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Sammanfattning

Den här rapporten är en kartläggning av klustret Vetenskaplig och Medial visualiseringsteknik. Jag har på uppdrag av
Näringslivskontoret i Norrköping och E.S.D.A i Linköping intervjuat ett antal företag som arbetar med
visualiseringsteknik. Frågorna har bland annat rört företagens sysselsättning/produkt och framtida planer för
verksamheten. De flesta företagen har vänt sig mot nöjesindustrin och då främst spelbranschen men en del har arbetat
med vetenskaplig forskning med medicinsk inriktning.
Alla tror på en framtid med visualiseringstekniken även om den svenska marknaden för en del är för liten och
samtliga har svarat att det finns gott om kompetent arbetskraft på området. Detta medför att de flesta ser positivt på
det egna företagets möjligheter till att expandera och växa.
I slutet av rapporten finns mina egna tankar om hur jag tror att framtiden kommer att utvecklas. Jag tror att
visualiseringstekniken är här för att stanna och att vi har sett långt ifrån alla möjligheter som tekniken innebär.
Campus Norrköping har medfört att flera nya småföretag som sysslar med visualiseringsteknik har startats och
förhoppningsvis kommer det i framtiden att medföra att stora delar av marknaden kommer att förflyttas hit till
Norrköping vilket skulle vara mycket positivt för kommunens näringsliv.

This paper is a map out of the cluster Sientific and Media visualization. On assainment of Näringslivskontoret (the
office of trade and industry) in Norrköping and E.S.D.A in Linköping, interviewed a number of companies in the
field of visualizationtechnique. The questions have concerned the companies employment/product and future plans.
Most of these companies have been aiming towards the entertainment field and the game industry, but some
concentrate on scientific medical research.
All belive that the future for the visualization technique is bright, eventhough the Swedish market is too small. There
are also available and competent manpower that make most companies hopeful considering growth.
In the end of the paper are my own thoughts about the future developments in this buisness. I belive that this
technique is still in its beginning and that there are many future possibilities yet to explore. Campus Norrköping have
made it possible for several small companies to be founded. Hopefully this will lead to future localizations of the
visualizaation market here in Norrköping which could prove to be very positive for the employment in the county.
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Sammanfattning

Den här rapporten är en kartläggning av klustret Vetenskaplig och Medial
visualiseringsteknik. Jag har på uppdrag av Näringslivskontoret i Norrköping och E.S.D.A i
Linköping intervjuat ett antal företag som arbetar med visualiseringsteknik. Frågorna har
bland annat rört företagens sysselsättning/produkt och framtida planer för verksamheten. De
flesta företagen har vänt sig mot nöjesindustrin och då främst spelbranschen men en del har
arbetat med vetenskaplig forskning med medicinsk inriktning.
Alla tror på en framtid med visualiseringstekniken även om den svenska marknaden för en del
är för liten och samtliga har svarat att det finns gott om kompetent arbetskraft på området.
Detta medför att de flesta ser positivt på det egna företagets möjligheter till att expandera och
växa.
I slutet av rapporten finns mina egna tankar om hur jag tror att framtiden kommer att
utvecklas. Jag tror att visualiseringstekniken är här för att stanna och att vi har sett långt ifrån
alla möjligheter som tekniken innebär. Campus Norrköping har medfört att flera nya
småföretag som sysslar med visualiseringsteknik har startats och förhoppningsvis kommer det
i framtiden att medföra att stora delar av marknaden kommer att förflyttas hit till Norrköping
vilket skulle vara mycket positivt för kommunens näringsliv.
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Förord

Jag vill här passa på att tacka först och främst Näringslivskontoret i Norrköping och ESDA i
Linköping för att ni gav mig möjligheten till att skriva mitt examensarbete hos er. Jag blev
mycket glad över ert visade intresse efter att ha skickat ut flera ansökningar till många olika
företag och nästan bara fått negativa besked. Tack för att ni insåg att vi studenter från Campus
Norrköping faktiskt är en stor tillgång för stadens näringsliv och fortsatta affärsutveckling.
Vidare vill jag tacka alla som intresserat har tagit sig tid till att ställt upp på intervjuer och
svarat på mina frågor. Det har varit en ovärderlig hjälp och utan er hade jag inte kunnat skriva
den här rapporten.
Tack även till min examinator Björn Gudmundsson.
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Inledning

Syftet med rapporten är att göra en kartläggning av klustret Vetenskaplig och Medial
visualisering på uppdrag av Näringslivskontoret i Norrköping och E.S.D.A i Linköping. Med
kluster menas en koncentration av aktörer inom något industriellt segment, som har
verksamheter som i någon bemärkelse utnyttjar liknande kompetenser. Rapporten omfattar
företag i Norrköping och Linköping.
E.S.D.A (East Sweden Development Agency) erbjuder hjälp till utländska företag som vill
etablera sig i regionen och har ett stort kontaktnät inom bland annat universitet, företag och
myndigheter. Med hjälp av rapporten kan de tillsammans med näringslivskontoret göra en
kartläggning av teknikens område och omfattning och på det sättet få en bild av branschens
dagliga arbete, erfarenheter och affärsidéer. Detta är viktig information när de jobbar med
etableringar av nya företag och behövs för att kunna vara ett stöd för företagets framtida
utveckling.
Vilka företag som skulle intervjuas bestämdes av uppdragsgivaren och jag anser att det var en
lagom begränsning för den här rapporten även om jag tror att det kan finnas fler företag i
regionen som sysslar med visualiseringsteknik.
Jag har under intervjuerna följt ett frågeformulär som vi gemensamt arbetade fram i början av
arbetet, sedan har jag själv tagit upp några punkter som ligger sist i rapporten. Intervjuerna
gjordes genom personligt besök hos alla företagen och spelades för enkelhetens skull in på
band vilket var till stor hjälp för mig både under och efter intervjun. Från början var det tänkt
att jag skulle besöka åtta företag, men ett av dem var inte riktigt färdig med sin produkt och
ville därför inte ställa upp på intervju i dagsläget. De övriga sju var mycket tillmötesgående
och samarbetsvilliga. När jag hade besökt alla företagen samanställde jag svaren till en
sammanhängande text. En del företag kontaktade jag igen för vissa kompletteringar då jag
kände att något var oklart. Jag diskuterade med min handledare om det skulle vara
mellanrubriker i texten och vi kom fram till att det kändes bättre med en hel sammanhängande
text som mer liknar en företagspresentation.
Jag avslutar rapporten med egna funderingar kring teknikens framtida utveckling och
möjligheter samt en kortare diskussion om hur Campus Norrköping har påverkat
visualiseringsteknikens framfart i området.
En del av bilderna har jag med tillstånd av företagen hämtat på deras hemsidor, andra har
skickats till mig efter min förfrågan.
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Frågeformulär

Frågeformuläret presenterades för mig av mina handledare Elin Brysén, Näringslivskontoret
och Lena Miranda, E.S.D.A. Jag ville lägga till en fråga om tillgången på kompetent
arbetskraft vilket de tyckte var bra. Anledningen till att jag ville ha med just den frågan var
för att kunna knyta an till en utav mina egna frågor om hur Campus Norrköping har påverkat
utvecklingen i området.

Det här är de frågor som jag använde vid intervjuerna:

1. Beskriv kort företagets verksamhet/vision.
2. Vilken marknad vänder sig företaget till? Vilka är kunderna?
3. Vilka är era konkurrenter? (nationellt/internationellt)
4. Hur ser ni på er framtida marknad?
5. Finns det några underleverantörer/partners som ni skulle vilja etablera kontakt med?
6. Finns det företag inom något kompletterande område som ni gärna ser etablerar sig på

orten?
7. Har ni tankar på att expandera/växa?
8. Hur är tillgången på kompetent arbetskraft?
9. Hur marknadsför ni er? Deltar ni i några mässor under året?

Egen frågeställning

Den egna frågeställningen tog jag fram själv vilken godkändes av min examinator. Dessa
sammanfattas sist i rapporten under rubriken Hur ser framtiden ut?

1. Hur kommer det att se ut i framtiden? Är visualiseringstekniken här för att stanna?
2. Kan man tänka sig andra användningsområden där tekniken kan användas?
3. Har Campus Norrköping påverkat utvecklingen i området?

Nedan följer en presentation av de olika företagen, var och en för sig, utan inbördes ordning.
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CMIV

CMIV (Center for Medical Image Science and Visualization) är ett forskningscentrum under
Linköpings Universitet som har ett nära samarbete med landstinget i Östergötland. Det är idag
inget eget vinstdrivande företag.
De hyr lokaler av landstinget på Linköpings Universitetssjukhus i Linköping och har börjat en
utbyggnad där landstinget kommer att stå för en del av kostnaderna. Tanken med
utbyggnaden är att samla olika forskare med medicinskt och tekniskt kunnande på ett ställe.
För att finansiera forskningen söker de forskningsmedel från olika fonder som till exempel
Vetenskapsrådet, Vinnova och EU.
Genom att kombinera den senaste tekniken med medicinska data försöker de ta fram bilder
som kan analyseras och studeras visuellt. Det kan till exempel göras genom att samla in data
från patienter, via ultraljud eller en magnetkamera, för att sedan sammanställa det till en
tredimensionell digital bild som kan studeras och tolkas via datorskärmen.
Figur 1

      Datainsamling       Bildanalys                         Visualisering                         Tolkning

Forskningen vänder sig till sjukvården och i dag samarbetar CMIV främst med
röntgenavdelningen och avdelningen för klinisk fysiologi. Forskningsresultaten presenteras i
vetenskapliga tidsskrifter för läsare inom den akademiska världen och andra intresserade.
I dag finns det ett liknande forskningscentrum i Lund som kan ses som en konkurrent. När det
gäller forskningsbidrag däremot är det många fler som slåss om forskningsresurserna eftersom
olika typer av forskare kan söka bidrag från samma fond.

Marknaden ser positiv ut för CMIV med den påbörjade ombyggnaden. Det är dock en ständig
utmaning att försöka övertyga intresserade om nya idéer och att lägga fram nya forskningsrön.
De kommer att starta upp en egen doktorandutbildning för tekniska och medicinska studenter
där elever med olika inriktning ska arbeta i par i projektform. Det ska även anordnas
forskarutbildningskurser.
CMIV vill gärna etablera kontakt med medicinska och industriella företag. De har i dag avtal
med Siemens och Sectra Imtec AB och håller på att skriva kontrakt med två andra lokala
företag. De söker även kontakt med mjukvaruutvecklare av bildbehandlingsprogram och
kontrastmedelstillverkare. De anser att det finns många forskare och andra högutbildade med
kompetens inom området. Vid utlysande av tjänster får de in många sökanden med rätt
behörighet.

Marknadsföringen riktar sig främst mot Linköpings Universitet och landstinget. När de har
utvecklat nya idéer och tekniker visar de vad som kan göras med dem och diskuterar vad de
skulle kunna användas till inom till exempel sjukvården. De jobbar även mycket med sin
hemsida för att locka läsare till sig. Det är ett bra och enkelt sätt att nå många som är
intresserade av området och att samtidigt visa upp vad de gör. Under året kommer de att delta
i Röntgenveckan som är en kombinerad konferens och mässa.
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Melerit

Melerit är ett företag i Linköping som utvecklar och marknadsför simulatorer för kirurger.
Med simulatorn försöker de efterlikna den verkliga operationen så långt det går med bland
annat borrar eller annan medicinsk utrustning. Meningen är att det ska se ut precis som det gör

vid en operation så att det känns så
verklighetstroget som möjligt för den
som övar.
De har i dagsläget tre olika simulatorer
för träning av höftfraktur, starr- och
prostataoperationer. Idén till just dessa
områden fick de genom att titta på
socialstyrelsens lista över vilka tre
operationer som var vanligast i dag i
Sverige. De gick även ut med en enkät
och undersökte bland annat vad det
fanns för träningsbehov, vad som
upplevdes svårt och vad man skulle
kunna vinna på att använda simulatorer.

Figur 2 Meningen är att läkare och studenter
ska kunna öva och bedöma operationer utan att behöva använda sig av patienter eller
försöksdjur. Med hjälp av simulatorerna menas landstingen spara både tid och pengar då de
skulle kunna minska tiden i det lärlingssystem som används idag.
Melerit utför även konsultuppdrag. Det kan vara för simulatorer, till exempel för olika
forskare men även för olika testsystem av produkter som ska ut till industrin.

De kunder de vänder sig till är framförallt olika lasarett och i första hand
universitetssjukhusen som har undervisning. De har bland annat sålt simulatorer till St Eriks
sjukhus i Stockholm och Hälsouniversitetet i Linköping.
Marknaden i Sverige är dock begränsad och de har tankar på att alliera sig med något stort
internationellt företag som tillverkar medicinsk utrustning. Tanken med det är att de ska få
större resurser till att sälja sina produkter och att kunna vidga marknaden.
Det finns tre liknande företag som sysslar med simulatorer som de anser som sina
konkurrenter, ett i Stockholm och två i Göteborg.

När Melerit utvecklar en simulator tar de hjälp av specialister för ett visst område som till
exempel en medicinskt kunnig eftersom de själva är tekniker och behöver hjälp med just den
delen. De skulle gärna se att olika medicinföretag ville etablera sig på orten och då främst
företag som tillverkar utrustning som används till de operationer de simulerar.

I dag är de ca tio anställda civilingenjörer och de ser inte något behov av att växa utan ser
hellre att de kan etablera kontakt med andra företag för ett gemensamt arbete.
Det är inga problem med att hitta kompetent arbetskraft bland medietekniker och
civilingenjörer, själva simuleringsdelen internutbildas.

Melerits marknadsföring sker bland annat genom att de besöker medicinmässor, trycker
broschyrer och uppdaterar sin hemsida.
Till exempel ska de besöka en ögonkirurgmässa i Madrid i juni och är själva med och
anordnar en simulatormässa i Linköping i november.
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NVIS (Norrköping Visualiserings- och Interaktionsstudio) som befinner sig på Campus
Norrköping bedriver en verksamhet som består av tre delar, en publik, en forsknings och en
utbildningsdel. De utbildningar de är inblandade i är Medieteknik (MT),
(civilingenjörsprogram), Kultur, Samhälle, Mediegestaltning (KSM), (magisterutbildning)
och Medie- och kommunikationsteknik (MK), (högskoleingenjörsprogram).
Ett 20-tal seniora forskare, doktorander och professorer är knutna till NVIS i dag men de
skulle gärna se att den siffran utökades. Med den publika verksamheten vill de nå ut med
forskningsresultat och marknadsföra utbildningarna. De låter gymnasieelever komma på
besök för att locka dem till MT och KSM. De låter även företag eller andra intresserade
grupper komma och besöka deras VR-teater där man med hjälp av speciella glasögon och en
stor cylinderformad skärm kan få uppleva tredimensionella spännande filmer.
När jag var där för min intervju fick jag möjligheten att se ett examensarbete som handlade
om rymden. Jag fick uppleva en spännande resa från jordens yta till universums yttersta
gränser. Det var mycket effektfullt att se dessa bilder tredimensionellt.
NVIS vill på olika sätt visa upp och berätta vad man kan göra med visualiseringsteknik.
Verksamheten finansieras dels av statliga medel men även av forskningsbidrag som till
exempel söks från Vetenskapsrådet och EU.

Deras kunder är främst gymnasister som de vill locka till utbildningarna. De grupper som
kommer på besök tas emot av en besöksvärd. Besöksvärden är en elev från MT som inte bara
kan ge information om utbildningen utan även kan svara på allmänna frågor om hur det är att
vara elev på högskolan. Andra besökare kan vara stora företag som till exempel SAAB eller
politiker som besöker staden.

Det finns ett liknande center i Umeå som kan ses som konkurrent till NVIS annars är de
ganska ensamma om det breda konceptet med utbildning, forskning och en publik
verksamhet. Andra högskolor kan också ses som konkurrenter när det gäller att locka
studenter till just Campus Norrköping.

Om ett par år (ca 2005) vill NVIS samla ihop den verksamhet som de har idag med olika
företag som arbetar med medieteknik i ett medieinstitut. Det har redan uppstått små företag i
Norrköping av elever som har avslutat medieteknikprogrammet och dessa vill NVIS
samarbeta med. Tanken med detta är att VR-marknaden ska flytta sig från Stockholm till
Norrköpingsregionen samtidigt som de ska utöka den publika verksamheten och forskningen
radikalt. Om detta ska lyckas så behövs ett stort stöd från länets kommuner och näringsliv.

De vill gärna etablera kontakt med forskningsinstitutioner och företag runt om i världen som
de kan samarbeta med och till exempel låta studenter åka till för att göra sina examensarbeten.
Vidare vill de i framtiden starta någon form av kommersiell verksamhet som ska låta VR-
företagen få ta del av forskningen och de forskningsresultat som tas fram på medieinstitutet.
De har ett antal företag som bedriver olika projekt hos dem, bland annat SMHI. Företagen ses
som investerare och detta är något som NVIS gärna vill fortsätta med.
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Genom utbildningarna skapar NVIS kompetent arbetskraft till de framtida företagen. De vill
även att antalet forskare i framtiden ska växa till ett hundratal vilket kan bli ett problem
eftersom det kommer att bli svårt att hitta så många kompetenta forskare som är intresserade
av att söka sig just till dem. Det gäller att anställa personer med rätt dragningskraft som i sin
tur kan locka fler forskare till NVIS.

I framtiden kommer de att behöva skylta mer med sin verksamhet än vad de gör idag. Det har
skrivits en del om dem i Norrköpings Tidningar vilket de ser som bra och trovärdig
marknadsföring. De besöker vetenskapliga konferenser, uppdaterar sin hemsida och är med
när skolan håller öppet hus.
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Meqon

Det lilla nystartade fyramansföretaget Meqon hyr plats i Pronovahuset i Norrköping och har
specialiserat sig på att skapa ett verktyg för att simulera visualiserade rörelser så att de ser
verkligt ut på skärm. Rörelserna bygger på matematiska och fysikaliska lagar kring hur
föremål rör sig i verkligheten. Genom att programmera detta på rätt sätt kan datorn själv
snabbt räkna ut hur ett föremål kommer att bete sig. Tekniken är relativt ny då det inte har
funnits något lämpligt tillämpningsområde förut som har drivit utvecklingen framåt. Det nya
ligger i att det är en generell lösning för interaktion och rörelser hos föremål, inte en
animation som upprepas och som ser realistisk ut i ett visst ögonblick. Tidigare har rörelser
skapats för speciella ändamål vilka oftast inte har kunnat appliceras till något annat utan det
har gjorts enskilda lösningar till varje tillfälle. Deras verktyg kan användas till flera olika
områden som till exempel spel, filmeffekter och industriella simuleringar.

De kunder som Meqon vänder sig till kan delas in i två grupper, underhållningsbranschen och
simulatorbranschen. I underhållningsbranschen riktar de sig till datorspelsutvecklare och
filmeffektsbolag. Till exempel om det ska simuleras ett stenras i en film skulle det ta väldigt
lång tid för en animatör att beskriva hur varje sten ska studsa. Med deras verktyg räknar
datorn ut hur det skulle se ut i verkligheten och låter stenarna falla så, vilket går betydligt
fortare och ser naturligt ut. Detta passar väldigt bra i spel där händelserna inte är bestämda i
förväg utan påverkas av spelaren. I simulatorbranschen kan deras verktyg till exempel lämpa
sig för att simulera dyra och stora fordon eller för andra industriella föremål. I dag har de
bland annat kontrakt med ABB där de utvecklar ett hjälpmedel som ska användas till en
robotrörelse. De letar efter liknande samarbeten och konsultjobb.

De har inga konkurrenter i Sverige och deras verktyg har tagit cirka två år att utveckla så de
känner att de har ett litet försprång mot eventuella nykomlingar. Däremot finns det två
liknande företag utomlands, ett i England och ett på Irland som de ser som konkurrenter
eftersom marknaden är internationell. Meqon har dock till att börja med valt att rikta in sig på
den svenska marknaden då det är lättare att upprätthålla en bra kundkontakt på hemmaplan.
Nu behöver de visa upp sin produkt för presumtiva kunder så att det blir känt på marknaden
vad de gör. För tillfället jobbar de mycket med att försöka skapa personliga kontakter med
intresserade företag.

De skulle gärna etablera kontakt med olika spelutvecklare som till exempel arbetar med
tredimensionella grafiksystem, filmeffektsbolag eller industriföretag som är i behov av den
typ av fysiksimulering av rörelser som de kan erbjuda.

Meqon ser ljust på framtiden då de definitivt tror att det finns ett behov och en framtida
efterfrågan på deras produkt och tjänster. De hoppas att de ska kunna skaffa sig
referensprojekt som ska leda till att fler kunder ska bli intresserade. Fram till nu har företaget i
stort sett varit självfinansierat eftersom de främst har jobbat med att ta fram verktyget och en
del av de anställda har samtidigt studerat. Inom snar framtid ska de börja föra en mer offensiv
marknadsföring och försöka få företaget att bli mer kundfinansierat så att de kan växa och bli
större. Tillgången på kompetent arbetskraft är stor, dels elever från Campus Norrköping men
även andra självlärda programmerare, så de tror inte att de ska få några rekryteringsproblem. I
höst åker de på en spelmässa (ECTS) i London.



12

Deep Design

Deep Design ligger i Mjärdevi Science Park, i Linköping och består i dag av en ensam ägare,
Tomas Ahlström, som arbetar med spelutveckling av datorspel för distribution på Internet.
Spelen är ganska avancerade med bland annat tredimensionell grafik och så kallad
multiplayersystem vilket innebär att olika användare, oberoende av varandra, kan spela mot
varandra. Spelen liknar vanliga spel som kan köpas i affären med den skillnaden att
användaren spelar direkt via nätet i en vanlig webbläsare. Spelaren behöver inte köpa hela
spelet utan betalar endast för den speltid han nyttjar. Betalningen sker i dag via spelarens egen
mobiltelefon med ett betalningssystem som kallas premiumSMS. Genom att skicka ett SMS
med en kod som är tillgänglig på spelsidan debiteras kostnaden på mobiltelefonkontot eller
dras direkt från kontantkortet. Nackdelen med betalningssystemet är att teleoperatörerna tar ut
en stor avgift för tjänsten, upp till 50 %, så en stor del av intäkterna går förlorad. I framtiden
kommer man att kunna betala med VISA-kort vilket också skulle medföra möjligheter till en
global marknad.

Deep Design vänder sig direkt till alla spelintresserade, som i dag är många, men även till
företag som vill använda spelen i sin marknadsföring på den egna hemsidan. Det kan antingen
vara gratis för företaget och Deep Design tar betalt av spelaren som vanligt via
mobiltelefonen eller så kan företaget betala en hyra för att få ha spelet på hemsidan under en

viss tid. Till exempel kunde
man spela företagets
ishockeyspel på Dagens
Nyheters hemsida under
ishockey-VM i början av maj.
Det finns några konkurrenter
som har liknande spel som
distribueras via Internet med
någon form av
betalningssystem men de är än
så länge inte så många. De
flesta spel som man kan spela
på Internet idag är mindre
avancerade och av lägre
kvalité.
Tomas har svårt att avgöra hur
stor den framtida marknaden

Figur 3                    är men han hoppas att
konceptet ska locka till sig många spelintresserade. Deep Design tror även att det är en fördel
att spelen är lättåtkomliga via Internet och att kostnaden är låg i jämförelse med att köpa sig
ett spel. Däremot känner han att marknaden i Sverige är för liten på sikt och att han behöver
försöka sprida sina spel internationellt. För det krävs dock att idén med VISA-korts
betalningen är färdigutvecklad och lanserad eftersom han inte har några avtal med utländska
operatörer i dag.

Deep Design vill etablera kontakt med olika distributionspartners som vill lansera deras spel
på hemsidan. Exemplet med Dagens Nyheter är ett bra sätt att locka till sig nya spelare. Vid
en internationell lansering kan Tomas även tänka sig att knyta avtal med utländska
teleoperatörer för att kunna ha kvar betalningssystemet via SMS. Det är dock en fördel om
spelaren betalar med betalkort eftersom det innebär en lägre avgift för Deep Design.
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Vad det gäller företag inom kompletterande områden skulle han gärna se att illustratörer,
grafiker eller liknande innehållsutvecklare ville etablera sig i närheten. Det arbetar många
tekniker på Mjärdevi men ofta hämtas det lite mer konstnärliga innehållet från andra områden
vilket han tycker är synd.

För att Tomas själv ska tycka att arbetet är stimulerande och roligt behöver han fortsätta att
utveckla nya idéer och han hoppas att företaget ska kunna växa i framtiden. För tillfället har
företaget intäkter så att det bär sig men det behövs fler kunder för att kunna expandera. Det
finns många kompetenta programmerare i branschen men att hitta duktiga spelutvecklare kan
vara svårt vilket skulle kunna bli ett problem om han behöver anställa personal.

Marknadsföringen sker genom de olika distributionspartners som han har. Sedan uppmuntras
spridning genom att locka med olika fördelar för spelare som tipsar andra om deras spel.
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Qubic Room i Norrköping utvecklar och säljer produkt- och reklamspel för
Internetpublicering. Spelen bygger på ett antal grundkoncept som de kan utveckla och anpassa
efter kundens behov och verksamhet. Fördelen med det är att de snabbt kan ta fram ett spel
som motsvarar kundens önskemål. Företaget består av två studenter från Medieteknik på
Campus Norrköping. De ska nu avsluta sin utbildning med att göra sina examensarbeten
vilket kommer att innebära att verksamheten på Qubic Room ligger nere ett tag framöver. Vad
som ska hända efter avslutat examensarbete är ännu oklart. Det beror dels på hur marknaden
och behovet av deras produkt ser ut när de är klara men även på vad de själva känner att de
vill göra då.

Företaget har hittills vänt sig till den svenska marknaden och deras kunder är främst webb-
och reklambyråer. De företag som anlitar dem vill oftast höja besöksfrekvensen på sin egen
hemsida och hoppas att spelen ska öka intresset för just deras sida. Qubic Room har sökt
kunder genom att ringa runt till olika företag för att boka in möten för att få visa upp sin
produkt.

Det finns flera konkurrenter på marknaden som kan erbjuda ungefär samma produkt så det
gäller att ha bra erbjudanden och säljargument för att hålla sig kvar i branschen.
Den framtida marknaden för företaget är oviss eftersom de inte vet vad som händer efter att
de har avslutat sina examensarbeten, men de skulle gärna se att de kunde fortsätta med
företaget då.

Qubic Room har idag inget behov av att etablera kontakt med några underleverantörer
eftersom de ser sig själva som just underleverantörer.
Tillgången på kompetent arbetskraft är stor. De har fått många förfrågningar om ledigt arbete
eller möjligheten till att få göra examensarbeten hos dem. De har dock inte känt att de kan
eller vill ta emot någon i nuläget. Företaget har funnits i ca ett år och de har i stort sett varit
självfinansierande under den tiden.

När det gäller marknadsföringen har den främst bestått i att ringa runt till olika företag för att
berätta om och erbjuda dem deras produkt. De har inte haft någon annan aktiv marknadsföring
förutom den egna hemsidan som beskriver deras arbete och tjänster.



15

UDS

UDS (Unique Development Studios) grundades 1993 består av tre kontor som
ligger i Norrköping, Göteborg och London. Företaget tillverkar dataspel för
spelkonsoller som till exempel Sony PlayStation 2, Microsoft Xbox och
Nintendo Gamecube, dvs. vanliga så kallade TV-spel. Tyvärr har kontoret i
Norrköping varslat sin personal på grund av att de inte har fått in några nya
projekt. De hoppas dock fortfarande att det ska komma in beställningar så att
företaget ska kunna finns kvar i Norrköping.                        Figur 4

Ett projekt, dvs. ett spel, omsätter i dag ca 30-50 miljoner kronor och sysselsätter ett 20-tal
personer under 18-24 månader så ett projekt skulle kunna ge kontoret mer tid till att hitta flera
jobb. Om det inte kommer in några nya beställningar till i slutet av sommaren kommer inte
hyreskontraktet att förnyas.

Deras kunder är spelförläggare över hela världen som till exempel Sony, Microsoft och
Electronic Art. Förläggaren har oftast en färdig spelidé där de har köpt licens för att släppa ett
spel ett visst datum och lägger sedan ut uppdraget till en spelutvecklare. Då gäller det att vara
med och slåss om uppgiften.
Konkurrenterna är många och finns över hela världen. Branschen har hårdnat den senaste
tiden och det är svårare att få projekt idag än det var för några år sedan. Det är många
spelutvecklare som slåss om samma projekt. Det är också svårt att sköta distributionen själv
då förläggarna ofta har egna avtal med dem vilket medför att man måste gå genom dem.

Det är idag svårt för UDS att svara på hur framtiden för Norrköpingskontoret kommer att se
ut eftersom den beror på om det kommer in nya projekt eller inte, men företagets verksamhet
på de andra två kontoren kommer att se ut som tidigare.
De kontakter de vill etablera riktar sig mot spelförläggarna. All säljverksamhet vänder sig till
dem, i övrigt sköter de hela produktionen själva. Det är en stor fördel att kunna ha hela
produktionen samlad under ett tak då det är lätt att foga samman de olika delarna i ett projekt
och samtidigt kunna diskutera och fråga varandra hur den andre hade tänkt sig sin del. Det
finns dock en nackdel med att vara så många. Alla projekt är inte så stora att det behövs så
mycket personal vilket gör att det inte alltid finns arbete åt alla.
Det vore bra om små riktade företag i spelbranschen kunde etablera sig på orten. Då kunde de
köpa in vissa delar till ett projekt som lätt kunde infogas, till exempel musik eller en
fysikmotor för rörelsesimuleringar.

Idag har UDS inga tankar på att växa utan ser helst att de kan behålla eller eventuellt skära ner
något på personalantalet. Vid en eventuell nyrekrytering skulle den i så fall beröra
Göteborgskontoret. Det finns ganska gott om kompetent arbetskraft så det skulle inte innebära
något problem att anställa ny personal.

Marknadsföringen går främst ut på att åka på mässor och träffa olika förläggare. Inför en
mässa tar de fram säljmaterial och demoversioner av sina spel. Det är viktigt att ha en bra
personlig kontakt med förläggaren och att under ett projekt lyssna på vad de har för framtida
planer och idéer. De åker på två mässor per år. Den ena är i maj i Los Angeles och kallas E3
och är en av världens största spelmässor, och senare under hösten åker de till en Londonmässa
som heter ECTS.
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Snabb överblick

För att snabbt kunna få en övergripande bild av de olika företagen och deras verksamhet har
jag lyft fram en del fakta i en tabell. Det var ett tips från Elin Brozén på näringslivskontoret
som jag fick efter att hon hade läst igenom mitt arbete.

Företagsnamn Placeringsort Antal anställda Verksamhetsområde
CMIV Linköping 6 Medicinsk forskning

Deep Design Linköping 1 Spelutveckling
Melerit Linköping 7 Simulatorutvecklare av medicinsk

utrustning
Meqon Norrköping 4 Simulatorutvecklare av rörelser till spel
NVIS Norrköping 16 Visualiserings- och Interaktionsstudio

Qubic Room Norrköping 2 Spelutvecklare
UDS Norrköping 25 Spelutvecklare

De flesta företagen har inte så många anställda med undantag för UDS. När jag var där hade
dem som jag tidigare nämnt tyvärr varslat all sin personal på kontoret i Norrköping. Jag har
senare sökt Carl Lundqvist som jag intervjuade för att höra hur det hela har utvecklat sig men
inte lyckas nå honom för en kommentar. Deep Design består enbart av Tomas Ahlström men
han har ett nära samarbete med två andra killar som han ser som sina medarbetare.
När det gäller CMIV så är antalet anställda lite luddigt beroende på hur man räknar. CMIV
har ca 25-30 personer som arbetar med verksamhet med mycket nära anknytning till dem men
det är bara 6 stycken som har CMIV-verksamhet i anställningsavtalet. Detsamma gäller NVIS
som har flera personer knutna till sig i olika projekt och dyligt.
Vad det gäller verksamhetsområdena så har Norrköping en tydlig inriktning mot spel- och
nöjesbranschen. Kanske kan NVIS framtida utveckling med större forskningsverksamhet leda
till att områdets vy vidgas något för att ge plats åt en mer vetenskaplig arena.
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Hur ser framtiden ut?

När VR (Virtual Reality) slog världen med häpnad i mitten av 80-talet (Vince, 1998) tror jag
inte att någon visste hur användningsområdet skulle se ut i framtiden. Den första tiden riktade
man sig främst till en publik massa som imponerades av tredimensionella bilder som såg
verkliga ut. Jag minns med en nostalgisk glädje hur jag satt framför TV-apparaten med
pappersglasögon bestående av ett rött och ett grönt öga och såg hur bilden kom ut ur TVn.
Men efter ganska kort tid var effekterna inte lika spännande längre. Det behövdes något mer
för att det skulle hålla i sig. Man var tvungen att hitta vettiga användningsområden där
tekniken verkade meningsfull.

De flesta företag som jag har intervjuat har arbetat mot nöjesindustrin som idag omsätter
mångmiljonbelopp. Användningsområdet är meningsfullt i den mening att det underhåller
miljontals människor varje dag och den teknik som utvecklas är säkert användningsbar även
för andra områden. Människor har i alla tider roat sig på ett eller annat sätt och behöver olika
rekreationsmöjligheter och glädjeämnen i vardagen. Den forskningsverksamhet som bedrivs
på området omsätter tyvärr inte lika mycket pengar och jag tror därför att de olika områdena
skulle kunna ha stor glädje av att hjälpa varandra. Forskningsverksamheten nedvärderar ofta
nöjesbranschens motiv med utvecklingen vilket är synd. I stället för att nedvärdera den andres
arbetsområde borde de samarbeta mer och dra nytta av varandras erfarenheter. Även om
områdena skiljer sig åt är tekniken densamma, i slutänden är det ofta någon som sitter vid en
skärm och programmerar.

Jag tycker dock att de företag som på något sätt bedriver en forskningsverksamhet på området
har ett seriösare syfte. Det borde satsas mer pengar och resurser där eftersom det skulle gynna
oss alla. Jag tror att den medicinska utvecklingen bara är i sitt första skede och det skulle nog
gå att hitta många fler användningsområden för tekniken, speciellt när det gäller simulatorer.
Det gäller bara att hitta vettiga områden där tekniken är till nytta utan dåliga effekter. Det
skulle säkert gå att utveckla hjälpmedel för till exempel tandläkare eller i verkstadsindustrin.
Exemplet med Meqon som hjälper ABB med att simulera en robotrörelse tycker jag är ett bra
sätt att använda tekniken och i framtiden kommer vi säkerligen att se fler liknande lösningar.
Visualisering skulle säkert även kunna användas i undervisningssyfte av olika slag, till
exempel för att lära sig navigera stora fordon eller för att se hur föremål kommer att röra sig i
olika situationer, eller helt enkelt för filmvisning och bildspel.
Däremot tror jag att tekniken ska användas med försiktighet och inte överdrivet. Det kan vara
svårt att hitta en balans när man ser stora möjligheter med nya tekniker. I spel och
nöjesindustrin är det nog ingen fara med tekniken så länge den används främst för att roa
allmänheten, men jag tror inte att de flesta människorna skulle uppskatta att personlig service
ersattes med skärmar eller tredimensionella bilder. Vi får inte låta oss försvinna i en virtuell
värld där vi inte längre uppskattar mänsklig kontakt.

Från början var det tänkt att jag skulle intervjua ytterligare ett företag som sysslar med
emotionell träning. Företaget är inte riktigt klar med sin produkt ännu och ville därför inte i
nuläget ställa upp på någon intervju vilket var synd. Men vad man kan läsa på deras hemsida
och det lilla de vill tala om är att de utvecklar en produkt som ska kunna registrera och utläsa
människors känslor med hjälp av fysiologiska metoder som puls och svettkörteleffektivitet.
Detta verkar mycket spännande tycker jag och jag ser fram emot att få se hur deras
slutprodukt kommer att se ut och fungera.
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För mig är det tydligt att Campus Norrköping och programmet Medieteknik har påverkat
utvecklingen av teknikens användande i regionen. Flera småföretag har redan startats när
endast en årskurs har avslutat programmet. Detta är mycket positivt för näringslivet och länets

ekonomi då arbetsmarknaden
för tillfället är kärv. Om flera
elever går i samma fotspår kan
det förhoppningsvis leda till
fler arbetstillfällen och att
stora delar av marknaden
flyttas till regionen så som
NVIS vill. Jag tycker att det
skulle vara spännande att ha
en sådan ledande forskning
nära och tror att det skulle
vara mycket positivt för
Norrköping både vad det
gäller arbetsutvecklingen och
för marknadsföringen av

Figur 5                   stadens näringsliv. Staden
behöver en ny arbetsinriktning efter att ha förlorat flera stora industrier som till exempel
Ericsson, och med dem många arbetstillfällen.

Jag tror definitivt att visualiseringstekniken är här för att stanna och utvecklas. Vi kommer
säkert att få se nya spännande produkter växa fram som vi inte förut trodde var möjliga. Nu
när tekniken är tillgänglig och snöbollen är i rullning finns det inga andra begränsningar än
mänsklighetens brist på nya idéer och användningsområden för hur utvecklingen kommer att
gå. Dessutom verkar det finnas gott om finansiärer som är villiga att satsa en hel del pengar på
att driva igenom olika projekt och produktutvecklingar. Det ska bli spännande att följa den
framtida utvecklingen och se vilka nya dörrar som kan öppnas med den visuella verkligheten.
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