi kan pusha på i marknadsföring, finns det 

intresse för det här eller har vi lagt till någonting som inte är relevant för publiken’ (i3). Två 

andra utvecklare beskrev att de använde sig utav att titta på andra spel för att få inspiration 

till sina egna: ’Vi gjorde ett jättestort designdokument…då tog vi jättemycket inspiration från 

spel som finns…och försökte ta saker därifrån som vi ansåg att det spelet gjorde på ett bra sätt’ 

(i2). ’Vi kollar mycket på hur andra gör spel. Ganska ofta så kan man tänka ”Här har vi något 
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som vi skall ta tag i, det skulle passa väldigt bra med den här typen av spel” och så börjar man 

kolla på den typen av spel, hur dom gör…och sen lägger man in sina egna idéer’ (i4). 

En respondent beskriver en annan vinkel på att se på konkurrenterna, att utnyttja kunskapen 

som redan finns där ute och inte försöka uppfinna hjulet på nytt: ’Vi använder oss väldigt 

mycket av scouting under våran utveckling och då är det framförallt programmerarna för 

nätverk och back-end-system som lägger mycket tid på att ställa sig på axlarna på jättarna. Att 

t.ex. ”Så här gjorde dom i Halo” och våran nätverksarkitektur inspireras väldigt mycket av 

Halo” (i5). 

De intervjuade företagen beskriver också ett antal vinklar kring varför det är viktigt att se på 

användardomänen och vad målgruppen är med spelet. En utvecklare som gör spel till 

skolmiljö förklarar: ’Det kan handla om tonen på grafiken. Först gjorde vi bara spel mot 

lågstadiet och sen mot mellanstadiet. När dom är sju år så köper dom allting, det spelar ingen 

roll hur det ser ut. Men när de är 10 år då är det inte samma sak, då måste första intrycket 

spela jättestor roll helt plötsligt. Mycket högre krav att det skall vara roligt eller…de tål inte 

pixelart eller så” (i4). En annan vinkel som beskrivs under en intervju rikta in sig på en stor 

användardomän: ’Varför är Candy Crush populärt eller Angry Birds. Bra spel är lätta att 

använda, fungerar fint på alla telefoner och plattformar. Att dom är så pass välgjorda att dom 

kör bra oavsett om du kör på laptop, telefon eller något annat’ (i1). Samma respondent 

förklarar även en lite mer mörkare sida av att förstå användardomänen specifikt vid utveckling 

av free-to-play-spel: ’Där pågår den mesta innovationen i hur man plockar pengar från 

användare, i free-to-play, som de flesta känner till och har erfarenhet av och som inte speciellt 

många gillar. Det är bara 2% av spelarna som står för typ 90% av intäkterna…medans andra 

aldrig betalar någonting och då måste spelet vara lagom tråkigt, påfrestande och irriterande 

för dom. Det är en innovationsbransch men innovation inom manipulation, neuropsykologi 

och utnyttjande av folks natur för att få dom att göra saker som dom egentligen inte vill’ (i1). 

Intervjuerna av spelutvecklarna visar upp två viktiga aspekter inom kunskapsbas, att se på 

konkurrenter och användarbasen, målgruppen. Dessa aspekter är även de största som 

beskrivs i Rose et al. (2015) om mjukvaruutveckling och i litteraturen ser det liknande ut, det 

ser därmed ut som att det finns större likheter än olikheter när det gäller kunskapsbas vid 

utveckling av spel och mjukvara. 

 Involvering av användare 

Att involvera användare innan och under utvecklingen är något som alla de intervjuade 

företagen tog upp som en bidragande faktor till innovation. En utvecklare förklarar att de vill 

att användare skall kunna ge feedback under hela utvecklingsprojektet för att kunna forma sitt 

med hjälp av användarna: ’Att ge delat ägandeskap av produkten till användarna gör dels att 

man får helt andra perspektiv…jag tror verkligen att det främjar intresset och innovationen 

för att vi som sitter och jobbar med det varje dag kanske inte ser vad slutanvändaren tycker är 

mest intressant, nyskapande eller innovativt. Nu i detta projekt kommer vi gå in i en Early 

Access-fas…i en early access version får de spela hela tiden och komma med förslag…vi 

kommer att ge dom valmöjligheter…vi kommer t.ex. lägga fram tre förslag…så får de välja ut 

den de helst vill ha.’ (i3). Att ha nära kontakt och sudda ut gränserna mellan användare och 

utvecklare är något som även beskrivs i Rose et al. (2015) som menar att utvecklare och 
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användare ser varandra som kollegor och kan dela och bolla tankar mellan varandra som kan 

ge innovativa resultat. 

Nu är det inte alla som har den radikala och öppna relationen till sina användare, men  andra 

respondenter i intervjuerna beskriver liknande hur de involverar användare under 

utvecklingen: ’Testning är jätteviktigt, att se hur någon slutanvändare använder det du gör. 

Dom får idéer...de överöser en med förslag’ (i4). ’Just nu har vi…fokusgrupper som får spela i 

en väldigt tidig del av utvecklingen…sen går vi över till alpha och beta tester och då får dom 

svara på formulär och sätts i gruppintervjuer för att prata om spelet’ (i5)  

Spelutvecklarna talade inte bara om att involvera användarna under utvecklingsprojektet utan 

att även använda dem som ett slags evalueringssätt eller för att få tidig feedback för prototyper 

och idéer. En utvecklare berättade att de hade ett Game Jam under en månad vilket 

resulterade i ett antal olika prototyper av spel och för att bestämma vilken prototyp de skulle 

fortsätta att utveckla använde de sig utav användarna: ’Då bad vi alla speltesta dom, vi skapade 

ett event och drog in folk och så kollade vi vilket de tyckte var roligast’ (i3). Han förklarade 

också att de involverar användarna tidigare än så: ’De får se tidiga screen shots och ge feedback 

på det utan att ens behöva spela spelet…så fort man lägger upp någonting så kommer någon 

ge dig feedback’ (i3). En annan utvecklare förklarade att ibland skapade de prototyper som de 

var osäkra på om de gick att lägga till i spelet, eller om användarna skulle tycka om det: 

’Prototyperna vi gjorde användes ju ändå till en viss del för att dom kunde visas upp på typ 

”fan fest” och liknande. Där de kunde visa för användare att detta är något vi funderar på’ (i1). 

Analysen visar att involvering av användare före och under utvecklingen är viktig för 

innovation i spelutvecklingen, att kunna utnyttja användarna för idéskapande och evaluering 

av idéer. Litteraturen är ytterst smal kring ämnet om involvering av användare, det den tar 

upp är att tekniken möjliggör för konsumenter och producenter att samarbeta under 

utvecklingen. Men den fokuserar snarare mer på att låta användare utnyttja 

utvecklingsverktyg för att själva bidra med utveckling av nya produkter och idéer vilket 

förklaras under gemenskap och nätverk.  Det går också att se att det inte är några större 

skillnader mellan spelutvecklarnas tankar och mjukvaruutvecklarnas i Rose et al. (2015) 

förutom att de använder lite olika tillvägagångssätt för att kommunicera med sina användare. 

 Gemenskap och nätverk 

Spelutvecklarna diskuterar två olika aspekter kring gemenskap och nätverk, att samarbeta 

med andra företag och att genom game jams hålla öppen innovation.  

De intervjuade företagen ligger i en företagspark där många liknande företag är belägna, vissa 

av företagen är också inkubatorföretag. Att företagen ligger tätt och att det finns en gemenskap 

i parken verkar vara en källa för feedback och idéer: ’Öppen innovation gör vi mycket. Det är 

för att det finns ett starkt nätverk här lokalt. T.ex. ett gäng speldesigners som försöker träffas 

varannan vecka och då skall jag ta med vårt spel och få feedback…det blir mer tekniskt…”detta 

behöver finslipas”...det är väldigt värdefull feedback, och det kan ju driva innovation 

naturligtvis’ (i3). En annan utvecklare beskriver hur de lätt kan ta inspiration från hur andra 

planerar och hur de kan diskutera idéer öppet och att just inkubatorföretagen motiverar 

varandra: ’Alla här uppmanar varandra att vara öppna och inte sno idéer från varandra, i 
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grunden tror jag på det till 100%. Jag tror att det främjar innovation jättemycket, att det finns 

ett stort community’ (i2). 

Något annat som även dyker upp under gemenskap och nätverk är Game Jams. Specifikt game 

jams där företagen bjuder in andra företag eller personer för att deltaga, eller deltar i någon 

annans game jam: ’Jag tycker game jams är…du främjar verkligen innovation, det är absolut 

öppen innovation’ (i2). ’Vi uppmuntrar (våra anställda) att vara med på sånt. De brukar vara 

på helger för att man vill komma åt företag som bryggar andra företag’ (i5).  ’Då brukar man 

också hoppa in med främmande människor och köra. På så sätt är det väldigt 

innovationsfrämjande, du har inte samma risker, så fort man plockar bort riskerna så har man 

mycket mer frihet’ (i3).  Litteraturen är inne på samma område kring att samarbeta med t.ex. 

skolor och forskningsinstitut för att generera innovation, även om de fortfarande är mycket 

olika är väl det i grunden ett liknande tänk. Att använda sig utav kunskaper och erfarenheter 

från personer utanför företaget för att få in nya vinklar och tankar. 

Gemenskap och nätverk var den faktor som diskuterades näst minst under intervjuerna och 

intressant att se här är att intervjuerna med spelutvecklarna, litteraturen och Rose et al. (2015) 

studie tar alla upp olika aspekter. Där litteraturen fokuserar mycket på att skapa verktyg för 

användare så att de själva kan modda spelet och utveckla sina idéer och att skapa nätverk för 

att rekrytera rätt personer. Medan studien om mjukvaruutveckling i Rose et al. (2015) 

fokuserar mycket på att bygga system på mjukvaror med öppen källkod och web-forum för 

användarfeedback.  

Att gemenskap och nätverk inte var den viktigaste punkten hos spelutvecklarna märktes i 

intervjuerna då det inte var det första de ville diskutera. Det fanns där i tankarna och det kan 

vara ett sätt att ta in nya idéer och innovativa sådana till företaget.  Game Jams var något de 

flesta företagen såg som en god källa för innovation, men de flesta ansåg det vara ett sätt att 

hålla öppen innovation och att dela tankar och idéer med andra utanför företaget. Att 

moddning inte framkommer under intervjuerna kan med stor sannolikhet bero på storleken 

av de företag som deltog i intervjuerna, de har troligtvis inte en tillräckligt stor användarbas 

för att göra det intressant att skapa verktyg för att användare skall kunna modifiera 

grundspelet. 

  Mjukvarudesign 

I mjukvarudesign är det mycket tidigare aspekter som kommer fram återigen, det 

diskuterades mycket om att vara öppen för förslag och främja att varje individ kan komma 

med förslag och idéer. En intervjuad utvecklare förklarade att de arbetat med två sätt att 

komma fram med koncept: ’Vi jobbade med en grafiker som satte sig ner och bara målade ett 

antal idéer på spel. Vi har också brainstorming-möten och då försöker jag vara väldigt tydlig 

att vi har olika faser. Att vi har den här fasen, ingen kritik bara säg det första vi kommer på, 

sen skapar vi idéer och återigen viktigt med ingen kritik…skriv upp idéer snabbt och gå vidare. 

Få en lista på 15 idéer och sen går man går man in i vilka av de här är intressanta och diskuterar 

vidare. Det är något jag känner främjar innovation…att man vågar tänka och slänga ur sig alla 

idéer’ (i2).  

Ett annat företag som intervjuades har hela tiden i baktanken vad deras nästa spel skall bli 

redan innan de släpper det spel som de arbetar på för tillfället: ’Vi vet vart vår expertis ligger 
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och vad våran motor är kapabel till så samtidigt som vi vill ta ut svängarna och vara fria att 

vara innovativa så försöker vi också jobba inom vad vår expertis är, för där vet vi att vi kan 

leverera. Så när vi har våra kreativa processer planerar vi ofta för dom ger dom ganska bra 

ramverk för vad det borde röra sig om inom för genre eller skala’ (i5). 

Intervjuerna talar till största del om hur de kommer fram till olika koncept av spel vilket skiljer 

sig från Rose et al. (2015) där mjukvarudesign beskrivs som att kunna leverera en produkt 

under en längre period med rätt funktioner och att även lägga till funktioner som krävs efter 

hand. Litteraturen tar inte upp något specifik om hur företaget skall arbeta för att skapa 

mjukvarudesign, det litteraturen däremot tar upp är hur de kan utnyttja användarnas 

kunskaper genom att tillåta dem att skapa funktioner och tillägg till spel. Det kan också vara 

så att eftersom ett spel ofta är en någorlunda färskvara motsatt en kommersiell mjukvara som 

troligtvis vill kunna ha stöd lång tid framöver och därmed viktigare inom mjukvaruutveckling 

att kunna skapa funktioner under mjukvarans livstid. 

  Utvecklingsramverk 

Utvecklingsramverk var den faktor som diskuterades mest under intervjuerna med 

spelutvecklarna. Tre aspekter kring utvecklingsramverk identifierades i intervjuerna, 

prototyper, arbeta agilt och användning av spelmotorer där skapandet av prototyper var den 

mest framträdande. 

Att använda sig av prototyper var identifierat som ett snabbt och enkelt sätt att testa nya 

spelidéer eller komponenter till redan befintliga spel eller spel under utveckling. Utvecklarna 

är ute efter att snabbt kunna utvärdera sina idéer så att de kan göra en selektion och sätta dem 

i produktion eller inte: ’Det är så vi föredrar att jobba…när det kommer till innovation eller 

mekanik…vi vill göra snabba prototyper och testa’ (i3). ’Vi har ett så pass bra framework att vi 

kan testa en idé på två dagar…testa…analysera…förkasta den eller om den är värd att lägga 

mer tid på så skickar vi in den i huvudproduktionen’ (i5). Prototyper används också för att 

utvärdera under en produktion om det finns intresse för spelet, om produktionen skall fortgå 

eller avslutas: ’Man gör en soft launch och släpper en tidig version och utvecklar den om den 

går bra’ (i2).  

En respondent beskrev hur några framgångsrika företag hade förklarat sin innovationsmodell, 

som stödjer användning av prototyper, att våga visa och släppa prototyper och våga skrota de 

idéer som inte får någon respons: ’Våga misslyckas, låt projekt misslyckas och ta död på dom. 

Dom sa helt enkelt, ta risker men lär känna igen misslyckanden tidigt…fail early. För ett spel 

som kommer ut och går bra hade de 10 spel som dödades innan de kom ut’ (i1). Prototyper 

används också som ett sätt att få alla på samma nivå och samförståelse under utvecklingen, 

speciellt verkar detta vara viktigt när företagen arbetar som konsulter och utvecklar en 

produkt åt en kund: ’Visa upp saker ur olika former av stadier…för att få förståelse för vilka 

skeden som en produkt kommer att gå igenom, om du har en ovan beställare som inte vet så 

mycket om spelutveckling’ (i4). 

Utvecklarna beskriver även att de använder agila metoder inom utveckling, vilket kan kopplas 

till användningen av prototyperna. Att de arbetar i iterationer och är öppna för att 

utvecklingen förändras, att kraven på spelen förändras och att idéer och komponenter skrotas. 

Utvärdering är det ord som används för att beskriva hur de arbetar: ’Vi sitter i slutet på varje 
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vecka för att bedöma det vi skapat under veckan och kikar på det och kommer på nya idéer. Vi 

skapar ny mekanik veckovis, sen speltestar vi, utvärderar och så tar vi nästa steg’ (i3).  

Användandet av tredje parts spelmotorer spelar stor roll i utvecklingen hos de företagen som 

deltog i intervjuerna. De anser att det gör utvecklingen enklare: ’Det har varit jätteviktigt, det 

har kortat ner och förenklat utvecklingen enormt’ (i2). ’Det är få av oss företag som tar risken 

eller arbetsbördan att skapa sin egen motor’ (i3). En utvecklare förklarar att de använder sig 

utav många olika motorer och sätter inte begränsningarna för sitt spel genom spelmotorn: ’Vi 

skiljer oss kanske lite från andra då vi använder så pass många olika motorer. För oss är en 

motor inte en utmaning…vi väljer motor utifrån projekt’ (i3). 

På frågan om användandet av tredje parts spelmotorer också fungerar som ett stödjande 

hjälpmedel när de skapar sina prototyper är svaret alltid ’ja’, att snabbt kunna välja en 

spelmotor utan att behöva utveckla en egen ger utvecklarna möjlighet att snabbt kunna göra 

prototyper och visa upp: ’Det finns jättemycket bra verktyg idag som gör att det går väldigt 

snabbt och enkelt att utveckla spel och annan mjukvara’ (i2). En av utvecklarna som 

producerar en uppföljare av ett redan etablerat spel anser att tredje parts spelmotorer är bra 

ur prototypsynpunkt, men allt eftersom spelet växer fram kan det bli till en börda, att inte 

kunna lägga till det som behövs och att inte veta exakt hur allt är uppbyggt: ’Ur en bug eller 

vad vi behöver extra för att få ett final-resultat så är man väldigt beroende (av spelmotorn)’ 

(i5). 

Det är stora likheter mellan studien av Rose et al. (2015) och vad spelutvecklarna anser om 

utvecklingsramverk. Både de intervjuade spelutvecklarna och mjukvaruutvecklarna anser att 

utifrån idéer kunna experimentera med prototyper är något av det viktigaste när det kommer 

till utveckling, litteraturen tar inte upp detta ämne alls. Både spelutvecklarna och 

mjukvaruutvecklarna identifierar samma funktioner, prototyper, arbeta agilt och att använda 

verktyg men i lite olika former. Litteraturen är inne på skillnader mellan att använda 

egenutvecklade spelmotorer eller branschspecifika (tredje parts) men har inget svar på när det 

kan fungera bäst, intervjuerna beskriver att ur prototypsynpunkt är tredje parts spelmotorer 

en bra start, men kan hämma innovation vid senare tillfälle när spelen blir större och kräver 

extra funktioner som kanske inte finns att implementera i tredje parts-motorerna. 
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6 Slutsats 

I denna del av rapporten besvaras frågeställningen utifrån resultat och analys. 

Delfråga 1: Hur arbetar spelutvecklingsföretag i Skövde för att driva innovation? 

Vad som går att se utifrån analysen är att det finns ett visst antal aspekter som 

spelutvecklingsföretagen identifierar som viktiga när de pratar om att vara 

innovationsdrivande. Lagarbete, individuellt kreativt främjande, marknadsförståelse, 

involvering av användare, Game Jams och prototypskapande är de aspekter som sticker ut ur 

mängden och anses enligt företagen vara viktiga för at driva innovation. 

Lagarbete är något som både litteraturen och spelutvecklarna identifierar som en nyckel till 

framgångsrika spelutvecklingsteam. De beskriver att det är viktigt med samarbete och att 

kunna utnyttja varandras kunskaper vilket främjar idéskapande. Varför lagarbete är så viktigt 

förklarar de båda är på grund av att utvecklingen av ett spel kräver så många olika 

kompetenser och det gäller att alla kan koordinera och integrera sina kunskaper mellan 

kompetenserna. 

Det går också att se att spelutvecklarna är mycket måna om att aktivt främja den individuella 

kreativiteten i utvecklingsteamet genom att ge frihet till individerna. Spelutvecklarna anser 

också att det är givande för företaget att låta varje anställd att lägga tid på kreativt främjande 

element både under arbetstid eller på sin fritid. De anser att det är viktigt med en öppenhet 

till idéer och att varje individ skall vara trygga med att komma med idéer och förklara dem för 

resten av utvecklingsteamet. 

Att särskilja sig från mängden är något spelutvecklarna tänker på för att utveckla något nytt 

och innovativt. De ser på marknaden, användardomäner och konkurrenter för att veta hur de 

skall positionera sig, vad användardomänen de inriktar sig mot vill ha och hur de kan särskilja 

sin spelidé mot alla de spel som redan idag finns på marknaden. De tittar också på hur redan 

fungerande koncept och funktioner fungerar och hur de kan utnyttja dessa i sina spel. 

Involvering av användare under hela spelets utveckling gör att företagen kan evaluera sina 

spelidéer mot användarna i ett tidigt stadie. Detta anser de vara viktigt då det kan vara svårt 

att veta vad användarna tycker är nytt och underhållande. De genomför detta genom att visa 

sitt spel och sina idéer för intresserade användare och på så sätt erhålla feedback, vilket kan 

ge dem nya idéer direkt från användarna och även säkra att sina egna idéer är intressanta för 

målgruppen. 

Game Jams är något spelföretagen använder flitigt både internt och externt. Genom interna 

game jams kan de snabbt och effektivt skapa nya koncept, idéer och prototyper som de kan 

evaluera och sedan kasta bort eller vidareutveckla. Game Jams används också som öppna 

kreativa evenemang där de går ihop med andra företag eller individer för att utnyttja 

varandras kunskaper för att skapa nya idéer. Detta anses vara mycket kreativt främjande och 

företagen uppmuntrar ofta sina anställda till att delta i externa Game Jams. 

Tredje parts spelmotorer används flitigt av företagen, för dem att slippa utveckla en egen 

spelmotor när de skall skapa prototyper och testa sina idéer är ett otroligt hjälpmedel. 
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Spelmotorerna gör det mycket enkelt för företagen att snabbt kunna skapa prototyper och 

testa sina idéer både internt och externt mot användare.  

Delfråga 2: Vad skiljer spelutvecklingsföretagen i Skövde och mjukvaruutvecklingsföretags 

sätt att arbeta för att driva innovation? 

Teorin om hur innovation drivs i mjukvaruutveckling har stora likheter med vad intervjuerna 

av spelutvecklarna visar. Det handlar ofta om små skillnader mellan dem och stor del av 

aktiviteterna är väldigt liknande men utförs på olika sätt. Ett exempel på detta är när de talar 

om utvecklingsramverk, där både spelutvecklarna och mjukvaruutvecklarna talar om 

prototypskapande, agilt arbetssätt och bruka befintlig teknik som hjälpmedel till innovation 

men där tekniken de använder skiljer sig från varandra. Prototyper används t.ex. inom både 

spelutveckling och mjukvaruutveckling men inom spelutveckling används det mycket för att 

testa och evaluera idéer medan i mjukvaruutveckling används det inte för att testa idéer utan 

för att testa och förbättra funktioner i befintlig mjukvara. 

Något som syns är att det ser ut att vara en skillnad i hur företagen ser på individuell kreativitet 

och hur den bör utvecklas eller främjas. I teorin om innovation i mjukvaruutveckling skrivs 

det att det är bra att vara öppen för idéer från medarbetare i utvecklingsteamen men det skrivs 

inget om att kreativiteten skall främjas hos varje individ. Spelutvecklarna däremot talar en hel 

del om det här, hur de önskar att sina medarbetare deltar i olika kreativa evenemang utanför 

arbetstid eller lägger tid under arbetstid att utföra aktiviteter som kan ge motivation och nya 

kreativa tankar som senare kan tillföra något till projekten i verksamheten. 

Öppen innovation är något som också särskiljer de båda ifrån varandra. Öppen innovation 

inom spelutveckling handlar till största del om att dra nytta av att kunna samtala företag 

emellan eller medarbetare emellan från olika företag med samma kompetensområde för att 

testa, dela och samtala om olika idéer. Mjukvaruutveckling däremot ser ut att vara mer interna 

med sina idéer men att utnyttja öppen innovation genom t.ex. mjukvara med öppen källkod, 

där företaget gemensamt med andra företag bidrar till en och samma mjukvara för att göra 

den bättre för alla företag som nyttjar den öppna mjukvaran. 
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7 Diskussion 

Denna del av rapporten tar upp en relation till slutsatsen från undervisning och 

affärsutveckling inom spelutveckling och en diskussion av mina egna tankar om olika delar av 

rapporten så som resultat, metodval, etiska aspekter och framtida forskning. 

 Vad anser undervisare och affärsutvecklare inom 
spelutveckling om slutsatsen 

Den intervjuade undervisaren på Högskolan i Skövde tycker att lagarbete är det som de 

verkligen försöker fokusera på inom spelutbildningarna på Högskolan i Skövde. Det är viktigt 

att de kan arbeta tillsammans mellan disciplinerna för att få ihop ett spel som fungerar. Det 

finns flera olika inriktningar på spelutbildningarna på Högskolan i Skövde som t.ex. design, 

ljud och musik, grafik, programmering och game writing. För att lära ut samarbete  mixar de 

studenter från de olika inriktningarna i två projekt under utbildningen. Enligt den intervjuade 

är detta ett fundament i utbildningen och i spelutveckling, att lära sig att arbeta mellan de 

olika disciplinerna. Varför det är viktigt beskrivs som att det är stor skillnad mellan 

individerna i de olika disciplinerna, den intervjuade ser t.ex. stor skillnad på speldesigners och 

programmerares förståelse för kreativitet och anser att de ofta är en helt annan typ av 

människor som är designers än programmerare. Men det är just det att det behövs både och i 

utvecklingen av spel, förklarar den intervjuade. Det går inte bara att vara kreativ designer och 

komma med de vildaste idéerna för idén skall gå att implementera också och då krävs 

mentaliteten hos en programmerare. Genom utbildningen får studenterna lära sig att jobba 

ihop och förstå hur de olika disciplinerna fungerar. På så sätt ser dom varandra och förstår 

varandra utifrån den andra disciplinens perspektiv. Även affärsutvecklaren på Gothia Science 

Park ger ett intryck av att lagarbete är viktigt för att få fram tankar och idéer från individerna 

i utvecklingsteamen. De jobbar för att alla utvecklingsteamen skall kunna öppet lägga fram 

sina idéer men anser också att det måste finnas en ledare som bestämmer och har sista ordet. 

När frågan om aktivt främjande av kreativitet inom spelutvecklingsteamen kom upp förklarar 

den intervjuade utbildaren att det är ganska naturligt inom spelutveckling att det kan vara så 

då spelindustrin är en kreativ industri vilket gör att alla personer i de olika disciplinerna inom 

spelutveckling vill vara kreativa. Men tillägger också att det är så det ser ut på Högskolan i 

Skövde, att de som söker till spelutbildningarna vill skapa något, de gillar spel och har åsikter 

om vad de vill skapa. Utifrån respondentens svar anser jag att eftersom kreativitet är en del i 

ledet till innovation låter det naturligt att företagen vill främja kreativiteten hos varje individ 

så att den kan överföras till utvecklingen av spel hos företagen. 

Utbildaren anser att prototyper är något de försöker arbeta mycket med i undervisningen, de 

lär studenterna spåna på idéer, skapa prototyper, slänga prototyper och framförallt testa sina 

prototyper mot användare. Även affärsutvecklaren anser att prototyper är ett jättebra verktyg 

och hade exempel på lyckade prototyper som skapat stort intresse bland användare på sociala 

nätverk som t.ex. Reddit. Han anser att använda sig av prototyper tidigt i utvecklingen för att 

evaluera sin idé mot användare och kan kastas om den inte skapar något intresse är en viktig 

del för dessa företag och att tredje parts spelmotorer hjälper till att få ut prototyperna och 

spelen snabbare till marknaden. 
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Affärsutvecklaren anser också att det är just involvering av användare är den viktigaste 

punkten för spelutvecklingsföretagen. De arbetar för att företagen skall utveckla sina spel i 

nära samarbete med användare, att hela tiden verifiera spelet som de utvecklar mot 

användarna. Enligt affärsutvecklaren har företagen generellt en idé på vad de vill utveckla och 

då anser han att deras jobb är att vara lite som djävulens advokat, att kräva att företagen 

verifierar sin idé mot de som den är tänkt att riktas mot. Det fungerar inte att de sitter och 

utvecklar ett spel under två år till sig själva som ingen annan är intresserad av. Genom att 

verifiera spelet mot användare t.ex. genom olika sociala nätverk som Reddit eller Twitter kan 

de förutom själva få ett intryck om deras idéer är innovativa också användas ur en 

affärssynpunkt, företagen har större chans att få finansiering av en förläggare om de kan 

bevisa att deras idé är något att satsa på. 

Något som undervisaren anser är en stor svaghet hos spelindustrin är att den inte ser till 

aspekten kring marknaden, användardomänen och konkurrenter tillräckligt. Ett problem som 

den intervjuade beskriver är att utvecklarna själva är användare vilket är både en styrka och 

en svaghet, men ser det som en stor svaghet inom spelindustrin då utvecklarna är dåliga på 

att göra spel till någon annan än sig själv. Just detta problem är något de pratar mycket om i 

utbildningen, om att göra spelen inkluderande och få nya personer och grupper som 

användare. Affärsutvecklaren beskriver istället att det är mycket viktigt att förstå marknaden 

och vilka konkurrenters spel är som kommer påverka hur företagen skall positionera sitt spel. 

Han förklarar att de måste förstå vilka andra spel som finns inom samma genre, som är nära 

det spel som levererar ett liknande spel som det de försöker utveckla, genom att förstå det kan 

de utveckla ett spel som särskiljer sig mot konkurrenterna och levererar något annorlunda 

som gör att användarna köper deras spel.  

Att följa med och lära ut den nya tekniken till studenterna är ingenting de fokuserar på enligt 

undervisaren, det anses inte vara möjligt att både följa med i den nya tekniken eller möjligt att 

lära ut något mer än grunderna till spelutveckling på de tre år som utbildningen är, det är 

enklare att lära ut grunderna till väletablerad teknik. Inom spelbranschen tror den intervjuade 

att det ser ut på samma sätt, att de stora företagen står för teknikutvecklingen då det är de 

som har den mest spjutspetskunnande personalen. Men ser det som en möjlighet för de små 

spelföretagen att utmärka sig, genom att utnyttja spelmotorer med befintlig standardteknik 

som inte sticker ut men istället skapa något som sticker ut gällande speldesignen. Han anser 

också att det är svårare för de stora företagen att just sticka ut i speldesignen då deras 

gigantiska produktioner involverar så många arbetstimmar att företagen blir fega att ta ut 

svängarna och skapa något helt nytt, utan de oftast kör på de mer kända koncepten. 

Game Jams tycker affärsutvecklaren är ett ypperligt sätt att komma på nya spelidéer och 

producera snabba prototyper som kan användas för att visa för användare och se om det finns 

något intresse. Han anser också att desto öppnare game jamet är desto bättre blir det, att sitta 

hemma med stängda dörrar ser han inte som något positivt utan att kommunicera resultatet 

av jamet och försöka få fans och bygga ett community av intressenter. De arbetar aktivt för att 

hålla egna Game Jams men uppmuntrar även företagen att hålla egna. De ordnar också så att 

företagen kan delta på internationella game jams både på plats eller online. 

Något som litteraturen tar upp som en stor innovationskälla är ’moddning’ att tillhandahålla 

verktyg för användarna att skapa eget innehåll till spel, vilket företagen som deltog i studien 

inte tog upp. Affärsutvecklaren däremot beskriver att han brukar lyfta den frågan till företagen 
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om han tycker att det känns lämpligt för spelet i fråga. Han tycker t.ex. att en level editor, där 

användarna t.ex. kan skapa egna banor, nivåer etc. kan vara ett effektivt sätt att knyta till sig 

intressenter till spelet och på så vis kunna skapa ett community och att det kan ge spelet en 

längre livslängd efter att det släpps till försäljning. Undervisaren pratar också om moddning 

och säger att det är populärt i spelindustrin, att det gör det möjligt för användarna att ge idéer 

till företaget och att det kan t.ex. vara skrivet i villkoren att företaget kan plocka upp 

användarnas moddar och den som skapat modden får en del av pengarna på något sätt. 

Anledningen till att inget av företagen som deltog i studien tog upp moddning tror jag kan 

bero på storleken på företagen och typen av spel de utvecklar, troligtvis behöver det finnas ett 

mer etablerat spel med en ganska stor användarbas för att det skall vara intressant för 

företaget att skapa verktyg för moddning.  

 Resultat 

Jag tycker resultatet pekar på att det finns skillnader mellan mjukvaruföretag och spelföretag 

och kring hur de bör arbeta för att driva innovation. Vilket pekar på att området bör utforskas 

mer än vad det har gjorts, jag tar upp detta mer under framtida forskning men det finns väldigt 

fattigt med artiklar om innovation och spelutveckling vilket tyder på att ämnet inte är 

tillräckligt utforskat. 

Något som jag ser i skillnaden mellan spelutveckling och mjukvaruutveckling är att 

spelutvecklarna lägger mycket större tyngd på att främja individuell kreativitet. Jag tror det 

beror på att det krävs så många olika typer av kompetenser inom spelutveckling mot 

mjukvaruutveckling. Alla dessa kompetenser som inriktar sig på olika områden i spelen och 

alla delar måste klaffa för att spelet skall bli bra. Det räcker inte bara med att spelets ljud är av 

toppkvalité om inte resterande spel håller samma nivå. 

Något som jag har funderat över är om storleken på företagen har spelat någon roll för 

resultatet. Eftersom företagen som medverkat i intervjuerna har varit ganska små kanske de 

inte har suddiga ledarskapsroller vilket kanske kan medföra att innovationsledarskap hamnar 

långt ner på faktorer de pratar om. Nu hamnar innovationsledarskap på ungefär samma nivå 

på spelutvecklingsföretagen som på mjukvaruföretagen vilket kan betyda att det inte är något 

problem. 

 Metodval 

I denna studie används en kvalitativ metod för att samla in data, att något annat sätt hade 

använt ser jag inte som en möjlighet då studien skulle jämföras med en annan kvalitativ studie. 

Jag hade velat ha fler antal intervjuer med spelutvecklare men både tidsbegränsningen och att 

det var otroligt svårt att få tag på företag som ville ställa upp gjorde att jag fick nöja mig med 

fem stycken. För denna studies omfång tycker jag ändå att fem intervjuer är tillräckligt, men 

för att få ett tydligare och bättre resultat anser jag att det borde varit ungefär lika många 

intervjuer som i den studie jag jämförde mot, vilken hade 25 stycken. 

En annan aspekt kring intervjuerna som kan vara intressant att diskutera är dagsformen för 

mig som intervjuare. Vid kodning av de transkriberade intervjuerna märktes det tydligt under 

en intervju att de följdfrågor som ställdes inte gav några användbara svar för denna studie, 

vilket jag kände under intervjun då jag hade svårt att hänga med och snabbt komma på bra 
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följdfrågor. Vad som går att göra åt detta är en klurig fråga, det är svårt att veta dagar eller 

veckor i förväg vilken form jag som intervjuare kommer att ha på intervjutillfället. 

Jag var tvungen att tänka på anonymiteten i intervjuerna eftersom studien handlar om 

spelutvecklare, som ofta kan sitta på idéer och produktinformation som de inte vill skall 

komma ut till andra än de inom företaget. Jag ansåg att för att jag skulle få ut så bra och 

heltäckande information som möjligt ur intervjuerna förklarade jag för de som medverkade 

att allt de säger kommer anonymiseras och att deras företagsnamn eller specifika idéer som 

de säger inte kommer att användas i rapporten. Men det är också något som kan hämma 

förtroendet för rapporten, då jag inte på ett bra sätt kan redovisa intervjudata. 

 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra stycken vetenskapliga etiska aspekter att ta hänsyn 

till vid en vetenskaplig studie. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Informationskravet handlar om att förklara för 

de som deltar i studien vad deras uppgift är och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

Alla medverkande skall veta att  deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta intervjun 

när som helst. Samtyckeskravet är att alla medverkande i studien har själv rätt bestämma 

över sin medverkan. Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om medverkande i en 

studie skall ges största möjliga konfidentialitet. Den sista aspekten är nyttjandekravet som 

förklarar att det insamlade materialet endast får användas till forskningssyfte. 

Alla aspekterna har tagits hänsyn till i denna studie. Informationskravet uppfylldes innan 

intervjuerna startade, då en förfrågan gjordes om intervjuerna fick spelas in, det förklarades 

att de inte behövde svara på frågor som ställdes och att de kunde avbryta när de ville. 

Samtyckeskravet uppfylldes redan när de medverkande godkände att ställa upp på en 

intervju, jag tror t.ex. att denna aspekt behöver bejakas till större del om det handlar om 

observationer eller informella intervjuer. Konfidentialitetskravet var en mycket viktig faktor 

i denna studie, jag var noga med att förklara att de kommer att vara helt anonyma i studien 

och att svaren de gav skulle anonymiseras. Nyttjandekravet bejakades genom att förklara att 

alla svar de lämnar inte kommer att lämnas ut till någon annan utan deras tillåtelse. 

 Samhälleliga aspekter 

Med slutsatsen till studien hoppas jag kunna fastställa ett antal aspekter kring hur innovation 

kan drivas i spelutvecklingsföretag. Förhoppningsvis kan detta användas i företag som sysslar 

med spelutveckling för att få en större bild om vad som är innovationsdrivande faktorer vid 

utveckling av spel.  

Alla nystartade spelutvecklingsföretag har antagligen inte samma chans som många av 

företagen i Skövde att både börja direkt efter en riktad utbildning och att få starta i en 

inkubatorverksamhet. Det finns garanterat individer som vill utveckla spel och kanske startar 

igång något som liknar garageverksamhet med några vänner. De har då inte samma chans att 

varken få introduktion till hur arbetet för att driva innovation från en utbildning eller hjälp av 

en affärsutvecklare i en inkubator. Med denna studie hoppas jag kunna ge dessa personer en 

inblick i hur arbetet för att driva innovation kan se ut och förhoppningsvis kan de dra nytta av 

detta. 
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Förutom att spelutvecklare kan använda resultatet kan det även ge en insikt i hur dessa företag 

arbetar för att driva innovation, det kanske t.ex. kan vara intressant för skolor som utbildar 

studenter till att arbeta med spelutveckling. De kan då se om det de lär ut i skolorna är det 

som företagen sedan anammar och följer i sitt arbete, eller om ett arbetssätt som skolan inte 

lär ut i sin utbildning men som denna studie förklarar kanske kan utvärderas och läggas till i 

utbildningen. 

 Framtida forskning 

Eftersom studien innehåll ganska få intervjuer ser jag det som en möjlighet att utöka studien 

och ha fler medverkande företag, på så vis tror jag att det går att få ett mer rättvist resultat. 

Jag tror också det hade varit intressant att med en längre fallstudie på ett 

spelutvecklingsföretag som kanske arbetar kring dessa faktorer för att kunna göra en  

utvärdering på vilka faktorer som är viktigast för att driva innovation. 

När jag sökte artiklar till den litteraturstudie som jag genomförde visade det sig också att 

innovation och spelutveckling inte är speciellt utforskat. Det finns ett fåtal artiklar som belyser 

ämnet och jag tror det skulle behöva utforskas mer. Jag tycker min studie visar på att det finns 

skillnader mellan spelutveckling och mjukvaruutveckling och hur mjukvaruutvecklare och 

spelutvecklare arbetar för att driva innovation vilket gör att forskning om innovation i 

mjukvarubranschen inte endast bör ligga kring vanlig mjukvara utan även kring spel. 
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 I 

Appendix A -  Intervjuprotokoll 

Inledning av intervju. 

1. Introducera dig själv för personen 

2. Förklara Syfte och varför studien genomförs. 

3. Fråga om godkännande att intervjun kommer att spelas in och senare transkriberas. 

Berätta att intervjun kommer att vara anonym. Förklara också att de inte behöver svara 

på en fråga och när som helst kan avbryta intervjun.  

4. Förklara hur intervjun kommer att gå till. Semi-strukturerad intervju kring en 

förutbestämd lista över ämnen, utrymme för följdfrågor på svar på ämnet. 

5. Intervjun avslutas efter 60 minuter. 

Start av intervju. 

1. Fråga efter Personens namn, roll och allmän information om företaget i sig: vad de 

bygger och hur. 

 

2. Kan du ge några exempel på innovation som du har varit med om\ i? Berätta en 

historia, utveckla en berättelse. 

 

3. Visa nedanstående lista med faktorer för den intervjuade och be denne läsa igenom 

listan och välja ut den faktor som är viktigast och förklara varför. Fortsätt välja en ny 

faktor och förklara tills intervjutiden är slut. 

 

4. Innan intervjun är över eller om den intervjuade inte anser att någon faktor är viktigt, 

fråga om det finns någon annan faktor som inte finns med i listan som är lika, eller 

mer viktig än dessa? 

 

5. När 60 minuter är slut, avsluta intervjun och tacka den intervjuade. 

Lista på faktorer (Som den presenteras till de som intervjuas):  

 Kreativ Kognition (Creative cognition): Att främja individuell kreativitet i 

mjukvarudesign och hur den förbättras. Skapandet av idéer och selektion av dessa. 

 Utvecklingsramverk (Development Framework): styrande ramverk för sätt att 

arbeta med innovativa utvecklingsprojekt till exempel med metoder, agilt, kreativa 

kravinsamlingar eller genom att göra prototyper. 

 Kunskapsbas (Knowledge Leverage): få och utnyttja kunskap om teknik, 

konkurrenter på marknaden och användare och integrera och distribuera denna 

kunskap i utvecklingsprojekt 

 Lagarbete (Teamwork): Strukturen och förmågan hos ett innovativt team - hur den 

stöds och utvecklas 

 Gemenskap och Nätverk (Community and Network): Kopplingar till 

samarbetspartners utanför företaget, öppen innovation, öppen källkod och crowd 

sourcing \ funding. 



 II 

 Innovationsledarskap (Innovation Leadership): skapa och upprätthålla och ett 

innovationsklimat, välja riktningar och fokus och hantera portföljer av projekt, lösa 

konflikter. 

 Mjukvarudesign (Software Design Capability): utveckla koncept och 

funktionsuppsättningar för nya produkter 

 Involvering av användare (User Involvement): involvering av användarna i design 

och utveckling, anpassning, användardriven innovation 



 III 

Appendix B -  Intervjuer 

 

Intervjuer med spelföretag 

Intervju Datum Antal anställda 

1 (i1) 18 April - 2016 10-19 

2 (i2) 22 April - 2016 1-4 

3 (i3) 22 April - 2016 10-19 

4 (i4) 26 April - 2016 10-19 

5 (i5) 28 April – 2016 10-19 

 

Övriga intervjuer 

Intervju Datum 

Intervju undervisare på 

spelutbildning Högskolan i 

Skövde 

30 Maj – 2016 

Intervju med affärsutvecklare 

mot spelföretag på Gothia 

Science Park i Skövde. 

7 Juni - 2016 

 


