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T
hree Gates är ett oberoende 
spelutvecklingsföretag som 
grundades 2011 av en grupp 
lärare och studenter som ville 
göra spel – inte bara undervisa 
och prata om dem. Tre av bola-

gets fyra grundare är kvar och en av dem 
är Don Geyer.  

– Vi är ett bolag som ligger rätt i tiden 

De siktar mot nya mål 
i gamingvärlden

TEXT: TINA LINDSTRÖM CARLSSON    FOTO: THREE GATES

Spelutvecklingsföretaget Three 
Gates i Visby på Gotland har ett 
stort nätverk och producerar 
spel för en global marknad. 
 Målet är att vara en av de 
ledande europeiska oberoende 
spelutvecklarna.

THREE GATES

THREE GATES
Three Gates producerar egna spel och ut-
vecklar spel och andra digitala produkter 
på uppdrag av externa företag. Bolaget har 
etablerade samarbeten med starka industri-
partners och en produktportfölj med stor 
potential, som omfattar underhållningsspel, 
online gambling och sociala kasinospel. 

www.threegates.se

I februari i år förvärvade Three Gates 50 procent av rättigheterna till action spelet Offensive Combat.

och vårt mål är att jobba för att få en stor 
hit. Vi har ett stort internationellt nätverk 
och har byggt upp ett bra rykte vilket 
öppnar upp fler möjligheter, säger han.

I FEBRUARI I ÅR förvärvade Three Gates  
50 procent av rättigheterna till action-
spelet Offensive Combat, ett onlinespel 
med uppemot fem miljoner registrerade 
spelare och runt 500 000 följare på 
Facebook. Spelet ombearbetas och en 
nylansering är på gång under namnet 

Offensive Combat Redux.
– Vi har många som jobbar med spelet 

och testar nu en betaversion på Steam. 
Inom några månader kan spelet bli vårt 
första riktigt stora, säger Don. 

 
FÖRUTOM OFFENSIVE COMBAT Redux har 
företaget spel som Mainstream Fishing 
och tjurridningsspelet 8 to Glory – det 
officiella spelet från Pro Bull Riders 
Association i USA.

– Det är ett mobilspel som har en stor 
potential, spelet är nischat mot tjur-
ridningsfantaster som uppgår till 30-40 
miljoner människor. Spelet har snabbt 
fått en hög ranking, vi är mycket stolta 
över att vi gjorde det så snabbt och bra, 
säger Don och fortsätter:

– Vi har fokus på innovation och siktar 
på att ha en bred portfolio med spel av 
hög kvalitet för stora partners.

”Vi har fokus på innova-
tion och siktar på att ha 
en bred portfolio med 
spel av hög kvalitet för 
stora partners”

DON GEYER
Titel: Vd.
Bakgrund: Programansvarig 
för spelutbildningen, Uppsala 
 universitet Campus Gotland. 
Favoritspel: ”Tom Clancy ś Ghost 
Recon som utsågs till årets spel 
2001, det är också det spel jag har 
spelat mest.” 


