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Abstract 
Dice is one of Sweden's largest game manufacturers. They have produced a game series called 

“Battlefield”, which recently celebrated its tenth anniversary, releasing it gradually over the years. In 

order to create a game some form of work structure is required. In this essay we discover what the 

Dice work process looks like today and how it has changed over the years.  

 

Game development is progressing and market changes require game developers to constantly adapt to 

the current situation. To investigate this issue, we conducted intensive interviews with two well-

established game developers from the Dice enterprise, as well as done further investigation and a 

small interview to confirm the results. We have individually drawn conclusions and created theories 

based on previous research and self-reflection. Hopefully our results will be applied by future studies, 

as well as by those interested in games and the related work process.  
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Sammanfattning 
Dice är en av Sveriges största spelutvecklare och har producerat en spelserie som kallas ”Battlefield”, 

som nyligen firat tioårsjubileum, spelen har släppts successivt under åren som gått. För att kunna 

tillverka ett spel krävs det någon form av arbetsstruktur. I denna uppsats tar vi reda på hur deras 

arbetsprocess ser ut idag och hur den har förändrats med åren.  

 

Spelutvecklingen går framåt och marknaden förändras vilket gör att spelutvecklarna måste hela tiden 

anpassa efter dagsläget. För att undersöka detta ämne har vi gjort en djupintervju med två 

väletablerade spelutvecklare från företaget samt gjort efterforskning och en mindre intervju för att 

stärka resultatet. Vi har själva dragit slutsatser och analyserat fram teorier utifrån tidigare forskning 

och egna tankar. Förhoppningsvis kommer vårt resultat att kunna tillämpas på senare studier samt av 

intresserade kring i arbetsprocesser och spel.  
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1. Inledning  

Sverige är störst i Norden när det kommer till spelutveckling. Det gäller både antal bolag, anställda 

och omsättning enligt en rapport skriven 2012 från Dataspelsbranschen.1 I en annan undersökning 

från Interactive Software Federation of Europe bekräftar man att det bara blir fler och fler som spelar 

tv- och dataspel i Sverige. Siffror visar att 62 % av svenskarna i åldrarna 16 till 64 spelar dataspel 

och att ökningen fortsätter.2 Det finns fler än 100 olika spelbolag i Sverige som 2011 omsatte flera 

miljarder kronor. Det är en markant ökning jämfört med tidigare år enligt en av Dataspelsbranschens 

rapporter, Spelutvecklarindex från 2011.3 

 

En anledning till varför svenska bolag lyckas omsätta så mycket pengar är att flera stora spelbolag 

har ambitioner att göra så kallade AAA-spel. AAA-spel är en populär term som syftar på datorspel 

och tv-spel som kräver en stor budget och personalomsättning. Spelen förväntas sälja stort på 

marknaden och görs till en bred publik.4  

 

Ett av de mest framgångsrika AAA-spelen som släpptes 2011 är Battlefield 3 som bidrog till den 

höga omsättningen inom svensk spelindustri samma år. Spelbolaget Dice som utvecklat Battlefield 3 

är välkända över hela världen med sin Battlefield-serie som tog sin början 2002 när de släppte det 

första spelet i serien. Sedan år 2006 är Dice helt ägda av förläggaren Electronic Arts (EA) som är en 

amerikansk utvecklare, förläggare, marknadsförare och distributör av dator- och tv-spel. De är 

världsledande inom digital interaktiv underhållning och ligger på en tredje plats av världens största 

spelbolag.5 

 

När man jobbar i större projekt arbetar man oftast efter en arbetsmetod som ger någon form av 

struktur i arbetet. Vi vill ta reda om de fortfarande använder sig av samma arbetsmetod idag nu när 

spelen och arbetsförhållandena har förändrats. I vår studie kommer vi att inrikta oss på design och de 

arbetsmetoder som Dice använder sig av. Förhoppningsvis kan spelföretag ta lärdom av de resultat vi 

tar fram men även spelutbildningar och andra som har intresse för ämnet. 

 
                                                 
1 Dataspelsbranschens rapporter 2012  
   http://www.dataspelsbranschen.se/media/129455/spelutvecklarindex%202011_sept2012.pdf  
2 Videogames in Europe: Consumer stydy, 2012. 
   http://www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/sweden_-_isfe_consumer_study.pdf 
3 Dataspelsbranschens rapporter 2012  
   http://www.dataspelsbranschen.se/media/129455/spelutvecklarindex%202011_sept2012.pdf  
4 Bach, Patrick; Executive producer, Dice, Södertörns högskola. Föreläsning 2011-12-14.  
5 GAMING COMPANY TOP 25. 2011. 
   http://www.softwaretop100.org/gaming-company-top-25  



 3 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Spelserie - En spelserie kallas det när ett dator-/TV-spel får flera uppföljare.6  
 

AAA-spel - Ett AAA-spel är ett spel som kräver stor budget, mycket personal och förväntas sälja till 

en stor publik. Oftast lanseras spelen av stora utgivare och säljs i fysiks form och inte i digital form.7 

 

FPS - FPS är en förkortning på first-person shooter eller förstapersonsskjutspel. Det är en spelgenre 

där bildskärmen representerar spelarens synfält applicerat med ett sikte i mitten av skärmen. Oftast är 

spelarens vapen synligt på skärmen för att visa vilket vapen spelaren håller i.8 

 

Publisher - Engelskt ord för förläggare, utgivare av böcker, tidningar eller tidskrifter; i svenskt 

mediesammanhang företagsledare på tidnings- eller tidskriftsföretag med såväl redaktionellt som 

ekonomiskt ansvar.9 

 

Funding - Funding kallas det traditionella sättet för en utgivare att ge betalning till ett företag efter att 

deras idé har pitchats. Efter att idén har pitchats och blivit godkänd av utgivaren får företaget en 

klumpsumma som skall fördelas under hela produktionen.  

 

1.2.1 Arbetsprocess  

En arbetsprocess är en serie aktiviteter som tillför ett värde till något eller någon. För att kunna förstå 

processen måste man förstå sambandet mellan de olika aktiviteterna. Det finns alltid en kund och 

processen måste kunna ses ur kundens perspektiv. Det kan både vara en intern kund, det vill säga en 

kund som finns inom organisationen eller en extern, som finns utanför. Målet är att tillfredsställa 

kunden och uppfylla de krav som förväntas. Processen består av sammanhängande aktiviteter likt en 

kedja från start till mål. För att en aktivitet skall genomföras krävs det resurser som exempelvis 

personal, utrustning, program, teknik och material. Detta är något som inte ingår i processen, utan 

tillförs. Resurserna kan även de vara interna eller externa. Processen skall tillföra ett värde för 

kunden, det vill säg att varan eller tjänsten som skapats skall vara användbart och att kunden kan ta 

nytta av den.10  

                                                 
6 Datorspel. Wikipedia. 2012. http://sv.wikipedia.org/wiki/Spelserie#Spelserier  
7 Dataspelsbranschens rapporter 2012  
   http://www.dataspelsbranschen.se/media/129455/spelutvecklarindex%202011_sept2012.pdf 
8  Förstapersonsskjutare. Wikipedia. 2012. http://sv.wikipedia.org/wiki/First-person_shooter 
9 Publisher Nationalencyklopedin. 2013. http://www.ne.se/publisher  
10 Carlsson, Tommy. Lönnquist, Jenny. Eriksdotter Olsson. Anna. 1999. Processutveckling : inspiration och metod. Kap 4.  
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 Fig. 1 processkedjan skapad utifrån boken Processutveckling: inspiration och metod 

 

1.2.2 Arbetsmetod   

En arbetsmetod är ett planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett bestämt mål. Där man på 

förhand har en bestämd arbetsgång med ett klart definierat resultat. Arbetet är upprepningsbart, de 

skall alltså kunna upprepas med samma förväntade resultat. Alla relevanta moment och delar skall 

betraktas. Det är ett medvetet arbetssätt som skall förenkla och identifiera arbetet. Inom ett projekt 

kan man använda sig av en eller flera arbetsmetoder.11 

 
 
 

”A method implies a systematic, 

repeatable way to design” - Olson & Moran12 

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om hur arbetsprocessen på ett stort spelföretag 

kan fungera och hur det har utvecklats under en tioårsperiod. Att förklara hur en idé kan bli ett 

fullständigt spel som engageras av hundratals människor på ett stort spelföretag och hur det har 

förändrats under åren som gått.  

                                                                                                                                                                     
 
11 Bell, Judith och Nilsson, Björn. 2011. Introduktion till forskningsmetodik. Kap 13. Sid 237 
12 Olson, J. S., & Moran, T. P. (1996). Mapping the method muddle: Guidance inusing methods for user interface design 
    San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers. 
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Att granska utvecklingen kan inte bara ge en större förståelse men också ge en insikt i hur man skall 

arbeta för att lyckas. En förhoppning är att kunna förklara hur ett företag arbetar och försöka leta 

fram intressanta fakta som kan vara relevanta för personer inom branschen, spelutbildningar men 

även forskare i allmänhet som har ett intresse för spel och arbetsmetoder. Vi tror att flera kan dra 

lärdom av att se hur ett sort företag arbetar, vilka metoder som används och vad som har förändrats 

med tiden.  

 

1.4 Frågeställning  

Undersökningen kommer att baseras på vår frågeställning som lyder:  

Hur ser arbetsprocessen ut när Dice utvecklar ett Battlefield-spel, och hur har den förändrats de 

senaste tio åren? 

 

1.5 Avgränsningar  

I denna undersökning har vi valt att avgränsa oss till endast ett spelföretag, Dice. Vi fokusera på en 

spelserie som heter Battlefield. Vi valde ett svenskt företag för att vi själva har erfarenhet av flera 

spel i Battlefield-serien och att det med större sannolikhet skulle bli lättare att få kontakt med 

personer från företaget eftersom Dice huvudkontor ligger i Stockholm. 

 

Hela spelutvecklingen av ett spel tar ca 18-36 månader. Allt beror på hur många det är som arbetar, 

hur många problem som uppkommer eller hur omfattande och stort spelet är. Tanken var från början 

att granska hela arbetsprocessen men vi förstod ganska snart att det skulle bli större än en C-uppsats. 

Eftersom hela denna process är så pass omfattande har vi valt att fokusera på arbetsmetoderna med 

inriktning på design.13 

 

2. Bakgrund 

I det här kapitlet förklarar vi Sveriges status i norden när det kommer till spelbolag. För att förstå 

bakgrunden till vår uppsats presenterar vi kort information om hur stort det är med spelutveckling i 

Sverige och att fler och fler spelbolag formas varje år, vilket indikerar på att intresset av spel och dess 

utveckling går framåt. 

 

                                                 
13 Bach, Patrick; Executive producer, Dice, Södertörns högskola. Föreläsning 2011-12-14.  
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2.1 Svensk spelutveckling 

Sverige ligger bra till när det kommer till spelutveckling i världen. För att ge en bättre bild av varför 

vi valt att fokusera oss på företaget Dice visar vi siffror på hur det såg ut inom svensk spelutveckling 

under 2011. 2011 var det bästa året någonsin för Svensk spelutveckling och svensk spelexport.14  

 

Bara man jämför hur det gick för svenska företag 2011 jämfört med föregående år ser man en kraftig 

ökning i både omsättning och antalet anställda. 2011 års rapporter visar att omsättningen för svenska 

spel nu ligger på 2,32 miljarder kronor jämfört med 2010 års siffror, 1,19 miljarder.  

Resultatet av den sammanlagda vinsten ökar till 128 miljarder kronor 2011 jämfört med 2010 års 15 

miljarder. Det är en ökning på 747 %. Antal bolag har ökat från 68 till 117 mellan 2006 och 2011 och 

omsätter som sagt 2,32 miljarder kronor jämfört med 2006 års 642 miljoner kronor.15 

 

Dice är störst i Sverige med flest antal anställda med 237 personer under 2011. Sverige är därmed 

störst inom spelutveckling både i omsättning, antal bolag samt antal anställda. Finland ligger på 

andra plats med sina 1300 anställda jämfört med Sverige med sina 1512 anställda och 1,65 miljarder 

kronor jämfört med Sveriges 2,32 miljarder kronor i omsättning.16 Svenska spelutvecklare är bland de 

bästa i världen enligt Tommy Francois, Ubisofts högsta ansvarige för varumärken.17 

 

Dice är ett av flera stora spelföretag i Sverige som tar fram så kallade AAA-spel. Ett AAA-spel är ett 

spel som kräver en stor budget och personalomsättning och förväntas sälja stort och till en bred 

publik. Spelen lanseras ofta av stora utgivare och säljs vanligtvis i box, alltså fysiskt distribution hos 

en återförsäljare och inte i digital form.18 

 

2.2 Historia om Dice 

Eftersom vi fokuserar på Dice är det relevant att läsa bakgrunden till företaget. I vårt resultat 

presenterar vi de förändringar Dice gjort gällande användningen av arbetsmetoder och andra 

förändringar som skett under en tioårsperiod. Detta kapitel berättar historien om hur Dice grundades 

fram till dess att de släppte det första Battlefield-spelet. Från att ha varit ett relativt litet spelbolag till 

                                                 
14 Dataspelsbranschens rapporter 2012  
    http://www.dataspelsbranschen.se/media/129455/spelutvecklarindex%202011_sept2012.pdf 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Arnoth, Thomas. IDG. Svenska spelutvecklare - hetast i världen.   
18 Dataspelsbranschens rapporter 2012  
    http://www.dataspelsbranschen.se/media/129455/spelutvecklarindex%202011_sept2012.pdf 
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att idag vara det spelbolag i Sverige med flest antal anställda. Dice grundades i Växjö 1992 av Olof 

Gustafsson, Andreas Axelsson, Fredrik Liljegren och Ulf Mandorff.19 Men innan Dice ens existerade 

hade de en demogrupp,20 som de kallade The Silents som gjorde demos21 för Amigan. Detta var i 

slutet på 80-talet. Redan då som tonåringar hade de hunnit bli en respekterad grupp på demoscenen. 

 

Det första spelet Dice gjorde var flipperspelet Pinball Dreams och släpptes 1992 av 21st Century 

Entertainment till konsolerna Amiga, Atari Falcon, Super Nintendo och operativsystemet DOS. Det 

hela började med att de skulle göra en demoversion av flipperspelet men märkte när det faktiskt blev 

spelbart 1990 att det hela skulle bli större än bara en demoversion. De fick tankar om att göra ett helt 

spel och sedan släppa den som gratisversion på olika plattformar.22 

 

 

”Initialt så var ju inte planen att ge ut det, utan att släppa det  

som ett gratisspel istället för ett demo” - Andreas Axelsson.23 

 

 

Tack vare att någon hade fildelat spelet spred sig Pinball Dreams och spelet fick höga betyg i flera 

recensioner. De fick genast press på sig att göra en uppföljare och släppte Pinball Fantasies i oktober 

1992. Även det spelet får bra recensioner och vinner flera priser. I slutet av 1993 flyttar Dice till 

Göteborg och skaffar sitt första riktiga kontor och döper om företaget till Digital Illusions CE AB. 

Två till flipperspel släpps innan de 1997 släpper sitt första bilspel. Dice har fram tills dess enbart 

gjort spel för sig själva och inte haft den struktur som kanske nödvändigtvis förväntas i ett företag. 

Utan en fungerande struktur inom företaget förloras pengar och framtiden ser mörk ut för Dice.  

 

I slutet av 90-talet ansågs det vara en bra idé att satsa på IT-företag. Bonnier ansåg att Dice var ett IT-

företag och satsade på det. Tack vare Bonniers kapital räddade de företaget och Dice kunde fortsätta 

göra spel. 2008 har Dice flyttat in i lokaler på Avenyn i Göteborg, företaget är strukturerat, löner 

betalas ut till ett tjugotal anställda och med ett av Sveriges största förlag som delägare kan företaget 

växa och bli större. Två år senare går Dice och Refraction Games från Stockholm ihop till ett företag. 

Det är nu historien om Battlefield börjar. 2002 släpper de nämligen Battlefield 1942 och blir starten 

                                                 
19 Digital Illusions CE. Wikipedia. 2013. http://sv.wikipedia.org/wiki/Dice  
20 Demogrupp. Wikipedia. 2012. http://sv.wikipedia.org/wiki/Demogrupp  
21 Demo. Wikipedia. 2013. http://sv.wikipedia.org/wiki/Demo  
22 Roman, Andreas – Bjarneby, Tobias. (2005), “Kulor av stål”. 
23 Ibid. 
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på en spelserie som kommer bli hyllad världen över. År 2004 flyttar Dice sitt huvudkontor till 

Refraction Games lokaler i Stockholm.24 

 

Samma år köpte även Electronic Arts (EA) över 60 % av Dice och 2006 köptes hela Dice upp av EA. 

Utseendet på loggan ändras och företaget byter namn till EA Dice.25 2011 är Dice ett av världens 

mest framgångsrika spelföretag med 237 anställda och omsätter 379 miljoner kronor.  

    

2.3 Historia om Battlefield 

Vår uppsats handlar om Battlefield-serien och företaget Dice som utvecklar den. Allt började med att 

två killar på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm skulle göra ett slutprojekt 1996 där de skulle 

bygga en 3D-motor, som kände Patrik Söderlund (som jobbar på EA nu). Tillsammans startade de 

studion Refraction Games. De hade en vision av att skapa ett spel med ett stort multiplayer-slagfält 

med både bilar, flygplan och pansarvagnar. Refraction Games hade då fått kontakt med en svensk 

förläggare som hellre ville att de skulle fokusera på ett singleplayerspel, projektet lades på is. 

Refraction Games fortsatte att utveckla sin multiplayerdel och presenterade en prototyp på olika 

spelmässor under namnet Codename Eagle.  

 

När Refraction Games utvecklade Codename Eagle såg marknaden ganska enkelriktad ut. De FPS 

som fanns på marknaden gick för det mesta ut på att “springa och skjuta”. De stora FPS-spelen som 

fanns då var bland annat Quake, Unreal och Counter-Strike. Sedan fanns det flera 

fordonsimulationer, men inget spel hade både “springa och skjuta” och fordonssimulatorer 

interagerat med varandra.  

 

1999 släpptes Codename Eagle trots många buggar. År 2000 gick Dice och Refraction Games ihop 

till ett företag och efter att de två företagen gått ihop fanns det nu mer pengar och resurser att göra 

något bättre. Våren 2001 började de ett samarbete med Microsoft där de gjorde bilspelet Rallysport 

Challenge.  

 

Efter Rallysport Challenge fick Dice in mer stadiga pengar och ett år senare lyckades Dice få EA  

(i USA) att tro på en ny idé som fortfarande hade arbetsnamnet Codename Eagle. Dice hade skapat 

sig ett litet men troget sällskap på ca 300 personer som spelade Codename Eagle, och en stor 

                                                 
24 Roman, Andreas – Bjarneby, Tobias. (2005), “Kulor av stål”. 
25 Digital Illusions CE. Wikipedia. 2013. http://sv.wikipedia.org/wiki/Dice 
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anledning till att EA tog det nya projektet under sina vingar var att Tom Frisina som hade hand om 

EA:s tredjepartsutvecklare, hade märkt att folk på EA spelade Codename Eagle på rasterna och 

förstod att det fanns potential för spelet.26 

 

För att EA skulle ta sig an projektet krävde de att man skulle kunna spela 32 spelare online, istället 

för 14 som det var i Codename Eagle,27 och att det skulle utspelas i andra världskriget-miljö istället 

för ett 1917-talets Ryssland. Dice gjorde detta och arbetet med det nya spelet som nu skulle heta 

Battlefield 1942 kunde börja.28 Battlefield-serien hade i slutet av 2011 sålts i över 50 miljoner 

exemplar vilket gör spelserien till en av Sveriges största kulturexporter någonsin.29 I bilaga 2 visas 

alla Battlefield-spel som har släppts i serien. I en intervju publicerad i Aftonbladet 2012 berättar 

Patrick Bach och Lars Gustavsson att det fanns ca 15 miljoner aktiva spelare som spelar  

Battlefield 3.30 

 

3. Tidigare forskning  

I dagsläget finns inte mycket tidigare forskning när det handlar arbetsmetoder när man skall göra ett 

AAA-spel. Vi har hittat praktiska handböcker som rekommenderar hur man går till väga för att bland 

annat kan lära sig hur man programmerar, gör illustrationer och storyboards samt uppbyggandet av 

ett spel. De handböcker vi hittat är baserade på författarnas egna erfarenheter och är inte baserade på 

forskning. Tidigare forskning där man genom en arbetsmetod går igenom de steg som krävs för att 

uppnå en klar produkt är däremot begränsade. Vissa tidigare arbeten berör ämnet och viss forskning 

som förklarar arbetsmetoder när det gäller utvecklandet av AAA-spel. Den forskning vi har hittat 

angående arbetsmetoder är Hagens licentiatavhandling Lodestars for player experience, som bland 

annat belyser de arbetsmetoder som används inom vissa spelföretag när de utvecklar AAA-spel. De 

avsnitt som behandlar arbetsmetoder är avsnitten där det även förklaras att det sker ett paradigmskifte 

inom spelutvecklingen.31  

 

Det Hagen skriver om i sin avhandling angående arbetsmetoder speglar mycket av det som sker inom 

designprocessen när man tar fram ett spel. Speldesign i stora kommersiella spelföretag som utvecklar 

                                                 
26 Fully Illustrated. That game company. 
    http://thatgamecompany.com/company/people/tom-frisina/ 
27 Codename Eagle. Wikipedia. 2012. http://sv.wikipedia.org/wiki/Codename_Eagle  
28 Bach, Patrick & Gustavsson, Lars; respondenter från uppsatsen Arbetsprocesser inom spelutveckling 
29 Digital Illusions CE. Wikipedia. 2013. http://sv.wikipedia.org/wiki/Dice  
30 Högberg, Jonas. Aftonbladet. Inga problem att bli bättre. Intervju med Patrick Bach och Lars Gustavsson. 2012-05-24. 
31 Hagen, Ulf. 2012. Lodestars for player experience: Ideation in Videogame Design. Kap 7 sid. 75 
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AAA-spel fokuserar idag mer på hur spelaren upplever spelet snarare att tillämpa nya spelfunktioner. 

För att detta skall fungera har man tagit fram nya metoder att skapa spel där man via verbalt, visuellt 

och ljudmässigt förmedlar vad ett spel skall vara. En agil spelutvecklingsmetod (Agile videogame 

development) fungerar bättre idag jämfört med att använda sig av det designdokument som man 

tidigare har använt sig av.32 

 

 

“In reality, we can’t really know everything about a game at the start. Knowledge comes only when 

we have the controller in hand and are playing the game at a decent frame rate on the target 

machine. The only way to recognize fun is to play it.” – Clinton Keith33 

 

 

Speldesignern Chris Crawford förklarar han en steg för stegmodell om hur man gör för att designa ett 

spel, utifrån egna upplevelser och erfarenheter. Han säger också att han själv aldrig har följt stegen 

och uppmanar inte heller någon att göra det eftersom att designa ett spel är en alldeles för 

komplicerad procedur att genomföra genom att använda sig av en statisk arbetsmetod.34 

 

4. Teori 

I detta avsnitt tar vi upp teorier som är relevanta för vår undersökning. Avsnittet syftar till att skapa 

en större förståelse kring flera arbetsmetoder. Avsnittet förklarar mer djupgående begreppen 

designprocess, agil arbetsmetod och vad arbetsmodellerna Scrum och vattenfallsmodellen går ut på. 

Det vi vill belysa är hur man genom olika arbetsmetoder och modeller arbetar i ett projekt, hur en agil 

arbetsmetod fungerar och hur det används inom till exempel IT-branschen.  

 

Nordiska museet, Google, Microsoft, IBM, Adobe och Unibet är bara några företag som använder sig 

av Scrum, enligt Mattias Axelsson som är certifierad Scrum master på webbyrån Happiness.35 

Eftersom det är flera stora företag som använder sig av Scrum skulle vi tycka det var intressant att se 

om Dice använder sig av denna modell. Vattenfallsmetoden är en motsatts till den agila 

arbetsmetoden därför har vi valt att även granska om det finns några likheter där.  

 

                                                 
32 Ibid. Kap 7.2 sid. 80. 
33 Keith, Clinton. 2010. Agile game development with scrum. Sid.17. 
34 Crawford, Chris. 1984 The Art of Computer Game Design. 
35 http://www.happiness.se/artiklar/vad-ar-scrum 
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Vi vill genom Karl Aspelunds designteori jämföra hur Dices arbetsprocess ser ut, då design är ett 

stort moment inom spelutveckling. 

 

4.1 Agil arbetsmetod 

Att arbeta med en agil arbetsmetod innebär att man inom arbetsgruppen eller projektet jobbar rörligt 

och har en öppen kommunikation till alla i teamet samt med leverantören. Det är en flexibel metod 

som tillåter utvecklare att gå fram och tillbaka mellan olika faser i projektet om det skulle ske 

förändringar i utvecklingen.36  Man använder sig av agil projekthantering när man vill ha en bra 

kontakt mellan utvecklare och leverantör, arbetet blir flexibelt och båda parterna arbetar tillsammans 

för att nå en slutgiltig produkt. Man har regelbundna möten och små leveranser sker ofta för att båda 

parterna skall kunna påverka, få förståelse, diskutera fram eventuella ekonomiska tillägg för att få 

vissa funktioner fungera bättre och gemensamt komma fram till bra lösningar som till slut leder till 

ett bra resultat.37 

 

4.2 Scrum 

Scrum är en agil metod för projektledning som blir allt vanligare inom mjukvaruindustrin. Mindre 

grupper bestående av högst 6-8 personer delar upp sitt arbete in i "miniprojekt" som har en 

varaktighet på ca en månad under vilket ett begränsat antal detaljerade uppgifter löses.38 

För att Scrum skall fungera har man tre bestämda roller: 

 

Utvecklingsgrupper (The Scrum team): Det är denna grupp som gör det faktiska arbetet. Gruppen 

består vanligtvis av 6-8 personer och väljer själva inom gruppen hur man skall arbeta i ett projekt. 

Det finns inga bestämda regler för vem i gruppen som skall göra vad, alla skall kunna påverka arbetet 

och byta roll med varandra. 

 

Produktägare (Product owner): Produktägaren representerar kunden och ser till att 

utvecklingsgrupperna arbetar med rätt saker för att kunna slutföra projektet. Produktägaren 

administrerar en “att-göra-lista” som kallas Product Backlog som visar vad som måste göras för att 

produkten skall bli så lönsam som möjligt. 

                                                 
36 Hagen, Ulf. 2012. Lodestars for player experience: Ideation in Videogame Design. Kap 7.2  sid. 80. 
37 Manifest för Agil systemutveckling. 2001. 
    http://agilemanifesto.org/iso/sv/ 
38 Softhouse. Scrum in five minutes. 
    http://www.scribd.com/doc/334808/Scrum-in-5-minutes  
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Scrum master: Scrum master är som en projektledare och coach som ser till att arbetet flyter på som 

det är tänkt och har varje dag ett kort möte med utvecklingsgrupperna för att se hur arbetet går. 

Tanken är att personerna i utvecklingsgrupperna på dessa möten skall kunna svara på tre frågor: “Vad 

har du gjort sedan vårt senaste möte?” “Vad kommer du göra från och med nu fram tills vårt nästa 

möte?” och “Finns det någonting som hindrar dig att göra det du har tänkt göra?”. Målet är att alltid 

ge utvecklingsgrupperna de bästa förutsättningarna för att kunna lyckas med sina mål under varje 

sprint.39 40 

 

Ett projekt börjar med att man i den såkallade backlogen gör en lista över alla önskemål som skall 

vara med i produkten. Produktägaren prioriterar och väljer ut de komponenter som kan fungera. Man 

delar sedan upp arbetet i såkallade sprintar. En sprint kan vara mellan 3 och 30 dagar som börjar med 

ett planeringsmöte och avslutas med en demonstration. Det är i dessa sprintar de dagliga mötena hålls 

av Scrum mastern. Efter varje sprint går det tre rollerna igenom vad som gick bra och kan komma 

fram till eventuella förändringar som skulle kunna göra arbetet bättre inför nästa sprint.41  

 

4.3 Vattenfallsmetoden  

Vattenfallsmetoden är ett välanvänt arbetssätt som använts i över 30 år inom projekt sedan den först 

nämndes i en artikel av Winston Royce, 1970. Vattenfallsmetoden innebär att projektet är uppdelat i 

olika faser och efter varje fas man avklarar stänger man den och går vidare till nästa. Detta innebär att 

man inte mer kan göra förändringar i den del man just har avslutat utan fokuserar på nästa fas i 

projektet. Detta är ett effektivt sätt att hålla beställaren medveten om hur man ligger till i projektet 

och kan även efter varje avklarad del bestämma om projektet skall gå vidare, läggas på is eller om det 

skall avlutas. Nackdelen med vattenfallsmetoden inte kan hantera förändringar. Har man avslutat en 

fas kan man inte gå tillbaka och ändra om beställaren skulle vilja göra en tilläggsbeställning.42  

 

                                                 
39 Softhouse. Scrum in five minutes. 
    http://www.scribd.com/doc/334808/Scrum-in-5-minutes 
40 Improving the profession go software development. 2011. 
    http://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/Scrum%20Guide%20-%20SE.pdf 
41 CCSM. Scrum Alliance.Vad är scrum?  
    http://www.happiness.se/artiklar/vad-ar-scrum 
42 Waterfall Model. All About the Waterfall Model. 2013. 
    http://www.waterfall-model.com 
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4.4 Designprocess  

Enligt Karl Aspelund sker designprocessen i sju steg. Inspiration, Identification, Conceptualization, 

Exploration/Refinement, Definition/Modeling, Communication och Production.  

 

Inspiration kommer från det latinska verbet inspirare, som betyder ungefär att andas in. Inspiration 

är ett verktyg som främjar design, det är inte ett mål i sig. Designers måste söka inspiration snarare 

än att vänta på den att komma till designern. Att söka inspiration är en viktig del för att komma igång 

med ett projekt men det är också vanligt att man svävar iväg och tappar bort sig själv i sökandet av 

vidare information när man väl hittat inspirationen. Deadlines måste respekteras och projekt måste få 

chansen att gå vidare. Har man tid, sök vidare för att få en bättre grund att stå på, men är tiden 

begränsad, gå vidare för att inte gå över deadline. 

 

Identification: En designers huvudsakliga angelägenhet är att lösa problem och fatta beslut. Design är 

beroende av att känna till och arbeta inom begränsar. Oavsett vad för slags projekt man skall arbeta 

med måste designern identifiera vad designen behöver på ett sammanhållet sätt inom de 

begränsningar som finns men även begränsningar som kanske måste tillföras. 

 

Conceptualization: Hur beskriver man en design som inte finns? En viktig del i detta steg är att 

brainstorma fram en tydlig bild av vad man vill presentera. Med hjälp av brainstorming kan man 

sammansätta de delar man tidigare haft som inspiration och forma det till en helhet. För att komma 

fram till ett presentabelt concept använder man sig ofta av en concept board där man visar sin idé 

med hjälp av sammansatta bilder som inspiration för att få höraren att få en bättre bild av vad man 

vill åstadkomma då endast verbal presentation av en designlösning inte alltid ger en rättvis bild av det 

man vill åstadkomma. 

 

Exploration/Refinement: Att skissa på en idé gör man får en bättre bild av vad den slutgiltiga 

produkten kommer vara. Det är också viktigt att visa upp det man skissar på och höra med andra vad 

de anser för att få feedback på ens idéer. Så länge man vet i vilken riktning man skall med sitt projekt 

så är en delad diskussion mer värdefull än vilken analys man själv skulle kunna komma på. 
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Defining/Modeling: I det här steget är det vanligt att designern blir allt för detaljerad i sitt arbete att 

hen måste inspirera sig på nytt. Det är i det här steget som man går ifrån stadiet då man utforskar fritt 

i sitt lärande och istället börjar skapa något som senare kommer utformas till det som blir det bästa 

möjliga resultatet. Man får sålla och testa sig fram. 

 

Communication: I detta skede är det viktigt att designern etablerar ett försäljningsargument för sin 

publik, att få dem att förstå att produkten är något de behöver och att det man presenterar är 

någonting de vill ha.  

 

Production: En slutprototyp görs innan det är dags att lämna över projektet till produktionsteamet. 

Designern måste fortfarande vara nåbar till produktionsteamet om det skulle dyka upp problem eller 

om det skulle finnas några oklarheter som måste förklaras.  

 

Som Aspelund skriver går det sällan lika smidigt till i verkligheten när man använder sig av den här 

designprocessen.43 

 

5. Metod  

Detta avsnitt tar upp de metoder vi har valt att arbeta med i vår undersökning. I och med att 

arbetsprocessen är ett område som är relativt outforskat inom speldesign förefaller det mest logiska 

angreppssättet för att skapa förståelse för ämnet att utföra någon typ studie med relevanta 

representanter för området, vilket i detta fall är professionella spelutvecklare.  

 

Vi vet att de i denna stund håller på att ta fram Battlefield 4 och en observation skulle inte vara 

möjlig eftersom allt som sker under skapandet av ett nytt spel är under sekretess.44 

 

Vi har valt att använda oss av två olika datainsamlingmetoder; muntlig och skriftlig intervju. Vi 

ansåg att dessa metoder skulle vara mest givande till denna studie, grundat på informationen var ut 

efter. Från den muntliga intervjun har vi fått fram kvalitativa data från två högt uppsatta personer från 

Dice. En skriftlig intervju genomfördes även med en annan person från samma företag. 

 

                                                 
43 Aspelund, Karl. 2006 The Design Process. 
44 Bach, Patrick & Gustavsson, Lars; respondenter från uppsatsen Arbetsprocesser inom spelutveckling. 
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Vi använder oss av kvalitativ forskning med vetenskapsteoretisk grund i hermeneutik.45 Kvalitativ 

forskning används ofta till djupintervjuer vilket är en av anledningarna till varför just vi valt att följa 

denna riktning. Denna forskningsmetod är kopplad till ontologin och vi har valt att basera metoden 

på kvalitativ empiri. Syftet är att skapa en djup förståelse för de bakomliggande faktorerna till vårt 

ämne. Vilket innebär att vi gör en fördjupad fallstudie snarare än att generalisera över flera andra 

fall.46  

 

5.1 Semi- strukturerad intervju  

Vi använde semistrukturerade frågor till den muntliga intervjun. Intervju gav både kvalitativa och 

kvantitativa svar. Kvalitativa fakta betyder att man identifierat eller upptäckt ännu icke kända eller 

otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder. Kvantitativa fakta är när man 

undersöker fördelningen av eller sambandet mellan på förhand definierade företeelser eller 

innebörder.47  

 

Fördelar och nackdelar med en semistrukturerad intervju är att intervjupersonen har stor frihet att 

utforma svaren på sitt sätt och frågor som inte finns bland intervjufrågorna kan också ställas. 

Frågorna behöver inte komma i den exakta ordningen man skrivit dem, utan kan anpassas till 

situationen. Detta kan även vara en nackdel, då det kan vara svårare att styra samtalet. 

Semistrukturerade intervjuer används oftast då fokus för undersökningen är förhållandevis tydligt. 

Därför tyckte vi att det var den var bästa alternativet för oss då vi hade en någorlunda tydligt 

frågeställning och mål på vad vi ville ha svar på.48  

 

5.1.1 Formulering av frågor  

Ordningen är viktig i en intervju samt hur och när man ställer sina frågor.49 Eftersom vi endast hade 

lite mer än en timme på oss att göra denna viktiga intervju ville vi vara väl förberedda. Efter som att 

denna chans inte skulle upprepas. Vi tränade innan på att ställa frågorna för att öva oss och bli säkra 

på ordningen, och vilka som skulle prioriteras.  

 

                                                 
45 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. 2012. Metodpraktikan, Konsten att studera  
    samhälle, individ och marknad.  Kap 12 sid 221-222. 
46 Ibid.  Kap 11 sid 197-200. 
47 Kvalitativ metod. Nationalencyklopedin. 2013. http://www.ne.se/kvalitativ-metod  
48 Bell, Judith och Nilsson, Björn. 2011. Introduktion till forskningsmetodik. Kap 9 sid 159-161. 
49 Ibid. Kap 9 sid 159. 
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Eftersom det är ett så pass outforskat område kunde vi inte skriva allt för detaljerade frågor. Det var 

även svårt att bedöma hur många frågor det behövs för ca en och en halv timmes intervju. Därför 

hade vi flera extrafrågor för att vara på den säkra sidan. Dessa frågor var relevanta men prioriterades 

inte lika högt. Vi valde att skriva frågorna utifrån olika ämnesområden angående arbetsprocessen 

med återkoppling på hur verksamheten har bedrivs och hur den fungerar idag. Frågorna vi ställde var 

blandade allt från inledande frågor, uppföljningsfrågor, preciserade och direkta. Detta för att få en 

sådan stor bredd som möjligt på samtalet men samtidigt hålla fokuset på vår frågeställning. Vilket 

medförde att intervjun blev ett lyckat samtal mellan respondenterna där de berättade skillnader och 

likheter under en tioårsperiod. 

 

5.1.2 Respondenterna  

Respondenterna heter Patrick Bach och Lars Gustavsson som idag jobbar som executive producer 

och creative director på Dice.50 Som executive producer ansvarar man för det färdiga spelet som 

helhet. Det innebär allt från vad spelet är tänkt att vara, dess innehåll och att spelet håller planerad tid 

och kvalitet.51 Creative director skall tidigt definiera spelet med teamet och följa upp det som 

produktionen fortgår. Skapa ramen för grunden och se till att investera tid och pengar på rätt saker. 

När produktionen är igång arbetar man även som producent för arbetet. Se till att konst, kod, ljud och 

alla andra element är uppdaterade och försöka stödja samt berika spelskapandet.52 

 

5.1.3 Intervju  

Vi kontaktade Patrick och Lars som vi ansåg var de två mest relevanta personerna att intervjua för 

denna studie, eftersom Lars var producent för Battlefield 1942 och Patrick var Exekutiv producent 

för Battlefield 3. Intervjun pågick i en och en halv timme i ett mötesrum på Dices huvudkontor i 

Stockholm. Vi valde att göra intervjun med Patrick och Lars samtidigt. Tanken med att intervjua 

båda samtidigt var för att de skulle kunna hjälpa varandra att minnas tidigare arbetet. Eftersom flera 

av våra frågor handlade om hur det har varit för tio år och fram, kan minnesbilden förvrängas. En 

ytterligare anledning var att vi önskade en bekväm dialog mellan dem och oss. Fördelen med detta 

intervjusätt var att samtalet flöt på och de fyllde i varandras meningar. Detta gjorde att frågorna 

besvarades och intervjun gick som planerat.  

 

                                                 
50 DICE. This is DICE. http://dice.se/about  
51 DICE. Patrick Bach. http://dice.se/about/patrick-bach/  
52 DICE. Lars Gustavsson. http://dice.se/about/lars-gustavsson/ 
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Gruppintervjun kan även kallas för fokusgrupp, då man behandlar och diskuterar ett fokus ämne. I 

vårt fall handlade intervju om vilka förändringar som skett i arbetsprocessen under de år Dice och 

spelserien Battlefield funnits samt hur företaget arbetar idag. Intervjun innehöll även frågor om 

arbetsuppgifter, kommunikation mellan teamen samt allmänt om företaget. Vi anser att det krävs en 

helhetsbild av de sammanhang man granskar för att kunna förstå den till dess fullo. Därför bestod 

inte den muntliga intervjun endast av frågor angående arbetsprocessen. Till denna muntliga intervju 

som genomfört har vi valt att kalla den endast för intervju, då vi inte har ett enda fokusområde och en 

gruppintervjubestår av fler respondenter. 

 

5.1.4 Sammanställning av intervju 

Det kan vara svårt att fånga upp allt ljud under en gruppintervju då deltagarna kan prata i mun på 

varandra. Vi ansåg ändå att inspelning av intervju skulle gynna oss både då och i efterhand. Vi ville 

ägna all vår uppmärksamhet åt samtalet och följa diskussionen och tillföra passande frågor under 

samtalet.  Därför spelades den muntliga intervjun in med två diktafoner för säkerhetsskäl. En riktad 

mot oss och en mot intervjupersonerna. Vi valde att inte anteckna under samtalet då det troligtvis 

skulle tillföra störande ljud till det inspelade materialet. Intervjuerna har sedan sammanställts i ett 

dokument där vi har lyssnat igenom intervjun och plockat data vi anser väsentlig. Dokumentet har 

sedan lästs igenom och materialet har kategoriserats för att sedan kunna presenteras i resultatet. I 

resultatet har vi även sorterat kategorierna i en ordning för att lättare presentera resultatet.  

 

5.2 Strukturerad intervju  

Den skriftliga intervjun gjordes över mail och är strukturerad jämfört med den muntliga som är 

semistrukturerad. Skillnaderna mellan strukturerad och semistrukturerad är att den strukturerade bara 

har fasta frågor och kan liknas med en enkät. Vi visste på förhand vilka frågor som var relevanta och 

använde oss därför av denna metod och struktur. Vi hade i förväg skrivit frågor som sedan ställdes 

till respondenten utan att ändra eller tillägga frågor. Resultatet sammanställdes sedan i ett dokument 

och jämfördes med den muntliga intervjun. Fördelen med den skriftliga intervjun var att den var lätt 

att utföra och bearbeta men lämnade litet utrymme för fel, då frågorna är så pass fasta och efterfrågor 

inte ställdes.53 

 

                                                 
53 Bell, Judith och Nilsson, Björn. 2011. Introduktion till forskningsmetodik. Kap 9 sid 159-161. 
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5.2.1 Skriftlig intervju  

Det började med att vi kontaktade ett flertal personer som vi ansåg representativa från företaget. 

Detta var personer som arbetat en längre tid på företaget och som då skulle kunna reflektera i ett 

historiskt perspektiv över arbetsprocessen. Vi fick kontakt med Stefan Vukanovic jobbar som 

technical art director på Dice och har jobbat där i sedan 1998.  

 

Som technical art director ser man till att man producerar och bygger innehållet av spelen på rätt sätt. 

Ser till att de rätta verktygen och funktionerna finns till hands för att utveckla och skapa spelet på 

bästa sätt.54 Stefans svar kompletterade samt utökade vårt resultat från den muntliga intervjun. Vi var 

rädda för att den muntliga intervjun inte skulle ta upp negativa delar eller försköna sina svar mot 

verkligheten. Patrick och Lars har sådana roller på företaget att de är vana att marknadsföra företaget 

och spelen på ett positivt sätt och då kanske underhåller missgynnade fakta. Till vår studie 

undersöker vi deras arbetsätt i såväl brister och framgång och valde därför att göra en till intervju för 

att stärka svaren och se om vi kunde hitta några större skillnader. Intervjusvaren visade sig däremot 

överensstämma med varandra och har istället stärkt resultatet.  

 

5.3 Sekundära data 

Vi har haft kontakt med två studenter som tidigare studerat på Södertörns högskola, Niklas 

Adamsson och Albin Axén. Deras C-uppsats handlade om spelutvecklingen och grafikernas 

arbetssituation, med fokus på spelföretaget Dice. Deras uppsats är skriven 2004 och hade som syfte 

att förklara hur dataspelsgrafikernas arbetssituation på spelföretaget Dice förändrats de senaste 6 

åren. Vårt syfte och fokus i denna C-uppsats är inte detsamma, men eftersom de har granskat hur 

vissa saker har förändrats fram till 2004 finns det mycket användbar information som kan vara till 

användning i vårt arbete då även vi vill se förändringar som skett inom Dice. Niklas Adamsson och 

Albin Axén skriver i huvudsak om spelserien Battlefield och hur spelutvecklingen och grafikernas 

arbetssituation förändrats fram tills 2004 vilket är mycket intressant för oss eftersom vi helt fokuserar 

oss på Battlefield. Denna kontakt har resulterat i att vi fått värdefull rådata. Eftersom det inte finns 

mycket tidigare forskning inom detta område är all information om ämnet värdefullt. Annat material 

som vi själva sökt fram är intervjuer på Youtube och äldre föreläsningar. Detta material har granskats 

och samlats in för att säkerställa information vi redan har och fylla ut frågor som inte besvarats under 

intervjuerna.  

                                                 
54 Vukanovic, Stefan; Technical art director på Dice. Intervju 2012-11-16. 
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6. Resultat och analys  

I detta avsnitt redogör vi och analyserar resultaten från intervjuerna samt sekundärdatan. 

Sekundärdatan kommer från tidigare intervjuer som gjordes 2004 med personer från Dice utförda av 

studenter från Södertörns högskola samt en föreläsning från 2011 med Patrick Bach. Vi har delat upp 

resultatanalyserna i underrubriker kategoriserade utefter tema och område. Fokus ligger på 

arbetsprocessen och hur den har förändrats över tio år.  

 

6.1 Utveckling 

Under Battlefield 1942 började de att jobba med en fast föreläggare (EA) och då tillkom det mera 

krav på hur arbetet skulle skötas. Arbetet blev mer omfattande än vad de var vana vid och insåg 

ganska snabbt att de inte hade någon arbetsprocess att förhålla sig till för den typen av projekt de 

arbetade med. 

 

Lars Gustavsson berättar att när Dice började med utvecklandet av Battlefield 2 introducerade EA en 

Game Development Framework, en så kallad GDF. Det är ett arbetssätt där man delat upp projektet i 

olika faser. Första fasen var att klargöra syftet och sedan skapa en prototyp, som klargör vilka saker 

man behöver göra, vilka verktyg skall användas, teknik m.m. Sedan går man in i produktionsfasen 

som sedan avslutas arbetsprocessen med en avslutningsfas. Det var alltså 2005, under utvecklingen 

av Battlefield 2 som de började jobba med denna arbetsmetod och som än idag kvarstår.  

 

6.2 Tidslinje för processen 

 
Fig. 2 Tidslinje skapad utifrån föreläsningen från ax till limpa55 

 

                                                 
55 Bach, Patrick; Executive producer, Dice, Södertörns högskola. Föreläsning 2011-12-14. 
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6.2.1 Concept  

Här kommer idéerna till och utvecklas för att sedan kunna förverkligas. I denna fas arbetar ca 3-10 

personer. Concept innefattar grafik, storyline, tema och teknik m.m. Man skulle kunna säga att det är 

ett tvärsnitt av projektet. Ekonomiansvariga tittar på om det finns någon finans och marknad för idén, 

och vem köparen är. I Concept-delen försöker man förverkliga och se vad som är hållbart.56 När det 

har sammanställts och godkänts, förmedlas informationen till övriga arbetare på företaget.57  

 

6.2.2 Pre-production  

I denna fas är det mellan 5 till 25 personer som arbetar. Eftersom man i Concept gått igenom i stora 

drag vad som skall byggas, börjar man här skapa prototyper för att visa finansiärerna, i detta fall EA 

att detta är ett spel värt att lägga pengar på.58 Allt planeras i grova drag hur mycket tid, pengar, 

arbetskraft m.m. som kommer att behövas. ”Old and prove news” är när de går igenom tidigare 

Battlefield-spel. Vad skall behållas och vad skall tas bort från förra spelet? Man tar alltså konceptidén 

till en högre nivå och kollar om den håller ytterligare ett steg.59 

 

6.2.3 Production 

Production-teamet består av 25 till 200 personer. Innan man går in i denna fas skall man ha sett till så 

all planering är klar då det är väldigt dyrt att driva en sådan stor arbetsgrupp. Det är i den här fasen då 

spelet i stort sett färdigställs. Den sista koden skrivs och den slutgiltiga audiella och visuella 

redigeringen skapas.60 

 

6.2.4 Finaling 

Finaling eller den så kallade avslutningsprocessen består av ca 10-100 personer. I denna fas försöker 

man solla bort folk och komprimera arbetet så att projektet börjar dra sig mot det slutliga målet. Detta 

görs för att stabilisera arbetet och för att såsmåning om gå över till nästa fas. Just i detta slutskede är 

det jobbigt om man missat något i tidigare faser, oftast blir det väldigt stressigt och drar ut på tiden.61 

 
                                                 
56 Bach, Patrick & Gustavsson, Lars; respondenter från uppsatsen Arbetsprocesser inom spelutveckling. 
57 Bach, Patrick; Executive producer, Dice, Södertörns högskola. Föreläsning 2011-12-14.  
58 Ibid. 
59 Bach, Patrick & Gustavsson, Lars; respondenter från uppsatsen Arbetsprocesser inom spelutveckling. 
60 Hagen, Ulf. 2012. Lodestars for player experience: Ideation in Videogame Design. Sid. 41 
61 Bach, Patrick; Executive producer, Dice, Södertörns högskola. Föreläsning 2011-12-14.  
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6.2.5 Ship 

Ship är en fas där spelet testas av olika personer och företag. Det är oftast stora team som spelar 

spelet och letar efter fel eller förbättringar som kan göras. Denna fas utfärdas endast om spelet är 

stort och oftast när det är någon annan aktör än dem själva som står för kostnaderna. Fasen består av 

flera personer, antalet kan vara upp till 50 stycken. Certifieringsprocessen går även till här och 

innebär att de checkar av och kollar om allt överensstämmer med kravspecifikationen.62 

 

6.2.6 Post launch 

Här jobbar stora team med att laga de fel som uppkommit eller glömts som sedan upptäckts under 

Ship-fasen eller som anmärks av användarna själva. Post launch-teamet arbetar med att förbättra 

spelet, utveckla och komma med nya idéer. Detta för att användaren skall ha något nytt att se fram 

emot och fortfarande hålla spelandet igång. Enligt Patrick är det viktigt att inte släppa taget om spelet 

bara för att det är utgivet. Med detta menar han att det är viktigt att inte låta spelet vara efter att det 

släppts på marknaden och har börjat spelas på riktigt. För att behålla kvar spelarna så länge som 

möjligt gäller det att fortsätta utveckla spelet och skapa nya utmaningar.63 

 

6.3 Arbetsätt        

Patrick och Lars berättar att idag är hela teamet med i den process om hur de förhåller sig till 

konceptet. De har lärt sig att alla som jobbar med spelet behöver ta del av den informationen, de är ett 

team. Detta också för att skapa samma känsla i spelet, alla bygger samma spel. 

 

”Processen får aldrig ligga i fokus utan det är produkten och dess behov som styr.” – Patrick Bach64 

  

För varje Battlefield-spel tror Patrick och Lars att de har hittat en ny hållbar arbetsprocess. Patrick 

menar att de är dåliga på ”business strategy”. Han säger att andra företag oftast har ett smartare 

upplägg då det redan innan har bestämt sig för att behålla sin ”content”. Content innebär innehållet i 

ett spel. När man till exempel gör en uppföljare till ett spel som skall vara i samma anda som det 

tidigare, kan man behålla sitt content för att bibehålla känslan och spelmekaniken för att på flera sätt 

underlätta inför utvecklingen av det nya spelet.  

 
                                                 
62 Bach, Patrick; Executive producer, Dice, Södertörns högskola. Föreläsning 2011-12-14. 
63 Ibid. 
64 Bach, Patrick & Gustavsson, Lars; respondenter från uppsatsen Arbetsprocesser inom spelutveckling. 
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För Patrick är det inte pengarna som är i fokus, han gör spel för att han tycker att det är kul. Lars 

säger att andan från slutet av 80-talet hänger kvar idag på Dice. Att bevisa för att andra att de är bäst 

på det de gör och gör det för nöjes skull. Dice vill göra bra spel som säljer då de får in pengar att göra 

nya spel som förhoppningsvis säljer. Det räcker inte med att göra bra spel eller vara näst bäst i 

spelbranschen. Det gäller att vara på topp och sträva efter att vara bäst av alla. 

 

De har anpassat arbetssättet utefter de förutsättningar de har, idag har nästan alla på företaget fått 

barn. Vilket leder till andra arbetstider och ett försök till att skapa en stabil struktur i arbetsprocessen.  

 

Det kan lätt bli att man målar upp en fasad att arbetet går bra, just när det gäller marknadsföring. 

Patrick säger att det finns en syn på spel lite likt som det var på 30-talet när film var fantastisk och 

nästan magiskt. Han menar att de själva hamnar i svåra situationer och problem. Oftast har de väldigt 

roligt på arbetsplatsen men det är inte alltid allt går som det skall. Denna fasad är även något som de 

själva har trott på och har påverkat dem i deras tro om hur spelutveckling skall gå till. När Dice blev 

uppköpta av EA trodde de att de skulle få lära sig att göra spel “på riktigt”. För innan hade Dice bara 

hittat på och arbetat efter vad som känts bäst.  

 

6.3.2 Dices syn på sitt arbetsätt 

Patrick och Lars berättar att när Dice startade samarbetet med EA var det EA som ville veta och lära 

sig hur Dice gjorde sina spel. Inte förrän idag har Dice förstått att det inte blir speciellt mycket bättre 

än hur de själva arbetar. Kurser, föreläsningar och annat är inte det bästa sättet för dem att förbättra 

sig utan att se hur det ser ut nu och försöka förbättra det på plats med de personer som arbetar i 

studion. Andra spelbolag, t.ex. Rockstar, Activison och Ubisoft som besökt Dice säger att Dice har 

ett väldigt bra arbetssätt. Till skillnad från Ubisoft som har två stycken personer som måste godkänna 

all design innan den får användas, så får alla på Dice komma med förslag och bestämma över sitt 

ansvarsområde. 

  

Patrick berättar att arbetsprocessen ständigt förändras hos Dice, eftersom spelbranschen förändras. 

Om Dice inte utvecklas kommer andra att göra det före och då kommer de istället behöva jaga än att 

leda spelutvecklingen. Många studios har försökt att kopiera Dices arbetssätt med det har inte 

fungerat. Allt är föränderligt inom spelutvecklingen, det man visste och antog igår kanske inte 

stämmer idag. Det gäller att vara öppen för förändring, säger Lars. 
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”Vi har använt Scrum och Agile som produktionsmetoder men har lämnat båda och kör en egen 

variant med influenser från båda. Både Scrum och Agile är i sin grundform för fyrkantiga för oss.”  

– Patrick Bach65 

 

6.3.3 Företagsklimat och ansvarsfördelning 

Dice har som grundregel att ingen är bättre än någon annan. De försöker förbjuda folk på företaget att 

säga ”vad var det jag sa” och försöker att öppna upp folk att säga och dela med sig av sina tankar och 

idéer. Företaget är uppdelat så att alla har olika ansvar. Ingen är chef över någon annan utan alla som 

jobbar på Dice har olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. 

  

När Lars jobbade med spelet Codename Eagle i slutet av 90-talet, hade de på en vägg inne i studion 

med saker som skulle göras till spelet. Ville man inte göra dem fick man hitta på något eget, och i 

eftertexterna hittade de på sina egna titlar. Han berättar att de var ute och festade, spelade hela 

dagarna och jobbade på kvällen istället. Idag kan man fortfarande hitta likheter med arbetssättet de 

använde sig av från början. Skillnaden nu är att Dice har blivit ett stort och etablerat företag, berättar 

Lars. Värderingarna och tankesättet är det samma sen början, samt väggen där de hänger upp saker så 

att alla kan se vad som gjorts hittills i projektet. Det är en arbetsmetod som inbjuder de anställda till 

att ta del av andras arbete. Det leder till att de ständigt blir medvetna om hur de olika delarna går, kan 

även komma med nya idéer, förslag eller lösningar på problem till varandra.  

 

6.2 Kommunikation  

Dices anställda kommunicerar på alla möjliga sätt via chatt, mail och dagliga möten för att informera 

varandra. De har olika möten för flera olika syften. Det finns möten som mer ingående går igenom 

projektet på en hög nivå, möten som beskriver nuläget och mål men även underhållande möten. 

Grundidén är att alla skall prata med varandra. Det skall vara enkelt att kommunicera på och utanför 

arbetsplatsen. De har byggt subteam i teamen för att behålla samma anda som fanns på Codename 

Eagle. Subteam är vad man kan kalla en mindre arbetsgrupp som arbetar i det stora teamet.  

 

 

 

 

                                                 
65 Bach, Patrick & Gustavsson, Lars; respondenter från uppsatsen Arbetsprocesser inom spelutveckling. 
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Det är viktigt att lyfta fram det positiva som gjorts och sagts på mötena. Det ger en känsla och en 

motivation till de som arbetar i projektet. Patrick menar att det kan bli farligt om ingen ser 

framgångarna, då kan man lätt fastna och bli stressad. För att processen skall fungera måste man 

kunna anpassar sig beroende på hur projektet går.  

 

6.3 Att arbeta mot samma mål 

För att göra de spel Dice gör idag krävs det många som arbetar inom projektet vilket komplicerar 

processen. Vill man vara bäst krävs arbetskraft menar Patrick. Idag jobbar det 280 personer på Dice. 

Man kan aldrig vara riktigt bekväm i processen, och är man det så är det en ännu större anledning att 

oroa sig, det är en del av processen säger både Lars och Patrick. 

 

Det kan verka tryggt att ha EA i ryggen men det är ett extremt stort åtagande att göra ett spel, säger 

Patrick. Bara att få 100-150 personer att arbeta åt samma håll och att få dem att förstå riktningen är 

krävande. Lars kan sakna då det endast var tio stycken som arbetade med Codename Eagle. Då var 

det lite lättare att förmedla åsikter då alla satt i samma rum och arbetade mot samma mål. 

 

Alla som jobbar på Dice har en målsättning att göra mer och bättre vilket leder till att det går bra. Det 

gäller att hitta en balans så att man ger rätt information och att den är värd den tiden den tar, säger 

Lars. Ett annat mål är få alla att veta vad de skall göra utan att de skall bli tillsagda. Detta genom rätt 

information och eget initiativtagande från de anställda.  

Patricks och Lars’ roller handlar mycket om att visa vägen mot målet, men även att lugna folk. På 

Codename Eagle var det enklare att förstå helheten och se hela projektet men redan under Battlefield 

1942 då flera personer blev inblandade blev det svårare att förmedla målet. ”Alla kan inte veta allt 

alltid ” det är en fråga om engagemang, alla vill inte heller veta allting, säger Patrick. 

  

Spelutvecklingen och grafikernas arbetssituation - Med fokus på dataspelsföretaget Dice är en  

C-uppsats skriven av Niklas Adamsson och Albin Axén från Södertörns högskola 2004.  

 

Detta är ett utdrag från deras analys:  

Tidsmässigt så kommer aldrig dagens team räcka till för att skapa framtidens spel utan 

spelprocessen kommer att vara beroende av allt större team och idag kan vi se en 

utveckling där de största Japanska speltillverkarna använder sig av nästan hundra 

personer i framtagningen av stora spelproduktioner och spelprocesser. Denna utveckling 
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har vi förstått att spelföretagen själva inte vill skall inträffa men det är som så många 

andra gånger marknaden som styr och spelföretagen måste rätta sig efter marknadens 

spelregler för att hinna gå igenom en hel spelprocess vilket i dagsläget tar mellan tre och 

fyra år. Men större team tror vi inte leder till att arbetsmetoderna för spelprocessens olika 

steg med utvecklandet av spelidé, kontraktering och faserna pre-produktion, produktion 

samt slutfas förändras utan den formen tror vi kommer att finnas även i framtiden. 

Skillnaden blir bara att fler personer kommer ingå i de olika faserna.66 

 

Vi kan konstatera att Niklas och Albins teorier om Dices framtid överensstämmer bra med 

verkligheten idag åtta år senare. Faserna i arbetsprocessen har fortfarande samma funktioner för 

arbetssättet.  

 

6.4 Teknik 

Eftersom spelindustrin ständigt utvecklas och ny teknik tillkommer krävs det av Dice att ständigt 

hålla sig uppdaterade på vad för typ av spel som finns på marknaden för att kunna tillfredställa sin 

målgrupp och göra sina spel så bra som möjligt. Teknik är idag något som utvecklas i högtakt och för 

spelindustrin är det extra viktigt att vara en del av den.  

 

6.5 Idéprocessen 

På Dice får vem som helst komma med idéer. Inställningen på Dice är att alla skall samtala med 

varandra, utbyta idéer och tankar. Detta är något som hängt kvar sedan företaget startade och har 

under åren visats sig fungera bra inom Dice. I tidigare studier kan vi se att detta fungerat och 

användes på företaget redan år 2004.67 

 

Patrick får ofta höra av personer att de vill göra ett spel med “allt”. De vill att spelet skall innehålla 

massvis av funktioner, effekter, vapen och liknande. Han beskriver det med ett exempel med att välja 

mellan att handla på en matvaruaffär eller gå på restaurang. Det blir inte roligare att gå och handla 

vad du vill än att bli serverad direkt det du vill ha och bli underhållen på samma gång. Han menar på 

att vi människor gillar att få ett spel anpassat utefter vad vi vill ha och söker.  

 

                                                 
66 Adamsson, Niklas & Axén, Albin. Spelutvecklingen och grafikernas arbetssituation.  
67 Ulfves, Fredrik; respondent från uppsatsen Spelutvecklingen och grafikernas arbetssituation. 
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En bra idé är oftast en lösning på ett redan känt problem. Den kan det vara enkel, som att förenkla 

något redan befintligt, gör det möjligt för fler att använda och förstå. Man bryter alltså ner det till sin 

enklaste form. Ett av de största problemen enligt Patrick idag är att spelen är komplicerade och det är 

en av anledningarna till att de blir dåliga. Han menar på att ju enklare spelen är desto mer förfinade är 

dem, alltså bättre genomförda. 

 

Det är härligt med kreativa designers men saknar man förmågan att förmedla en känsla eller idé 

skapar det problem, menar Patrick. Det kan vara att idén är jättebra men har du inte förmågan att 

förmedla den vidare till de andra i teamet går den inte att genomföra. Lars säger att det handlar om att 

samla idéer och granska dem, vilka kan man jobba vidare på? Han menar på att det är 

filterfunktionen som är själva skapandet. Den som filtrerar saker bäst och kan få ihop en upplevelse 

som kan konsumeras, det är där briljansen ligger. 

 

En idé kan vara starten till ett helt nytt spel men det hänger inte på att vara unik idag, det gäller att 

vara smart och ha en förståelse och kunskap om spel och hur de skall tillverkas. Idén med Battlefield 

är extremt enkel enligt Patrick. Han menar på att en sjuåring skulle kunna komma på själva 

konceptet. Det är ett spel där du kan köra flygplan, spränga saker, skjuta och bara ha roligt. Det svåra 

ligger inte i idén utan i genomförandet. Han påstår att många har försökt göra liknande spel men inte 

lyckats på genomförandet.  

 

Både Patrick och Lars säger att det mer handlar om att kunna bevisa ett koncept än att komma på det. 

Man måste alltså kunna förmedla sin idé eller sitt koncept på bästa sätt och kunna bli förstådd, om 

man inte klarar av det blir det svårt att få andra att se hur bra idén är. Patrick säger att det finns 

massor med bra idéer med det gäller då att kunna bevisa dem. Det finns nästan inget spel som på 

grund av idén är bra, utan det är på grund av genomförandet. Att komma på en idé är rätt enkelt, det 

svåra är att komma på den idén som har ett genomförande i sig som faktiskt går att göra utveckla och 

sälja. En idé som inte blir något är inte heller värd något. Att komma på tusen förslag och inte 

genomföra någon är i princip värdelöst. Om man däremot kommer på en idé och genomför den, har 

man något att uppleva och den har fått ett värde. 

 

Dåliga spel leder till bättre spel, att kunna ta lärdom av misstag och förbättra redan utvecklade idéer. 

Dice har släppt flera Battlefield-spel och där med kunnat ta lärdom av sina misstag och utvecklats 

kunskapsmässigt. Vad vi kan antyda här är att lärdom är något som kräver tid. Det har tagit många år 

för Dice att hamna där de är idag, och det är inte av en slump. Hårt arbete och en vilja att lyckas har 



 27 

varit en stor bidragande faktor. De har även en förståelse för att misstag görs, och av dem förbättra 

sig till nästa gång. Att se det positiva i andras misstag och göra det bättre är en högt prioriterad 

egenskap på Dice. Att kunna dra lärdomar av andra och sträva efter att göra något bättre är något som 

Patrick och Lars arbetar med. Dice grundades 1992 och är en av Sveriges ledande spelutvecklare. Det 

är kanske inte konstigt med tanke på alla år de haft på sig att dra lärdom av misstag hos sig själva och 

andra.  

 

För att få en känsla av vad som är bra och inne just för tillfället brukar Patrick och Lars kolla 

speltopplistor och spela andra spel. Genom att spela andra spel kan de hitta nya idéer. Det kan vara 

att till de spelen hade man inte haft tillgång till de resurser, kunskaper eller erfarenheter som hade 

behövts. Oftast handlar det om hur man genomför idén. Hur man gått tillväga för att skapa den 

effekten, animationen eller banan. Detta är något som främst görs i den första fasen “concept” men 

som även pågår under hela projektet. 

 

6.6 Grundkoncept för Battlefield-spelen  

Idag har Dice en explicit mall på hur ett Battlefield-spel skall vara. När de gjorde Battlefield 1942 

fanns spelets grundkoncept bara som en tanke eller vision i Lars huvud. Lars var då projektledare och 

satte han sig tillsammans med en lead designer och granskade spelet. De granskade vad det var som 

gjorde spelet till Battlefield, vilka faktorer det var som kännetecknade just det spelet. De kunde 

plocka ut tio olika faktorer som här från skulle sätta grunden för de kommande spelen.  Detta gjordes 

främst för Battlefield 2, då de ville återskapa samma känsla från Battlefield 1942, fast förbättrad. De 

har gått från att ha tio stycken till idag ca 20-25 stycken olika mallegenskaper. 

 

6.7 Utveckling av befintligt koncept för Battlefield-serien 

Idag kommer idéerna inte så ofta längre, just i dagsläget har företaget planerat flera år framöver på 

alla håll och kanter på vad som skall göras. De tittar alltid på nya projekt, med tiden räcker inte riktigt 

till. Lars säger att nuförtiden hittar de inte på helt nya spelkoncept utan arbetar med det tidigare spelet 

från Battlefield-spelens koncept, och utvecklar dem. Något man alltid kan bidra med är ”features” 

alltså nya eller förbättringar av idéer till spelen. 

 

Här kan vi se en av de större skillnaderna då Dice i dagsläget inte behöver komma med nya idéer 

efter att ett projekt är slut. Innan Dice tillhörde EA blev de kontaktade av andra föreläggare som ville 
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få sina spelidéer utvecklade, eller så var det de själva som kom med idéerna. Idag, när de ägs av EA, 

arbetar fortfarande med att komma med nya idéer men inte på samma sätt som i början då allt 

startade. Som Lars säger är de uppbokade flera år framöver nu med uppdrag och produktion av spel. 

Anledningen varför är det blivit som det är nu är för att företaget blivit större. Företaget besitter mer 

kunskap än innan och är idag en förebild för många utvecklare. Deras planer är att fortsätta 

verksamheten och bli ännu bättre vilket kan vara anledningen till varför de börjat planera framtida 

projekt redan nu.  

 

6.7 Presentation 

Presentationer görs dagligen på Dice främst för att informera de anställda om vilken riktning det 

jobbar mot och var de ligger i planeringen. Presentationer görs även inför föreläggaren som då för 

första gången kan se vad spelet skall vara. Det gäller då att skapa en så bra presentation som möjlig 

som säljer in det nya spelet. Presentationer pågår under hela projektet och är en viktig del av 

arbetsprocessen mellan anställda samt föreläggare.   

 

Lars berättar att de har lärt sig av amerikanerna att göra sina presentationer. Innan gick de mer på 

fakta och bara rabblade upp massa saker vad spelen skall innehålla. Med åren har det lärt sig att det 

är mycket mer som krävs i en presentation. Nu gäller det att bevisa vilken upplevelse de säljer. Från 

dag ett gäller det att ha i åtanke att någon skall vilja köpa spelet i slutändan.  

 

Presentationerna är jätteviktiga, det gäller att få med det viktiga och att förmedla känslan på rätt sätt. 

Dice presenterar inte idéer de inte tror på. De har en pärm med massa idéer som ibland plockas fram, 

dessa idéer kommer från en arbetsmetod som kallas Skunkwork project. Arbetsmetoden kan 

tillämpas i ett större projekt och består vanligtvis av en mindre grupp människor som tillsammans 

arbetar självständigt och obehindrad av det större projektet.  

 

För det mesta har de oftast en redan klar idé och vision på hur det skulle vilja göra ett spel, säger 

Lars. Att hela tiden testa idén eller idéerna och att göra prototyper, fråga andra, testspela är en stor 

del av arbetsprocessen. Det är något som pågår under hela projektet men framförallt i början då 

koncept och känsla skall klargöras. 

 

Att de hellre använder sig av möten med presentationer än att skicka ut dokument med information 

till de anställda, var för oss lite oväntat. Efter intervjun med Patrick och Lars kan vi nu förstå varför 
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det använder sig av det arbetssättet. Det är lättare att förmedla en känsla i form av ljud och bild. 

Under en föreläsning som hölls på Södertörns högskola av Patrick visade han en ripomatic de hade 

klippt ihop till spelet Battlefield 3. Filmklippet skulle illustrera deras vision av vad det ville att spelet 

skulle bli.68 Genom att ta filmscener från redan befintliga filmer, klippa ihop det med bilder och 

musik kunde de skapa en känsla. En känsla som de sedan kunde sträva efter att bygga i spelet. 

 

6.8 Dokumentation  

Lars säger att de är väldigt dåliga på att dokumentera arbetet. Det går oftast så fort fram att det inte 

hinns med. Lars är den enda som varit någorlunda duktig med att dokumentera olika arbeten. Han 

säger att de sakerna man lärt dig från förra projektet har man med dig till nästa. Inför varje spel går 

de igenom vad som gick bra och mindre bra sist och försöker förbättra det. Saken är att tiden 

förändras, ny teknik tillkommer, om man vill ligga i framkant gäller det hela tiden att tänka nytt. 

Därför är de gamla anteckningsblocken och dokumenten inget att ha för framtida projekt. De mest 

värdefulla Dice har är de personer som jobbar där som besitter de egenskaper och kunskaper om hur 

man driver och arbetar med spel. 

 

”Processen är inte bättre än de resultat vi får ut ur dem” – Lars Gustavsson69 

 

Designdokumentet är den klassiska formen som de på Dice idag bara fnyser åt. Patrick menar att det 

är som att skriva en kokbok utan att laga maten. Det fungerar inte att ta fram ett spel skrivet på 

papper och sen bara göra det, utan det kräver mycket mer. Däremot kan man när man gjort klart ett 

spel skriva ner designen i kokboken och säga att “det här är spelet”. Designdokument är till 90% en 

konceptuell konstruktion enligt Patrick. Målet i dag är att ta fram visionen på hög nivå och det kan 

vara i form av en PowerPoint. Den kanske görs i grova drag som sedan kanske utvecklas till en 

prototyp. De jobbar iterativt med designen och går successivt fram. De försöker att hitta deras 

högnivåställen där de kan verifiera designen, i stället för att dokumentera allt. 

  

I den uppsats som skrevs 2004 beskrivs Dices dåvarande arbetsätt, då de använde sig av 

designdokument. Designdokumenten brukade vara över hundra sidor tjockt. I dokumentet skrevs allt 

som rörde spelets design och användes av alla på företaget som referens när de skulle skapa själva 

                                                 
68 Bach, Patrick; Executive producer, Dice, Södertörns högskola. Föreläsning 2011-12-14. 
69 Bach, Patrick & Gustavsson, Lars; respondenter från uppsatsen Arbetsprocesser inom spelutveckling. 
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spelet. Designdokument kunde även användas för att sälja in spelidén till en tilltänkt publisher.70 

 

Tanken med dokumentet var bland annat att de på Dice skulle få en mer grundlig bild över spelets 

grafiska delar och lättare förstå tanken bakom spelet. Nackdelarna med dokumentet var att innan dess 

tillkomst var det redan uppgjort med publishern om finansiering. Detta skedde när EA klev in bilden. 

Där med var det bara grafikerna och programmerarna som använde sig av dokumentet. Saken var 

bara att den blev så tjock att ingen på företaget orkade läsa igenom allt som stod där.71 

 

6.9 Finansiering  

Det gällde att motivera och lägga upp en plan utefter situationen för att få pengar. Nu när Dice ägs av 

EA blir de sponsrade i förväg, speciellt för Battlefield-spelen. Det är hemligt hur mycket pengar som 

används i de olika faserna men de är finansierade från början. De behöver fortfarande sälja in sitt spel 

till EA men inte alls i samma mån som förr. Det blir lite mer som en förhandling om hur mycket 

pengar det kommer att gå åt under spelets byggnation och vad som kan vara rimligt att få. Dice måste 

försvara sig med varför de behöver en viss summa pengar till de olika faserna och delar i 

utvecklingen samt hur lång tid det kommer att ta. Det är en ”luddig” process, säger Patrick. Där det är 

mycket politik och tysta handslag. Oftast är de överens och det leder till snabba handlingar som 

genererar pengarna på kontot. 

 

Patrick berättar att ”funding” är det traditionella sättet där man pitchar sin spelidé och som sedan 

leder till att man får en klump pengar. Patrick anser att det är en gammalmodig modell som Dice inte 

längre använder. Dice har använt denna metod, men anser att deras nuvarande sätt är bäst. I stället för 

att använda det traditionella sättet att söka finansiering så delas alltså summorna ut vartefter de 

behövs av EA. Man förhandlar i stora drag om hur mycket pengar det kommer att kosta för att göra 

olika delar. Det är en evig förhandling som pågår samtidigt som det är lite av en riskförhandling. De 

vill göra så bra spel som möjligt med den kvalitén som behövs, det gäller att investera i rätt delar 

samtidigt som man måste vara medveten om de risker som finns.  

 

Innan sålde de in ett projekt för en viss budget, då sa man oftast att man skulle dela upp budgeten i 5 

olika delar, så kallade milstolpar. En milstolpe är en förutbestämd tid/datum i tidsplanen som 

markerar en större händelse i projektet. Detta är för att lättare kunna sätta upp mål och övervaka 
                                                 
70 Adamsson, Niklas & Axén, Albin. Spelutvecklingen och grafikernas arbetssituation - Med fokus på dataspelsföretaget      
    Dice. Sid 33 – 34. 
71 Persson, Niklas; Projektledare och Lead Designer, Dice. Intervju 2003-12-03. Carlén, Oscar; Grafiker, Dice Intervju. 
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arbetet. När den första leveransen var klar då man fick den första femtedelen av pengarna och så 

fortsatte det. Inför varje milstolpe granskas det att man gjort rätt saker, ser det bra ut och så fortsätter 

man. Det arbetssättet finns inte kvar idag, i alla fall inte på Dice. Det finns ingen som fryser deras 

löner bara för att de missat en leverans som det kunde vara förr. Nu är det andra värderingar som styr 

vid en sådan tidpunkt. Idag skulle man bara titta på vad det är som skapar problemet och försöka lösa 

det. 

 

Dice har idag sin egen budget som hanterar hur många människor som jobbar där, en så kallad ”Run 

Rate” som har koll på vad och vem som kostar bland de anställda på företaget samt hur mycket 

pengar som spenderas på konsulter eller andra tjänster. ”Mocap” (Motion capture)” är ett exempel på 

en tjänst där de måste hyra in sig på en studio eftersom det inte finns någon sådan studio på Dice. 

 

Tjänster som bland annat ekonomer, ”smarta människor” som Patrick kallar det räknar vinster eller 

hur mycket spelet kommer att sälja. Därifrån kommer summan som Dice vill ha från EA för att skapa 

spelet. Beroende på vad som händer under spelets utveckling kan summorna förändras. Beroende på 

om något liknade spel släppts, saker skall tas bort eller kräver längre tid gör att summan av pengar 

varierar. Pengatillskotten kan variera mellan veckor, månader och år beroende på fas och hur 

projektet går. 

 

Det var som tidigare nämnt under Battlefield 2 som GDF-modellen tillfördes till projektet. Till en 

början var det ovant och jobbigt med ett nytt arbetsätt, men efter många om och men har Dice 

anpassat sig och idag har de själva lagt till delar i modellen och skulle inte klara sig utan den, säger 

Lars. Under tidens gång säger Patrick att han och Lars mognat som spelutvecklare och samlat på sig 

erfarenheter och kunskaper. De har idag fått ett förtroende från EA och andra studios, men detta 

kommer från hårt arbete och engagemang. 

 

GDF-modellen var det första steget Dice tog till att använda sig av en projektmodell. Innan arbetade 

de efter vad som fungerade någorlunda men använde sig inte av någon speciell modell eller process. 

Idag är det EA som kommer till dem och frågar hur man gör spel på bästa sätt, och om de kan hjälpa 

deras andra studios. Dice ser sig fortfarande inte besitta den kunskapen då de själva inte riktigt vet 

vad de gör bra.  
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7. Slutsatser och Diskussion  

I detta kapitel presenteras slutsatsen av de resultat studien genererat. En diskussion kring ämnet 

kommer att tas upp där vi reflekterar över det resultat vi fått fram. 

 

Vi kan sammanfatta våra slutsatser med att först konstatera att Dice ständigt är i en utvecklande 

arbetsprocess. Flera händelser och faktorer har påverkat Dices och deras arbetssätt under åren. 

Samarbetet mellan EA har haft en stor betydelse för arbetsprocessen då EA år 2005 presenterade en 

helt ny arbetsmetod för Dice, den så kallade GDF-modellen. Denna arbetsmetod/modell används än 

idag men har modifierats och anpassats ytterligare.  

 

Innan denna GDF-modell tillämpades var arbetet på Dice väldigt ostrukturerat. Man skulle kunna 

kalla det för en slags ostrukturerad agil projektmetod. Idag arbetar de fortfarande agilt men har 

lyckats strukturera sig bättre. Dices framgång beror enligt oss på erfarenhet och att de genom åren 

byggt upp en god vana och förståelse kring projektledning och olika arbetsmetoder. De arbetar på ett 

sätt som hela tiden förändras för att kunna utvecklas och har genom åren fått en bättre insikt hur de 

skall hantera stora projekt. Dices värderingar och tankesätt är något som vi ser som positivt och som 

vi tror att flera företag skulle kunna hämta inspiration från. Kommunikation är något vi uppfattat som 

en viktig del i deras arbetsätt. Projekten är stora och hundratals människor är inblandade vilket kräver 

en god kommunikation för att alla skall kunna arbeta mot samma mål.  

 

Till en början var genomsnittsåldern på Dice låg, erfarenheterna färre och kunskapen om 

spelutveckling få. Med åren har de lärt sig av sina misstag och framgångar. Erfarenheter har samlats 

och kunskaper ökat. Med tiden så har även levnadssättet förändrats, idag har många som jobbar på 

Dice skaffat familj, vilket har lett till att företagets arbetstider ändrats. Till skillnad från förr då de 

jobbade på nätterna och spelade spel under dagarna har Dices anställda idag mer normala arbetstider.  

 

Inom Scrum finns tre huvudroller som utgör grunden för att arbetsmetoden skall fungera. Vi kan se 

likheter med vad som inom Dice krävs för att ett projekt skall bli lyckat. Inom Dice är Patrick Bach 

den som ser till så det inte finns några hinder för team. Han coachar och ser till så allt rullar på, likt 

en Scrum-master. Teamet är självorganiserat och bestämmer inom gruppen vilka lösningar som 

måste göras för att nå fram till bästa resultat, precis som det förklaras att utvecklingsgruppen inom 

Scrum arbetar. EA är de som kommer med önskemål och ändringar likt hur rollen produktägare 

framställs inom Scrum.  
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Dice arbetar inte efter Scrum. Vi kan se likheter i rollerna men i självaste arbetssättet skiljer det sig.  

 

För varje spel de släpper vill de bevisa att de alltid kan göra bättre spel. Det märks att de fortfarande 

har kvar andan som fanns när de började jobba med datorspel. Att kunna bevisa att de är bäst på vad 

de gör och att de gör det för nöjes skull tror vi är en viktig ingrediens för att lyckas göra bra spel. 

 

En fast metod för hur ett spel skall tillverkas finns inte. Det är upp till företagen själva att välja den 

eller de metoder som passar deras arbetsätt. Att komma på en spelidé kan vem som helst göra, att 

genomföra den kräver kunskap och erfarenhet, arbetssättet kräver inga speciella riktlinjer eller 

måsten. Detta är något som vi kommit fram till i denna undersökning. Det finns ingen mall på “så här 

gör du ett bra spel”, Dice har under åren själva utvecklat egna arbetsätt utefter sina behov, med ett 

mål och en strävan att vara bäst.  

 

Eftersom arbetsprocesser inom spelutveckling fortfarande är relativt outforskat vore det intressant att 

granska flera spelföretag. Att jämföra deras arbetsprocesser med det resultat vi har kommit fram till i 

denna fallstudie skulle ge en ökad förståelse hur spelföretagen arbetar, och hur deras arbetsprocesser 

skiljer sig. Det vore även intressant att på djupet gå igenom alla faserna i Dices arbetsprocess för att 

fördjupa sig ytterligare.  

 

8. Metodkritik  

Eftersom vi ville ta reda på hur arbetet har skilt sig under tio år inom samma företag ansåg vi att 

intervju är den metoden vi skulle kunna använda oss av, och att då intervjua personer som är och har 

varit delaktiga i det första spelet och det senaste. För att få vidare förståelse och eventuellt andra 

perspektiv har vi haft mailkontakt med en annan representant från Dice utöver Patrick och Lars.  

Risken vi kan se med att intervjua två personer samtidigt är att det kan förekomma grupptryck och 

verkligheten kan förskönas. Information som handlar om något som gjordes för tio år sedan kan 

minnas fel och kan vara missvisande. Detta var något vi var medvetna om men var inget vi kunde se i 

vår intervju grundat på övrig information vi hittat. Det finns alltid en risk att man får en viss skevhet i 

resultatet, i första hand för att intervjuarna kan påverka respondenterna på ett sätt som inte behöver 

vara medvetet, detta är något som Bell har upp i boken Introduktion till forskningsmetodik.72 

 

                                                 
72 Bell, Judith och Nilsson, Björn. 2011. Introduktion till forskningsmetodik. sid 167. 
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10. Bilagor      

Nedan följer arbetets bilagor som användes till studien.  
   

10.1 Bilaga 1 

Alla spel Dice har gjort. 
 
2012 Battlefield 3: Armored Kill 
2012 Battlefield 3: Close Quarters 
2011 Battlefield 3: Back to Karkand 
2011 Battlefield 3 
2010 Battlefield Bad Company 2: Vietnam 
2009 Battlefield Heroes 
2009 Battlefield: Bad Company 2 
2009 Battlefield 1943 
2008 Battlefield: Bad Company 
2008 Mirror’s Edge 
2007 Battlefield 2142: Northern Strike 
2006 Battlefield 2142 
2005 Battlefield 2: Modern Combat 
2005 Battlefield Vietnam Redux 
2005 Battlefield 2: Armored Fury 
2005 Battlefield 2 
2005 Battlefield 2: Special Forces 
2004 RalliSport Challenge 2 
2004 Battlefield Vietnam 
2003 Midtown Madness 3 
2003 Battlefield 1942: The Road to Rome 
2003 Battlefield 1942: Secret Weapons of WWII 
2002 Battlefield 1942 
2002 Pryzm: Chapter One – The Dark Unicorn 
2002 Shrek 
2002 RalliSport Challenge 
2002 V8 Challenge 
2000 Michelin Rally Masters: Race of Champions 
2000 NASCAR Heat 
2000 Swedish Touring Car Championship 2 
2000 Riding Champion: Legacy of Rosemond Hill 
1999 Codename Eagle 
1999 Swedish Touring Car Championship 
1998 Motorhead 
1998 Volvo V70 Racing 
1997 S40 Racing 
1996 True Pinball 
1995 Pinball Illusions 
1993 Benefactor 
1992 Pinball Fantasies 
1992 Pinball Dreams 
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10.2 Bilaga 2 

Alla Battlefield-spel, inklusive expansioner: 
 
2002 Battlefield 1942 
2003 Battlefield 1942: Secret weapons of WWII 
2003 Battlefield 1942: The Road to Rome 
2004 Battlefield Vietnam 
2005 Battlefield 2 
2005 Battlefield 2: Special forces 
2005 Battlefield 2: Armored Fury 
2005 Battlefield Vietnam Redux 
2005 Battlefield 2: Modern Combat 
2006 Battlefield 2142 
2007 Battlefield 2142: Northern Strike 
2008 Battlefield: Bad Company 
2009 Battlefield 1943 
2009 Battlefield: Bad Company 2 
2009 Battlefield Heroes 
2010 Battlefield Bad Company 2: Vietnam 
2011 Battlefield 3 
2011 Battlefield 3: Back to Karkand 
2012 Battlefield 3: Close Quarters 
2012 Battlefield 3: Armored Kill 
 
(http://dice.se/games) 
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10.3 Bilaga 3      

Intervjufrågor till Patrick Bach & Lars Gustavsson 
 
Intro: 
Elin Paskell och Wilhelm Tengdahl 
Studenter från Södertörns högskola 
Syftet med denna intervju är att ta reda på hur idéprocessen går till när ni skapar ett spel. Vårt fokus 
ligger på hur en idé uppstår till dess att idén blir finansierad och börjar produceras. 
 
Syfte 
Hur kommer det sig att ni ville göra Battlefield 1942? 
- Hur kom idén till? 
 
Hade ni arbetat med något liknande innan BF1942? 
 
Vad kännetecknar ett Battlefield-spel, “The Battlefield Core”? (mall) 
 
Vad är syftet när ni gör en uppföljare? 
- Har syftet alltid varit det samma för alla Battlefield-spel ni gjort? 
 
Vad är skillnaden mellan att komma på ett helt nytt spel som Battlefield 1942 och en uppföljare som 
Battlefield 2? 
- Vad är lättare och svårare? 
 
 
Idéprocessen 
Vad är skillnaderna idag inom idéprocessen om man jämför med när ni började. Kan ni berätta hur 
om hur ni gjorde (då) och hur ni gör (idag)? 
 
(då) och (idag) 
- Vem får komma med idéer? 
- Vem kontaktar vem? 
- Vem har ansvar? 
- Hur många som arbetar i teamet? 
- Vem gör vad? 
- Vilka pengar används i början? 
- Användning av arbetsmetoder?  POD STRUCTURE 
- Hur mycket research görs? 
- Vad inspirationen kommer från? 
- Hur mycket är ”spelarna” i åtanke när ni utvecklar idéerna? 
 
Kan ni dela in idéprocessen i olika steg eller faster? 
- Hur ha den förändrats med åren? 
 
 
Idén 
Hur får man idén till en helhet? (”Röd tråd”) 
- Vem har ansvaret att förmedla idén till resten av teamet?   
Hur mycket kan ni sväva iväg med idéerna? 
- Måste ni tänkta realistiskt, är det genomförbart? 
 
Testar ni idéerna? 
- Hur? 
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Vad är “style & tone” i BF1942 respektive BF3? 
 
Hur dokumenterar ni era idéer idag? 
Vi har hört att ni har ett designdokument, är det något som används till idéprocessen? 
 
- Vem är det som skriver det? 
- Vad står i det? 
- Vad är syftet med dokumentet? 
- Finns det ett dokument till alla spel som ni gjort? 
- När började ni använda detta dokument? 
- Hur har dokumentet förändrats? 
- Finns det möjlighet att få titta på ett sånt? 
 
 
Arbetsroller 
Vilka är de viktigaste arbetsrollerna i idéprocessen? 
- Varför? 
- Hur har arbetsrollerna förändrats med tiden? 
 
Hur bestäms arbetsrollerna? 
Vilka roller har ni haft? Varför hoppa runt? 
Hur länge har ni jobbat här? 
 
 
Kommunikation 
Hur fungerar kommunikationen mellan de som arbetar idag? 
- Vilka kommunikationsmedel använder ni? 
- Hur kommunicerade ni med varandra under första spelet? 
 
Hur såg er arbetsmiljö ut i början? 
- Hur har den förändrats?   
 
 
Finansiering 
Hur skiljer sig finansiering från första spelet tills idag? 
 
(då)Sökte ni finansiering då? 
(då)Blev ni finansierade? 
(då)Fick ni hjälp eller gjorde ni allt själva? 
 
Om ja (då) 
- Hur lång tid tog det innan ni presenterade idén till utgivarna? 
- Vem finansierade i det första spelet? 
- Hur gick det till? 
- Vad visades upp? 
- Vad hade ni för budget under idéprocessen och vilken summa hamnade spelet slutligen på? 
 
Om nej (då) 
- Hur lyckades ni då? 
- För vilka pengar? 
 
Hur går det till när ni presenterar idén till EA i dagsläget? 
- Vilka är med? 
- Hur presenteras förslaget? 
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- Är det lättare att bli finansierad idag? 
 
Hur många idéer (till spel) kommer ni med varje år? 
 
Vet ni hur många idéer ni har “kastats bort”? 
Hur många idéer har ni blivit nekade finansiering till, från första spelet tills idag? 
 
 
Skillnader 
Vilka positiva respektive negativa förändringar kan ni se har skett under dessa 10 år inom 
idéprocessen? 
- Varför? 
- Vad har de lett till? 
 
Kan ni komma på några förändringar i arbetssättet i idéskapandet redan vid första uppföljaren? 
 
Finns det något spel i Battlefield-serien som utmärker sig i idéprocessen? 
- Varför? 
 
 
Hur det är nu 
Varför ser idéprocessen ut som den gör i dagsläget?   
Fungerar det bra som det är nu? 
- Finns det fortfarande problem? 
- Vad kan bli bättre? 
 
 
 
Teknik 
Hade ni den senaste tekniken “då” eller hur såg det ut?    
- Hur viktigt är det idag att ha den senaste tekniken? 
 
Spel 
Vilka av spelen ser ni som uppföljare? 
- Vad är det som gör en uppföljare? 
- Vilka kriterier krävs för att det skall vara en uppföljare? 
- Är Battlefield 2 uppföljare till Battlefield 1942 eller ser ni Desert combat eller Vietnam som det? 
 Battlefield 2142, Battlefield 1943? 
Extrafrågor 
Spelar ni Battlefield i dagsläget? 
- Vilket spel är det som gäller då? 
- I vilket syfte spelar ni? 
 
 
SLUTLIGEN: Får vi maila er om vi behöver ställa någon kompletteringsfråga? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


