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The	  obvious	  objective	  of	  video	  games	  is	  to	  entertain	  
people	  by	  surprising	  them	  with	  new	  experiences.	  	  
	  
/	  Shigeru	  Miyamoto	  	  -‐	  Legend	  /	  Nintendo	  
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Spelindustri	  i	  Norrbotten	  
En	  sammanfattning.	  

Förstudien	  ”Spelindustri	  i	  Norrbotten”	  syftar	  till	  att	  visa	  på	  vad	  en	  etablering	  av	  ett	  spelindustrikluster	  i	  Norrbotten	  
kan	  betyda	  för	  regionens	  utveckling,	  med	  fokus	  på	  spelutveckling	  för	  Facebook	  och	  mobila	  plattformar.	  
Förstudien	  pekar	  på	  att	  skapandet	  av	  ett	  spelindustrikluster	  är	  fullt	  möjligt	  och	  ett	  naturligt	  steg	  att	  etablera	  i	  Luleå	  
givet	  de	  mycket	  positiva	  kringeffekter	  och	  potentiella	  synergieffekter	  som	  Facebooks	  etablering	  har	  medfört.	  
	  
Den	  svenska	  spelindustrin	  är	  en	  av	  världens	  snabbast	  växande	  inom	  sitt	  slag	  och	  sticker	  ut	  i	  en	  bransch	  som	  bara	  
mellan	  2011	  och	  2012	  växte	  med	  30%	  på	  det	  globala	  planet.	  
Den	  svenska	  spelindustrin	  gör	  sitt	  tredje	  år	  av	  starkt	  tillväxt	  och	  visar	  på	  en	  statistisk	  tillväxt	  på	  96	  procent,	  med	  en	  
26-‐procentig	  ökning	  av	  antalet	  anställda	  och	  en	  vinstökning	  med	  över	  700	  procent.	  Det	  saknar	  motstycke	  i	  svensk	  
spelindustris	  historia.	  	  
Antalet	  företag	  i	  Sverige	  beräknas	  till	  att	  fördubblas	  och	  antalet	  stora	  eller	  inkomstbringade	  företag	  ökar	  likaså.	  
Klustren	  i	  Stockholm,	  Malmö	  och	  Göteborg	  blir	  allt	  tydligare	  och	  behovet	  av	  kompetens	  och	  personal	  vet	  inga	  
gränser	  då	  jättar	  som	  King.com	  expanderar	  med	  flera	  hundra	  anställda	  om	  året.	  
Svensk	  spelindustri	  har	  aldrig	  uppvisat	  sådana	  siffror	  och	  mått	  så	  här	  bra	  tidigare.	  Det	  är	  en	  veritabel	  guldålder	  för	  
spelindustrin.	  
	  
Etableringen	  av	  Facebook	  i	  Luleåregionen	  ritar	  om	  den	  digitala	  kartan	  i	  Sverige.	  Facebook	  är	  inte	  bara	  världens	  
största	  sociala	  nätverk	  utan	  också	  världens	  största	  enskilda	  distributör	  av	  spel	  och	  plattform	  för	  spel.	  
Med	  över	  en	  miljard	  användare	  så	  saknar	  Facebook	  motstycke.	  
Med	  Facebook	  som	  den	  utan	  tvekan	  starkaste	  magneten	  så	  kan	  Luleåregionen	  etablera	  ett	  eget	  spelindustrikluster	  
med	  hela	  näringskedjan	  av	  underleverantörer,	  riskkapital,	  mediabolag	  och	  ett	  internationellt	  nätverk	  som	  sätter	  
Luleå	  än	  tydligare	  på	  kartan.	  
	  
En	  strategisk	  plan	  och	  en	  stimulans	  mot	  att	  skapa	  en	  spelindustri	  i	  Norrbotten	  tar	  fasta	  på	  många	  av	  de	  kärnvärden	  
och	  grundläggande	  punkter	  som	  utgör	  stommen	  i	  RUS	  (Regional	  utvecklingsstrategi	  för	  hållbar	  framtid	  i	  Norrbotten	  
2020).	  
	  En	  sådan	  strategi	  stimulerar	  ungdomar	  att	  utbilda	  sig	  i	  länet,	  att	  arbeta	  inom	  region	  och	  bidra	  till	  regionens	  tillväxt.	  
Det	  är	  en	  strategi	  som	  belyser	  och	  tar	  hand	  om	  de	  unga	  kvinnornas	  situation	  och	  ger	  dem	  en	  chans	  till	  arbete	  och	  
utveckling	  som	  idag	  inte	  existerar	  i	  regionen.	  Det	  är	  en	  strategi	  som	  aktivt	  arbetar	  med	  integrationsperspektivet.	  
	  
En	  etablering	  av	  ett	  starkt	  spelindustrikluster	  med	  tillhörande	  event,	  gamelabs,	  inkubatorer	  och	  utbildningar	  blir	  i	  
sig	  ett	  starkt	  lokomotiv	  som	  kommer	  att	  samla	  och	  dra	  Norrbottens	  kreativa	  näringar	  framåt	  och	  ut	  på	  den	  
internationella	  mediascenen.	  Spelindustrin	  behöver	  partners	  och	  underleverantörer	  inom	  ett	  brett	  fält.	  
Samarbeten	  med	  utbildning,	  forskning,	  film,	  grafik,	  animation,	  kommunikation,	  ljud	  och	  effekter	  är	  givna	  
komponenter.	  Samarbeten	  med	  basindustrin,	  så	  som	  gruv	  och	  stålindustrin,	  för	  att	  täcka	  deras	  behov	  att	  
visualisera	  sig	  och	  skapa	  budskap	  är	  tänkbara	  komponenter	  i	  ett	  framtida	  spelklusters	  affärsområde.	  
Eftersom	  spelindustrin	  i	  sin	  natur	  är	  helt	  global	  så	  kommer	  detta	  att	  sätta	  regionen	  på	  kartan	  och	  i	  sig	  skapa	  
ytterligare	  kringeffekter.	  
	  
Förstudien	  förselår	  en	  strategi	  som	  kan	  sammanfattas:	  
	  

• Skapa	  en	  strategisk	  plan	  för	  etablering	  av	  ett	  spelindustrikluster	  i	  samband	  med	  Facebooketableringen.	  
• Stimulera	  lokala	  utbildningar	  inom	  spelutvecklardiscipliner.	  
• Stimulera	  företag	  och	  entreprenörer	  till	  att	  etablera	  sig	  i	  regionen.	  
• Stimulera	  riskkapital	  till	  regionen.	  
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Spelindustri	  Norrbotten	  –	  Förstudie	  och	  
Vision	  
	  

Syfte	  
	  

Förstudiens	  syfte	  är	  att	  visa	  på	  vad	  en	  etablering	  av	  en	  spelindustri	  i	  Norrbotten	  kan	  betyda	  för	  regionens	  
utveckling,	  med	  fokus	  på	  spel	  för	  Facebook	  och	  mobila	  plattformar.	  
	  
Utgångspunkten	  är	  att	  spelindustrin	  generellt	  sett	  är	  en	  expansiv	  och	  mycket	  lönsam	  bransch	  med	  en	  stor	  global	  
marknad.	  
Spel	  fungerar	  också	  som	  en	  katalysator	  för	  att	  involvera	  de	  andra	  medieformerna	  inom	  de	  kulturella	  och	  kreativa	  
näringarna.	  
	  
	  

Bakgrund	  
	  

Denna	  förstudie	  och	  vision	  tar	  avstamp	  i,	  och	  höjd	  på,	  de	  mål	  som	  är	  uppsatta	  i	  RUS	  (Regional	  utvecklingsstrategi	  
för	  hållbar	  framtid	  i	  Norrbotten	  2020),	  och	  rapporterna:	  	  

	  	  
• Norra	  Sverige	  2030	  -‐	  Två	  framtidsbilder.	  
• BOTTENVIKENS	  SKÄRGÅRD	  -‐	  EN	  DEL	  AV	  SWEDISH	  LAPLAND	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   /	  Ur	  RUS	   	  
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Bakgrund	  -‐	  	  Regionalt	  –	  en	  sammanfattning	  
	  

2010	  talet	  i	  Luleå	  (och	  Norrbotten)	  är	  en	  fantastisk	  period.	  
I	  och	  med	  att	  Facebook	  öppnar	  upp	  sina	  serverhallar	  i	  Luleå,	  Esrange	  blir	  raketbasen	  för	  den	  framtida	  
rymdturismen	  med	  multimiljonären	  och	  superentreprenören	  Richard	  Branson	  i	  spetsen	  och	  den	  traditionella	  tunga	  
mineral	  och	  gruvindustrin	  blomstrar	  då	  världens	  efterfrågan	  efter	  högkvalitativa	  råvaror	  och	  legeringar	  bara	  ökar.	  

Med	  etableringen	  av	  Facebooks	  serverhallar	  med	  allt	  vad	  det	  innebär	  i	  Luleå,	  så	  ritas	  framtids-‐kartan	  för	  
Norrbotten	  om.	  Närheten	  till	  världens,	  inom	  sin	  genre,	  enskilt	  viktigaste	  och	  tillika	  största	  mediekanal,	  ledaren	  
inom	  de	  sociala	  digitala	  medierna,	  ger	  Norrbotten	  helt	  nya	  perspektiv	  och	  möjligheter.	  	  
Facebook	  är	  idag	  förutom	  den	  största	  sociala	  nätverkstjänsten,	  också	  världens	  största	  distributör	  av	  spel	  med	  en	  
miljard	  medlemmar	  som	  potentiella	  användare.	  
Möjligheten	  öppnas	  att	  lyfta	  Norrbotten	  -‐	  Piteå	  –	  Luleå	  som	  nav,	  in	  i	  den	  nya	  fasen	  av	  digitala	  medier	  och	  industri	  
står	  för	  dörren.	  
	  

Facebooks	  etablering	  i	  norr	  ritar	  om	  inte	  bara	  den	  regionala	  kartan	  utan	  också	  hela	  Europakartan.	  
Med	  en	  miljard	  användare	  är	  Facebook	  en	  mediegigant,	  snart	  utan	  motstycke.	  
Detta	  är	  enda	  platsen	  i	  Europa	  där	  Facebook	  skapar	  en	  stor	  fysisk	  närvaro	  av	  detta	  slag.	  

Serverhallarna	  är	  ett	  led	  i	  en	  större	  strategi	  runt	  etableringen	  där	  Facebook	  öppnar	  upp	  sina	  kanaler	  och	  bjuder	  in	  
till	  samarbeten	  i	  Europa	  och	  USA.	  
Redan	  håller	  ett	  intimt	  samarbete	  att	  utvecklas	  mellan	  Facebook	  och	  universitetet,	  Luleå	  Näringslivsgrupp,	  
kommunledning	  och	  Aurorum	  Science	  Park	  (	  som	  projekterar	  på	  att	  utöka	  nuvarande	  1200	  arbetsplatser	  till	  
närmare	  3000	  arbetsplatser.	  

I	  och	  med	  Facebook	  så	  öppnas	  möjligheter	  för	  nya	  utbildningar	  inom	  media,	  internet,	  film,	  musik,	  spel,	  grafik	  etc	  
att	  skjuta	  fart.	  Därmed	  ökar	  det	  regionala	  behovet	  av	  riskkapital.	  Riskkapitalet	  vill	  likaledes	  finnas	  nära	  en	  av	  de	  
globala	  stora	  media-‐aktörerna.	  
Det	  finns	  också	  ett	  stort	  intresse	  över	  att	  ha	  sin	  verksamhet	  nära	  Facebook	  och	  nära	  de	  andra	  stora	  företag	  som	  
däromkring	  kommer	  att	  flockas	  (ytterligare	  etableringar	  är	  på	  väg).	  De	  är	  många	  entreprenörer	  och	  etablerade	  
företag	  som	  redan	  idag	  vill	  slå	  upp	  ny	  verksamhet	  i	  Luleå.	  Det	  handlar	  om	  all	  från	  konsultverksamhet	  och	  
kommunikationsbyråer,	  till	  rena	  spel	  och	  mediaföretag.	  
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Bakgrund	  –	  Nationellt	  
	  

	  

	  

	  

"Trots	  sina	  dryga	  20	  år	  som	  nationell	  industri	  är	  
spelbranschen	  fortfarande	  i	  vaggan	  av	  sin	  framtida	  
potential.	  Sveriges	  position	  inom	  detta	  framtidsområde	  är	  
internationellt	  betydelsefull.	  
Det	  finns	  ingen	  övre	  gräns	  för	  det	  framgångar	  som	  hägrar.	  
	  
Tommy	  Palm	  /	  King.com	  

Svensk	  spelindustri	  går	  för	  högtryck.	  De	  tre	  senaste	  åren	  har	  bjudit	  på	  en	  tillväxt	  utan	  motstycke.	  I	  en	  tid	  då	  
spelindustrin	  globalt	  växer	  med	  hela	  30	  %	  så	  har	  den	  svenska	  spelindustrin	  en	  statistisk	  tillväxt	  på	  96	  procent,	  en	  
26-‐procentig	  ökning	  av	  antalet	  anställda	  och	  en	  vinstökning	  med	  över	  700	  procent.	  	  
Det	  saknar	  motstycke	  i	  svensk	  spelindustris	  historia.	  	  
Antal	  företag	  ökar	  och	  antal	  stora	  eller	  inkomstbringade	  företag	  ökar	  likaså.	  Klustren	  i	  Stockholm,	  Malmö	  och	  
Göteborg	  blir	  allt	  tydligare	  och	  behovet	  av	  kompetens	  och	  personal	  vet	  inga	  gränser	  då	  jättar	  som	  King.com	  
expanderar	  med	  flera	  hundra	  anställda	  om	  året.	  
Svensk	  spelindustri	  har	  aldrig	  mått	  så	  här	  bra	  tidigare.	  
	  
	  

Bakgrund	  -‐	  	  Internationellt	  
	  
Den	  globala	  spelindustrin	  upplever	  åter	  igen	  en	  guldålder.	  	  
I	  och	  med	  Apples	  iPhone	  och	  de	  många	  olika	  smartphones	  och	  läsplattor	  som	  därpå	  har	  följt,	  har	  marknaden	  för	  
spel	  expanderat	  med	  flera	  hundra	  procent	  per	  år.	  Facebooks	  öppna	  användargränssnitt	  fick	  företag	  som	  Zynga	  att	  
slå	  alla	  tidigare	  kända	  siffror	  för	  sålda/nedladdade/spelade	  spel	  med	  sitt	  succéspel	  Farmville.	  Det	  blev	  starten	  på	  
Facebooks	  regim	  som	  världens	  största	  plattform	  för	  speldistribution.	  Lägg	  till	  framgångarna	  med	  X-‐box,	  Sony	  och	  
Nintendo	  (	  oavsett	  att	  det	  förekommer	  en	  hård	  kamp	  om	  att	  var	  på	  den	  absoluta	  toppen	  så	  adderar	  dessa	  tre	  
aktörer	  mycket	  till	  spelens	  framgångar)	  och	  PC-‐online	  spelen	  och	  en	  bild	  av	  en	  spelindustri	  som	  inte	  tycks	  kunna	  
leverera	  spelen	  fort	  nog,	  framträder.	  D	  et	  senaste	  året	  har	  bjudit	  på	  en	  global	  tillväxt	  på	  hela	  30	  %.	   	  
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Vision	  
	  
Visionen	  är	  ett	  spelindustrikluster	  i	  Luleåregionen	  som	  tar	  kraft	  ur	  styrkan	  i	  närheten	  till	  Facebook,	  världens	  största	  
sociala	  nätverk	  och	  tillika	  världens	  största	  plattform	  och	  distributionskanal	  för	  spel.	  

	  
Visionen	  är	  ett	  kluster	  av	  ett	  flertal	  företag	  som	  kan	  dra	  nytta	  av	  en	  fungerande	  infrastruktur	  och	  arbeta	  på	  den	  
globala	  marknaden	  med	  Luleåregionen	  som	  bas.	  Klustret	  fungerar	  som	  ett	  lokomotiv	  för	  hela	  regionen	  och	  drar	  
med	  sig	  andra	  regionala	  företag	  och	  entreprenörer	  inom	  de	  kreativa	  näringarna	  så	  väl	  som	  samarbeten	  med	  
basindustri	  och	  utbildningssektorn.	  	  

Spelklustret	  attraherar	  andra	  företag	  inom	  spel	  och	  media	  att	  etablera	  sig	  i	  Norrbotten.	  Klustret	  attraherar	  och	  
inspirerar	  ungdomar	  till	  att	  utbilda	  sig	  och	  stanna	  kvar	  i	  regionen.	  Den	  industri	  som	  växer	  upp	  blir	  en	  trampolin	  för	  
länets	  kreativitet	  och	  fångar	  upp	  många	  som	  annars	  skulle	  lämna	  regionen,	  framförallt	  de	  unga	  kvinnorna.	  
Transmedia	  produktioner	  som	  fogar	  samman	  film,	  spel,	  animation,	  musik	  och	  böcker	  sker	  i	  regionen	  tack	  vare	  
klustret.	  Nya	  internationella	  intellektuella	  rättigheter	  föds	  och	  adderar	  till	  framgångssagan.	  Klustret	  får	  
kringeffekter	  som	  avspeglar	  sig	  i	  det	  regionala	  utbudet,	  restauranger	  och	  kultur.	  

	  
Personalen	  som	  väljer	  att	  arbeta	  i	  regionen	  gör	  detta	  för	  att	  de	  har	  en	  önskan	  om	  att	  kunna	  ta	  del	  av	  de	  lokala	  
upplevelse	  och	  turistindustrierna	  och	  få	  en	  livskvalité	  som	  de	  inte	  kan	  få	  på	  annan	  ort.	  Klustret	  öppnar	  upp	  
regionen	  för	  världen	  med	  globala	  kontakter,	  ett	  utökat	  flyg	  till	  Kalax	  och	  Kiruna,	  och	  med	  vänskapsorter	  i	  USA,	  
Frankrike,	  England	  och	  Japan.	  

	  	  	  
En	  strategisk	  plan	  och	  en	  stimulans	  mot	  att	  skapa	  en	  spelindustri	  i	  Norrbotten	  tar	  fasta	  på	  många	  av	  de	  kärnvärden	  
och	  grundläggande	  punkter	  som	  utgör	  stommen	  i	  RUS	  (Regional	  utvecklingsstrategi	  för	  hållbar	  framtid	  i	  Norrbotten	  
2020).	  
	  En	  sådan	  strategi	  stimulerar	  ungdomar	  att	  utbilda	  sig	  i	  länet	  och	  tar	  hand	  om	  de	  unga	  kvinnornas	  situation	  och	  ger	  
dem	  en	  chans	  till	  arbete	  och	  utveckling	  som	  idag	  inte	  existerar	  i	  regionen.	  Det	  är	  en	  strategi	  som	  aktivt	  arbetar	  med	  
integrationsperspektivet	  och	  som	  ser	  till	  regionens	  väl	  och	  tillväxt.	  
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SWOT	  
SWOT	  diagram	  inför	  etablering	  av	  ett	  spelkluster	  i	  Norrbotten.	  

Styrka	  

• Närhet	  till	  Facebook	  
• Fungerande	  Infrastruktur	  
• Närhet	  till	  skola	  
• Närhet	  till	  Gym.	  
• Politisk	  vilja	  
• Samarbete	  mellan	  näringslivsgrupperna	  
• Harmonisk	  livsmiljö	  
• Högre	  livskvalité	  
• Levande	  kulturliv	  
• Levande	  och	  kreativ	  restaurangkultur	  
• God	  miljö	  för	  barnfamiljer	  
• Norrbottningens	  goda	  rykte	  som	  anställd.	  
• Norrbottningar	  har	  en	  god	  attityd	  till	  att	  arbeta	  och	  skapa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kvalité.	  
• Det	  finns	  befintliga	  lokala	  kompetenser	  som	  kan	  agera	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  underleverantörer	  för	  ex	  musik,	  design,	  röster.	  ljud	  etc.	  
• Stark	  offentlig	  satsning	  på	  kultur/media	  
	  

Svagheter	  
	  
• Ingen	  regional	  strategi	  för	  spelindustri.	  
• Ingen	  regional	  erfarenhet	  
• Ingen	  regional	  spelindustri-‐kompetens	  
• Låg	  regional	  specialkompetens	  
• Ingen	  utbildnings	  verksamhet	  
• Snedvriden	  mediabild	  
• Omoget	  riskkapital	  (regionalt)	  
• Inte	  I	  blickfång	  för	  riskkapital	  
• Inte	  I	  blickfång	  för	  spelindustri	  
• Spelföretag	  vill	  sitta	  centralt	  där	  det	  finns	  en	  puls.	  Aurorm	  och	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Porsön	  är	  inte	  ett	  alternativ.	  
• För	  få	  existerande	  kontors	  komplex	  för	  större	  spelföretag	  (som	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ligger	  centralt	  ).	  
• Risk	  för	  att	  satsningen	  dör	  om	  det	  inte	  finns	  en	  långsiktig	  vilja	  
hos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  både	  politiker,	  organisationer	  och	  näringsliv.	  	  

Möjligheter	  
	  
• Det	  är	  en	  ny	  digital	  era	  som	  leds	  fram	  av	  Facebook	  och	  
Apple.	  Den	  har	  öppnat	  nya	  möjligheter	  globalt	  så	  väl	  som	  regionalt	  
som	  inte	  stod	  att	  se	  ens	  för	  4	  år	  sedan.	  
• Spelmarknaden	  är	  globalt	  den	  största	  mediamarknaden	  
med	  en	  expansiv	  tillväxt	  varje	  år.	  Den	  är	  sammanlagt	  större	  än	  film,	  
musik,	  bok	  	  och	  TV	  branschen	  tillsammans.	  
Mellan	  2011	  och	  2012	  expanderade	  marknaden	  med	  en	  fjärdel.	  
• Efterfrågan	  på	  innehåll,	  spel	  och	  upplevelser	  hos	  
distributörer	  är	  skriande.	  	  
• Samarbete	  med	  Facebook	  
• Knyta	  starka	  vänskapsband	  med	  framgångsrika	  orter	  så	  
som	  Malmö,	  Austin,	  Silicon	  Valley,	  Tokyo,	  Tallin,	  Lyon.	  
• Internet	  ger	  möjligheter	  till	  att	  arbeta	  lokalt	  och	  på	  olika	  
platser	  runt	  om	  i	  länet.	  
• Den	  nya	  tiden	  öppnar	  upp	  för	  en	  global	  marknad	  för	  
regionalt	  baserade	  företag.	  
• Spelföretag	  kan	  vara	  små	  företag	  med	  enorm	  
omsättning/enorm	  vinst	  som	  ynglar	  av	  sig	  i	  nya	  företag	  (	  se	  Mojang	  /	  
Stockholm).	  
• Spelföretag	  (i	  Sverige)	  kan	  vara	  stora	  kolosser	  med	  hög	  
omsättning,	  låg	  vinst	  men	  med	  mellan	  300	  –	  800	  anställda.	  	  
• Luleå,	  Piteå	  och	  Norrbotten	  utgör	  attraktiva	  platser	  för	  
människor	  med	  bra	  jobb	  och	  god	  inkomst	  
• Att	  nyttja	  övergivna	  industriområden	  till	  moderna	  
arbetsplatser	  så	  som	  man	  gjort	  i	  Malmös	  västra	  hamn	  som	  nu	  är	  
stadens	  IT	  och	  mediakluster.	  
• Attrahera	  envisa	  eldsjälar	  med	  stor	  uthållighet	  och	  stora	  
kunskaper.	  
	  

Hot	  
	  
• Avsaknad	  av	  spelindustri-‐strategi.	  
• Avsaknad	  av	  spelutbildning.	  
• Avsaknad	  av	  erfarenhet.	  
• Brist	  på	  rörlighet.	  Förändringarna	  går	  fort	  och	  både	  strategi,	  
kapital	  och	  politik	  måste	  agera	  mycket	  fort	  och	  vara	  bered	  på	  små	  
korrigeringar	  av	  kursen	  på	  resans	  väg.	  
• Politisk	  osämja.	  
• Politisk	  ovilja	  
• Ovilja	  till	  verklig	  förändring.	  
• Spelföretag	  ställer	  höga	  krav	  på	  utbildning	  och	  personal.	  
• Spelföretag	  ställer	  höga	  krav	  på	  kontorets	  läge	  (	  gärna	  centralt	  
där	  puls	  är	  hög	  och	  ”nära”	  till	  ”allt”.)	  
• Personal	  lämnar	  på	  grund	  av	  brist	  på	  andra	  företag	  och	  
kollegor	  att	  umgås	  med.	  
• Personal	  lämnar	  på	  grund	  av	  icke	  attraktiva	  kontor.	  	  
• Sned	  mediabild	  som	  får	  regionen	  att	  framstå	  som	  oattraktiv.	  
• Avsaknad	  av	  riskkapital	  
• Avsaknad	  av	  investerar-‐kultur	  
• Avsaknad	  av	  styrelsekompetens.	  
• 	  Det	  största	  hotet	  är	  helt	  enkelt	  att	  Luleå-‐Piteå	  och	  hela	  
regionen	  står	  kvar,	  väntar	  för	  länge	  och	  missar	  tåget	  då	  den	  nya	  digitala	  
tiden,	  företag	  och	  strategier	  tar	  	  sin	  form	  och	  blir	  utan	  den	  industri	  som	  
skulle	  kunna	  förändra	  hela	  regionen.	  
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Spelindustrin	  –	  En	  översikt	  	  
	  

”Det	  är	  många	  saker	  som	  ska	  klicka	  för	  att	  ett	  spel	  ska	  bli	  en	  
succé,	  många	  faktorer	  som	  påverkar	  -‐	  ofta	  ligger	  de	  utanför	  
utvecklarnas	  kontroll.	  
En	  strålande	  idé	  -‐	  felfritt	  genomförd	  med	  utmärkt	  
marknadsföring	  och	  distribution	  betyder	  inte	  automatiskt	  att	  
det	  blir	  en	  storsäljare.	  	  
Det	  behövs	  passion.	  	  
Det	  behövs	  timing.	  
Det	  är	  ju	  inte	  en	  slump	  att	  "Angry	  Birds"	  kom	  från	  en	  
spelstudio	  som	  gjort	  mängder	  av	  spel	  och	  till	  slut,	  med	  
passion	  och	  timing,	  fick	  en	  fullträff.	  	  
"Minecraft"	  var	  inte	  Markus	  Perssons	  första	  spel.	  Alla	  
spelutvecklare	  som	  nått	  framgång	  har	  gjort	  det	  genom	  
passion	  och	  att	  inte	  ge	  upp	  när	  man	  möter	  motstånd.	  	  
Det	  kokar	  egentligen	  ner	  till	  ett	  klassiskt	  ordspråk	  -‐	  trägen	  
vinner!”	  
	  
David	  Nisshagen,	  Lead	  Designer	  /	  Paradox	  North	  

	  
Spelindustrin	  är	  av	  sin	  natur	  global.	  Det	  går	  inte	  att	  isolera	  den	  till	  nationalstaternas	  gränser	  eftersom	  
distributionskanalerna	  och	  de	  stora	  distributörerna	  är	  globala,	  och	  den	  stora	  merparten	  av	  spel	  idag	  köps	  och	  
laddas	  ned	  via	  internet.	  
Spel	  är	  idag	  den	  enskilt	  största	  underhållningsformen	  inom	  den	  kommersiella	  mediamarknaden	  och	  de	  svenska	  
spelföretagen	  är	  en	  del	  av	  dess	  framgångssaga.	  Många	  av	  de	  stora	  svenska	  spelsuccéerna	  spelas	  i	  mer	  än	  150	  
länder	  världen	  över	  och	  med	  en	  publik	  på	  flera	  100	  miljoner	  spelare.	  
	  
Under	  de	  senaste	  fem	  åren	  har	  Sverige	  mognat	  till	  ett	  riktig	  spelutvecklingsland.	  
Den	  globala	  dataspelsbranschen	  är	  nu	  större	  i	  än	  filmindustrin,	  musikindustrin	  och	  DVD-‐industrin	  tillsammans,	  och	  
den	  fortsätter	  att	  växa	  och	  gör	  ett	  30%	  språng	  i	  tillväxt	  mellan	  	  2011	  till	  2012.	  	  
Försäljningen	  av	  de	  mest	  populära	  spelen	  bryter	  nu	  många	  av	  det	  tidigare	  befintliga	  siffrorna	  för	  försäljning	  av	  
underhållningsprodukter	  i	  stor	  skala.	  
Den	  nya	  eran	  med	  Apple	  och	  Facebook	  som	  distributör	  för	  spel	  och	  underhållning	  över	  mobil-‐appar,	  smartphones	  
och	  surfplattor	  har	  öppnat	  en	  helt	  nytt	  område	  för	  spelindustrin	  och	  bannat	  väg	  för	  en	  nästan	  obegränsad	  
marknad.	  Med	  snart	  en	  miljard	  användare	  på	  Facebook	  och	  runt	  3	  miljoner	  användare	  av	  internet,	  så	  är	  den	  
potentiella	  marknaden	  oöverskådlig.	  
	  

”Most	  people	  think	  video	  games	  are	  all	  about	  a	  child	  staring	  at	  a	  TV	  with	  a	  
joystick	  in	  his	  hands.	  I	  don't.	  They	  should	  belong	  to	  the	  entire	  family.	  I	  want	  
families	  to	  play	  video	  games	  together.”	  
SHIGERU	  MIYAMOTO,	  Business	  Week	  Online,	  Nov.	  7,	  2005	  
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Global	  marknad	  –	  otydliga	  gränser	  
	  
Den	  svenska	  spelindustrin	  är	  en	  integrerad	  del	  av	  denna	  utveckling	  och	  följer	  därmed	  den	  internationella	  
utvecklingen	  i	  parallella	  kurvor.	  
Det	  är	  därför	  svårt	  att	  på	  klassiskt	  viss	  tala	  om	  ett	  regionala	  och	  nationella	  företag,	  eller	  regionalt	  eller	  nationellt	  
behov	  för	  kompetens.	  Dels	  för	  att	  spelbolagen	  ofta	  har	  utländska	  ägare	  och	  därigenom	  har	  ett	  flertal	  divisioner	  
spridda	  över	  Asien,	  Europa	  och	  USA.	  
Dels	  för	  att	  det	  ligger	  i	  spelindustrins	  natur	  att	  de	  yrkesarbetande	  exempelvis	  arbetar	  ett	  år	  i	  London,	  ett	  år	  i	  
Stockholm,	  ett	  år	  i	  Malmö,	  ett	  år	  i	  Singapore	  osv.	  
Det	  är	  en	  rörlig	  bransch	  som	  erbjuder	  världen	  som	  arbetsfält.	  
	  

Nordisk	  spelindustri	  idag	  
	  
De	  nordiska	  länderna	  har	  under	  de	  senast	  tio	  åren	  klivit	  fram	  och	  befäst	  sin	  position	  som	  hemvist	  för	  en	  lokal	  och	  
livskraftig	  egenutvecklad	  spelindustri.	  

De	  svenska	  spelföretagen	  är	  en	  del	  av	  dess	  framgångssaga.	  Många	  av	  de	  stora	  svenska	  spelsuccéerna	  spelas	  i	  mer	  
än	  150	  länder	  världen	  över	  och	  med	  en	  publik	  på	  flera	  100	  miljoner	  spelare.	  
Under	  de	  senaste	  fem	  åren	  har	  Sverige	  mognat	  till	  ett	  spelutvecklingsland	  som	  både	  har	  kunskapen	  om	  hur	  man	  
skapar	  fantastiska	  spel	  men	  också	  den	  industriella	  kunskapen	  om	  distribution	  och	  de	  många	  lagar	  som	  styr	  
näringskedjan.	  
I	  spelutvecklarindex	  från	  2012	  (som	  tittar	  tillbaka	  på	  2010	  –	  2011)	  visar	  statistiken	  på	  en	  tillväxt	  på	  96	  procent,	  en	  
26-‐procentig	  ökning	  av	  antalet	  anställda	  och	  en	  vinstökning	  med	  över	  700	  procent.	  	  
	  
	  

500	  spelindustriföretag	  
	  
Norden	  är	  ett	  starkt	  fäste	  för	  spelindustrin	  med	  ca	  491	  företag	  i	  de	  4	  dominerande	  länderna	  och	  med	  ytterligare	  15	  
på	  Island.	  
(174	  företag	  i	  Sverige,	  92	  i	  Finland,	  73	  i	  Norge,	  152	  i	  Danmark,	  15	  Island).	  
Dessa	  506	  	  företag	  beräknas	  ha	  minst	  ett	  underleverantörs-‐företag	  kopplat	  till	  sig,	  oftast	  fler	  än	  så.	  Även	  inom	  
dessa	  finns	  samma	  behov	  av	  kompetens	  inom	  spelutveckling.	  
Efterfrågan	  är	  minst	  sagt	  enorm.	  Finlands	  spelindustri	  är	  den	  som	  växer	  starkast	  med	  en	  ökad	  affärsvolym	  på	  	  ca	  50	  
%	  under	  2012.	  De	  andra	  tre	  länderna	  ligger	  inte	  långt	  bakom	  med	  en	  tillväxt	  på	  25	  –	  40	  %.	  	  
Behovet	  av	  välutbildad	  och	  erfaren	  personal	  är	  därigenom	  skriande	  i	  alla	  länder.	  

	  

”Med	  så	  många	  framgångsrika	  spel	  under	  så	  många	  år	  tycker	  jag	  att	  det	  är	  bevisat	  
att	  DICE	  och	  Battlefield-‐serien	  har	  uppnått	  en	  särställning	  inte	  bara	  på	  den	  svenska	  
datorspelsmarknaden,	  utan	  även	  på	  den	  internationella.	  Deras	  storhet	  är	  så	  
omfattande	  att	  de	  inom	  kort	  kan	  få	  gravitation.”	  	  
	  
Ove	  Kaufeld	  /	  Shin-‐ken	  Media	  -‐	  juryordföranden	  2010	  Datorspelsgalan	  
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Östersjöområdet	  –	  en	  tillväxtregion	  
	  
Med	  Estland	  och	  Polen	  som	  ”nya”	  spelare	  på	  den	  globala	  spelindustrins	  arena	  så	  växer	  östersjöområdet	  till	  sig	  som	  
en	  viktig	  producent	  av	  spel.	  Estland	  har	  på	  bara	  några	  år	  blivit	  en	  ledande	  nation	  i	  Europa	  vad	  gäller	  spelutbildning,	  
inkubatorer,	  gameslabb	  och	  nybildade	  företag.	  Estland	  lockar	  också	  redan	  etablerade	  företag	  att	  skapa	  divisioner	  
och	  studios	  i	  ex	  Tallin-‐området.	  Europas	  första	  ”gaming	  accelerator”	  skapades	  2012.	  Detta	  är	  ett	  projekt	  som	  
knyter	  samman	  inkubatorer,	  riskkapital,	  nätverk,	  mentorer,	  entreprenörer,	  branschkunnande	  och	  utbildning.	  

	  
	  
/	  från	  hemsida:	  http://www.gamefounders.com/	  
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Uppgång	  och	  fall	  och	  pånyttfödelse	  -‐	  Serieentreprenörer	  och	  idealister	  
	  

	  	  	  	  	   	  

"Nyckeln	  till	  framgångsrik	  spelutveckling	  oavsett	  storlek	  på	  studion	  grundas	  i	  en	  
övertygelse	  och	  en	  passion	  för	  spel.	  	  
I	  en	  bransch	  som	  är	  i	  ständig	  utveckling	  och	  som	  ofta	  benämns	  som	  ”omogen”	  av	  
ren	  okunnighet,	  så	  måste	  man	  både	  personligen	  och	  som	  spelstudio	  vara	  beredd	  
på	  snabba	  förändringar	  och	  när	  man	  accepterat	  och	  omfamnat	  den	  charmen	  med	  
den	  här	  branschen	  blir	  man	  en	  överlevare.	  	  
Jag	  själv	  är	  ett	  levande	  exempel	  på	  det	  med	  nära	  20	  år	  i	  branschen	  och	  
fortfarande	  en	  passionerad	  spelare	  och	  utvecklare.	  "	  

Christofer	  Sundberg	  -‐	  Grundare	  &	  Executive	  Producer	  /	  Avalanche	  

	  

Spelindustrin	  är	  en	  industri	  som	  konstant	  utvecklas	  och	  förnyas	  med	  en	  mycket	  kraftfull	  tillväxt.	  De	  
senaste	  åren	  2010	  –	  2012	  saknar	  nog	  motstycke	  i	  branschens	  historia.	  
Detta	  till	  trots	  är	  det	  inte	  en	  stabil	  industri	  i	  den	  meningen	  att	  företag	  ständigt	  består	  och	  endast	  blir	  
starkare	  för	  vart	  år	  som	  går.	  
Spelbranschen	  har	  idag	  förvisso	  sina	  markanta	  och	  lätt	  identifierbara	  jättar	  i	  form	  av	  distributörer,	  
crossmedia	  bolag	  och	  några	  större	  spelbolag	  som	  äger	  alla	  led	  ifrån	  produktion	  till	  försäljning	  mot	  
slutkund.	  Men	  även	  dessa	  företag	  förvarar	  varandra,	  tappar	  mark	  och	  går	  under	  eller	  faller	  tillbaka	  i	  
glömska.	  	  
	  
Spelbranschen	  är	  ständigt	  i	  rörelse	  på	  gott	  och	  ont.	  	  
Ny	  teknik	  utvecklas,	  äldre	  teknik	  blir	  mer	  eller	  mindre	  obrukbar,	  nya	  strategier	  och	  distributionsformer	  
ser	  ständigt	  dagens	  ljus.	  En	  dag	  är	  det	  PC	  som	  råder,	  en	  annan	  är	  det	  konsoler	  som	  gäller,	  tredje	  är	  det	  
telefoner.	  
Med	  andra	  ord	  Nintendo	  ena	  dagen,	  Nokia	  den	  andra,	  för	  att	  båda	  kort	  därpå	  går	  ned	  för	  räkning	  inför	  
Apple	  eller	  Facebook.	  	  

Nya	  bolag	  och	  typer	  av	  bolag	  skapas	  hela	  tiden.	  Personal	  byter	  positioner	  och	  korsbefruktning	  sker	  
ständigt.	  De	  som	  stannar	  några	  år	  inom	  branschsfären	  får	  ofta	  unik	  kunskap	  om	  tillverkningsprocesser	  
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som	  inte	  återfinns	  utanför	  den	  egna	  gruppen	  och	  blir	  därför	  mycket	  attraktiva	  för	  seniora	  positioner	  och	  
headhuntas	  eller	  skapar	  egna	  bolag	  backade	  av	  riskkapital	  eller	  större	  mediegrupper.	  

	  
Kompetens	  –	  En	  ”råvara”	  

	  

	  
	  

”Vad	  det	  handlar	  om	  i	  vår	  bransch	  är	  att	  under	  lång	  tid	  tro	  på	  sin	  idé	  
och	  jobba	  hårt	  för	  att	  förverkliga	  den.	  Det	  finns	  ingen	  bransch	  som	  
har	  större	  berg	  och	  djupare	  dalar	  än	  vår,	  men	  det	  är	  också	  det	  som	  
lockar	  till	  sig	  världens	  mest	  kreativa	  människor.	  	  
Driv,	  kreativitet	  och	  en	  obotlig	  optimism	  är	  egenskaper	  alla	  svenska	  
spelföretag	  delar.”	  

Fredrik	  Wester	  –	  CEO	  -‐	  /President	  /	  Paradox	  Interactive	  

	  

Spelindustrin	  är	  en	  bransch	  som	  inte	  är	  i	  direkt	  beroende	  av	  råvaror	  eller	  naturresurser	  så	  som	  inom	  
klassisk	  basindustri.	  Inte	  heller	  bygger	  spelindustrins	  kommersiella	  möjligheter	  på	  mänskligt	  
grundläggande	  behov	  så	  som	  att	  äta,	  tak	  över	  huvudet	  eller	  praktiska	  behov	  som	  att	  tjäna	  pengar	  eller	  
förlytta	  sig,	  utan	  på	  att	  människan	  är	  en	  nyfiken	  och	  lekande	  varelse	  som	  älskar	  att	  interagera	  och	  
underhållas.	  Spelvärldens	  stora	  tillgång	  är	  därför	  den	  personliga	  kompetensen,	  erfarenheten	  och	  den	  
unika	  kunskapen	  om	  hur	  man	  gör	  spel	  och	  lockar	  till	  lek,	  förmågan	  att	  skapa	  produkter	  som	  bygger	  upp	  
ett	  behov	  som	  publiken	  mer	  eller	  mindre	  inte	  visste	  om	  att	  de	  hade	  innan	  de	  möte	  produkten.	  

Spelbranschen	  har	  dessutom	  en	  försvårande	  faktor	  i	  tiden	  och	  timing.	  
Ett	  spels	  framgång	  är	  helt	  beroende	  utav	  det	  publika	  mottagandet	  och	  timing.	  Att	  man	  arbetar	  med	  rätt	  
kompetens,	  rätt	  teknologi	  eller	  distribution	  betyder	  inte	  att	  man	  har	  en	  garanterad	  succé,	  tvärtom.	  

Det	  som	  gäller	  i	  en	  stund	  kan	  några	  månader	  senare	  vara	  ute	  och	  inte	  alls	  sälja.	  Det	  kan	  röra	  sig	  om	  
innehåll,	  karaktärer,	  tema,	  färg	  och	  form,	  det	  kan	  röra	  sig	  om	  spelarvyer	  som	  ”first	  person	  shooters”,	  
resurs	  och	  strategispel,	  pusselspel	  eller	  trender	  som	  ”stalk	  and	  sneak	  spel”.	  Publiken	  är	  oförutsägbar	  och	  
trenderna	  kommer	  sällan	  från	  det	  håll	  som	  förutspåtts.	  Det	  kan	  också	  vara	  så	  att	  tiden	  rinner	  ifrån	  
speltillverkaren.	  Visa	  av	  ds	  sk	  tripple	  A	  spelen	  tar	  upp	  mot	  4-‐5	  år	  att	  tillverka	  från	  första	  initiala	  grunden	  
lagts.	  På	  så	  lång	  tid	  kan	  hela	  branschen	  ha	  förändrats	  både	  tekniskt,	  distributionsmässigt	  och	  
innehållsmässigt.	  
	  
Med	  det	  som	  bakgrund	  är	  det	  lätt	  att	  förstå	  att	  spelbranschen	  betraktad	  inifrån	  kan	  te	  sig	  som	  en	  
malström	  ibland.	  Detta	  är	  samtidigt	  den	  inbyggda	  mekanik	  som	  gör	  spelbranschen	  så	  stark,	  rörlig	  och	  
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obändig	  i	  sin	  tillväxt.	  Med	  den	  viktigaste	  resursen	  i	  människorna	  och	  den	  samlade	  erfarenhet	  kompetens	  
som	  finns	  i	  branschen	  kan	  den	  gång	  på	  gång	  återuppfinna	  sig	  själv.	  	  
Spelbranschen	  föder	  varje	  år	  nya	  företag,	  nya	  konstellationer,	  nya	  stjärnor	  och	  nya	  bästsäljande	  
produkter	  just	  tack	  vare	  denna	  rörlighet.	  Det	  finns	  inte	  många	  som	  går	  arbetslösa	  i	  spelbranschen	  
eftersom	  underskottet	  på	  spelindustri-‐kunnig	  personal	  är	  konstant.	  

	  
Det	  är	  också	  en	  av	  anledningarna	  till	  att	  de	  områden	  som	  har	  spelindustrikluster	  alltid	  klarar	  sig	  bättre	  i	  
en	  kris	  än	  de	  där	  det	  endast	  finns	  enskilda	  bolag.	  I	  en	  kris	  eller	  i	  en	  förändringsperiod	  tycks	  spelklustren	  
endast	  omforma	  sig	  och	  personal	  går	  mellan	  bolagen	  och	  nya	  bildas,	  somliga	  dör,	  men	  de	  flesta	  sådana	  
situationer	  skapar	  en	  celldelning.	  Större	  företag	  så	  väl	  som	  mindre	  delas	  upp	  och	  nya	  bildas.	  Det	  är	  
ständig	  process	  som	  sakta	  men	  säkert	  skapar	  en	  trots	  allt	  stabil	  grund	  med	  ständig	  tillväxt.	  Ett	  exempel	  
är	  krisen	  2009	  då	  hela	  Stockholmsspelindustrin	  fick	  hårda	  smällar.	  Under	  en	  period	  gick	  nära	  400	  
personer	  arbetslösa.	  Dock	  tog	  det	  inte	  lång	  tid	  för	  än	  branschen	  åter	  stod	  på	  fötter	  och	  nya	  företag	  hade	  
bildats	  och	  äldre	  företag	  hade	  omgrupperat.	  Idag	  2012,	  bara	  tre	  år	  senare,	  är	  spelklustret	  i	  Stockholm	  
nästan	  den	  dubbla	  storleken	  mot	  2009.	  

En	  annan	  viktig	  faktor	  är	  att	  branschen	  alltid	  drivits	  framåt	  av	  eldsjälar	  och	  serieentreprenörer.	  	  
Det	  finns	  ett	  arv	  från	  USAs	  företagsvärld	  som	  går	  rakt	  igenom	  spelbranschen	  i	  väst.	  
Det	  man	  har	  tagit	  med	  sig	  från	  USA	  är	  att	  ”för	  varje	  smäll	  eller	  kris	  lär	  man	  sig	  något	  man	  har	  nytta	  av”.	  
Det	  är	  helt	  tillåtet	  att	  misslyckas	  så	  länge	  man	  gör	  det	  med	  full	  kraft	  och	  inte	  ger	  upp	  och	  visar	  att	  man	  
vill	  tillbaka.	  
Ingen	  skrattar	  åt	  ett	  misslyckande,	  tvärtom	  så	  finns	  det	  en	  stor	  kamratskap	  och	  hjälpsamhet	  i	  branschen	  
även	  mellan	  svurna	  konkurrenter..	  

Kanske	  kommer	  detta	  ifrån	  en	  medvetenhet	  om	  att	  idag	  är	  det	  vi	  som	  är	  segrare,	  imorgon	  någon	  annan.	  
Det	  gäller	  att	  hålla	  nätverket	  levande	  och	  vid	  god	  vigör	  och	  därigenom	  förvisa	  sig	  om	  att	  alltid	  ha	  en	  väg	  
att	  gå	  om,	  eller	  rättare	  sagt	  När	  sakernas	  natur	  förändras.	  

Det	  finns	  en	  hög	  medvetenhet	  inom	  branschen	  om	  att	  man	  är	  unika	  i	  sin	  kunskap	  
och	  ständigt	  kan	  ta	  sig	  vidare	  oavsett	  svårigheter.	  Spelindustrin	  drivs	  framåt	  av	  
eldsjälar	  som	  verkligen	  älskar	  spel,	  som	  drivs	  av	  upptäckarlusta,	  skaparglädje	  och	  
en	  vilja	  att	  berätta	  eller	  ge	  en	  upplevelse,	  att	  bryta	  barriärer	  och	  skapa	  
drömspelet	  och	  förändra	  spelvärlden	  för	  alltid.	  Det	  är	  vad	  man	  i	  Hollywood	  lite	  
slarvigt	  benämner	  som	  ”Fangirls	  and	  Fanboys”.	  Att	  skapa	  spel	  är	  för	  många	  inte	  
bara	  ett	  yrke	  utan	  ett	  sätt	  att	  förhålla	  sig	  till	  livet	  och	  framleva	  det	  med	  sina	  
gelikar.	  
/	  Michael	  Stenmark	  	  
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En	  industri	  på	  egna	  ben	  
	  

	  

Den	  svenska	  spelindustrin	  vill	  växa	  ännu	  mer	  men	  hålls	  tillbaka	  pga	  myndigheternas	  
stelbenthet	  och	  regler.”	  

Maria	  Eklöf	  -‐Project	  manager	  /	  Näringslivets	  Mediaservice	  
	  

	  

Till	  skillnad	  från	  Filmindustrin,	  har	  aldrig	  spelindustrin	  betecknats	  så	  som	  en	  del	  av	  en	  viktig	  kulturell	  
betingelse,	  ej	  heller	  som	  en	  verkningsfull	  industri	  med	  stor	  potential.	  
Det	  finns	  av	  hävd	  inga	  bidrag,	  statliga	  eller	  kommunala	  pengar	  eller	  insatser	  riktade	  mot	  att	  gynna	  och	  
främja	  spelindustrin.	  Det	  finns	  heller	  ingen	  nationell	  strategi	  eller	  policy	  runt	  denna	  industri	  från	  statligt	  
håll.	  
Det	  är	  en	  industri	  som	  vuxit	  fram	  av	  egen	  kraft	  och	  som	  idag	  står	  på	  egna	  ben	  och	  först	  nu	  börjar	  
myndigheterna	  vakna	  upp	  och	  inse	  att	  ett	  internationellt	  exportfenomen	  har	  uppstått	  under	  deras	  radar	  
och	  utvecklats	  i	  takt	  med	  att	  världens	  globaliserats.	  
Det	  är	  också	  en	  industri	  som	  har	  skapat	  sina	  egna	  branschorganisationer	  på	  nationella,	  nordiska	  och	  
internationella	  plan	  utan	  att	  egentligen	  samverka	  med	  myndigheter	  även	  på	  dessa	  fronter.	  

	  

	  
“Myndigheterna	  hatade	  oss.	  TV	  hatade	  oss.	  Medierna	  älskade	  att	  häckla	  oss,	  
kulturarbetarna	  föraktade	  oss	  och	  våra	  spel.	  
Vi	  stod	  själva	  och	  vi	  ville	  visa	  världen	  vad	  vi	  egentligen	  stod	  för.	  
Vi	  behövde	  därför	  aldrig	  ta	  hänsyn	  till	  att	  göra	  spel	  på	  svenska,	  enbart,	  så	  som	  ex	  
filmindustrin	  fångade	  i	  sitt	  bidragsberoende.	  
Vi	  fick	  inga	  bidrag,	  men	  å	  andra	  sidan	  kunde	  vi	  göra	  exakt	  de	  spel	  vi	  själva	  önskade	  
för	  en	  internationell	  marknad.	  Vi	  gick	  därför	  med	  vinst	  och	  vi	  kunde	  göra	  spel	  ofta,	  
till	  skillnad	  från	  filmindustrin	  där	  branschen	  hinner	  tyna	  bort	  mellan	  projekten.	  Detta	  
gjorde	  oss	  starka,	  kunniga	  och	  framförallt	  ekonomiskt	  självständiga.”	  
	  
/	  	  Jeff	  Hjelm	  /	  Spelveteran	  
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Det	  finns	  en	  låg	  tilltro	  till	  myndigheternas	  förmåga	  att	  förstå	  de	  behov	  som	  industrin	  har.	  	  

Myndigheterna	  har	  tvärtom	  ägnat	  mycket	  kraft	  åt	  att	  bekämpa	  spel,	  sprida	  fördommar,	  aktivt	  föra	  
kampanjer	  som	  på	  många	  sätt	  missgynnat	  industrin.	  

Nu	  då	  det	  finns	  ett	  ökat	  medvetande	  om	  att	  Sverige	  har	  en	  industri	  som	  blomstrar	  även	  i	  kriser	  och	  som	  
ständigt	  ökar	  tas	  mer	  och	  fler	  kontakter	  från	  den	  statliga	  sidan.	  	  
Men	  hoppet	  om	  att	  spelvärlden	  i	  Sverige	  skall	  få	  samma	  förutsättningar	  så	  som	  ex	  i	  England	  och	  
Frankrike	  eller	  Estland,	  är	  lågt.	  	  I	  Storbritannien	  har	  regering,	  skolväsende	  och	  spelindustri	  gjort	  
gemensam	  sak	  och	  tittar	  idag	  över	  hela	  utbildningsväsendet	  för	  att	  inrikta	  det	  mot	  att	  bättre	  anpassas	  
mot	  den	  digitala	  eran	  och	  den	  digitala	  underhållningsindustrin.	  Det	  finns	  ett	  uttalat	  mål	  som	  formulerats	  
av	  industrins	  frontman	  Ian	  Livingstone	  (i	  direktsammarbete	  med	  regeringen)	  om	  att	  Storbritannien	  inom	  
snart	  framtid	  skall	  vara	  världens	  ledande	  industrination	  gällande	  spelindustri.	  	  
Här	  ligger	  Sverige	  onekligen	  efter	  policymässigt	  och	  strategisk.	  
Det	  behövs	  en	  massiv	  insats	  för	  att	  skapa	  bättre	  utbildningsväsende	  och	  en	  mycket	  bredare	  industriell	  
kompetens.	  

	  

”Många	  tror	  att	  vi	  bara	  anställer	  programmerare	  och	  3D-‐modellerare,	  men	  i	  själva	  
verket	  är	  spelproduktion	  väldigt	  likt	  filmproduktion.	  Vi	  behöver	  ljudspecialister,	  
författare,	  kompositörer,	  marknadsanalytiker	  och	  en	  mängd	  olika	  specialister.	  40	  
procent	  av	  vår	  personal	  hämtar	  vi	  utanför	  Sverige.	  Idag	  jobbar	  26	  olika	  
nationaliteter	  på	  företaget.	  Vi	  måste	  helt	  enkelt	  vara	  mycket	  bättre	  än	  andra	  länder	  
för	  att	  kunna	  konkurrera.	  Annars	  har	  vi	  inte	  en	  chans.	  Ett	  nära	  samarbete	  med	  
skolan	  och	  med	  olika	  yrkesutbildningar	  är	  ett	  måste	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  få	  personal	  
med	  rätt	  kunskaper.	  Vi	  ställer	  upp	  med	  föreläsningar,	  portfoliogranskning	  och	  
genom	  att	  vara	  med	  vid	  utformandet	  av	  kursplaner.	  Utbildningens	  roll	  är	  central.”	  

David	  Polfeldt	  –	  CEO	  /	  	  Massive	  Entertainment.	  
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Globalt	  jättekliv	  för	  spelindustrin	  
	  
Året	  2012	  kommer	  att	  bli	  ihågkommen	  som	  året	  då	  spelindustrin	  exploderade	  och	  nästan	  fördubblade	  sin	  
marknadsandel	  från	  året	  innan.	  	  
Den	  lavinartade	  utvecklingen	  av	  de	  mobila	  plattformarna	  som	  startade	  med	  iPhone,	  har	  banat	  väg	  för	  en	  myriad	  av	  
efterföljare.	  Spelmarknaden	  har	  vuxit	  dels	  på	  grund	  av	  detta	  fenomen,	  som	  gjort	  att	  snart	  varannan	  människa	  har	  
en	  liten	  handdator	  i	  telefonstorlek,	  och	  dels	  på	  grund	  av	  Facebooks	  enorma	  spridning	  och	  framgång.	  

Dvs,	  spel	  har	  gått	  ifrån	  de	  unga	  pojkarnas	  datorer	  och	  dyra	  konsolspel	  framför	  TV	  apparater	  till	  enkla	  applikationer	  
som	  spelas	  av	  alla	  oavsett	  kön	  och	  ålder,	  över	  telefoner	  och	  över	  internet.	  
Spelmarknaden	  i	  väst	  världen	  tar	  ett	  kliv	  framåt	  och	  ökar	  marknadens	  affärsvolym	  med	  ca	  30	  %	  mellan	  2011	  och	  
2012.	  De	  olika	  branschorganisationerna	  förutspår	  en	  lika	  kraftfull	  utveckling	  inom	  den	  närmsta	  5	  åren.	  
Efterfrågan	  på	  utbildat	  yrkesfolk	  inom	  spel	  är	  så	  skriande	  att	  många	  av	  de	  ledande	  nationerna	  (med	  Storbritannien	  i	  
spets)	  har	  nationella	  strategier	  för	  att	  bereda	  väg	  inom	  skolväsende	  och	  utbildningssektor	  för	  att	  möta	  krav	  och	  för	  
att	  försäkra	  sig	  om	  sin	  nations	  plats	  inom	  denna	  mycket	  lukrativa	  industri	  på	  den	  globala	  scenen.	  
	  

Spelindustrikluster	  i	  Luleåregionen	  -‐	  Utmaningar	  och	  möjligheter	  
	  
Etablering	  av	  ett	  spelindustrikluster	  i	  Luleåregionen	  skulle	  medföra	  en	  hel	  mängd	  möjligheter	  och	  likaså	  
utmaningar.	  	  Den	  främsta	  möjligheten	  är	  att	  regionen	  skulle	  få	  ytterligare	  en	  ekonomisk	  muskel,	  ett	  lokomotiv	  som	  
skulle	  dra	  runt	  de	  kreativa	  näringarna	  och	  skapa	  nya	  resurser	  och	  jobb	  i	  hela	  regionen,	  bidra	  till	  inflyttning	  och	  
bibehållande	  av	  unga	  människor	  och	  en	  möjlighet	  för	  både	  unga	  kvinnor	  och	  män	  att	  finna	  en	  roll	  i	  en	  yrkeskategori	  
som	  idag	  helt	  lyser	  med	  sin	  frånvaro.	  
Spelindustrin	  skulle	  på	  ett	  sätt	  som	  få	  andra	  industrier	  kan,	  placera	  regionen	  i	  de	  ungas	  sinne	  och	  bygga	  en	  positiv	  
bild	  av	  Norrbotten.	  
	  

Möjligheter	  att	  stimulera	  inflyttning	  
	  
Spelindustrins	  blickar	  riktas	  nu	  mot	  Luleå	  i	  och	  med	  Facebooks	  etablering.	  	  
För	  spelindustrin,	  inte	  bara	  i	  Sverige	  utan	  i	  Europa,	  är	  det	  lockade	  att	  etablera	  divisioner	  av	  sina	  företag	  i	  Luleå	  får	  
att	  arbeta	  närmare	  den	  enskilt	  största	  speldistributören	  i	  världen,	  Facebook.	  
Norrbotten	  behöver	  därför	  yrkesmänniskor	  med	  en	  talang	  för	  att	  såväl	  skapa	  spel	  som	  företag.	  	  
Det	  behövs	  riskkapital	  och	  entreprenörer	  som	  kan	  ta	  spelindustrin,	  och	  framför	  allt	  den	  svenska	  spelbranschen,	  till	  
nästa	  nivå	  	  
Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  regionen	  lägger	  grund	  till	  ett	  första	  spelindustrikluster	  i	  Luleåregionen.	  
	  
Om	  det	  från	  näringsliv	  och	  politiskt	  håll	  förbereds	  så	  att	  grunden	  för	  en	  etablering	  av	  spelindustrin	  i	  Norrbotten	  kan	  
bli	  en	  verklighet	  med	  allt	  vad	  det	  innebär,	  så	  kommer	  det	  att	  utgöra	  en	  stark	  drivkraft	  för	  att	  stimulera	  inflyttning,	  
återinflyttning	  och	  de	  inhemska	  ungdomarnas	  vilja	  att	  stanna	  kvar	  och	  verka	  inom	  det	  egna	  länet.	  

Att	  arbeta	  inom	  spelindustrin	  är	  en	  dröm	  för	  många	  ungdomar	  av	  båda	  könen	  och	  det	  finns	  en	  hög	  medvetenhet	  
om	  att	  det	  idag	  krävs	  en	  gedigen	  utbildning	  för	  att	  ta	  sig	  in	  i	  detta	  yrkesfält.	  	  
Utbildning	  blir	  därför	  i	  sig	  en	  magnet	  för	  inflyttning	  och	  en	  morot	  för	  dem	  som	  redan	  bor	  i	  Norrbotten	  för	  att	  
stanna	  kvar	  i	  länet.	  
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Enbart	  en	  sektor	  inom	  utbildningsväsende	  ritat	  mot	  spel	  och	  upplevelseindustri	  skulle	  i	  sig	  självt	  kunna	  dra	  
studenter	  från	  hela	  landet.	  Exempel	  på	  det	  är	  spelutbildningen	  ”Game	  Maker”	  i	  Arvika	  som	  hade	  elever	  från	  
Malmö,	  Göteborg,	  Kalmar,	  Stockholm,	  Umeå,	  Sundsvall	  mm	  som	  bosatte	  sig	  i	  Arvika	  under	  det	  två	  år	  som	  
utbildningen	  pågick.	  Somliga	  blev	  kvar	  i	  kommunen.	  	  

Det	  som	  i	  Arvika	  helt	  saknades	  var	  dock	  en	  ambition	  och	  en	  strategi	  för	  att	  etablera	  spelföretag	  och	  få	  eleverna	  att	  
stanna	  kvar	  i	  kommunen	  och	  Värmland.	  Det	  ledde	  till	  att	  de	  flesta	  av	  eleverna	  lämnade	  Arvika	  efter	  studietidens	  
slut.	  

Gotland	  är	  ett	  annat	  exempel	  där	  man	  misslyckats	  på	  grund	  av	  att	  makthavarna	  inte	  tagit	  in	  helhetsbilden	  i	  

verksamhet	  och	  beslut.	  	  
	  Gotlands	  högskola	  har	  sedan	  10	  år	  tillbaka	  två	  utbildningar	  i	  spelproduktion.	  De	  håller	  hög	  kvalite.	  Det	  är	  många	  
tillresta	  studenter	  som	  går	  utbildningarna.	  Varje	  år	  lämnar	  20	  nyutbildade	  personer	  utbildningarna.	  Men	  det	  gör	  
inget	  avtryck	  på	  Gotland	  och	  Visby.	  Utan	  en	  industri	  som	  fångar	  upp	  dem	  så	  lämnar	  många	  ön	  efter	  avslutad	  
utbildning.	  Där	  Gotland	  skulle	  kunna	  haft	  en	  lysande	  spelindustri	  lyser	  företagen	  och	  de	  ekonomiska	  
landvinningarna	  med	  sin	  frånvaro.	  

”Det	  är	  rätt	  tragiskt	  att	  vi	  lyckas	  få	  hit	  studenter,	  men	  inte	  kan	  behålla	  dem.	  
Spelindustrin	  vore	  helt	  perfekt	  för	  ön!	  
I	  princip	  färdiga	  team	  kommer	  ut	  från	  skolan.	  Och	  det	  fina	  med	  att	  arbeta	  i	  en	  
digital	  värld	  är	  att	  den	  externa	  arbetskraft	  vi	  behöver	  inte	  måste	  flytta	  hit,	  
Om	  du	  inte	  har	  råd	  att	  köpa	  en	  lägenhet	  är	  det	  i	  princip	  kört.	  Vi	  är	  i	  behov	  av	  en	  
befolkningsökning	  och	  med	  större	  möjlighet	  till	  bostad	  hade	  vi	  fått	  behålla	  fler.”	  

Ulf	  Benjaminsson	  /	  programansvarig	  på	  Speldesign-‐	  och	  programmering	  
	  

Inflytning	  av	  högutbildad	  arbetskraft	  
	  
Om	  Luleå	  får	  en	  kritisk	  massa	  av	  spelföretag,	  givet	  att	  deras	  krav	  på	  citynära	  kontor	  och	  närhet	  i	  kommunikationer	  
till	  lokalt	  näringsliv	  och	  Facebook	  går	  att	  möta,	  så	  kommer	  staden	  med	  all	  säkerhet	  att	  växa	  eftersom	  dessa	  företag	  
kommer	  att	  kräva	  seniora	  chefer,	  projektledare	  och	  specialister	  som	  idag	  inte	  finns	  i	  länet	  och	  som	  inte	  kan	  komma	  
enbart	  ur	  lokala	  utbildningars	  verksamhet.	  Många	  av	  de	  kompetenser	  som	  krävs	  för	  att	  bygga	  upp	  spelföretag	  
måste	  initialt	  flytta	  in	  utifrån	  och	  kommer	  sålunda	  att	  bidra	  till	  en	  ökad	  inflyttning	  av	  en	  högutbildad	  och	  välbetald	  
yrkesgrupp.	  
	  
Genom	  att	  blicka	  på	  andra	  orters	  strategier	  (Lyon,	  Tallin,	  Nanjing)	  för	  att	  locka	  till	  sig	  och	  skapa	  ett	  kluster	  inom	  
spelindustrin	  så	  står	  det	  klart	  att	  en	  kritisk	  massa	  bör	  uppstå	  och	  initialt	  minst	  5	  spelföretag	  av	  olika	  storlek	  (dock	  
nämner	  många	  studier	  en	  rund	  siffra	  på	  10	  företag)	  för	  att	  det	  skall	  bli	  ett	  vitalt	  liv	  runt	  stadens/regionens	  
spelindustrikultur.	  	  Ett	  tiotal	  spelföretag	  med	  vind	  i	  seglen	  kan	  betyda	  100	  –	  300	  inflyttade	  under	  en	  5	  års	  period	  
(beroende	  på	  hur	  spelbranschen	  etablerar	  sig).	  Om	  sedan	  de	  industrier	  som	  står	  som	  underleverantörer	  till	  
spelbolagen	  också	  kräver	  specialkompetens	  som	  idag	  inte	  finns	  i	  Norrbotten	  så	  kan	  siffrorna	  dubblas.	  
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Spelindustrin	  och	  varumärken	  profilerar	  regionen	  
	  
Om	  det	  växer	  fram	  ett	  spelindustrikluster	  i	  Luleå	  regionen	  och	  i	  Norrbotten	  kommer	  dessa	  att	  medföra	  en	  positiv	  
mediabild	  som	  adderar	  till	  länets	  framgångssaga.	  

Spel	  skapar	  framgång,	  kapital,	  rubriker	  och	  sina	  egna	  hjältar	  (programmerare,	  speldesigners	  etc).	  	  
Spel	  attraherar	  press	  och	  media	  och	  drar	  till	  sig	  den	  globala	  världens	  uppmärksamhet.	  En	  framgångsrik	  spelindustri	  
blir	  lätt	  till	  en	  positiv	  saga	  och	  skänker	  sin	  region	  positiv	  PR	  och	  goodwill.	  

Spelindustrin	  är	  en	  särling	  även	  inom	  mediabranschen.	  	  
Spelföretag	  (till	  skillnad	  från	  mer	  traditionella	  företag	  så	  som	  SSAB,	  Eriksson,	  Bonniers,	  Alfa	  Laval	  etc	  )	  är	  ”stjärnor”	  
och	  dess	  anställda	  är	  idoler.	  Likt	  rock	  och	  popband.	  	  
Spelfans	  följer	  mycket	  noggrant	  deras	  umbärande,	  framgångar	  och	  utvecklingsarbeten	  i	  artiklar,	  bloggar,	  tweets	  
och	  över	  Facebook.	  
Exempelvis	  så	  har	  stockholmsbaserade	  Mojang	  en	  fabulös	  mediatäckningen	  världen	  över.	  	  Vart	  man	  än	  tittar	  sig	  om	  
skrivs	  det	  om	  Mojang.	  De	  är	  de	  stora	  hjältarna	  år	  2012.	  De	  figurera	  ständigt	  i	  alla	  möjliga	  mediesammanhang	  och	  är	  
ständigt	  föremål	  för	  aritklar	  och	  reportage	  i	  så	  väl	  finansvärlden	  som	  i	  de	  lättsamma	  underhållningsprogrammen.	  
Företagets	  grundare	  Markus	  Persson	  har	  929	  047	  twitter-‐followers	  (	  siffra	  från	  2012-‐10-‐07	  )	  och	  deras	  företags	  
tweet	  har	  227	  425	  twitter-‐followers.	  
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En	  event-‐kultur	  

Runt	  spelföretagskluster	  följer	  ofta	  events.	  Lokala	  events	  eller	  events	  där	  företagen	  reser	  till	  för	  att	  visa	  upp	  sig.	  
Event,	  framträdanden,	  prisvinnare,	  föreläsare	  (från	  företagen)	  och	  andra	  effekter	  av	  events	  adderar	  ytterligare	  till	  
den	  positiva	  effekt	  som	  spelföretag	  har	  i	  media.	  
	  
Med	  det	  som	  bakgrund	  kan	  man	  påstå	  att	  en	  ev	  etablering	  av	  ett	  spelindustrikluster	  i	  länet	  är	  en	  positiv	  
mediehändelse	  som	  profilera	  och	  bygger	  varumärket.	  
	  
Spelindustrin	  är	  en	  av	  de	  event-‐tätaste	  industrierna	  idag.	  
Den	  är	  född	  ur	  den	  nya	  tiden	  och	  är	  en	  av	  de	  drivande	  krafterna	  bakom	  det	  nya	  mediesamhället.	  
Spelshower,	  spelevent,	  affärsdrivande	  mässor,	  erfarenhetsutbyte,	  teknikmässor,	  rundabordssamtal,	  podcast,	  
bloggar,	  you	  tube	  filmer	  etc	  är	  de	  forum	  som	  spelvärlden	  profilerar	  sig	  genom.	  
För	  att	  ytterligare	  förstärka	  Norrbottens	  strävan	  och	  profil	  in	  i	  den	  digitala	  spel	  och	  underhållningsindustrin	  borde	  
målet	  vara	  att	  främja	  och	  stödja	  de	  krafter	  som	  vill	  skapa	  sådana	  events	  eftersom	  det	  skulle	  sprida	  ljus	  över	  och	  
skapa	  en	  positiv	  mediabild	  av	  Norrbotten.	  
Spelföretagen	  själva	  och	  dess	  personal	  värderar	  högt	  städer	  eller	  regioner	  som	  har	  en	  verklig	  eventkultur	  med	  
många	  event	  och	  gärna	  över	  cross-‐mediala	  intressesfärer	  så	  som	  fallet	  runt	  San	  Diego,	  San	  Jose,	  Sillicon	  Valley,	  LA.	  
	  

Regional	  medvind	  
	  
I	  och	  med	  Facebooks	  etablering	  I	  Luleå	  så	  ritas	  den	  digitala-‐mediakartan	  om.	  
Luleå	  med	  omnejd	  blir	  attraktivt	  för	  spelindustrin	  eftersom	  den	  snabbast	  växande	  grenen	  inom	  spel	  är	  de	  
Facebookanpassade	  och	  applikationsanpassade	  spelen.	  
Det	  finns	  en	  uttalad	  strategi	  från	  Luleå	  Näringsliv	  och	  en	  förankring	  inom	  den	  politiska	  ledningen	  för	  att	  driva	  på	  en	  
utveckling	  i	  Facebooks	  kölvatten,	  där	  det	  aktivt	  bereds	  väg	  för	  spelföretag	  som	  i	  första	  hand	  arbetar	  mot	  Facebook.	  
	  
Styrelsen	  för	  LLNAB	  har	  i	  sin	  verksamhetsplan	  daterad	  hösten	  2012,	  bestämt	  att	  Spel	  är	  ett	  strategiskt	  
satsningsområde.	  
	  
Det	  finns	  redan	  en	  uttalad	  behovsbild	  för	  spelindustrin,	  samarbeten	  eller	  den	  enskilda	  kompetens	  som	  den	  för	  med	  
sig,	  bland	  lokala	  aktörer	  inom	  kommunikations	  bolag	  och	  programvaruhus	  i	  Luleå,	  Piteå	  och	  Boden	  som	  alla	  ställer	  
sig	  positiva	  i	  att	  använda	  spel	  och	  upplevelse	  media	  i	  sin	  yrkesverksamhet.	  
Sedan	  våren	  2012	  förs	  fördjupade	  och	  långsiktiga	  samtal	  med	  de	  största	  och	  de	  mest	  framgångsrika	  spelföretagen	  i	  
Sverige	  och	  Norden	  (Sverige,	  Finland,	  Norge	  i	  första	  hand).	  
Filmindustrin	  i	  Norrbotten	  har	  också	  de	  en	  uttalad	  behovsbild	  av	  digitala	  visualiseringar	  (digital	  2D	  och	  3D	  grafik).	  
Den	  starka	  utvecklingen	  inom	  crossmedia	  området	  gör	  att	  internationell	  film	  redan	  idag	  mer	  eller	  mindre	  alltid	  
åtföljs	  av	  ett	  spelprojekt	  i	  någon	  form.	  Idag	  är	  intresset	  runt	  denna	  genre	  i	  Norrbotten	  stort	  och	  möjligheterna	  att	  
genomföra	  sådana	  projekt	  obefintliga	  eftersom	  det	  inte	  finns	  lokalt	  förankrade	  kompetenser.	  
	  
Den	  yrkeskunskap	  som	  kommer	  med	  ett	  spelindustrikluster	  är	  attraktiv	  för	  regionalt	  förankrade	  företag	  som	  LKAB	  
och	  liknande	  industriföretag	  från	  den	  traditionella	  basindustrin,	  då	  de	  behöver	  visualisera	  sin	  verksamhet.	  På	  den	  
fronten	  är	  möjligheterna	  gränslösa	  för	  den	  som	  har	  rätt	  kompetens	  eftersom	  just	  visualisering	  av	  industriprojekt	  
och	  verksamhet	  går	  hand	  i	  hand	  med	  3D	  och	  2D	  grafik	  och	  spelprogrammering	  och	  det	  grafiska	  formspråk	  som	  
följer	  med	  spelindustriella	  processer.	  
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En	  dörröppnare	  och	  bro	  till	  den	  internationella	  världen	  
	  
Svensk	  spelindustri,	  till	  skillnad	  från	  filmindustri	  och	  bokförlagen,	  arbetar	  oftast	  direkt	  mot	  den	  engelska	  och	  
därigenom	  globala	  marknaden.	  	  
Svenska	  spel	  köps	  och	  spelas	  därigenom	  på	  ett	  globalt	  plan.	  Många	  av	  världens	  stora	  spelsuccéer	  är	  utvecklade	  av	  
svenska	  bolag	  och	  bygger	  hela	  tiden	  på	  det	  svenska	  varumärket	  och	  Sveriges	  goda	  rykte	  som	  spelproducerande	  
nation.	  Detta	  innebära	  att	  många	  svenska	  spelföretag	  jobbar	  direkt	  mot	  de	  stora	  mediabolagen	  i	  Hollywood	  så	  som	  
Disney,	  Universal,	  Warner	  Brothers,	  Sony	  etc.	  Direkta	  band	  och	  avtal	  finna	  också	  med	  de	  stora	  internationella	  
spelindustrihusen	  så	  som	  Atari,	  EA,	  UBISOFT,	  Vivendi	  /	  Activision	  etc.	  Många	  svenska	  spelbolag	  jobbar	  direkt	  med	  
hårdvarutillverkare	  så	  som	  Microsoft	  (X-‐box),	  Sony,	  	  Nintendo	  och	  Apple.	  Denna	  värld	  av	  internationella	  affärer	  och	  
transmediaprodukter	  sätter	  Sverige	  på	  kartan	  och	  skapar	  möjligheter	  som	  än	  så	  länge	  har	  förbehållits	  den	  egna	  
industrin	  i	  Sverige.	  Det	  finns	  dock	  en	  strömning	  inom	  spel	  och	  film-‐industri	  som	  talar	  om	  att	  Sverige	  bör	  ta	  tillfället	  
och	  de	  redan	  upparbetade	  kanalerna	  och	  rikta	  in	  sig	  även	  med	  film,	  TV,	  böcker	  och	  spel	  runt	  transmedia	  
produktioner.	  
Spel	  bygger	  varumärket	  Sverige	  på	  den	  stora	  globala	  mediamarknaden.	  
Effekterna	  av	  att	  Luleå	  skulle	  etablera	  sitt	  eget	  spelkluster	  vore	  just	  dessa	  kanaler	  och	  de	  många	  positiva	  bieffekter	  
som	  de	  har.	  

	  

	  

	  	  	  

”Att	  jobba	  med	  spelutveckling	  är	  för	  mig	  så	  mycket	  mer	  än	  
ett	  jobb	  eller.	  Det	  är	  ett	  kall	  och	  en	  del	  av	  ens	  identitet,	  man	  
lägger	  ner	  sin	  själ	  och	  lever	  i	  varje	  projekt	  man	  tar	  sig	  an.	  
Det	  kräver	  mycket	  av	  en,	  men	  det	  ger	  så	  otroligt	  mycket	  mer	  
tillbaka	  när	  man	  ser	  någon	  spela	  och	  ha	  roligt	  med	  det	  man	  
varit	  med	  att	  skapa”	  

Mårten	  Stormdal	  /	  Lead	  designer	  -‐	  Fatshark	  	  
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Kompetens	  och	  arbetskraft,	  en	  grund	  för	  tillväxt	  
	  
Datorspelsindustrin	  är	  en	  industri	  starkt	  präglad	  av	  relationen	  mellan	  distributionsflöden,	  spjutspetsteknologi,	  
teknisk	  kompetens,	  konstnärligt	  skapande	  och	  vinstkrav	  

Mångårig	  erfarenhet	  och/eller	  väl	  utbildad	  specialinriktad	  kompetens	  och	  specialistkunskaper	  är	  grunden	  för	  
nyrekryteringen	  inom	  spelindustrin	  av	  idag.	  

Spelindustrin	  är	  ett	  exempel	  på	  en	  industri	  som	  växt	  fram	  ur	  en	  kultur	  präglat	  av	  lekfullt	  användande	  av	  datorer	  
som	  under	  loppet	  av	  en	  30	  års	  period	  utvecklats	  till	  global	  storindustri.	  	  

Datorspelsutvecklarna	  verkar	  i	  framkanten	  av	  teknisk	  kompetens	  och	  mediabranschens	  senaste	  landvinningar.	  
Mycket	  av	  dagens	  högpresterande	  datorhårdvara	  utvecklas	  just	  för	  att	  möjliggöra	  olika	  typer	  av	  underhållning	  som	  
datorspel.	  Detta	  har	  skapat	  en	  teknisk	  elit	  av	  medarbetare	  som	  formar	  och	  utvecklar	  en	  produkt	  under	  mycket	  
speciella	  förhållanden.	  Detta	  är	  grunden	  för	  den	  helt	  unika	  kultur	  som	  spelbranschen	  utgörs	  av.	  

	  

Marknadens	  efterfrågan	  
	  
Marknaden	  för	  slutprodukten	  från	  spelindustrin	  verkar	  inte	  avta.	  Spel	  har	  det	  gemensamt	  med	  film	  att	  publiken	  
ständigt	  vill	  ha	  nya	  filmer	  och	  spel.	  Det	  finns	  ett	  i	  princip	  oavbrutet	  behov	  av	  spel.	  Det	  är	  en	  ändlös	  efterfrågan	  som	  
skapar	  jobb	  och	  ständigt	  pressar	  utveckling	  och	  teknologi	  framåt.	  
Spelindustrin	  upplever	  en	  ständig	  efterfrågan.	  
Spelbranschen	  är	  ur	  ett	  europeiskt	  perspektiv,	  identifierat	  som	  en	  central	  aktör	  i	  den	  framtida	  ekonomin.	  
	  
	  (http://ec.europa.eu/culture/news/creative-‐europe_en.htm).	  	  
	  

Efterfrågan	  i	  Norden	  
	  
Norden	  är	  ett	  starkt	  fäste	  för	  spelindustrin	  med	  ca	  491	  företag	  i	  de	  4	  dominerande	  länderna	  	  
(174	  företag	  i	  Sverige,	  92	  i	  Finland,	  73	  i	  Norge	  och	  152	  i	  Danmark).	  
Dessa	  491	  företag	  har	  minst	  ett	  underleverantörs-‐företag	  kopplat	  till	  sig,	  oftast	  fler	  än	  så.	  Även	  inom	  dessa	  finns	  
samma	  behov	  av	  kompetens	  inom	  spelutveckling.	  
Finlands	  spelindustri	  är	  den	  som	  växer	  starkast	  med	  en	  ökad	  affärsvolym	  på	  	  ca	  50	  %	  under	  2012.	  De	  andra	  tre	  
länderna	  ligger	  inte	  långt	  bakom	  med	  en	  tillväxt	  på	  25	  –	  40	  %.	  	  
Behovet	  av	  välutbildad	  och	  erfaren	  personal	  är	  därigenom	  skriande	  i	  alla	  länder	  då	  nordens	  spelindustri	  växer	  i	  takt	  
med	  det	  globala	  behovet	  av	  spel	  och	  underhållning.	  
	  
Internationell	  efterfrågan	  
	  
Året	  2012	  kommer	  att	  bli	  ihågkommen	  som	  året	  då	  spelindustrin	  exploderade	  och	  nästan	  fördubblade	  sin	  
marknadsandel	  från	  året	  innan.	  	  Den	  lavinartade	  utvecklingen	  av	  de	  mobila	  plattformarna	  som	  startade	  med	  
iPhone,	  har	  banat	  väg	  för	  en	  myriad	  av	  efterföljare.	  Spelmarknaden	  har	  vuxit	  dels	  på	  grund	  av	  detta	  fenomen,	  som	  
gjort	  att	  snart	  varannan	  människa	  har	  en	  liten	  handdator	  i	  telefonstorlek,	  och	  dels	  på	  grund	  av	  Facebooks	  enorma	  
spridning	  och	  framgång.	  
Spel	  har	  gått	  ifrån	  pojkrummens	  datorer	  och	  dyra	  konsolspel	  framför	  TV	  apparater	  till	  enkla	  applikationer	  som	  
spelas	  över	  telefoner	  och	  över	  internet.	  Spelmarknaden	  i	  väst	  världen	  tar	  ett	  kliv	  framåt	  och	  ökar	  marknadens	  
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affärsvolym	  med	  ca	  30	  %	  mellan	  2011	  och	  2012.	  De	  olika	  branschorganisationerna	  förutspår	  en	  lika	  kraftfull	  
utveckling	  inom	  den	  närmsta	  5	  åren.	  Efterfrågan	  på	  utbildat	  yrkesfolk	  inom	  spel	  är	  så	  skriande	  att	  många	  av	  de	  
ledande	  nationerna	  (med	  Storbritannien	  i	  spets)	  har	  nationella	  strategier	  för	  att	  bereda	  väg	  inom	  skolväsende	  och	  
utbildningssektor	  för	  att	  möta	  krav	  och	  för	  att	  försäkra	  sig	  om	  si	  n	  nations	  plats	  inom	  denna	  mycket	  lukrativa	  
industri	  på	  den	  globala	  scenen.	  	  
	  

Faktorer	  som	  kan	  påverka	  efterfrågan	  
	  
Spelbranschen	  är	  en	  rörlig	  bransch.	  Den	  förändras	  ständigt.	  Det	  är	  därför	  svårt	  att	  ge	  en	  mer	  exakt	  bild	  av	  hur	  den	  
framtida	  utvecklingen	  kommer	  att	  ta	  sig	  ut.	  Konjunkturen	  kan	  påverka	  kortsiktigt	  men	  på	  lång	  sikt	  är	  trenden	  tydlig	  
vad	  gäller	  behov	  av	  denna	  typ	  av	  kompetens.	  Detta	  kommer	  bland	  annat	  av	  den	  kraftiga	  expansionen	  av	  
internetbaserade	  spel,	  mobilapp-‐baserade	  spel	  etc.	  Med	  en	  stor	  potentiell	  kundkrets	  så	  kommer	  behovet	  av	  spel	  
och	  innehåll	  finnas	  inom	  överskådlig	  tid.	  
	  

Spelindustrikluster	  –	  Regionalpolitisk	  och	  kulturell	  aspekt	  
	  
En	  av	  de	  viktigaste	  aspekterna	  ur	  en	  regional	  vy	  är	  att	  spel	  idag	  är	  en	  kulturell	  uttrycksform	  som	  kan	  få	  ungdomar	  
att	  stanna	  kvar	  i	  länet	  och	  bidra	  till	  dess	  tillväxt.	  Spelindustrin	  erbjuder	  yrken	  som	  idag	  inte	  existerar	  i	  regionen	  och	  
som	  är	  tillgängliga	  för	  båda	  könen	  och	  som	  med	  internet	  och	  trådlösa	  anslutningar	  kan	  utföras	  vart	  som	  helst	  i	  
länet.	  

	  Spel	  har	  den	  likheten	  med	  film	  att	  det	  är	  svårt	  att	  på	  egen	  hand	  och	  utan	  utbildning	  skapa	  ett	  spel.	  Spel	  kräver	  
yrkeskompetens	  och	  samverkan	  mellan	  flera	  parter.	  	  
Ett	  Norrbotten	  utan	  egen	  kompetens	  och	  egen	  spelindustri	  kommer	  vara	  en	  utarmad	  region	  inom	  fältet	  
spelbransch	  	  där	  ungdomar	  lämnar	  för	  Malmö,	  Stockholm,	  Tallin,	  London,	  Lyon	  och	  Köpenhamn.	  Spel	  räknas	  till	  de	  
uttrycksformer	  och	  yrken	  som	  flest	  ungdomar	  drömmer	  om	  att	  arbeta	  med.	  Den	  attraherar	  idag	  enligt	  utbildningen	  
Game	  Assembly	  i	  Malmö	  lika	  många	  	  sökande	  av	  båda	  könen	  (http://www.gameassembly.com/).	  
Utbildningen	  i	  Luleå	  är	  sålunda	  en	  utbildning	  som	  starkt	  kan	  bidra	  till	  att	  stärka	  och	  främja	  den	  regionala	  strävan	  
efter	  en	  stark	  kreativ	  näring	  och	  att	  bibehålla	  de	  lokala	  förmågorna	  och	  utveckla	  deras	  kompetens	  till	  en	  
yrkesanpassad	  nivå.	  
	  

Facebook	  och	  Luleåregionen	  
	  
Det	  tål	  att	  betona	  igen,	  att	  Facebook	  är	  inte	  bara	  världens	  största	  sociala	  nätverk.	  Det	  är	  också	  världens	  största	  
enskilda	  plattform	  för	  distribution	  av	  appar	  och	  spel.	  Därför	  väger	  Facebooks	  etablering	  i	  Luleå	  tungt.	  
Facebooks	  serverhalls	  anläggning	  är	  ett	  helt	  unikt	  projekt	  i	  sitt	  slag.	  
Serverhallen	  i	  Luleå	  är	  jämförelsevis	  den	  största	  i	  Europa	  och	  Facebooks	  närvaro	  i	  Luleå	  märks	  redan	  av	  i	  det	  dagliga	  
arbetet	  på	  universitetet,	  inkubatorer,	  Aurorum	  Science	  Park	  och	  det	  lokala	  och	  regionala	  näringslivet.	  Det	  finns	  ett	  
flertal	  startupp	  projekt	  som	  siktar	  mot	  att	  etablera	  en	  lokal	  spelindustri	  och	  upplevelseindustri	  direkt	  kopplad	  till	  
Facebook.	  Allt	  det	  sammantaget	  gör	  situationen	  unik,	  inte	  bara	  för	  Sverige	  utan	  för	  hela	  Europa.	  
Närheten	  till	  Facebook	  med	  allt	  vad	  det	  innebär	  i	  direkt	  kontakt	  med	  världens	  enskilt	  största	  speldistributör	  är	  unik	  
för	  Luleå.	  Detta	  gör	  läget	  inte	  enbart	  unikt	  i	  Sverige	  utan	  i	  Europa.	  Facebook	  har	  endast	  sådan	  närvaro	  på	  två	  
platser	  till	  i	  världen	  och	  det	  är	  i	  USA.	  Med	  mer	  eller	  mindre	  hela	  industrin	  inriktad	  mot	  Facebook	  som	  den	  
dominanta	  plattformen	  för	  spel	  och	  marknadsföring,	  så	  kan	  Luleås	  unika	  position	  erbjuda	  en	  avgörande	  skillnad	  
mot	  alla	  andra	  städer	  och	  kluster	  runt	  om	  i	  Sverige	  och	  Europa.	  
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Spelindustrins	  kluster	  
	  
Allt	  sedan	  spelindustrins	  första	  staplande	  steg	  har	  det	  vi	  idag	  kallar	  för	  ”kluster”	  förekommit	  och	  varit	  en	  del	  av	  de	  
förutsättningar	  som	  formar	  spelens	  historia.	  	  
I	  USA	  formades	  klusters	  mer	  eller	  mindre	  spontant	  runt	  ex	  	  San	  Jose	  /	  Sillicon	  Valley	  /	  San	  Fransico,	  San	  Diego	  och	  
Los	  Angeles	  tidigt	  i	  datorspelens	  historia.	  Nu	  har	  nya	  kluster	  bildats	  bla	  i	  Austin	  /	  Texas	  i	  ett	  led	  runt	  en	  medveten	  
politisk	  strategi.	  
Det	  legendariska	  spelklustren	  som	  funnits	  i	  Tokyoområdet	  har	  idag	  fått	  stark	  konkurrens	  på	  sin	  hemmaarena	  i	  
Asien	  från	  Korea	  och	  på	  senare	  år	  Kinas	  stora	  spelkluster	  som	  växer	  snabbast	  ur	  ett	  globalt	  perspektiv.	  	  
I	  Europa	  är	  Londonområdet	  ett	  av	  de	  viktigaste	  klustren,	  Lyon	  har	  också	  klivit	  framåt	  och	  blivit	  ett	  av	  de	  mer	  
tongivande	  klustren	  i	  världen.	  Enbart	  i	  närområdet	  till	  Lyon	  har	  650	  bolag,	  inklusive	  världens	  nummer	  ett	  och	  två	  i	  
förlagsbranschen,	  Electronic	  Arts	  och	  Atari	  (huvudkontor)	  23	  forskningslaboratorier,	  28	  utbildningsprogram	  i	  
rörande	  digital	  bild	  /	  art	  /	  3D	  och	  animation.	  

Estland	  har	  precis	  skapat	  sitt	  första	  stora	  spelkluster	  och	  är	  på	  väg	  att	  få	  en	  ledande	  roll	  i	  Östersjöområdet	  och	  i	  
Europa.	  Till	  sitt	  första	  gamelabb	  har	  Estland	  attraherat	  ca	  140	  företag,	  200	  mentorer,	  lärare	  och	  veteraner	  från	  
Europas	  och	  USAs	  spelindustri.	  
I	  Sverige	  är	  det	  ofrånkomligt	  att	  Stockholm	  och	  i	  synnerhet	  Södermalm	  är	  det	  ledande	  klustret	  inom	  spelindustrin.	  

Spelindustrins	  kluster	  påminner	  i	  viss	  mån	  om	  de	  mer	  traditionella	  industriernas	  kluster	  då	  det	  gäller	  behov	  av	  
närhet	  till	  underleverantörer	  och	  specialtjänster	  men	  skiljer	  sig	  också	  avsevärt	  då	  det	  kommer	  till	  samarbete	  och	  
marknad	  för	  slutanvändare	  då	  få	  spelbolag	  sammarbetar	  om	  själva	  produkten	  och	  distribution.	  Däremot	  finns	  det	  
ett	  ständigt	  levande	  flöde	  av	  information	  och	  erfarenhet	  och	  ofta	  en	  atmosfär	  av	  hjälpsamhet	  där	  man	  gärna	  är	  
dörröppnare	  för	  varandra.	  Resonemanget	  lyder:	  	  	  

”Det	  som	  är	  bra	  för	  spelmarknaden	  är	  bra	  för	  det	  egna	  företaget”.	  	  

Alla	  är	  intresserade	  av	  att	  se	  en	  konstant	  tillväxt	  och	  expansion	  av	  marknad,	  distributionskanaler	  och	  ny	  teknologi.	  
Konkurrensen	  är	  stenhård	  men	  företagen	  är	  införstådda	  med	  att	  tillväxt	  är	  av	  godo	  för	  alla	  parter.	  

	  

Betydelsen	  av	  kluster	  
	  
Förekomsten	  av	  sk	  ”Kluster”	  illustrerar	  varför	  ”plats”	  fortfarande	  har	  en	  signifikativ	  betydelse	  i	  den	  globala	  
ekonomin.	  Företag	  trivs	  på	  vissa	  platser	  eftersom	  deras	  nätverk	  av	  lokala	  anslutningar	  till	  en	  speciellt	  utbildad	  lokal	  
arbetskraft	  och	  tillgången	  på	  starka	  lokala	  leverantörer	  intill	  varandra	  skapar	  affärsnytta	  som	  inte	  lätt	  kan	  imiterad	  
eller	  konkurreras	  bort	  av	  billiga	  konkurrenter.	  

Vikten	  av	  ”klustring”	  verkar	  vara	  en	  paradox	  i	  en	  ålder	  där	  internet	  råder	  och	  den	  globala	  världen	  har	  flyttat	  in	  i	  
varje	  hem	  och	  via	  telefoner	  och	  läsplattor.	  Medan	  många	  människor	  har	  antagit	  att	  framväxten	  av	  den	  globala	  
ekonomin	  på	  något	  sätt	  har	  minskat	  eller	  vänt	  vikten	  av	  plats	  så	  visar	  noggranna	  studier	  på	  att	  det	  omvända	  är	  
sant.	  
Harvard	  Business	  School´s	  	  Michael	  Porter	  dokumenterat	  att	  kluster	  skapar	  och	  upprätthåller	  konkurrensfördelar.	  	  
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Effekten	  av	  kluster	  märks	  framförallt	  hos	  grupper	  av	  mycket	  konkurrenskraftiga	  företag	  i	  en	  mängd	  olika	  branscher	  
i	  varje	  utvecklat	  land.	  

Även	  om	  det	  totala	  antalet	  arbetstillfällen	  i	  somliga	  av	  de	  klustrande	  industrierna	  i	  en	  region	  stundtals	  inte	  
representerar	  majoriteten	  av	  regionens	  sysselsättning/arbetsplatser	  så	  	  vägs	  det	  upp	  av	  att	  dessa	  branscher	  är	  
ekonomiska	  motorer	  i	  resten	  av	  ekonomin.	  	  	  
Spelindustrin	  är	  ett	  utmärkt	  exempel	  på	  detta	  där	  ex	  några	  hundratals	  individer	  i	  Stockholms	  spelindustrikluster	  
står	  en	  omsättning	  på	  miljardskalan.	  

Lokalbefolkning,	  vetenskapsmän	  och	  uppfinnare,	  communitys,	  institut	  som	  regeringen,	  kommun	  och	  landsting,	  
utbildningsväsende	  etc	  	  stöder	  ofta	  direkt	  klustret	  och	  påverkar	  och	  bidrar	  till	  att	  ett	  brett	  spektrum	  av	  
industrigrupper	  	  ofta	  kan	  växa	  sig	  starka	  just	  på	  grund	  av	  att	  de	  befinner	  sig	  på	  en	  specifik	  plats.	  

En	  viktig	  effekt	  av	  kluster	  är	  att	  efter	  att	  en	  etablering	  förstärker	  de	  sig	  själva	  genom	  att	  locka	  till	  sig	  
kompletterande	  verksamheter	  i	  olika	  stadier	  inom	  leveranskedjan.	  Dessutom	  skapar	  de	  en	  pool	  av	  specialiserad	  
arbetskraft	  som	  kommer	  av	  en	  sk	  ”spillover-‐effekt”	  av	  ”know-‐how”	  mellan	  företag.	  

Företag	  inom	  ett	  kluster	  uppvisar	  starka	  inter-‐relationer.	  Flödet	  av	  varor	  och	  tjänster	  
mellan	  geografiskt	  samlade	  och	  koncentrerade	  industrier	  i	  ett	  kluster	  är	  starkare	  än	  flödet	  
kopplat	  till	  de	  företag	  som	  ligger	  utanför	  kluster-‐ekonomin.	  Ett	  bransch-‐kluster	  skiljer	  sig	  från	  den	  klassiska	  
definitionen	  av	  branscher	  eftersom	  att	  den	  representerar	  hela	  värdekedjan	  för	  en	  bred	  definierad	  industri.	  

	  

Erfarenhetsutbyte	  inom	  spelindustri	  kluster	  
	  

”Spelföretag	  inom	  ett	  spelkluster	  stärker	  varandra	  och	  garanterar	  den	  
lokala	  industrins	  fortlevnad.	  Ett	  enskilt	  företag	  kan	  möta	  sitt	  öde	  i	  en	  tid	  av	  
motgångar.	  	  Ett	  spelkluster	  däremot,	  har	  rörligheten	  och	  förmågan	  att	  se	  
möjligheter,	  nya	  affärer	  och	  sammarbeten	  och	  kan	  gå	  stärkt	  ur	  en	  tid	  av	  
kris.”	  	  
Tom	  Olsson	  –	  Producent	  (–	  Serieentrepenör)	  /	  Octocorp	  /	  Mad	  Crew	  

Spelindustrin	  som	  i	  slutänden	  består	  av	  produktproducerande	  företag	  har	  ofta	  inte	  samarbeten	  mellan	  de	  olika	  
slutproduktsföretagen.	  Det	  finns	  alltså	  inga	  egentliga	  samarbeten	  mellan	  dessa	  företag.	  Ändå	  så	  lönar	  sig	  
klusterformen	  för	  spelindustrin.	  
Kedjan	  som	  leder	  från	  underleverantörer	  till	  slut	  producenter	  skapar	  också	  stödtjänster	  och	  specialiserad	  
infrastruktur	  som	  inte	  kan	  frodas	  utanför	  klustret.	  	  Genom	  att	  placera	  näratill	  varandra,	  företag	  har	  möjlighet	  att	  få	  
information,	  kommunicera	  och	  dela	  ingångar	  på	  marknader,	  företag	  och	  partners.	  Erfarenhetsutbytet	  som	  sker	  på	  
mötesplatser,	  caféer,	  lunch	  och	  middagar,	  fester,	  event	  och	  sammankomster	  mellan	  yrkesfolk	  med	  liknande	  
problem	  och	  utmaningar	  i	  jobb	  och	  vardag	  skapar	  ett	  kunnande	  och	  ett	  självförtroende.	  

Den	  stimulerar	  och	  möjliggör	  nya	  företag	  genom	  "spin	  off"	  företag	  som	  möter	  lägre	  inträdeshinder	  än	  i	  andra	  orter	  
-‐	  vilket	  i	  sin	  tur	  skapar	  en	  positiv	  återkoppling	  genom	  mer	  konkurrens,	  innovation,	  och	  så	  vidare.	  
Klustring	  underlättar	  genom	  erfarenhetsutbytet	  samarbete	  för	  att	  övervinna	  gemensamma	  problem	  och	  hinder.	  
Detta	  erfarenhetsflöde	  sker	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  det	  skapar	  en	  "kollektiv"	  fördel	  som	  annars	  inte	  skulle	  kunna	  
uppnås	  om	  företag	  och	  personal	  stod	  ensamma.	  	  
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Regionala	  effekter	  av	  kluster	  
	  
Det	  finns	  en	  tydlig	  vilja	  inom	  många	  industrier	  att	  klustra	  sig	  eftersom	  klustren	  skapar	  så	  många	  positiva	  bieffekter	  
och	  synergier.	  
Samma	  förhållanden	  råder	  runt	  spelindustrins	  kluster.	  	  

Malmöområdet	  i	  Sverige	  är	  ett	  exempel	  på	  hur	  ett	  regionalt	  kluster	  kan	  påverka	  och	  bli	  en	  viktig	  del	  av	  den	  
regionala	  utveklingen.	  	  
Runt	  Malmö	  och	  Media	  Evolution	  i	  västra	  hamnen,	  samlas	  högskola,	  inkubatorer	  (MINC	  )	  och	  specialinriktad	  
spelutbildning	  (Game	  Assembly).	  Effekten	  och	  kraften	  i	  att	  föra	  samman	  kompetens,	  utbildning	  och	  företag	  inom	  
detta	  område	  attraherar	  nu	  de	  stora	  spelbolagen	  i	  området	  och	  King.com	  (Sveriges	  nya	  speljätte)	  och	  Malmös	  
flaggskepp	  ”Massive	  Entertainment”	  har	  flyttar	  båda	  in	  i	  området	  och	  i	  och	  med	  det	  höjer	  de	  värdet	  ytterligare	  och	  
klustret	  tillförs	  än	  mer	  energi	  och	  attraktionskraft.	  
Det	  finns	  tydliga	  signaler	  på	  att	  riskkapitalet	  också	  dras	  till	  detta	  Malmökluster.	  
Lokalt	  riskkapital	  har	  stimulerats	  och	  många	  nya	  riskkapitalgrupper	  eller	  så	  kallade	  business	  angels	  har	  sett	  dagens	  
ljus	  i	  region	  Skåne.	  	  
Närheten	  till	  Köpenhamn	  och	  de	  nya	  kommunikationer	  som	  upprättas	  där	  Kastrups	  internationella	  flygplats	  är	  ett	  
avgörande	  nav	  påverkar	  också	  viljan	  för	  de	  internationella	  mediabolagen	  att	  söka	  sig	  till	  Malmö	  	  

Malmö	  framhålls	  nu	  som	  den	  region	  som	  kommer	  att	  bli	  nästa	  ledare	  inom	  den	  svenska	  spelindustrin.	  
Detta	  beror	  inte	  så	  mycket	  på	  spelindustrin	  självt	  utan	  på	  att	  de	  lokala	  krafternas	  samverkan	  och	  strategiska	  arbete	  
med	  att	  att	  skapa	  de	  rätta	  regionala	  förutsättningarna	  både	  fysiskt	  och	  bygga	  den	  rätta	  nybyggarandan.	  
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Vision	  blir	  en	  Strategi	  
	  

Denna	  förstudie	  och	  de	  intervjuer	  som	  genomförts	  med	  personer	  från	  spelindustrin	  ger	  några	  tydliga	  riktlinjer	  för	  
en	  etablering	  av	  ett	  spelindustrikluster	  i	  Luleå.	  

Följande	  kravbild	  växer	  fram	  ur	  de	  frågor	  som	  besvarats:	  
Detta	  är	  vad	  entreprenörer	  vill	  ha/förväntar	  sig	  för	  att	  etablera	  sig	  i	  Norrbotten	  /	  Luleå	  

• Centralt	  belägna	  kontor	  /	  kontorskomplex.	  
• Kraftfulla	  bredbandsanslutningar.	  
• Andra	  spelföretag	  i	  direkt	  närhet.	  
• Direkt	  kontakt	  med	  Facebook.	  
• Lokala	  utbildningar	  för	  personal	  från	  den	  inhemska	  regionen.	  
• Underleverantörer	  av	  grafik	  och	  ljud	  i	  närhet.	  
• Närhet	  till	  goda	  mötesplatser	  cafe,	  barer	  etc.	  
• Närhet	  till	  goda	  lunchrestauranger.	  
• Lokalt	  och	  internationellt	  riskkapital.	  
• Event	  inom	  den	  egna	  och	  närliggande	  industrin.	  
• Närhet	  till	  Gym	  
• Närhet	  till	  Sporthall	  
• Närhet	  till	  Friluftsaktivitet.	  
• Bostäder	  inte	  allt	  för	  långt	  ifrån	  kontorsområdet.	  
• Spännande	  nattliv	  för	  representation.	  
• Goda	  flygförbindelser,	  även	  internationellt.	  
• Goda	  hotellfaciliteter	  för	  affärsresande.	  

	  

	  

”Timing	  Is	  an	  Issue”	  
	  
En	  förutsättning	  för	  etablering	  av	  spelindustri	  kluster	  i	  Norrbotten/Luleå	  är	  rörlighet	  och	  möjlighet	  till	  snabba	  beslut	  
och	  baserat	  på	  ett	  väl	  underbyggt	  mandat.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  de	  som	  är	  ytterst	  ansvariga	  för	  att	  vägleda	  denna	  etablering,	  har	  mandat	  och	  styrmedel	  som	  ger	  
dem	  frihetsgrader	  att	  agera	  då	  tillfället	  uppstår.	  	  
	  
Erfarenheter	  från	  ex	  Lyon	  och	  Tallin	  visar	  att	  det	  digra	  förarbete/förstudier	  man	  där	  gjorde	  ledde	  till	  att	  skapa	  
förutsättningar	  inom	  organisationer	  och	  infrastrukturella	  arbeten	  som	  kunde	  bära	  hela	  etableringen	  då	  den	  kom	  till	  
stånd.	  
Denna	  grund	  för	  etablering	  av	  spelindustrin	  har	  varit	  helt	  avgörande	  för	  det	  fortsatta	  arbetet	  på	  båda	  orterna.	  

Det	  är	  därför	  av	  yttersta	  vikt	  att	  förstudier	  för	  att	  identifiera	  och	  skapa	  dessa	  förutsättningar	  existerar,	  annars	  löper	  
en	  kraftsamling	  med	  att	  etablera	  spel	  och	  digital	  upplevelseindustri	  i	  Norrbotten	  stor	  risk	  att	  helt	  missa	  målet.	  
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För	  att	  åskådliggöra	  den	  utmaning	  som	  regionen	  här	  står	  inför	  kan	  man	  grovt	  exemplifiera	  förutsättningarna	  på	  
följande	  sätt	  genom	  en	  jämförelse	  mellan	  den	  äldre	  basindustrin	  och	  den	  nya	  rörliga	  digitala	  industrin.	  

Basindustrin	  i	  Norrbotten	  bygger	  ex	  på	  gruva	  och	  metalindustri.	  	  Gruvans	  grund	  förutsättningar	  är	  en	  malmåder.	  
Den	  kan	  antigen	  exploateras	  omgående	  eller	  långt	  senare.	  Tiden	  är	  på	  så	  sätt	  inte	  en	  viktig	  faktor	  då	  det	  gäller	  
Möjligheten	  att	  skapa	  en	  industri.	  
Inom	  spelindustrin	  är	  det	  kunskap	  och	  erfarenhet,	  personliga	  kvalitéer	  som	  helt	  styr	  processen.	  
Att	  ett	  nytt	  bolag	  etableras	  eller	  att	  en	  ny	  division	  skapas	  baseras	  oftast	  på	  att	  rätt	  personer	  finns	  tillgängliga	  vid	  
rätt	  tillfälle.	  
Om	  dessa	  personer	  och	  kompetenser	  inte	  finns	  att	  tillgå	  kan	  inte	  bolaget	  bildas	  oavsett	  om	  kapital	  finns	  och	  viljan	  i	  
övrigt	  är	  god.	  
	  
Spelindustrins	  malmåder	  är	  de	  enskilda	  personernas	  kompetens,	  och	  de	  är	  ständigt	  rörliga	  och	  de	  stora	  bolagen	  så	  
väl	  som	  de	  mindre	  bemödar	  sig	  med	  att	  ständigt	  kartlägga	  rörelserna	  inom	  branschen	  nationellt	  och	  globalt.	  

Som	  exempel	  kan	  nämnas	  att	  på	  managementnivå	  i	  Sverige	  finns	  ca	  50	  –	  100	  (beroende	  på	  vilken	  spetskompetens	  
och	  profil	  som	  eftersöks)	  personer	  som	  har	  den	  kompetens	  och	  erfarenhet	  som	  krävs	  för	  att	  komma	  på	  fråga	  då	  
bolag	  eller	  divisioner	  bildas.	  De	  flesta	  av	  dem	  är	  låsta	  i	  kontrakt	  som	  gör	  det	  omöjligt	  för	  dem	  att	  söka	  jobb	  så	  länge	  
de	  tillhör	  respektive	  bolag,	  och	  med	  klausuler	  som	  gör	  det	  näst	  intill	  omöjligt	  att	  gå	  in	  i	  liknande	  företagsprofiler	  så	  
som	  den	  senast	  arbetat	  med/inom.	  
	  

Utmaningen	  och	  möjligheten	  ligger	  i	  att	  spelbranschen	  är	  en	  av	  de	  mest	  vitala	  och	  oförutsägbara	  av	  branscher.	  
Företag	  kommer	  och	  går,	  ombildas,	  kraschar	  och	  återuppstår.	  På	  grund	  av	  den	  ständigt	  ökande	  efterfrågan	  och	  de	  
ständiga	  förändringarna,	  nya	  plattformarna,	  nya	  marknaderna	  och	  distributionskanalerna	  så	  uppstår	  nya	  företag,	  
divisioner,	  kluster	  och	  projekt	  ur	  vad	  som	  till	  synes	  är	  tomma	  intet	  och	  en	  etablering	  är	  ett	  faktum	  från	  en	  dag	  till	  
en	  annan.	  Fusioner,	  samarbeten,	  omflyttningar	  och	  tillfälliga	  projekt	  är	  en	  bit	  av	  spelbranschens	  kaotiska	  vardag.	  En	  
person	  som	  arbetat	  inom	  spelvärlden	  i	  15	  –	  20	  års	  tid	  har	  ofta	  en	  bred	  CV	  med	  många	  titlar	  och	  företag	  bakom	  sig	  
och	  också	  ett	  stort	  nätverk.	  	  
Alla	  känner	  alla	  och	  processerna	  är	  oerhört	  snabba.	  
Det	  som	  ständigt	  driver	  är	  de	  ekonomiska	  förutsättningarna	  som	  påverkar	  alla	  deadlines.	  
	  

Erfarenheter	  från	  etableringsuppdrag	  som	  i	  tex.	  Malmö,	  Lyon	  (Frankrike),	  Tallinn	  (Estland),	  Texas	  /	  Austin	  (USA),	  
London	  (Storbritannien),	  Berlin	  och	  München	  (Tyskland)	  visar	  att	  de	  som	  arbetar	  ”hands	  on”	  med	  etablering	  och	  
rådgivning	  lyckas	  i	  sitt	  uppdrag	  om	  de	  har	  långsiktigt	  arbetat	  på	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  spelindustrins	  komplexa	  
näringskedja	  och	  distributionsformer	  och	  teknik.	  	  	  

Lika	  viktigt	  är	  det	  att	  skapa	  personliga	  band	  med	  industrins	  företag	  och	  personligheter	  så	  väl	  i	  ledning	  så	  som	  de	  
många	  enskilda	  stjärnor	  som	  finns	  på	  olika	  poster	  i	  den	  komplexa	  spelindustrins	  hierarki.	  Genom	  att	  till	  det	  addera	  
ett	  tydlig	  etablerings	  paket	  /	  erbjudanden	  och	  snabb	  och	  konkret	  kommunikation	  till	  denna	  kunskap	  om	  branschen,	  
dess	  näringskedja	  och	  dess	  kompetenser.	  

Erfarenheter	  av	  Misslyckade	  etableringar	  finns	  det	  inom	  Sveriges	  gränser.	  
	  Arvika	  är	  ett	  	  exempel.	  
Trotts	  att	  det	  fanns	  en	  spelutbildning	  på	  orten	  lyckades	  aldrig	  kommunen	  med	  att	  skapa	  en	  egen	  spelindustri	  i	  
Arvika.	  Den	  största	  bristen	  var	  att	  det	  inte	  fanns	  en	  kommunal	  plan	  för	  etablering	  och	  inte	  någon	  ansvarig	  för	  det	  
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digra	  arbetet.	  Det	  saknades	  helt	  enkelt	  kunskap,	  strategi	  och	  kompetens.	  Och	  spelindustrin	  lyste	  och	  lyser	  med	  sin	  
frånvaro	  i	  Arvika	  efter	  5	  år	  av	  spelutbildningar.	  

Med	  en	  strategi	  som	  skapar	  rörlighet	  och	  lämnar	  möjlighet	  att	  agera	  omgående,	  kan	  de	  som	  verkar	  inom	  projekt	  
eller	  organisation	  för	  att	  etablera	  ett	  spelkluster	  i	  regionen	  agera	  på	  uppkomna	  situationer,	  möjligheter	  och	  
svängningar.	  
De	  som	  arbetar	  med	  frågan	  kan	  omgående	  kunna	  möta	  potentiella	  företag	  eller	  entreprenörer	  för	  att	  initiera	  ett	  
samtal	  om	  etablering.	  

Strategin	  blir	  verklighet	  
	  
I	  likhet	  med	  skaparna	  av	  klustren	  i	  Lyon,	  Tallin	  och	  London	  är	  det	  fösta	  naturliga	  steget	  är	  att	  bilda	  den	  grupp	  som	  
arbetar	  direkt	  mot	  spelindustrin,	  riskkapital	  och	  utbildningssektor	  för	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  ett	  spelindustri	  
kluster.	  Denna	  grupp	  tar	  fram	  ytterligare	  en	  fördjupad	  förstudie	  och	  strategi.	  

Gruppens	  huvuduppgifter	  blir	  att	  bana	  väg	  för	  spelindustrin	  i	  likhet	  med	  det	  arbete	  som	  NodePole	  gjort	  för	  Bigdata	  
industrin.	  

Amabasadörs	  och	  Emissar	  arbete	  
	  
Spelindustrin	  kommer	  inte	  att	  spontant	  uppstå	  i	  Norrbotten.	  
Troligen	  inte	  ens	  om	  utbildning	  och	  riskkapital	  bereder	  väg.	  
Spelindustrin	  baseras	  i	  mångt	  och	  mycket	  på	  enskilda	  entreprenörers	  vilja	  och	  kraft,	  eller	  stora	  internationella	  
mediabolags	  strategiska	  beslut.	  	  
För	  att	  skapa	  ett	  spelbolag	  krävs	  ofta	  stor	  erfarenhet	  eller	  en	  stor	  insikt	  och	  kunskap	  om	  spelindustrins	  anatomi,	  
trender	  och	  struktur	  så	  väl	  som	  kunskap	  om	  entreprenörskap	  och	  företgasbyggande.	  Det	  ligger	  ett	  digert	  
ambassadörs	  och	  emissarsarbete	  framför	  den	  grupp	  som	  får	  i	  uppgift	  att	  etablera	  ett	  spelkluster
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Att	  skapa	  industriella	  kluster	  runt	  spelindustrin	  i	  Luleå	  
Det	  är	  fullt	  möjligt	  att	  skapa	  ett	  spelindustrikluster	  i	  Luleå	  i	  den	  positiva	  våg	  som	  Facebooketableringen	  medför.	  

• Den	  viktigaste	  komponenten	  är	  att	  lägga	  grunden	  till	  en	  strategi	  som	  har	  ett	  konkret	  ”erbjudande”	  till	  
spelföretagen,	  entreprenörer	  och	  riskkapital.	  

• Stimulera	  och	  skapa	  lokala	  utbildningsformer	  inom	  spelindustriella	  discipliner.	  
• Stimulera	  bildandet	  av	  lokala	  företag.	  
• Stimulera	  företag	  och	  entreprenörer	  att	  flytta	  in	  i	  regionen.	  
• Stimulera	  formandet	  av	  en	  lokal	  riskkapital-‐kultur.	  
• Stimulera	  närvaro	  från	  internationellt	  riskkapital.	  
• Stimulera	  närvaro	  från	  internationella	  spelbolag/distributörer/mediabolag.	  
• Stimulera	  och	  skapa	  de	  lokala	  förutsättningar	  som	  måste	  komma	  till	  stånd	  för	  att	  den	  nya	  industrin	  skall	  

trivas	  i	  regionen	  så	  som	  fysiska	  hus,	  mötesplatser,	  lokaler,	  restauranger	  etc.	  
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En	  strategisk	  flerstegsraket	  
	  
Att	  bereda	  väg	  och	  etablera	  ett	  spelindustrikluster	  kommer	  att	  kräva	  en	  strategi	  som	  i	  olika	  faser	  skalar	  upp	  
etableringen.	  En	  tänkt	  strategi	  kan	  se	  ut	  så	  här:	  
	  
Fas	  1	  

• Stimulans	  hos	  de	  lokala	  entreprenörerna.	  
• Lokala	  utbildningar	  inom	  ex	  YH	  sektorn	  
• Stimulera	  underleverantörer	  eller	  mindre	  studios	  att	  etablera	  sig	  i	  regionen.	  
• Stimulera	  riskkapital,	  regionalt	  och	  externt.	  

Fas	  2	  

• Fördjupade	  utbildningar	  och	  nära	  samarbete	  med	  LTU.	  
• Lokala	  utbildningar.	  
• Stimulera	  större	  studios	  eller	  företag	  att	  etablera	  sig.	  
• Stimulera	  casual	  games	  och	  appgames	  företag	  att	  etablera	  sig	  
• Stimulera	  internationellt	  riskapital.	  

Fas	  3	  

• Stimulans	  mot	  externa	  entreprenörer	  att	  skapa	  nya	  företag	  i	  regionen.	  
• Games	  labb.	  
• Inkubatorverksamhet	  
• Stimulera	  fler	  underleverantörer	  eller	  mindre	  studios	  att	  etablera	  sig	  i	  regionen.	  	  
• Stimulera	  AAA	  spelföretag	  att	  etablera	  sig	  i	  regionen.	  
• Stimulera	  internationellt	  riskapital	  till	  att	  sätta	  upp	  lokala	  fonder.	  
• 	  
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Genom	  att	  i	  en	  medveten	  strategi	  sammankoppla	  branschledare	  med	  näringslivsgrupper,	  handelskammare,	  
kommun,	  länsstyrelse,	  landsting,	  universitetsforskare,	  universitet,	  skolor,	  media,	  riskkapital	  och	  andra	  resurser,	  
kommer	  nätverket	  bidra	  till	  att	  skapa	  nya	  möjligheter	  för	  företags	  rekrytering,	  utveckla	  relevanta	  ekonomiska	  
marknadsdata,	  vägleda	  och	  utveckla	  ett	  regionalt	  samarbete	  med	  starka	  konkurrens	  fördelar.	  

Undersökningar	  från	  USA,	  Frankrike	  och	  Tyskland	  visar	  att	  kluster	  växer	  till	  sig	  och	  för	  liv	  då	  den	  offentliga	  sektorn	  	  
värderar	  den	  nyckelroll	  som	  ett	  kluster	  spelar.	  De	  inom	  den	  offentliga	  sektorn	  som	  arbetar	  med	  ekonomi,	  tillväxt	  
och	  regional	  utveckling	  kan	  då	  dra	  nytta	  av	  de	  många	  positiva	  effekter	  som	  följer	  på	  en	  klusteretablering	  inom	  
spelindustri.	  

En	  lärdom	  att	  ta	  från	  både	  USA	  och	  Japan	  är	  att	  bygga	  en	  sammarbetsgrupp	  och	  en	  uttrycklig	  "community	  of	  
practice"	  kring	  ett	  spelindustrikluster	  i	  Luleåregionen,	  som	  omfattar	  en	  etik,	  en	  uppsättning	  relationer	  och	  
stödmekanismer	  för	  att	  utveckla	  kunskap	  och	  förståelse	  för	  branschen	  och	  alla	  som	  arbetar	  med	  industrikluster	  av	  
detta	  slag.	  

I	  USA	  och	  Japan	  har	  man	  utgått	  från	  de	  branschorganisationer	  och	  liknande	  som	  redan	  existerar	  för	  att	  leda	  arbetat	  
och	  fungera	  som	  forum	  för	  kluster-‐aktiviteter.	  Där	  sådana	  organisationer	  redan	  finns,	  är	  den	  offentliga	  sektorns	  roll	  
att	  arbeta	  med	  och	  genom	  dessa	  organisationer	  för	  att	  stödja	  utvecklingen	  av	  kluster.	  Om	  sådana	  organisationer	  
inte	  finns,	  kan	  den	  offentliga	  sektorn	  främja	  deras	  skapelse	  (Se	  USA,	  Frankrike	  och	  Japan).	  
	  

Fysiska	  rum	  
En	  annan	  viktig	  faktor	  är	  att	  skapa	  fysiska	  hus,	  platser	  för	  samarbete,	  utbildning,	  event	  och	  klusteraktiviteter.	  	  Det	  
är	  just	  på	  grund	  av	  sådana	  omfattande	  infrastrukturella	  projekt	  som	  ex	  Estlands	  spelindustri	  växer	  lavinartat	  från	  
att	  vara	  i	  princip	  icke	  existerande.	  Malmös	  Media	  Evolutin	  är	  ett	  svenskt	  exempel	  på	  hur	  en	  fysisk	  byggnad	  
förändrar	  och	  definierar	  en	  	  hel	  bransch.	  
Lyon	  i	  Frankrike	  är	  ett	  annat	  exempel	  där	  åtskilliga	  fysiska	  platser	  har	  skapats	  för	  att	  ge	  klustret	  liv	  och	  där	  
näringsliv	  och	  utbildningar,	  labb	  etc.	  är	  själva	  navet	  i	  industrin	  och	  där	  den	  offentliga	  sektorn	  och	  den	  privata	  
sektorn	  smälter	  samman	  i	  samarbetet.	  

Norrbotten	  och	  spelindustrin	  -‐	  en	  perfekt	  kombination	  
Under	  denna	  förstudie	  har	  flera	  medlemmar	  ur	  spelindustrin	  i	  Malmö,	  Stockholm	  och	  Göteborg	  tillfrågats	  ang	  
möjligheter	  att	  flytta	  till	  Norrbotten	  och	  Luleåregionen	  både	  som	  privatpersoner	  och	  som	  entreprenörer.	  
Utfrågningarna	  har	  skett	  en	  och	  en	  och	  med	  ett	  bildspel	  med	  bilder	  från	  Norrbotten	  som	  stöd.	  
	  

Några	  saker	  kan	  man	  enkelt	  konstatera	  utifrån	  dessa	  möten:	  

• De	  flesta	  av	  de	  tillfrågade	  har	  initialt	  inte	  den	  ringaste	  aning	  om	  var	  Luleå	  egentligen	  ligger	  annat	  än	  uppåt,	  
eller	  vad	  Norrbotten	  som	  region	  innebär.	  De	  har	  heller	  ingen	  lust	  att	  flytta	  eller	  resa	  så	  långt	  norrut.	  	  
	  

• I	  nästa	  fas	  av	  utfrågningen	  har	  säljmaterial	  från	  Norrbotten	  visats	  upp	  och	  attityden	  har	  då	  helt	  förändrats	  
från	  ovilja	  till	  nyfikenhet	  och	  en	  uttalad	  vilja	  att	  själva	  få	  resa	  och	  uppleva	  detta	  vackra	  landskap.	  
	  

• När	  de	  vidare	  fått	  klart	  för	  sig	  att	  de	  ex	  kan	  finna	  ett	  hus	  utanför	  Luleå	  eller	  lägenhet	  in	  stan,	  till	  halva	  eller	  
lägre	  pris,	  mot	  de	  priser	  som	  ex	  råder	  i	  Stockholm	  /	  Malmö	  /	  Göteborg	  har	  ett	  intresse	  och	  en	  diskussion	  
uppstått.	  
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• När	  en	  större	  presentation	  tagit	  vid	  och	  alla	  de	  fördelar	  regionen	  erbjuder	  i	  form	  av	  livskvalité,	  med	  närhet	  
till	  skolor,	  gym,	  dagis,	  resturanger	  etc	  förklaras	  och	  då	  avsaknaden	  av	  bilköer	  eller	  andra	  storstadsfenomen	  
förklaras	  så	  finns	  där	  ett	  genuint	  intresse	  för	  staden	  och	  regionen.	  
	  

Konstateras	  kan	  att	  regionens	  har	  ett	  informations	  problem	  att	  adressera.	  
Konstateras	  kan	  också	  att	  för	  välbetalda	  anställda	  på	  ett	  spelbolag	  ter	  sig	  Luleå	  som	  en	  drömtillvaro	  utan	  köer,	  med	  
bara	  några	  minuters	  promenad	  mellan	  alla	  de	  platser	  man	  behöver	  i	  det	  dagliga	  livet	  och	  med	  långa	  kostnader	  och	  
en	  fantastisk	  natur	  runt	  hörnet.	  Det	  står	  klart	  att	  just	  livskvaliten	  är	  det	  som	  framförallt	  säljer.	  

	  
Det	  moderna	  spelföretaget	  kan	  sitta	  var	  som	  helst	  i	  Norrbotten	  
	  
Låt	  oss	  leka	  med	  tanken	  att	  Luleå	  och	  Piteå	  blir	  navet	  i	  en	  framtida	  Norrbottnisk	  spelindustri.	  Huvudkontoren	  
kommer	  då	  säkerligen	  att	  ligga	  inne	  i	  stadskärnorna.	  
Det	  som	  är	  intressant	  för	  spelindustrin	  är	  att	  de	  flesta	  underleverantörer	  kan	  sitta	  vart	  som	  helst	  i	  Norrbotten	  och	  
arbeta	  och	  lämna	  in	  sitt	  bidrag	  till	  produkten	  via	  internet.	  
Spelindustrin	  skulle	  på	  så	  sätt	  kunna	  verka	  och	  få	  verkningsgrad	  ute	  i	  övärlden	  så	  väl	  som	  de	  höga	  fjällen	  då	  
medarbetare	  kan	  arbeta	  vart	  helst	  de	  befinner	  sig	  i	  länet.	  Unga	  människor	  i	  hela	  länet	  kan	  arbeta	  från	  sin	  egen	  ort	  
och	  vara	  en	  del	  av	  en	  större	  kreativ	  process	  och	  näringskedja.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   /	  ur	  RUS	  

Lokomotiv	  för	  de	  kreativa	  näringarna	  

En	  satsning	  på	  att	  etablera	  ett	  spelindustrikluster	  skulle	  i	  sin	  tur,	  för	  Norrbottens	  del,	  innebära	  att	  kompetenser	  
som	  redan	  finns	  inom	  befintliga	  kulturella	  och	  kreativa	  näringarna	  skulle	  förstärkas	  och	  efterfrågas.	  	  
	  
Spelindustrin	  är	  en	  mycket	  vinstgivande	  bransch	  med	  en	  global	  marknad.	  
Därför	  kan	  den	  fungera	  som	  det	  lokomotiv	  som	  behövs	  för	  att	  bla	  lyfta	  in	  de	  regionala	  kreativa	  näringarna	  in	  i	  den	  
nya	  eran	  av	  digital	  media.	  Ett	  spelbolag	  behöver	  i	  genomsnitt	  1-‐10	  underleverantörer	  för	  komponenter	  så	  som	  
musik,	  ljud,	  design,	  karaktärsutveckling,	  animationer,	  storytelling,	  röst,	  effektljud,	  marknadsstrategi,	  backend-‐
programering,	  serverhosting	  etc.	  
Spelindustrin	  blir	  en	  enande	  motor	  som	  kan	  lyfta	  Norrbotten	  och	  Luleå	  från	  beroendet	  av	  basindustri	  till	  att	  bredda	  
näringslivets	  spektra	  och	  utbud	  och	  kraftigt	  stimulera	  tillväxt	  över	  ett	  flertal	  kreativa	  näringar	  så	  väl	  som	  hos	  
kommunikationsstrateger	  och	  teknologiföretag.	  
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Kluster	  skapar	  ringar	  på	  vattnet	  
	  
Med	  en	  etablerad	  spelindustri	  kommer	  dess	  behov	  av	  kreativ	  och	  kvalitativa	  underleverantörer	  och	  
sammarbetspartners	  öka	  från	  år	  till	  år	  allt	  eftersom	  industrin	  växer,	  spel	  och	  plattformars	  krav	  ökar.	  
Man	  kan	  se	  tydliga	  kopplingar	  i	  den	  befintliga	  industrin	  nationellt	  och	  världen	  över.	  	  
Det	  handlar	  om	  allt	  från	  underleverantörer	  till	  sammarbetspartners	  till	  beställare	  av	  produkter.	  
	  
Typiska	  beställare,	  underleverantörer,	  sammarbetspartners	  till	  spelindustri	  skulle	  vara	  företag	  och	  organisationer	  
så	  som	  ex:	  

• Norrbottensmusiken	  
• BD	  POP	  
• Norrbottensteatern	  
• Filmpool	  Nord	  
• Dans	  i	  Nord	  
• Vinter	  
• Mera	  Media	  
• Yours	  
• Love	  at	  Work	  
• Blåfilm	  
• Visit	  Luleå	  
• LKAB	  
• Swedish	  Lappland	  

	  
Listan	  på	  typiska	  underleverantörer	  kan	  göras	  lång.	  	  
Här	  följer	  en	  lista	  av	  underleverantörer	  som	  står	  nära	  till	  hands	  för	  att	  arbeta	  mot	  ett	  spelindustrikluster:	  

	  

Kommunikationsbyråer	  

• Reklam	  
• Kampanjer	  
• Kundkontakt	  

Webb	  

• Hosting	  
• Support	  
• Community	  service	  
• Underhåll	  
• Säkerhet	  
• Webbsidor	  
• Design	  
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Musik	  /	  Ljuddesign	  

• Kompostion	  
• Orkester	  
• Inspelning	  
• Mix	  
• Röster	  
• Inspelning	  
• Ljuddesign	  

	  

Storytelling	  

• Manus	  
• Design	  

	  

Mocap	  

• Rörelse	  
• Dans	  
• Techsupport	  

	  

2D	  Grafik	  

• Illustration	  
• Design	  
• Original	  

3D	  Grafik	  

• Skulptering	  
• Animation	  
• Rendering	  
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Riskkapital	  
	  

Spel	  och	  digitalupplevelseindustri	  är	  resurskrävande.	  Till	  och	  med	  de	  minsta	  av	  spel	  har	  stora	  omkostnader.	  Detta	  
ständiga	  behov	  av	  resurser,	  kapital,	  gör	  att	  speltillverkare	  ständigt	  jagar	  kapital.	  	  
Det	  är	  få	  förunnat	  att	  tidigt	  tjäna	  ihop	  kapital	  och	  för	  att	  sedan	  kunna	  finanseria	  sina	  egen	  spelutveckling.	  
De	  flesta	  företag	  arbetar	  därför	  med	  att	  binda	  upp	  sig	  mot	  de	  stora	  distributörerna	  eller	  mot	  riskkapital	  för	  att	  lösa	  
sitt	  finansieringsbehov.	  
	  
I	  Sverige	  finns	  det	  få	  riskapitalbolag	  som	  har	  stor	  och	  djup	  kunskap	  om	  spelindustrin,	  dock	  finns	  där	  några	  så	  som	  
”Northzone”	  som	  ligger	  bakom	  bla	  ”Funcom”	  i	  Norge	  (	  och	  Spotify).	  	  
Därför	  vänds	  ofta	  blicken	  mot	  London	  och	  det	  internationella	  riskkapitalet	  som	  där	  finns.	  Två	  nya	  undersökningar	  
visar	  att	  alltjämt	  finns	  ca	  80%	  av	  Europas	  riskkapital	  i	  London.	  
Den	  mogna	  riskkapitalindustrin	  som	  förstår	  spel	  och	  spelindustrin	  finns	  i	  Europas	  större	  städer	  och	  runt	  kluster	  som	  
London,	  Lyon,	  Berlin	  etc.	  I	  USA	  finns	  det	  ex	  stora	  riskkapitalansamlingar	  runt	  LA,	  New	  York	  och	  San	  Jose	  /	  Sillicon	  
Valley.	  

Grovt	  kalkylerat	  så	  behöver	  ett	  spelföretag	  med	  några	  få	  anställda	  ca	  4-‐10	  miljoner	  för	  att	  komma	  igång,	  få	  tiden	  på	  
sig	  att	  utveckla	  och	  sälja	  in	  sin	  produkt	  och	  ha	  stammina	  att	  överleva	  förseningar	  och	  väntan	  på	  att	  produktens	  
säljprocess	  skall	  ta	  fart.	  Det	  finns	  inget	  generellt	  pris	  för	  utvecklingen	  av	  ett	  spel	  eller	  en	  app.	  Allt	  beror	  givetvis	  på	  
vad	  typ	  av	  spel	  eller	  upplevelse	  som	  avses	  konstrueras,	  hur	  den	  skall	  distribueras	  och	  marknadsföras,	  vilken	  
betalmodell	  som	  avses	  etc.	  	  Idag	  kan	  ett	  spelbolag	  tillverka	  ett	  spel	  på	  6-‐8	  personer	  (	  eller	  mindre	  personalstyrka	  än	  
så)	  och	  på	  en	  minimal	  tid	  och	  budget	  2-‐3	  miljoner	  sek.	  

	  

Stora	  sk	  konsolspel	  av	  trippel	  A	  klass	  har	  idag	  en	  budget	  på	  ca	  400	  –	  800	  miljoner	  kronor	  för	  att	  producera	  själva	  
produkten.	  Till	  det	  kan	  ibland	  komma	  marknadsföringskostnader	  i	  samma	  storleksordning.	  I	  Sverige	  idag	  finns	  tre	  
företag	  av	  storleken	  som	  arbetar	  med	  och	  klarar	  av	  att	  leverera	  sådana	  massiva	  spel.	  
	  
Uppsidan	  av	  detta	  väldiga	  kapitalbehov	  är	  att	  spelindustrin	  är	  en	  lönsam	  industri.	  Ofta	  behöver	  spelbolagen	  bara	  en	  
första	  skjuts	  framåt,	  och	  kanske	  en	  andra	  finansiering	  för	  att	  nå	  de	  uppsatta	  målen.	  
Vinsten	  för	  ett	  bättre	  spel	  eller	  spelbolag	  är	  inte	  sällan	  flera	  hundra	  gånger	  insatsen	  
Det	  är	  alltså	  lönsamt	  för	  riskkapitalet	  att	  arbeta	  inom	  spelindustrin	  och	  de	  är	  ofta	  villiga	  att	  ta	  stora	  risker	  då	  ett	  
spels	  framgångar	  trots	  allt	  inte	  går	  att	  förutbestämma.	  
I	  ett	  större	  perspektiv	  då	  bolag	  vill	  växa	  och	  kliva	  upp	  till	  ett	  större	  bolag	  brukar	  åter	  riskkapitalbolagen	  kliva	  in	  i	  
bilden.	  
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Behov	  av	  lokalt	  riskkapital	  
	  

Då	  Lyon	  i	  Frankrike	  gjorde	  den	  mycket	  medvetna	  satsningen	  mot	  att	  skapa	  sig	  ett	  eget	  spelindustrikluster	  så	  insåg	  
de	  att	  det	  fanns	  ett	  behov	  av	  lokalt	  riskkapital	  för	  att	  kunna	  agera	  snabbt	  och	  för	  att	  lojalitet,	  verksamhet	  och	  
kapital	  skulle	  stanna	  i	  regionen.	  
Därför	  bjöd	  man	  in	  till	  samtal	  och	  etablerade	  nödvändiga	  kontakter	  med	  inhemskt	  riskkapital.	  
Även	  om	  det	  utländska	  riskkapitalet	  behövdes	  och	  har	  används	  så	  har	  man	  fått	  många	  lokala	  riskkapitalister	  att	  gå	  
in	  med	  resurser	  och	  kunnande	  i	  det	  regionala	  klustret.	  

De	  goda	  effekterna	  av	  lokalt	  riskkapital	  märks	  i	  styrelsearbete,	  vid	  strategiska	  beslut	  och	  regionalpolitiska	  frågor.	  
Det	  lokala	  kapitalet	  månar	  om	  den	  egna	  regionen	  och	  det	  egna	  näringslivet	  och	  ser	  till	  det	  lokala	  klustrets	  välgång	  
och	  därmed	  hela	  regionen	  i	  stort.	  
Liknande	  erfarenheter	  från	  Japan,	  Kina	  och	  Estland	  visar	  att	  lokalt	  förankrat	  riskkapital	  är	  en	  nyckel	  till	  framgång	  för	  
etablering	  av	  regionala	  kluster	  inom	  spelindustrin.	  

I	  det	  kommande	  arbetet	  borde	  stimulerandet	  av	  att	  skapa	  lokala	  riskkapitalgrupper	  ingå	  eftersom	  det	  är	  viktigt	  för	  
regionens	  väl.	  
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Spelindustrin	  och	  utbildningsbehov	  
	  
Det	  är	  allmänt	  erkänt	  av	  industrin	  att	  det	  tar	  tid	  att	  utveckla	  och	  validera	  en	  grundutbildning	  inom	  spel	  och	  att	  de	  
nuvarande	  formalia	  och	  tidsramar	  för	  kursplaner	  gör	  det	  till	  en	  utmaning	  att	  utveckla	  kurserna	  tillräckligt	  snabbt	  för	  
att	  svara	  på	  industrins	  krav	  och	  behov.Man	  kan	  tydligt	  se	  att	  utbildningssektorn	  har	  svårt	  att	  hålla	  jämna	  steg	  med	  
och	  utvecklas	  snabbt	  nog	  för	  den	  exploderande	  spelindustrins	  kompetenskrav	  och	  för	  att	  ge	  de	  studerande	  en	  
robust	  och	  brev	  kunskapsbas	  av	  inom	  de	  färdigheter	  som	  krävs	  för	  jobb	  inom	  industrin	  

	  
”Spelindustrin	  utvecklas	  sedan	  15	  år	  tillbaks	  i	  en	  takt	  där	  utbildningsbehovet	  och	  tillgången	  på	  
kompetens	  inte	  möter	  det	  skrivande	  behov	  som	  industrin	  har.	  Om	  Sverige	  vill	  behålla	  sin	  
position	  och	  vara	  en	  spelare	  på	  den	  internationella	  spelindustri	  	  arenan	  så	  måste	  makthavarna	  
adressera	  denna	  fråga	  omgående.”	  	  
	  
/	  Nils	  Gulliksson	  /	  Beyond	  the	  Story	  -‐	  London	  

	  

Norrbotten	  –	  Ett	  spelutvecklingens	  ökenlandskap	  
	  
Att	  Norrbotten	  som	  idag	  Helt	  saknar	  utbildning	  inom	  spel	  och	  upplevelseindustri	  alltjämt	  inte	  ens	  har	  en	  ansats	  till	  
att	  den	  vägen	  gå,	  är	  för	  regionen	  kontraproduktivt	  och	  placerar	  Norrbotten	  längst	  ned	  på	  den	  digitala	  
näringskedjan.	  
Idag	  arbetar	  Norrbottniska	  skolor	  med	  att	  utbilda	  webbprogrammerare,	  ett	  gammaldags	  digitalt	  yrke	  som	  idag	  kan	  
räknas	  till	  basindustri	  och	  dessutom	  har	  fått	  en	  profil	  som	  manligt	  yrke	  och	  som	  därför	  bär	  på	  ett	  genusfrånvänt	  
perspektiv.	  
Att	  utbildningarna	  inom	  spel	  och	  digital	  upplevelse	  industri	  inte	  genomförs	  i	  Norrbotten	  utan	  till	  större	  delen	  sker	  i	  
eller	  omkring	  Stockholm/Malmö/Göteborg	  problematiseras	  också	  i	  samband	  med	  detta	  då	  Norrbottens	  ungdomar	  
blir	  en	  andra	  klassens	  medborgare	  i	  den	  nya	  tiden	  som	  kräver	  specialyrkeskunskap.	  
	  

Utbildning	  –	  en	  kommunal	  och	  regional	  strategi	  
	  
Under	  sommaren	  2012	  lämnades	  en	  ansökan	  om	  en	  YH	  utbildning	  in	  via	  Vuxenskolan	  i	  Luleå.	  	  Denna	  
spelutbildnings-‐strategi	  är	  ett	  led	  i	  den	  medvetna	  satsning	  som	  Luleå	  kommun,	  Luleå	  Näringsliv	  AB	  och	  
Vuxenskolan	  har	  antagit.	  Det	  är	  en	  uttalad	  strategi	  där	  man	  identifierat	  spelindustrin	  som	  både	  ett	  viktigt	  kulturellt	  
inslag	  och	  ett	  behov	  och	  en	  lucka	  inom	  stadens	  och	  regionens	  näringsliv.	  En	  yrkesutbildning	  med	  inriktning	  mot	  
spelindustri	  identifieras	  som	  ett	  av	  de	  viktigaste	  inslagen	  i	  denna	  långsiktiga	  strategi.	  
Spelindustrin	  passar	  in	  i	  regionens	  glesbyggds	  och	  skärgårdssatsningar	  då	  spelföretag	  och	  enskilda	  yrkesarbetare	  
eller	  underleverantörer,	  kan	  bo	  och	  verka	  i	  princip	  var	  som	  helst	  i	  länet.	  

Planerna	  och	  strategin	  för	  utbildningen	  tar	  avstamp	  i,	  och	  höjd	  på,	  de	  mål	  som	  är	  uppsatta	  i	  RUS	  (Regional	  
utvecklingsstrategi	  för	  hållbar	  framtid	  i	  Norrbotten	  2020),	  och	  rapporterna:	  	  

• Norra	  Sverige	  2030	  -‐	  Två	  framtidsbilder.	  
• BOTTENVIKENS	  SKÄRGÅRD	  -‐	  EN	  DEL	  AV	  SWEDISH	  LAPLAND	  	  
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Behov	  av	  kompetensutveckling	  –	  spel	  
	  
Behovet	  av	  kompetensutveckling	  inom	  området	  spel	  och	  digital	  upplevelseindustri	  är	  stort	  nationell	  och	  
internationellt.	  Det	  är	  en	  växande	  marknad	  vars	  entreprenörer	  och	  etablerade	  företag	  har	  ett	  skriande	  behov	  av	  
duktig	  och	  välutbildad	  personal.	  Det	  finns	  en	  ständig	  brist	  på	  duktiga	  yrkesmänniskor	  inom	  industrins	  alla	  
discipliner.	  
	  

Yrkeskåren	  och	  utbildningskrav	  
	  
Inom	  spelindustrin	  finns	  det	  många	  yrkesdiscipliner	  och	  behovet	  av	  att	  finna	  spetskompetens	  är	  stort.	  

Industrin	  söker	  specialister	  och	  är	  redan	  överfull	  av	  generalister.	  För	  att	  kunna	  konkurera	  på	  den	  globala	  
marknaden	  måste	  företagen	  försäkra	  sig	  om	  att	  ha	  de	  allra	  bästa	  inom	  alla	  skrån	  och	  discipliner.	  
	  
Då	  man	  ser	  alla	  de	  discipliner	  som	  förekomer	  inom	  spelbranschen	  förstår	  man	  också	  problemen	  med	  
erfarenhetskrav,	  behov	  av	  specialutbildad	  personal	  och	  bristen	  på	  dessa	  komponenter.	  Ann-‐Sofie	  Sydow,	  
verksamhetsansvarig	  på	  The	  Game	  Assembly	  i	  Malmö	  säger	  att	  är	  ett	  	  stort	  	  problem	  att	  utbildningarna	  inte	  
tillhandahåller	  rätt	  kunskap	  från	  arbetsgivarens	  synvinkel	  och	  att	  utbildningar	  är	  för	  grunda	  och	  inte	  ger	  rätt	  djup	  ex	  
inom	  programmering.	  

”Många	  utbildningar	  är	  breda,	  med	  lite	  grafik,	  lite	  programmering	  och	  lite	  design,	  
medan	  majoriteten	  av	  tjänsterna	  i	  branschen	  är	  som	  specialister.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
lära	  sig	  programmering	  ordentligt	  och	  för	  det	  behöver	  man	  sitta	  8	  timmar	  om	  
dagen	  för	  att	  lära	  sig	  hantverket.”	  

	  Ann-‐Sofie	  Sydow	  	  /	  Game	  Assembly	  -‐	  Malmö	  

"Det	  utbildas	  inte	  för	  få,	  men	  för	  få	  med	  rätt	  kompetens"	  
Han	  menar	  vidare	  på	  att	  det	  idag	  utbildas	  för	  många	  generalister	  och	  att	  för	  få	  får	  en	  verklig	  
spetskompetens	  och	  specialkunnande.”	  
	  
Per	  Strömbäck	  /	  datorspels	  industrins	  talesman	  

Representanter	  för	  spelbranschen	  håller	  i	  stort	  med	  om	  Per	  Strömbäcks	  påståenden	  men	  säger	  dock	  i	  intervjuerna	  
för	  denna	  förstudie	  att	  spelbranschen	  idag	  	  (Hösten	  2012)	  upplever	  en	  rekryteringsvåg	  utan	  dess	  like.	  
I	  och	  med	  framgångar	  för	  Dice,	  King.com,	  Mojang,	  Rovio,	  Massive	  och	  Avalanche	  så	  sveper	  dessa	  jättar	  av	  
marknaden	  och	  köper	  mindre	  bolag,	  hyr	  allspetskompetens	  och	  fogar	  dem	  till	  sina	  egna	  organisationer.	  Denna	  
tillväxtexplosion	  saknar	  motstycke	  i	  svensk	  spelindustris	  historia.	  
Detta	  är	  ett	  problem	  som	  Storbritannien	  har	  tagit	  till	  sig	  och	  de	  arbetar	  redan	  idag	  med	  fler	  djuplodande	  
utbildingar	  och	  över	  ett	  bredare	  spektrum.	  
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Yrkesgrupper	  inom	  spelindustrin	  
	  
För	  att	  levandegöra	  den	  komplexa	  värld	  av	  olika	  yrkesdiscipliner	  och	  visa	  på	  den	  enorma	  bred	  som	  finns	  inom	  ett	  
större	  spelföretag	  har	  följande	  yrkesgrupper	  och	  titlar	  listats	  upp.	  
(Spelbranschen	  är	  en	  bransch	  där	  engelskan	  mestadels	  är	  företags-‐språket.	  Därav	  alla	  yrkestitlar	  på	  engelska	  som	  
kan	  återfinnas	  inom	  ett	  spelbolag).	  
	  

Production	  Management	  and	  Publishing	  

• Head	  of	  Development	  
• Executive	  Producer	  
• Creative	  Director	  
• Executive	  producer	  
• Senior	  Producer	  
• Project	  Manager	  

	  

Programming	  	  

• Lead	  Programmer	  
• Software	  Engineer	  
• A.I	  Programmer	  
• Graphics	  Programmer	  
• Gameplay	  Programmer	  
• Action	  Scripter	  
• Plattform	  Designer	  
• Information	  Architect	  
• System	  Analyst	  
• Database	  Designer	  
• Engine	  Programmer	  
• Server	  Architect	  

Games	  Design	  

• Lead	  Designer	  
• Games	  Designer	  
• Script	  Writer	  
• Map	  Builder	  
• Object	  Planner	  
• GUI	  Designer	  
• Illustrator	  	  
• Concept	  Designer	  
• Graphic	  Designer	  
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Quality	  Assurance	  or	  QA	  

• QA	  Manager	  
• Localisation	  Manager	  
• Localisation	  Tester	  

	  

Audio	  

• Audio	  Manager	  
• Sound	  Effects	  Designer	  
• Musician	  
• Composer	  
• Audio	  Engineer	  

	  

3D	  

• 3D	  Artist	  
• Texture	  Artist	  

	  

Animation	  

• Lead	  Animator	  
• 3D	  animator	  
• Effects	  animatior	  
• MoveCap	  technician	  
• Renderer	  

	  

Art	  and	  design	  

• Creative	  Manager	  	  
• Creative	  Director	  
• Art	  Director	  
• Lead	  Artist	  
• Concept	  Artist	  
• Enviroment	  Artist	  
• PreVis	  Artist	  
• Technical	  Artist	  
• Artist	  
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Användbar	  kompetens	  
	  

Den	  som	  kan	  spel	  och	  har	  en	  yrkesutbildning	  eller	  bakgrund	  inom	  spelindustrin	  är	  mycket	  attraktiv	  för	  andra	  
branscher	  genom	  sina	  specialkunskaper.	  	  Spelindustrin	  är	  en,	  i	  positiv	  bemärkelse,	  elitistisk	  yrkesgrupp	  som	  ställer	  
stora	  krav	  på	  sig	  själva	  och	  de	  som	  lyckas	  inom	  den	  genren	  kan	  alltid	  söka	  jobb	  långt	  utanför	  de	  egna	  kretsarna	  då	  
de	  kunskaper	  man	  får	  inom	  spel	  är	  eftertraktad	  inom	  andra	  branscher.	  Grafik,	  animation,	  storytelling	  och	  själva	  
speldesignen	  är	  sådant	  som	  TV,	  film,	  övriga	  internetbranschen	  och	  media	  i	  stort	  alltid	  har	  behov	  av.	  	  
	  

Gamefication	  
	  

“Gamification	  is	  the	  use	  of	  game	  mechanics	  and	  game	  design	  techniques	  in	  non-‐
game	  contexts.”	  /	  Tim	  Summers	  

Med	  ett	  etablerat	  spelindustrikluster	  i	  Luleåregionen	  kan	  många	  industrier	  och	  offentlig	  sektor	  långt	  bortom	  
spelindustrins	  horizont	  ta	  del	  av	  den	  specialkunskap	  som	  finna	  inom	  spelindustrin.	  En	  sådan	  specialkunskap	  som	  
näringsliv	  så	  väl	  som	  offentlig	  sektor	  frågar	  efter	  är	  element	  av	  speldesign	  applicerat	  utanför	  den	  vanliga	  
spelvärlden,	  sk	  Gameification.	  

Gameification	  är	  ett	  ”buzzword”	  för	  dagen.	  Gameification	  kan	  sägas	  vara	  konsten	  att	  skapa	  en	  spännande	  
upplevelse,	  gärna	  av	  sådant	  som	  traditionellt	  inte	  anses	  som	  varken	  roligt	  eller	  lockar	  till	  återkommande	  
upprepningar	  så	  som	  att	  söka	  ett	  jobb	  eller	  fylla	  i	  en	  blankett.	  Ofta	  ges	  en	  användare	  av	  en	  process	  poäng	  för	  att	  
göra	  olika	  uppgifter,	  så	  som	  att	  just	  fylla	  i	  en	  blankett.	  Varje	  fråga	  som	  besvaras	  ges	  en	  poängsumma.	  Ju	  mer	  
angeläget	  ett	  svar	  är	  att	  få	  in	  för	  frågeställaren,	  ju	  högre	  är	  summan	  som	  kan	  tjänas	  in	  av	  den	  som	  svarar	  på	  
frågorna.	  
En	  website,	  DevHub,	  ökade	  antalet	  användare	  som	  avslutade	  deras	  online	  uppgifter	  från	  10%	  till	  80%	  efter	  att	  ha	  
lagt	  till	  gamification	  element.	  
	  
Användning	  av	  gamification	  strävar	  med	  andra	  ord	  efter	  efter	  	  att	  lyfta	  upp	  och	  levandegöra	  äldre	  typer	  av	  
processer	  i	  syfte	  att	  uppmuntra	  människor	  att	  nyttja	  dem,	  anta	  dem,	  eller	  för	  att	  påverka	  hur	  de	  används.	  

Till	  och	  med	  arbetsförmedlingen	  i	  Norrbotten	  talar	  om	  att	  de	  in	  sina	  nya	  arbetsmetoder	  och	  processer	  lyfter	  in	  
gameification.	  	  	  
	  
Nedan	  följer	  exempel	  på	  användningsområden	  för	  gameifiation.	  
	  

• Anställdas	  utbildningsprogram	  
• Wellness	  och	  andra	  personliga	  aktiviteter	  
• Finansiella	  tjänster	  webbplatser	  
• Online	  och	  i-‐person	  shopping	  
• Grundskoleutbildning	  
• Extrema	  sporter	  
• Projektledning	  



	  

Spelindustri	  i	  Norrbotten	  –	  En	  förstudie	   44	  

	  

• Förbättra	  lojalitetsprogram	  
• vetenskap	  
• Sociala	  nätverk	  
• Undersökningar	  	  
• Hållbarhet	  
• Call	  Center	  
• Market	  Research	  

	  
	  
Nedan	  följer	  exempel	  på	  företag	  och	  organisationer	  i	  Norrbottensregionen	  lämpade	  för	  olika	  former	  gameifiation	  
inom	  sina	  respektive	  fält.	  
	  
	  
	  

• LKAB	  
• Luleå	  Hockey	  
• Kommuner	  
• Landsting	  
• Konst	  
• Arkitektur	  
• Kommunikationsbyråer	  
• Arbetsförmedling	  
• Museum	  
• Upplevelseindustri	  /	  Turistnäring	  

	  

Behov	  av	  djup	  erfarenhetsbas	  
	  
Spelföretag	  behöver	  rekrytera	  ledning,	  spelutvecklare	  och	  projektledare	  och	  chefer	  med	  stor	  erfarenhetsbas.	  Dessa	  
finns	  inte	  lokalt	  i	  regionen	  utan	  måste	  rekryteras	  in	  utifrån.	  Det	  är	  en	  utmaning	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  att	  
dessa	  enskilda	  individer	  skall	  trivas	  med	  att	  lämna	  etablerade	  företagskluster	  inom	  spelindustrin	  bakom	  sig	  för	  att	  
omlokalisera	  sig	  i	  en	  helt	  ny	  region.	  
Detta	  borde	  speciellt	  finnas	  i	  åtanke	  då	  strategin	  ytterligare	  fördjupas.	  	  
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Bred	  målgrupp	  för	  utbildning	  och	  anställning	  inom	  spelindustrikluster	  
Målgruppen	  för	  utbildningar	  och	  vidare	  anställningar	  är	  viktig	  och	  innefattar	  många	  v	  dem	  som	  regionen	  på	  många	  
sätt	  uppfattar	  som	  viktiga	  att	  värna	  om.	  Framförallt	  finns	  här	  starka	  möjligheter	  att	  möta	  behovet	  hos	  unga	  kvinnor	  
som	  vill	  stanna	  kvar	  i	  länet.	  

	  

• Ungdomar	  
Ett	  av	  målen	  uppsatta	  i	  RUS	  är	  att	  stimulera	  ungdomar	  att	  stanna	  kvar	  i	  regionen.	  
Spelindustrin	  kan	  bli	  en	  bidragande	  magnet	  som	  inte	  bara	  får	  ungdomar	  att	  stanna	  kvar	  utan	  även	  bidra	  till	  
en	  vitalisering	  och	  nyinflyttning.	  
	  

• Kreativa	  och	  understimulerade	  	  
Spelindustrin	  kan	  bli	  trampolin	  för	  de	  ungdomar	  som	  av	  olika	  anledningar	  inte	  passar	  in	  i	  det	  mer	  klassiska	  
utbildningssystemen	  och	  företagsformerna.	  Spelindustrin	  är	  full	  av	  exempel	  på	  denna	  kategori	  av	  
människa.	  Genom	  sin	  syn	  på	  problemlösningar	  och	  kreativa	  sinne	  är	  de	  ofta	  motor	  runt	  processen	  bakom	  
spelsuccéerna.	  
	  

• Unga	  kvinnor	  -‐	  Genusperspektiv	  	  
”Tillväxt	  sker	  där	  unga	  kvinnor	  väljer	  att	  bo.”	  (	  citat	  RUS)	  
Spelindustrin	  har	  visat	  sig	  vara	  en	  utmärkt	  arbetsmiljö	  för	  unga	  kvinnor.	  Industrin	  både	  erkänner	  och	  
lovordar	  de	  positiva	  effekter	  som	  kvinnor	  inom	  spelindustri	  världen	  har.	  
Idag	  är	  det	  många	  av	  landets	  spelutbildningar	  som	  har	  upp	  emot	  50	  %	  kvinnor	  vid	  intag	  och	  kursstart.	  
	  

• Äldre	  arbetssökande	  	  
	  ”Det	  livslånga	  lärandets	  betydelse	  är	  centralt	  i	  det	  ständigt	  förnyade	  arbetslivet.”	  (	  citat	  RUS)	  
Man	  blir	  bokstavligen	  aldrig	  för	  gammal	  för	  att	  arbeta	  med	  spel.	  Den	  äldre	  yrkesarbetaren	  kan	  säkerligen	  
sadla	  om	  till	  speldesigner,	  grafiker	  eller	  projektledare	  inom	  spel	  om	  bara	  viljan	  finns	  och	  möjligheten	  
öppnar	  sig.	  Spelbranschen	  visar	  upp	  en	  hel	  del	  otippade	  medarbetare	  och	  ålder	  och	  tidigare	  erfarenhet	  
blir	  en	  tillgång	  i	  processen.	  
	  

• Integrationsperspektiv	  
”	  Mångfald	  handlar	  om	  att	  människor	  med	  ursprung	  i	  olika	  etniska	  och	  kulturella	  miljöer	  berikar	  det	  
omgivande	  samhället	  –	  inte	  minst	  om	  deras	  erfarenheter	  och	  förmågor	  bejakas,	  snarare	  än	  
marginaliseras.”	  (	  citat	  RUS)	  
Vem	  man	  är	  och	  var	  man	  kommer	  ifrån	  spelar	  absolut	  en	  viktig	  roll	  i	  spelindustrin.	  De	  erfarenheter	  man	  
bär	  med	  sig	  blir	  en	  stor	  tillgång.	  Den	  externa	  vinkeln	  som	  ex	  utlandsfödda	  för	  med	  sig	  in	  i	  en	  industri	  
uppskattas	  och	  vårdas	  inom	  spelindustrin.	  Varandes	  en	  av	  de	  få	  helt	  globala	  industrierna	  är	  spelindustrin	  
helt	  öppen	  för	  integrationsperspektivet.	  
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Bilagor	  
Förstudie	  –	  Intervju	  med	  svensk	  spelindustri	  i	  grafer	  

	  

Källanvisning	  

Organisationer	  

• Dataspelsbranschen	  
http://www.dataspelsbranschen.se/	  

• Danishgameindustry	  
http://danishgameindustry.com/	  

• Entertainment	  Software	  Association	  	  
http://www.theesa.com/facts/index.asp	  

• Tiga	  
http://www.tiga.org/	  

• Game	  Funders	  
http://www.gamefounders.com/	  

	  

Tidningar	  /	  Magazine	  /	  Onlineforum	  

• Industrygamers	  
http://www.industrygamers.com	  

• Joystiq	  
http://www.joystiq.com	  

• Game	  Developer	  magazine	  
http://gdmag.com/	  

• Game	  Developer	  Research	  
http://gamedeveloperresearch.com/	  

• Gamasutra	  	  
http://www.gamasutra.com/	  
	  

Rapporter	  

• Swedish	  Game	  Industri	  Reports	  2	  0	  1	  1	  	  -‐	  Game	  developer	  index	  2010-‐2	  
• Game	  Development,	  Education	  &	  Incubation	  -‐	  A	  report	  from	  the	  Scandinavian	  Game	  Developers	  

project.	  
/	  Björn	  Berg	  Marklund	  	  
Mail:	  bjorn.berg.marklund@his.se	  

• Spelutbildarindex	  2011	  
/	  Björn	  Berg	  Marklund	  
Medarbetare/Analytiker	  
bjorn.berg.marklund@his.se	  
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Ulf	  Wilhelmson	  
Projektansvarig	  
ulf.wilhelmsson@his.se	  

• The	  Norwegian	  Game	  Industry	  Survey	  
/	  Kristine	  Jørgensen	  &	  Jørgen	  Tharaldsen	  

• Ministry	  of	  Culture	  –	  Norway	  /	  Game	  developers	  in	  Norway	  
http://www.regjeringen.no/en/dep/kud/Documents/draft-‐resolutions-‐bills-‐and-‐white-‐papers/white-‐
papers-‐/2007-‐2008/report-‐no-‐14-‐2007-‐2008-‐to-‐the-‐storting/3/5/1.html?id=518823	  

• Creative-‐europe	  	  
(http://ec.europa.eu/culture/news/creative-‐europe_en.htm).	  	  

• What	  are	  Industrial	  Clusters?	  -‐	  San	  Diego	  Assosiation	  of	  Goverments	  
http://www.sandag.org/rta/transfer/industrial_clusters.pdf	  

• Industry	  Clusters	  FAQ	  -‐	  oregonbusinessplan.org 
http://www.oregonbusinessplan.org/Industry-‐Clusters/Industry-‐Clusters-‐FAQ.aspx	  

• INDUSTRIAL	  CLUSTERS	  AND	  POVERTY	  REDUCTION	  -‐	  Khalid	  Nadvi	  and	  Stephanie	  Barrientos	  Institute	  of	  
Development	  Studies,	  University	  of	  Sussex,	  United	  Kingdom	  

• The	  Japanese	  Gaming	  Cluster,	  Tatsuya	  Hasegawa,	  Takeru	  Ito,	  Ryu	  Kawano,	  Koichi	  Kibata,	  Ken	  
Nonomura.	  
http://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/2012%20MOC%20Papers/Final%20paper%20-‐
%20Japan%20gaming%20cluster%20vfinal.pdf	  

• The	  Video	  Games	  Cluster	  in	  Japan-‐	  Microeconomics	  of	  Competitiveness	  -‐	  Professor:	  Michael	  E.	  Porter	  	  
Advisor:	  Niels	  Ketelhöhn	  
http://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/Japan_Video_Games_2009.pdf	  

• The	  Video	  Game	  Industry:	  Explaining	  the	  	  
Emergence	  of	  New	  Markets	  
http://www.business.otago.ac.nz/mgmt/publications/omgr/2011/11cucuel.pdf	  

• DYNAMICS	  IN	  THE	  ONLINE	  GAME	  INDUSTRY	  OF	  CHINA:	  	  
A	  POLITICAL	  ECONOMIC	  ANALYSIS	  OF	  ITS	  COMPETITIVENESS	  
http://www.eptic.com.br/arquivos/Revistas/vol.XI,n2,2009/11-‐PeichiChungJiangPingYuan.pdf	  

• Competitive	  clusters	  in	  France	  
http://www.clusnet.eu/fileadmin/user_upload/fichiers/documents/20090930_lyon_clusters_in_Lyon.
pdf	  
	  

	  
	  

Bloggar	  
	  

• Ernest	  Adams	  
http://www.designersnotebook.com/	  
	  

	   	  



	  

Spelindustri	  i	  Norrbotten	  –	  En	  förstudie	   48	  

	  

	  

Artiklar	  /	  intervjuer	  

• http://square-‐go.com/ian-‐livingstone-‐ei10-‐interview/	  
• http://www.bbc.com/news/technology-‐15926871	  
• http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_9675000/9675420.stm	  
• http://allastudier.se/artiklar/906-‐brist-‐p%C3%A5-‐spelutvecklare-‐med-‐r%C3%A4tt-‐kompetens/	  
• http://www.business.greaterlyon.com/imaginove-‐digital-‐entertainment-‐lyon-‐competitiveness-‐

cluster.83.0.html?&L=1	  
• http://blog.ut.ee/estonian-‐game-‐industry-‐is-‐taking-‐flight/	  
• http://www.aderly.com/industrie-‐jeu-‐video-‐game-‐france/industrie-‐jeu-‐video-‐jeux-‐video,p,60,EN.jsp	  
• http://nz.news.yahoo.com/a/-‐/technology/14779648/estonian-‐first-‐graders-‐to-‐learn-‐computer-‐code/	  
• http://en.wikipedia.org/wiki/Gamification	  
• http://www.twist-‐cluster.com/cms/fr/actu/sectors/118-‐de-‐lyon-‐game-‐a-‐imaginove	  
• http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/malmo/ny-‐bransch-‐nya-‐jobb_160439.html	  

	  

Böcker	  	  

• Break	  Into	  the	  Game	  Industry	  –	  Ernest	  Adams	  
http://www.designersnotebook.com/Books/Break_Into_The_Game_Industry/break_into_the_game_indu
stry.htm	  

• Game	  Mechanics	  –	  Ernest	  Adams	  
http://www.designersnotebook.com/Books/Game_Mechanics/game_mechanics.htm	  

• Fundamentals	  of	  Game	  Design,	  Second	  Edition	  
http://www.designersnotebook.com/Books/Fundamentals2e/fundamentals2e.htm	  
	  

Filmklipp	  

	  
Ian	  Livingstone	  
http://blip.tv/learning-‐without-‐frontiers/game-‐based-‐learning-‐2009-‐ian-‐livingstone-‐co-‐founder-‐eidos-‐1915935	  

	  

Företag	  
	  
http://www.northzone.com/	  
http://www.gpbullhound.com/	  
http://www.ea.com	  
http://www.vivendi.com/	  
http://www.disney.se/	  
http://www.atari.com/	  
http://eu.blizzard.com/en-‐gb/	  
http://www.facebook.com/home.php	  
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Grafisk	  visualisering	  av	  frågor	  och	  svar	  baserat	  på	  75	  intervjuer	  med	  personer	  från	  svensk	  spelindustri	  under	  
sommaren	  och	  hösten	  2012.	  
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Tack	  till:	  	  

Hela	  spelindustrin,	  branschorganisationer	  och	  enskilda	  personer	  utan	  vars	  hjälp	  denna	  förstudie	  inte	  gått	  att	  
genomföra.	  
Ni	  vet	  vilka	  ni	  är	  :	  )	  
	  
Dataspelsbranschen	  
Hypnosis	  
Media	  Evolution	  
Mojang	  (	  You	  Dudes	  Rock!!)	  
Epic	  Games	  
Activision	  Blizzard	  
Pan	  Vision	  
Paradox	  
Starbreeze	  
Amuze	  
Net.ent	  
Avalance	  Studios	  
King.Com	  
Fatshark	  
Rovio	  
CornCrow	  Games	  
Mad	  Crew	  
DICE	  
Easy	  
Jadestone	  
Arcadelia	  
Raketspel	  	  
UBISOFT	  
EA	  
Microsoft	  
Nintendo	  
Sony	  CE	  
Massive	  Entertainment	  
Level	  
Nokia	  
Namco	  
Wndros	  
Warner	  Bros	  Interactive	  
Barnvärlden	  
Konami	  
Bergsala	  
Tarsier	  Studios	  
Game	  Assembly	  
Playground	  Squad	  
Future	  Games	  Acaademy	  
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Gothia	  Science	  Park	  
Deramhack	  
Bird	  &	  Bird	  
Allopass	  
Netport	  Karlshamn	  
DSV	  Stockholms	  Universitet	  
Datorspelsgalan	  
Diginet	  
Elektronikbranchen	  
IDGA	  
ISFE	  
Media	  Desk	  Sveige	  
Neogames	  
NSM	  
SDSIMedierådet	  
Nordicom	  
Game	  and	  Meida	  Ats	  Laboratory	  
Swedish	  Game	  Awards	  
SVEROK	  
ADK	  (	  Japan	  )	  
Luleå	  Näringsliv	  AB	  
Aurorum	  Science	  Park	  
Creative	  Nodes	  
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