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Sammanfattning - Abstract 

 

Denna beskrivande uppsats har identifierat ett problem med att förena kreativitet och en ökad 

styrning i samband med att ett företag växer. Problemet har uppkommit genom ett krav på 

tillväxt, krav på en kreativ process i företagets hela verksamhet och ett krav på ökad styrning. 

Den stora tekniska utvecklingen samt en ökad konkurrens med nya upplevelsebehov har också 

funnits med i bilden. Uppsatsen tar avstamp i de små kreativa företag som exemplifieras genom 

två framgångsrika datorspelsutvecklare, GRIN i Stockholm och Starbreeze Studios i Uppsala. 

För att undersöka hur dessa ska ha en möjlighet att växa med en bibehållen kreativitet har 

uppsatsen tagit fasta på verktyg ledaren kan använda för att styra organisationen utan en 

inskränkning på vad den kreativa processen kräver. Företaget måste ha en tydlig affärsidé som 

innehåller den värdegrund som företaget bygger på. Affärsidén måste kommuniceras ut till de 

anställda genom effektiv interkommunikation för att forma en företagskultur som ger företaget 

och de anställda en gemensam inriktning och ett gemensamt mål. Genom kulturen kan ledaren 

styra företaget och de anställda utan att de känner sig instängda. På detta sätt bibehålls 

kreativiteten. 

 

Genom en enkät med samtliga anställda på företagen samt djupintervjuer med respektive ledare 

har en GAP- analys gjorts. Analysen av gapet mellan ledningen och de anställda har kunnat ge en 

bild av hur organisationernas internkommunikation ser ut. Genom denna GAP- analys ifråga om 

företagets mål, affärsidé och centrala värden har uppsatsen kunnat se att det finns brister hos 

båda företagen. De måste arbeta mer på en tydlig affärsidé och en kontinuerlig och medveten 

internkommunikation för att styra sina medarbetare utan att störa den kreativa processen.  

 

 
Nyckelord 
 
Kreativitet, tillväxt, organisationsstruktur, organisationskultur, Affärsidé, internmarknadsföring, 

datorspelsutvecklare.
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1. Inledning 

Kreativitet finns överallt, i alla samhällen och överallt omkring oss. Alla människor sägs ha en 

inneboende drivkraft av kreativitet1. Dagens marknad och då även den svenska 

företagsmarknaden, präglas av stor konkurrens där kreativiteten har blivit ett allt viktigare 

vapen för att slåss om konsumenter och marknadsandelar2.  Sverige är beroende av att svenska 

företag går bra och att det sker en tillväxt och en ständig förnyelse av företag allt eftersom 

marknader och teknik utvecklas. En långsiktig hållbar tillväxt är också ett av de dagsaktuella 

politiska målen.3 Överallt talas det om kunskapsekonomi och spjutspetskompetens och om 

satsningen på forskning och utveckling, som de faktorer som fortfarande gör västländer 

konkurrenskraftiga. Västvärlden skall ligga längst fram och vara de som kommer med det 

senaste. För detta krävs ett enormt innovativt och kreativt tänkande men även en ständig 

pågående process, för att hålla företagen inom den ram som de skall verka inom.  Denna uppsats 

kommer att handla om företagsledarnas problem att få de små teknikbaserade företagen, 

speciellt svenska datorspelsutvecklare, att växa men ändå behålla den kreativitet som företaget 

livnär sig på.  

1.1 Bakgrund - Historiska händelser 

Den svenska marknaden påverkas av globala krafter. Det börjar talas om den nya ekonomin4; nya 

sätt att konkurrera och nya sätta definiera varor och tjänster.5  Det krävs något mer än ett bra pris 

eller en funktionell produkt.6 Den snabba tekniska utvecklingen har öppnat nya sätt att 

kommunicera, handla, utföra ärenden och umgås7. Inte minst efter den IT8- boom som uppstod 

under 90-talet. Den som först kom att göra tusentals vanliga människor och höga chefer nyrika 

på snabba aktieklipp, men lika snabbt gjorde desto fler både arbetslösa och skuldsatta9.  Trots att 

ekonomin kraschade i något som närmast kan jämföras med börskraschen på Wall-Street på 20- 

 

 
                                                 
1 Daniel Ericsson ”Kreativitetsmysteriet” 2001 
2 Rickard Florida ”Den kreativa klassens framväxt” 2001 
3 www.itps.se  
4 Rickard Florida ”Den kreativa klassens framväxt” 2005, Müllern & Stein ”Ledarskap i den nya ekonomin” 2000 
5 Rickard Florida ”Den Kreativa klassens framväxt” 2005, Müllern and Stein ”Ledarskap i den nya ekonomin” 2000 
6 Rickard Florida ”Den kreativa klassens framväxt” 2005 
7 DN 1999-12-23 ” De vars bästa decennium är nu” www.dn.se  
8 Information technology 
9 ( DN 2000 12 23 ” Rika svenskar miljarder fattigare” www.dn.se  
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talet och tron på innovativ teknologi fått sig en rejäl törn så lever teknologin vidare. 

Utvecklingen fortsatte framåt, ny teknologi gav nya affärsidéer som i sin tur genererat nya 

idéer.10  

Ny teknik har skapat nya förutsättningar för dagens företag. 

 

Svenska företagare har alltid varit tidiga med att ta till sig och använda ny teknologi och ge sig in 

i den teknikbaserade spelutvecklingsbranschen. Den svenska spelindustrin fick sina första stora 

framgångar 1992, då Digital Illusions digitala flipperspel ”Pinball dreams” gavs ut11. 

Datorspelsutvecklarbranschen styrdes länge av en ostyrig kreativitet och överentusiastisk 

nyföretagande entreprenörsanda.12 2003 rådde en överetablering på marknaden och branschen 

utsattes för en utslagning. 13 Många företag gjorde stora personalnedskärningar, andra gick i 

konkurs.14 Efter några svåra år ser framtiden åter ljus ut för branschen. 15Datorspelsindustrin 

omsätter idag runt 200 Miljarder SEK i världen16 Svenska spel till både konsol17 och PC18 

omsatte 2004 rekordhöga 7,3 miljarder dollar19. Budgeten på ett enda spel kan ligga lika högt 

eller i vissa fall högre än budgeten på en långfilm. Över 100 miljoner kronor för ett svenskt spel 

är inte ovanligt.20.  

Datorspelsutvecklingsföretagen har således en viktig plats i den nya ekonomin och i Sveriges 

näringsliv. 

 

Spelutvecklarbranschen är en bransch som kännetecknas av en hög grad av kreativitet och 

nytänkande. Det är en bransch som skapar fantasier för människans tidsfördriv. Kreativitet är ett 

svårdefinierat begrepp som skapar olika associationer i olika sammanhang. En ny produkt på 

Designtorget21 kan upplevas som kreativ, då i form av konstnärens/designerns förmåga till  

 

                                                 
10 Åsa Lindblom Dahlstrand ”Teknikbaserat nyföretagande”  2004 
11 Artikel i Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/vss/it/story/0,2789,69156,00.html 
12 Ny teknik http://www.nyteknik.se/art/18377  
13 Ny teknik intervju med bl.a. Staffan Samuelsson, UDS  http://www.nyteknik.se/art/26551  
14 ibid 
15 Ny teknik, intervju med bl.a. Per Strömbeck, branschorganisationen ASGD http://www.nyteknik.se/art/44474  
16 Pricewaterhouse coopers 
17 själva spelmaskinen 
18 personal computer 
19 Branchorganisatinen ASGD http://www.asgd.se/Frameset.html 
20 Patrik Söderlund, vid för Dice, intervju i DI,  http://www.di.se/Nyheter/   
21 www.designtorget.se  
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nytänkande och nyskapande som bedöms av beskådaren. Kreativitet kan vara hur vi subjektivt 

ser på omgivningen men även hur omgivningen påverkar förmågan att lösa problem, tänka i nya  

banor och genomföra skapandeprocesser och projekt22. Olika miljöer kan få kreativiteten att 

utvecklas eller hämmas23. Detta grundar sig i hur möjligheten till kreativitet upplevs, vilket även 

fokuseras i denna uppsats.  

Den skapande processen är idag allt viktigare för företag.(Särskilt inom de branscher som drivs 

av snabba konsumtions- och teknikbundna marknader) 

1.2 Problembakgrund 

Mer än 99 % av Sveriges företag är små eller medelstora.24 Det är de små och medelstora 

företagen som står för den största delen av Sveriges näringsliv, landet är beroende av att dessa 

växer.25 Sverige hyllas som det land som har de bäst förutsättningar för tillväxt därför att landet 

besitter de delar som krävs för att få en framgångsrik ekonomi; stor talang, teknik och 

innovationer och ett tolerant samhälle.26 Men under sent 90-tal har Sverige långt ifrån den bästa 

statistiken för företagstillväxt. Istället är det vanligt att 40 % av de ca 40 000 företagen som 

startas varje år läggs ner efter 1-3 år27. Inom branscher där nyskapande och teknik är av stor vikt 

finns behovet av egenskaper som flexibilitet och snabbhet. För ett litet företag är det enklare att 

hålla alla anställda delaktiga i alla arbetsprocesser. Det är enklare för ledaren att ha en nära 

relation med alla inblandade, att lyssna och vara öppen för medarbetarnas förslag och initiativ. 

Sverige har idag runt 130 spelutvecklare och produktionsbolag. De flesta är små med runt 20-40 

anställda. För att få de stora kontrakten måste teamen bestå av 50-80 medarbetare28. I dagsläget 

råder det stor brist på kvalificerad personal; duktiga grafiker och programmerare som har 

spelvana.29  

Det finns ett behov av tillväxt från samhället och datorspelsbranschen. Trots goda 

förutsättningar har Sverige problem med företagstillväxten. 

 

 

                                                 
22 Jan Rollof ”Kreativitet” 1999 
23 ibid 
24 Åsa Lindholm Dahlstrand ”Teknikbaserat nyföretagande” 2004 
25 http://www.itps.se/items/pressmeddelande.asp?itemId=2206&secId=1035 
26 Dagens PS.se, Intervju med Rickard Florida http://www.dagensps.se/article.aspx?articleid=15519&categid=245  
27 Nutek 2006 http://www.nutek.se/sb/d/211/a/665 
28 Ny teknik ”Nya spelkonsoler knäcker svenskarna” 04-11-24 http://www.nyteknik.se/art/37787 
29 Intervju med Patrik Söderlund, vd för DICE, 04-11-24 
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De banbrytande IT-företagen inom den nya tekniken bland andra Icon Media Lab och Framfab 

ville visa att de kunde vara nyskapande på alla plan, 30 även när det gällde styrning och 

organisationsstruktur. De hade en öppen organisationsstruktur och en enorm tilltro till 

individen31. Ledaren skulle smitta med sin entusiasm, övertyga genom framtidspredikan och 

vackra ord.32 Spelutvecklingsföretagen som startats av nyutexaminerade datorteknikstudenter och 

passionerade datorspelare skapade sina drömjobb genom den nya tekniken. De följde trenden att 

leva med sitt arbete. Spelutvecklarindustrin har en avslappnad kultur som gjort det bekvämt att 

flexa mellan arbete och fritid och där intresse och arbete blivit i princip detsamma.33 För 

datorspelsutvecklare är det viktigt att knyta till sig rätt människor med rätt färdigheter, tankesätt 

och passion. 34 Passionen för spel blir också en gemensam nämnare mellan ledare och anställd. 

Nyskapande, ständiga innovationer och en konstant kreativ process är vad som krävs för att 

hänga med den snabbt föränderliga och allt mer globala marknaden.35 Förändringsförmåga har 

blivit ett måste för att överleva i den hårdnande konkurrensen.36 Den nyskapande processen som 

företagen i den nya ekonomin måste upprätthålla kräver mycket av de anställda37. Dels att de är 

kunniga på den tekniska plattform de arbetar med men också att de kan samarbeta och driva fram 

de nya idéerna och genomföra dem effektivt och samtidigt kreativt. Dessa medarbetare kräver 

mycket av sin arbetsplats och är känsliga för att styras för mycket.  

Den kultur som uppstått i bland annat datorspelsutvecklarbranschen är typisk för det lilla 

företaget. Medarbetare som arbetar kreativt ställer stora krav på sin arbetsplats 

 

                                                 
30 Müllern & Stein ”Ledarskap i den nya ekonomin” 2000 
31 Müllern & Stein ”Ledarskap i den nya ekonomin” 2000 
32 ibid 
33 http://www.nyteknik.se/art/45685  
34 www.grin.se  
35 Rickard Florida ”Den kreativa klassens framväxt” 2001 
36 Jan Rollof ”Kreativitet” 1999 
37 Rickard Florida ”Den kreativa klassens framväxt” 2001 
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Dagens samhälle är ett kommunikationssamhälle där närhet och ständig nåbarhet premieras. 

I de små företagen arbetar medarbetarna och ledarskapet nära varandra och kommunikationen 

kännetecknas av öppenhet och korta, snabba beslutsvägar där alla kan prata med rätt person 

direkt, utan omvägar. En större, växande organisation skulle kräva mer av företagsledningen i  

form av tydliga kommunikationsmönster. Det sätt som de små företagen använder för att 

kommunicera på, är viktigt i den lilla flexibla organisationen. Det är dock svårt att göra på 

samma sätt när organisationen växer och fler arbetare och röster ska vara med.  

Större, mer komplexa och tungrodda organisationer kräver ett tydligt och noga genomtänkt 

kommunikationsmönster.  

 

Som framgår ovan har den tekniska utvecklingen lagt grunden för en strävan efter flexibilitet, 

nyskapande och kreativt tänkande i det svenska näringslivet. Trots att Sverige hyser mycket goda 

förutsättningar för kreativitet så har många företag stora problem med tillväxt. IT-boomen födde 

ledare som var villiga att tänka nytt och var öppna för nya idéer. De hade en stor tilltro till nya 

tekniska innovationer. Tekniken för utvecklingen framåt och ligger till grund för det fokus på 

innovation och kreativitet som ses idag. Kreativitet är en livsviktig del i nystartandet av företag. 

Kreativiteten är även viktig för att få företagen att utvecklas och växa. De unga teknikbaserade 

företag som lever på nya innovationer och kreativt nytänkande som till exempel 

datorspelsutvecklarna står i dagsläget i en svår situation. För att få företaget att överleva och 

utvecklas måste de få större och bättre kontrakt. För att kunna ta sig an dessa stora projekt 

måste deras arbetsstyrka växa. När de växer så blir organisationen lätt spretig vilket i sin tur 

leder till att de tvingas införa en tydligare struktur och starkare styrning. Detta innebär att en 

klyfta mellan ledarskapet och medarbetarna skapas vilket betyder högre grad av centralisering 

och längre beslutsvägar. Den öppenhet och frihet som tidigare kännetecknat företaget har 

kompromissats bort och det hotar att kväva kreativiteten hos medarbetarna. En större 

organisation blir nästan utan undantag mer tungrodd och kräver ett starkare ledarskap och en 

tydlig hierarki. Ett företag som livnär sig på individens frihet och kreativa svängrum kommer 

inte att överleva en sådan omstrukturering om den inte leds på rätt sätt av företagsledaren. 

Tillväxt för en kreativ organisation är annars detsamma som förtagarmässigt självmord. 
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1.3 Problemdiskussion 

Alla organisationer som lever i en marknadsekonomi strävar mot utveckling och ökad lönsamhet. 

Dagens samhälle och ekonomi bygger på tillväxt och näringsverksamhet. Svenska småföretag 

behövs och Sverige är beroende av deras tillväxt. Det startas många nya företag, och många 

kommer med nytänkande och kreativa idéer, men de växer inte. Inom datorspelsbranschen är 

behovet av att växa stort för att kunna konkurrera. När organisationen är liten är den ofta flexibel 

och snabb, då har ledaren som kreativ innovatör större möjlighet att vara delaktig i alla steg i 

arbetsprocessen. När företaget sedan växer kan inte ledaren vara lika delaktig överallt, och inte 

heller medarbetarna kommer i lika stor utsträckning ha kännedom om vad de andra gör. 

Organisationen blir mer tungrodd med fler led i hierarkin. Besluten tar längre tid och 

medarbetarnas förslag och idéer får inte lika mycket uppmärksamhet.38 

Ledarna i de nystartade företagen måste hitta ett sätt kombinera flexibiliteten och 

smådriftsfördelarna för att skapa tillväxt. 

 

För att medarbetarna skall uppleva att deras idéer och kunskap tas tillvara och att deras kreativitet 

behövs, måste utrymme och tid ges. Ledaren måste vara medveten om hur känslig deras kreativa 

arbetskraft är. Att hög grad av styrning kan leda till press och stress.39 Det har blivit viktigt att de 

som arbetar inom dessa kreativa branscher40 måste vara välutbildade och uppdaterade i det allra 

senaste för att kunna arbeta i frontlinjen för det nyskapande och vara med i tävlingen om att först 

komma med det senaste. Det är de anställda villiga till så länge de trivs och känner sig 

stimulerade på sin arbetsplats. Det som efterfrågas är en arbetsmiljö som gör att de anställda 

känner att de kan tänka fritt utan att de känner sig alltför styrda. Ledarna måste delegera 

uppgifterna. Om ledaren ökar graden av styrning, delegering och formalisering får det till följd 

att individen i företaget inte får frihet att handla kreativt och nytänkande. 

Dagens företag, och företagsledare måste kunna leda den kreativa processen och kunna 

stimulera medarbetarnas kreativitet så att de trivs, utvecklas och stannar kvar. 

 

Den viktigaste kommunikationen i ett företag är inte i första hand den som går mellan företaget 

och omvärlden, utan den som sker innanför organisationens väggar; kommunikationen mellan  
                                                 
38 Müllern & Stein ”Ledarskap i den nya ekonomin” 2000 
39 Jan Rollof ”Kreativitet” 1999 
40 R.Florida ”den kreativa klassens framväxt”  2001 
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chef och anställd men även kommunikationen medarbetarna emellan. Kommunikation inom 

företaget är nyckeln till att lyckas bra med totalkommunikationen utåt mot omvärlden. För att 

styra ett företag måste ledaren ha goda kunskaper i konsten att kommunicera. Kravet på ökad 

styrning som tidigare kunde skötas med formalisering, delegering och en tydlig hierarki kan inte 

längre användas i de växande kreativa företagen. De tidigare små organisationer som levt i en 

öppen relation där samtal och utbyte av idéer varit en central del av verksamheten kan inte utan 

vidare anamma en ökad centralisering med längre och mer toppstyrda beslutsvägar. När det 

handlar om generering av idéer och snabba utvecklingsprocesser för att skapa de produkter som 

efterfrågas är kommunikationen A och O. 

Ledaren i den lilla kreativa organisationen måste även när företaget växer kunna fortsätta med 

en effektiv, flexibel kommunikation.  

 

Det kreativa och den innovativa och nytänkande andan har länge haft en central roll inom 

småföretagandet och entreprenörskapet. Men nu måste företagsledaren hitta ett sätt att få den att 

bli en del av det växande företaget. Inte bara när det är litet och ledaren ständig finns nära alla 

anställda utan även när företaget blir större och ledaren tvingas delegera arbetsuppgifter. 

Medarbetarnas krav på frihet och utrymme måste tillgodoses samtidigt som ledaren måste styra 

organisationen. Om inte ledaren klarar av att skapa en miljö och en kultur som både främjar 

medarbetarnas kreativitet kommer företaget inte heller kunna växa för att möta omvärldens krav 

och konkurrens. Kan ledarna för dessa kreativa företag inte se vad som behöver göras, kommer 

inte bara datorspelsbranschen att hotas av undergång, utan även en stor del av Sveriges 

näringsliv. 

1.4 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för att ledaren i de små teknikbaserade företagen ska kunna bibehålla 

och främja den upplevda kreativiteten i företaget när det växer? 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka, analysera och utvärdera svenska datorspelsutvecklares 

möjlighet att växa utan att förlora sin kreativitet. 
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1.6 Perspektiv 

Med uppsatsens problemformulering skulle den kunna skrivas ur olika perspektiv. Ett 

psykologiskt perspektiv, då uppsatsen skulle ta upp gruppdynamik och relationer, eller ett 

nationalekonomiskt perspektiv då Sveriges tillväxtproblem skulle fokuseras. Ett rent 

företagsekonomiskt perspektiv skulle ha företagens lönsamhet i fokus och uppsatsens syfte skulle 

vara att hitta faktorer som ökar företagens lönsamhet och framgång på marknaden. Denna 

uppsats har först och främst skrivits ur ett organisatoriskt perspektiv. Uppsatsen har även ett 

strategiskt perspektiv och har därför avsikt att rikta in sig på ledarens roll i de växande kreativa 

företagen, då denne har störst kunskap om företaget och även störst makt att leda företaget i vald 

riktning. 

1.7 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till att gälla Sverige, svenska företag och svenska spelutvecklare, 

trots att globaliseringen och den internationella marknaden i högsta grad påverkar studieobjektet. 

Då olika branscher kan se väldigt olika ut gällande företagsmässig kreativitet och hur 

implementerandet av detsamma fungerar i organisationskulturen och i den löpande 

arbetsprocessen, har inriktningen legat på teknikbaserade företag som arbetar med 

datorspelsutveckling. Undersökningen fokuserar på den upplevda kreativiteten och hur de kan 

arbeta för att bibehålla den när de växer.  

 

Variabeln lönsamhet kommer inte att beaktas då uppsatsen syftar till att undersöka företagen ur 

ett organisatoriskt perspektiv, samt att det inte förekommer något tydligt samband mellan 

företagets kreativitet och dess lönsamhet. Ett kreativt företag kan således vara kreativt utan att 

vara lönsamt, eller vara väldigt lönsamt och framgångsrikt men ändå svikta i sin kreativitet.41 

 

                                                 
41 R. Florida ”Den kreativa klassens framväxt” 2001 
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2.  Metod för undersökningen 

 

 

I detta kapitel beskrivs hur problemet har blivit undersökt, samt hur data samlats in. Kapitlet 

syftar också till att upplysa läsaren om vad som gjorts för att säkerställa riktigheten och 

verifierbarheten i den fakta som presenteras i uppsatsen. En avgränsning har gjorts att bara 

beskriva och motivera de metoder som används. 

 

 

2.1 Uppsatsdisposition och Forskningsstrategi 

Uppsatsen inleds med en historisk bakgrund till problemet. Där redogörs för betydelsen av 

teknikens utveckling för dagens företag bland annat inom datorspelsutvecklingsbranschen. Den 

historiska bakgrunden syftar också till att belysa begreppet kreativitet och dess betydelse för 

samhällets utveckling. I problembakgrunden går vi sedan in på hur problemet uppkommit för att 

ge en vidare förståelse för problemets bakomliggande, påverkande faktorer. Denna 

problembakgrund leder fram till en problemformulering och det syfte som är kompassen som styr 

arbetsprocessen. Därefter följer metodkapitlet som redogör för hur uppsatsens tillvägagångssätt 

sett ut och hur undersökningen genomförts. Teoridelen inleds med en teoretisk diskussion där de 

teorier som ligger till grund för undersökningen beskrivs, samt deras anknytning till problemet 

och till varandra. De beskrivs sedan var för sig grundligt och binds slutligen ihop i en syntes som 

tydliggörs av en modell (figur 5) Den teoretiska referensramen syftar till att ge en tydlig bild av 

undersökningens variabler. I empirikapitlet redogörs för de observationer och intervjuresultat 

som sedan analyseras utifrån valda teorier och de variabler som plockats ut i den teoretiska 

referensramen. Analysen mynnar ut i ett resultat som avslutningsvis diskuteras och lämnar 

utrymme för egna resonemang och reflektioner.  

Detta uppsatsupplägg är gjort efter en deduktiv forskningsansats. Detta innebär att 

undersökningen utgått ifrån ett i verkligheten identifierat problem. För problemet identifieras 

teorier som skulle kunna lösa problemet för att sedan jämföras med en empiri, verklighets-  
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undersökning. Undersökningen skall dels ge svar på hur och om problemet finns i organisationen 

samt hur organisationen handlar och skulle kunna handla för att lösa problemet.  

2.3 Angreppssätt - datainsamling 

Datainsamlingen för den empiriska undersökningen har inhämtats genom både kvalitativ och 

kvantitativ metod.  

 

Den kvalitativa metoden har använts i form av djupintervjuer med respektive företagsledare i 

valda företag och de frågor som ställdes syftade till att ge en bra bild av organisationens samlade 

kreativa arbete, struktur, mål och värderingar. Intervjuerna har genomförts på respektive företags 

kontor mellan en informant och två intervjuare. Den kvalitativa datan sammanställs genom 

tolkning och skall ses i sitt sammanhang för att kunna jämföras med den kvantitativa ansatsens 

resultat42. Den kvalitativa metoden kan inte kvantifieras. En kondensering har genomförts för att 

få fram meningsinnehållet ur djupintervjuerna. Den analyserade och kategoriserade datan har 

presenterats som en sammanfattning i denna uppsats empiridel. 

 

Kvantitativ metod betyder att undersökningen sker på ett sådant sätt att resultatet lätt kan 

kvantifieras, göras om till sifferdata.  Detta har använts i form av en semistrukturerad enkät i 

denna uppsats och lämnats ut till de anställda på respektive företag. Att frågorna är 

semistrukturerade innebär att frågeformuläret innehöll både öppna och förstrukturerade frågor43. 

Respondenten kunde alltså välja ett av de på förhand utformade svarsalternativen eller att fylla i 

ett eget formulerat svar. För att få mätbara variabler i fråga om kreativitet har uppsatsen lagt 

fokus på den upplevda kreativiteten och faktorer som påverkar att människor upplever  

 

kreativitet:44 beror på hur lyhörd man är för impulser och intryck, hur väl man lyckas eliminera 

rädsla och otrygghet, hur väl man lyckas skapa en involverande miljö som efterfrågar individens 

kunskap och idéer. Samt hur man stimulerar nyfikenhet, optimism och entusiasm. 

 

 

 
                                                 
42 A. Johannessen & P.A. Tufte ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metodik” 2003 
43 ibid 
44 se teori del Kreativitet 
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Kort Intervjuguide 

Hur enkätens frågor använts: 

* Genom att fråga om upplevd delaktighet och hur de anställda upplever att de blir hörsammade 

kan en bild av upplevelsen av arbetssituationen göras.  

* Frågan om den ultimata arbetsmiljön ska ta reda på om respondenterna strävar mot ett annat 

mål än det företaget eftersträvar. Detta är en fingervisning på hur väl medarbetarna trivs. 

* Frågan om hur flexibel/hierarkisk de upplever organisationen kan se om de finns en struktur 

som kan påverka en lyhörd och för individen involverande miljö. 

* Genom frågan om vad respondenterna anser att företaget står för ges en bild av hur väl 

ledningen kommunicerat företagets affärsidé och mål. 

* Genom att fråga vad respondenterna anser om att bli fler och växa kan en bild av hur 

mottagandet och involveringen av nya medarbetare göras. Resultatet ger en bild av hur 

integrerande miljö företaget har. 

* Genom frågorna om hur länge respondenterna arbetat i branschen och i företaget kan uttydas 

hur många som är nya i företaget och hur många som arbetat med datorspelsutveckling sedan 

länge.  

 

Svaren i frågorna används sedan genom datajämförelse med vad som framkommit i intervjuerna 

med respektive företagsledare. Genom syntesen och den teoretiska referensramen kan det sedan 

utläsas i resultat om en kreativ miljö är möjlig i den växande organisationen. 

2.4 Arbetsmetod Gap -analys 

Den data som insamlats har jämförts genom en gap-analys mellan vad ledning respektive 

anställda anser och hur de upplever  kreativiteten i organisationen. GAP- analysen studerar hur 

homogena företaget är som grupp och hur kommunikationen fungerar mellan parterna. Gap- 

analysen syftar till att lyfta fram eventuellt glapp, gap mellan de jämförda elementen. 

 

2.5 Urval av undersökningsobjekt och respondenter 

För att göra en reliabel undersökning har ett noga genomtänkt populationsurval för enkäten skett. 

Företagen har valts ut genom snöbollsurval. Vilket innebär att forskarna söker efter respondenten 

som vet mycket om det tema som ska undersökas. Dessa personer kan sedan hänvisa vidare till  
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fler personer som kan vara aktuella för undersökningen.45 I en intervju nämner Per Strömbäck , 

VD för ASGD46 de två företagen GRIN, och Starbreeze som två av de svenska spelutvecklare 

som har störst tillväxtpotential. De två företagen presenteras även som två av de 15 största 

spelutvecklarna i Sverige. Företagen som valts ut för undersökningen är medelstora kreativa 

företag. Populationen har bestått utav samtliga anställda på de två företagen och har varit så gott 

som fullskalig, det vill säga en totalundersökning. I de fall totalundersökningsmetoden är möjlig 

är den att föredra, då den ger en heltäckande bild av företagets organisation. De frånvarande vid 

enkättillfället har varit frånvarande av personliga skäl och inte kunnat identifieras som en 

särskild, och då betydande, grupp inom företaget.  Hänsyn har tagits till det bortfall som funnits i 

undersökningen. Undersökningen grundar sig på två djupintervjuer med företagens VD och en 

enkät med företagens anställda.47  

 

2.6 Mätdatas validitet och reliabilitet 

Validitet är mätdatas relevans som indikation på mätobjektets tillstånd och frånvaro av 

systematiska störande faktorer48. En mätmetod har hög validitet om den mäter det som verkligen 

avsetts mäta, det vill säga om det finns en tillräckligt stark korrelation mellan mätobjektets 

tillstånd och mätdata och om mätdata inte påverkas av systematiska störande faktorer.49  Det 

finns en yttre validitet som skapas genom att det fenomen som denna uppsats behandlar härleds 

ut verkligheten. De för problemet viktiga faktorerna som diskuteras i inledningen, ligger till 

grund för de teorier som uppsatsen behandlar. Den inre validiteten handlar om att stärka de 

variabler som undersökningen använder. Genom att motivera och diskutera variablerna i 

teorikapitlet ska detta ge uppsatsen validitet. I kvantitativa studier handlar validitet om att studera 

rätt företeelse, det vill säga att undersökningen ger svar på det som avses undersökas och inget 

annat, vilket kan stärkas med god teorigrund och noggrannhet vid själva mätningen.50  

 

Enkäten som genomförts för denna uppsats har utformats för att ge svar på hur de anställda 

upplever sin arbetssituation, och genom faktorer som uppsatsens teoridel tar upp så som  

                                                 
45 Johannessen & Tufte ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” 2003 
46 ASGD, Association of Swedish Game Developers, svenska spelutveckales branschorganisation. 
47 Intervju med branschorganisationen ASGD http://www.nyteknik.se/art/41648 
48 A. Johannessen & P.A  Tufte ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metodik”  2003 
49 Lekvall &Wahlbin ”Information för marknadföringsbeslut” 2001, s.304 
50 Patel ”Forskningsmetodikens grunder” 2003 
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relevanta faktorer som påverkar den upplevda kreativiteten. Enkäten har utformats för att inte ge 

alltför ledande frågor och ge utrymme för egna formuleringar. Genom att utforma enkäten med 

korta, men inte allt för lätt ikryssade frågor var syftet att få respondenterna att läsa och reflektera 

över frågorna. Vid utformandet av frågorna för enkäten har faktorer som påverkar den upplevda 

kreativiteten legat som ram. Det är meningen att frågorna inte skall vara ledande och inte låta 

respondenten svara rutinmässigt. Enkäten innehåller inte ja eller nej svar. (se intervju guide i 

stycke2.3) Enkätfrågorna har använts på ett sådant sätt att de svar som gett ett så pass stort utfall 

att de är representativa för en större del av populationerna har redovisats. Data med alltför stor 

spridning där inga mönster kunnat urskiljas har ansetts alltför osäkra för att kunna användas som 

reliabelt material. På Grin fick respondenterna möjlighet att kyssa i fler svarsalternativ på 

samtliga frågor medan Starbreeze respondenter enbart kunde göra detta på sista frågan om 

inställning till tillväxt. Detta påverkar naturligtvis utfallet och kommer att redovisas på ett sådant 

sätt att detta blir tydligt. 

 

I en kvalitativ studie är ambitionen istället att upptäcka företeelser, att tolka och förstå 

verkligheten, att beskriva uppfattningar eller en kultur. Att se saker ut olika perspektiv och 

möjligheten att bekräfta resultat kan öka validiteten i data.51 Reliabilitet är mätdatas precision, 

upprepbarhet och frånvaro av störande faktorer. De kvalitativa intervjuerna har genomförts med 

informatörerna var och en för sig för att undvika påverkan av varandra eller av andra i 

omgivningen. Intervjuerna togs upp på ljudfil för att kunna tolkas och noggrannare analyseras i 

efterhand. Meningen var att materialets validitet skulle stärkas genom att inte ha blivit på förhand 

tolkat av intervjuare vid själva intervjutillfället. Det har också bidragit till att även det sätt varpå 

frågorna ställts kan vägas in för att förstå och tolka svaren på ett mer nyanserat sätt. En mätmetod 

har hög reliabilitet om den ger samma resultat varje gång en undersökning mäter samma sak, det 

vill säga att resultatet inte skiftar mellan mättillfällen.52   

2.7 Metodkritik 

Uppsatsen har byggts upp efter en klar disposition och syftar till att ge en tydlig röd tråd åt dig 

som läsare. Den generella bakgrunden är fakta byggt på tidningsartiklar, branschinformation och 

akademiskt grundade böcker. Artiklarna kommer från några av Sveriges större och mest  

                                                 
51 Denscombe ”Forskningshandboken” 1998 
52 Lekvall &Wahlbin ”Information för marknadföringsbeslut” 2001, s.306 
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välrenommerade tidningar, branschinformationen från etablerade branschrelaterade hemsidor 

som genom sitt ansvarsfulla uppdrag kan ses som reliabla. De böcker som används är skrivna 

som faktaböcker med anknytning till företagsekonomi och med ett akademiskt underbyggt syfte.  

Metodkapitlet och teorikapitlet bygger på författarverk som är välkända inom området. 

Notsystemet skall underlätta för att ge läsaren tydlig information vilken teori och utsago som 

kommer från vem och varifrån. Avsikten är att skapa en så hög trovärdighet och reliabilitet som 

möjligt. 

 

När det gäller valet av att mäta den upplevda kreativiteten finns vissa svårigheter. Begreppet 

Kreativitet är omöjligt att mäta objektivt.53 Genom att mäta vad de som arbetar på företagen 

anser om sin arbetsplats, arbetssituation och upplevelsen av den skall undersökningen ge en bild 

den upplevda kreativiteten. Undersökningen skall visa på vilka förutsättningar som finns för 

kreativitet, om de anställda arbetar i en miljö de känner sig kreativa i. Och genom jämförelse 

med faktorer som stimulerar kreativitet, ska det också bli tydligt vilka förutsättningar som finns 

och vad ledaren skulle kunna göra ytterligare. 

 

De enkäter som lämnats ut innehåller inte segmenteringsfrågor vilket betyder att vi inte har 

beaktat ålder, kön eller etnicitet. Dessa uppgifter har för uppsatsens syfte ansets ha mindre 

relevans. Företagen som undersökts består av 99 % män och de svar som inhämtats kan därför 

inte särskiljas med avseende på kön. När det gäller utformandet av enkätfrågorna finns en risk för 

att de inte kan ge så uttömmande svar som önskats.  

 

De företag som valts ut för undersökningen bör inte generaliseras till en hel bransch, men genom 

att välja företag som vuxit kraftigt de senaste åren, är etablerade och har ett antal spelprojekt på 

nacken kan de anses som representativa för den Svenska växande spelutvecklarbranschen.  

Genom att inte kontakta något utländskt företag finns en risk för att viktiga aspekter förbises och 

att undersökningen av de Svenska företagen inte ges en rättvisande bild i förhållande till andra 

spelutvecklingsföretag. De Svenska företagen verkar dock i en global konkurrens och påverkas 

och formas till en viss likriktad kultur och verksamhetsutövning. 

Intervju och enkätunderlag finns som bilaga till uppsatsen. 

                                                 
53 Rickard Florida ”Den kreativa klassens framväxt” 2001 
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3. Teori 

 

 

Teorikapitlet inleds med ett teoretiskt resonemang som förklarar vilka teoriområden som ska 

beröras i uppsatsen och hur de hänger ihop med de fenomen som ligger till grund för problemet. 

Teoriernas sammanhang med uppsatsens syfte tydliggörs sedan i en figur som avslutar det 

teoretiska resonemanget. Därefter följer en teorigenomgång där varje teori inleds med en kort 

text om dess relevans för uppsatsen. Teorierna som beskrivs mynnar ut i en syntesmodell, följt av 

en teoretisk referensram som beskriver hur syntesen ska länkas samman med empirin, den 

verklighet som undersökts för uppsatsen. 

 

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Denna uppsats syftar till att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att företagsledaren i de 

mindre spelutvecklingsföretagen ska kunna bibehålla och främja kreativiteten när de växer.  

Problematiken är alltså att det generellt uppkommer en motsättning då ett företag som arbetar 

mycket kreativt ska växa och därmed öka graden av styrning i form av standardisering, 

formalisering och centralisering. Den ökade styrningen betyder att den enskilde medarbetaren får 

mindre eget handlingsutrymme och minskar inflytandet över sin arbetssituation. Detta leder till 

att viktiga förutsättningar för den upplevda kreativiteten då hämmas och kommer, om inget 

görs, att helt strypas i organisationen.  De företag som studeras kännetecknas av en rad 

egenskaper som problematiserats omkring i uppsatsens inledning. Bland annat att företagen 

verkar i en föränderlig marknad och därmed måste vara beredda på att vara en del av den 

ständiga förändringen och det ständiga nyskapandet. De måste ta vara på sin kreativitet och 

genom detta också på sina anställdas kunskaper och idéer. Det är upp till ledaren att forma denna 

struktur som ska vara öppen för en kreativ personal och process. Men det är också viktigt att 

kunna delegera och skapa ramar som möjliggör att ledaren inte behöver vara delaktig i alla beslut 

och formalisera processer som ger kreativiteten en inriktning och ett mål.  
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Synen på ledaren som den som ytterst är ansvarig för företaget och hur det ska arbeta är centralt 

för problemet. Därvid kan det urskiljas två grundförhållningssätt, målstyrning och 

processtyrning.  Det dominerande synsättet kommer att ge konsekvenser för såväl arbetssätt som 

struktur i organisationen. 

 

Om det är så att en alltför tydlig, hierarkisk struktur inte fungerar i en organisation där många 

måste vara kreativa, krävs det att strukturen inte upplevs som en tydlig styrning men ändå finns 

som en självklar del av organisationen.54 Det blir med andra ord viktigare att veta vad det är som 

ska förmedlas och vad som signaleras i form av öppenhet för nytänkande, förändring och tillväxt. 

Här kan teorier om företagskultur och affärsidé vara vägledande för att skapa en struktur och en 

styrning utan att inskränka på individens upplevda kreativitet. Vad ledaren i detta fall ska 

förmedla och kommunicera till omgivning och medarbetare kräver en hel del. Bland annat en 

medvetenhet för företagets kreativa tillgångar, visioner, mål och värderingar.55 Den inriktning 

företaget har, det vill säga om företaget sätter målet eller vägen till målet i fokus, och de 

värderingar företaget står för, ska förmedlas på ett överensstämmande sätt både internt, till de 

anställda, och externt, till omvärlden.56 När medarbetarna känner att de vet sina ramar vågar de 

agera friare och mer kreativt.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
54 Normann ”skapande företagsledning” 1975 
55 ibid 
56 Grönroos “Service management” 1992 
57 ibid 
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Individens 
kreativitet 

Ledarens 
styrning 

 

 

Sammanfattning: 

För att finna ett sätt att kombinera tillväxt och smådriftsfördelar som sporrar kreativiteten skall 

detta teoristycke gå in i teorier om 

1) Kreativitet 

2) Styrning och struktur 

3) Tillväxtprocessen 

4) Kultur/Dominerande idéer 

6) Affärsidé 

7) Internkommunikation 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

3.2 Teoretisk genomgång 

3.2.1 Kreativitet och den kreativa processen 
 

Kreativiteten har en lång historia och finns som ett centralt begrepp genom hela idéhistorien från 

antiken, genom medeltiden, renässansen, upplysningen, romantiken och in i modernismen och 

det postmoderna samhället.58 Begreppet har funnits med sedan urminnes tider, men ordet 

kreativitet är inte lika gammalt. Det härstammar i grunden från det latinska ordet creare som 

betyder ”att skapa”. Ordet kreativitet har många synonymer: skaparkraft, uppfinningsförmåga,  

 

                                                 
58 D. Ericsson “Kreativitetsmysteriet” 2001 

Kreativitet 

& 

Tillväxt 
Figur 1 
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förmåga att finna nya lösningar, inspirerad, produktiv och konstruktiv.59 Det är ett begrepp som 

är mycket svårt att sätta en fast definition på och som är beroende av kontext. Om en människa är 

eller känner sig kreativ är högst subjektivt. Det finns en rad aspekter som krävs för att klara av 

eller våga vara kreativ, och alltså påverkar den upplevda kreativiteten. 

 

1) Kreativitet kräver lyhördhet för de inre tankarna och impulserna men även för yttre 

intryck och möjligheter.60  

2) Kreativiteten är känslig. Känner individen sig rädd att komma med nya idéer eller 

funderingar stimuleras inte heller fantasin eller viljan att ens försöka. Således föds färre 

bra idéer om individen känner sig osäker eller förbisedd att medverka i en skapande 

process.61  

3) En miljö där individen känner sig delaktig och behövd stimulerar henne att komma med 

nya idéer och impulser.62  

4) Kreativitetens största drivkraft är nyfikenhet, optimism och entusiasm.63  

5) Kreativa människor behöver bli sedda och vill inte arbeta i onödan, de behöver trygghet 

och respekt.64 

 

Kreativiteten kan inte utrotas ur människans inre, men den kan kuvas och undertryckas av 

negativa erfarenheter, brist på uppmuntran, självcensur och rädsla för att göra fel.65  

                                                 
59 Strömberg ”Den stora synonymordboken” 1990 
60 Jan Rollof ”Kreativitet” 1999 
61 ibid 
62 ibid 
63 ibid 
64 Johann Zollitsch ”Att leda kreatörer” 2003 
65 Jan Rollof ”Kreativitet” 1999 
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3.2.1.1 Den kreativa processen 
 
I en kreativ process sker inte alltid skapandet linjärt. Processerna kan ses som olika faser, stadier 

eller olika rum i en byggnad som alla har olika karaktär, där gränserna mellan dem lätt suddas ut.  

 

1) Idéfas66  

- Fritt spelrum för tankar och idéer 

- Inga regler för vad som är rätt och fel finns67 men väl ramar och eller ett mål.68 

- Lekfullhet, frihet och bollande mellan medarbetarna är viktigt 

2) Analys och utvärderingsfas 

- Motiv till idéerna analyseras, ger drivkraft 

- Syftesspecifiering ger fokus 

- Målidentifiering, ger riktning69 

- Viktigt att många infallsvinklar speglas70  

3) Urvalsfas 

- Ett urval görs efter idéernas verkliga potential 

- Det är viktigt att kombinera gott omdöme, sunt förnuft, kritiskt tänkande och optimism 

för att rätt idéer ska kunna väljas ut.71 

4) Prövofas 

- En experimenteringsfas där idéerna testas 

- Fasen är både spännande och frustrerande 

- Många misslyckanden kräver stort tålamod72 

5) Värderingsfasen 

- I denna fas analyseras idéernas konsekvenser och förbättringsmöjligheter 

- Lärande är viktigt 

- Även i denna fas är kritiskt tänkande kombinerad med optimism viktigt.73 

6) Mognads och insiktsfas 

                                                 
66 Jan Rollof ”Kreativitet” 1999 
67 ibid 
68 Johan Zollitsch ”Att leda kreatörer” 2003 
69 Jan Rollof ”Kreativitet” 1999 
70 Johan Zollitsch ”Att leda kreatörer” 2003 
71 Jan Rollof ”Kreativitet” 1999 
72 ibid 
73 ibid 
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- Denna fas kräver mycket tid och eftertanke 

- Idéerna mognar i det undermedvetna74 

7) Planeringsfas 

- de idéer som valts och prövas måste planeras hur de ska fungera i praktiken. 

- Planeringen är viktig innan idén kan implementeras på riktigt.75 

8) Tillämpningsfas 

- de teorier som valts och prövats ska nu tillämpas76 

 

Den kreativa processen är utmanande. Den kräver en delaktighet och allas gemensamma 

kapacitet. Processen kan vara spännande och lekfull, samtidigt som den kräver mycket tålamod, 

envishet, sökande och kan generera mycket frustration. Även om det inte går att styra 

kreativiteten, så finns det många tekniker och verktyg för att främja kreativiteten och styra den 

kreativa processen.77 

                                                 
74 Jan Rollof ”Kreativitet” 1999 
75 ibid 
76 ibid 
77 ibid 
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3.2.1.2 Att leda den kreativa processen 
 

Det är upp till ledaren i organisationen att skapa de bästa förutsättningarna för att den kreativa 

processen ska få blomma ut. 

Ledaren i de små teknikbaserade kreativa företagen har till sitt förfogande en hel del verktyg för 

att styra den kreativa processen hos sina medarbetare utan att hämma eller kväva den.78 

 

1) Var tydlig med behoven och förväntningarna, inte med uppgiften.79 

2) Ha tillit till medarbetarnas kreativa förmåga.80 

3) Ge de anställda trygghet, hänsynsfull ärlighet och visa dem respekt, lyssna mer än du 

pratar.81 

4) Ge kreativiteten givna ramar redan från arbetets start, som medarbetarna kan arbeta inom 

och ta avstamp ifrån. Det gör att:  

- Eliminerar onödigt arbete 

- Minskar medarbetarnas rädsla för att göra fel 

- Höjer kvaliteten 

- Utan rädsla vågar kreatören mer 

- Bekräftar kreatören, tecken på tillit82 

5) Utvärdera arbetet efter fullgjord uppgift83 

 
 

Relevans för uppsatsen 

Då undersökningen har kreativiteten i fokus och syftar till att hjälpa små företag att bibehålla 

och främja kreativiteten är det viktigt att uppsatsen också fördjupar förståelsen för vad den 

upplevda kreativiteten innebär och vad den kreativa processen består av. Denna uppsats kommer 

att mäta medarbetarnas upplevda kreativitet; handlingsfrihet, involvering och medvetenhet om 

mål och riktlinjer, trygghet, ledarens lyhördhet, möjlighet att komma med nya idéer och  

delaktighet.  

                                                 
78 Johann Zollitsch ”Att leda kreatörer” 2003 
79 ibid 
80 ibid 
81 ibid 
82 Johann Zollitsch ”Att leda kreatörer” 2003 
83 ibid 
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3.2.2 Styrning och struktur 

3.2.21 Process eller målstyrning 
 

Mål- och processtyrning är två planeringsfilosofier som hjälper till att förstå ett företags 

organisationsstruktur. Beroende på hur företaget planerar för sin förändring blir det givetvis olika 

resultat.  

 

Processtyrning betyder att företaget på förhand inte har målet klart för sig, istället står själva 

arbetsprocessen och vägen till eventuellt mål i fokus. Företaget kan därför ändra riktning under 

processens gång.84 Processtyrning kännetecknas av att de kunskaper ledarskapet innehar styr 

hur företaget kommer att handla i en given situation.  Planering är således ett kontinuerligt 

kunskapssökande och lärande.  Målet med en processtyrning är att få medarbetarna delaktiga i 

målsättning och beslutsfattandet, vilket gör att de arbetar mot samma mål och deras motivation 

höjs. Processtyrning är grunden till att skapa en öppen och lärande organisation där ledaren och 

de anställda kan skapa ett gemensamt mål för organisationen. Processtyrning är lättare att arbeta 

med i en mindreorganisation och det finns en risk att arbetet saktas ned och blir alltför 

omständligt i en större organisation.85 

 

Målstyrning innebär att ledaren är den som bestämmer mål och medel och säger vad de övriga 

bör få för resultat i sitt arbete. Målstyrning lämnar mindre utrymme för individen/medarbetaren 

att påverka eller komma med egna idéer men ger en tydligare bild av vad som krävs och vilket 

mål som eftersträvas och kan fungera effektivt i större organisationer. 

 

Relevans för uppsatsen:  

Uppsatsen lägger fokus på ledaren som den som ska skapa en struktur och styra organisationen 

mot en förening av tillväxt och kreativitet. Beroende på organisationens uppbyggnad och på 

ledarens förhållningssätt till styrning kommer den upplevda kreativiteten att påverkas. Här 

identifieras två målsyner, det klassiska variablerna som förknippas med en hierarkisk 

organisation och de som finns för en mer organisk organisation - Greiners tillväxtmodell.  
                                                 
84 Normann ”Skapande företagsledning” 1975, s 67 fig.4:3 
85 Normann ”skapande företagsledning” 1975 
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3.2.2.2 Organisationsstruktur 

 
Det finns ett antal variabler som brukar presenteras så som påverkande av företagets struktur86 

Komplexiteten, centraliseringen och formaliseringen är de klassiska 87 men det finns också mer 

dynamiska modeller som inte förutsätter hierarkiska system. Där kan variablerna snarare 

jämföras med en organisations olika faser I sin livscykel. Här identifierade I Grainers modell. 

 

Klassiska variabler som påverkar organisationens struktur när den växer: 

Komplexitet: Ju fler anställda desto mer differentiering blir det på organisationens hierarkiska 

plan, både vertikalt och horisontellt. Detta skapar en allt mer komplex organisationsstruktur. Det 

blir svårare att upprätthålla en bra kommunikation ju komplexare organisationen blir.88 

 

Centralisering: besluten och makten blir allt mer centrerad och urskiljd från den övriga 

verksamheten då organisationen växer. Resultatet blir att de som arbetar på en lägre nivå får  

mindre och svårare att vara delaktiga i de beslut som fattas.89 Men besluten kan fattas relativt 

snabbt även i den hierarkiska strukturen. 

 

Formalisering: Fyller en funktion av att alla procedurer och regler finns nedskrivna för att 

underlätta för de anställda. Ett sätt att kontrollera för en centraliserad så väl som decentraliserad 

ledning som inte kan övervaka allt vad alla gör. Det innebär ofta färre misstag men kan ge en 

känsla av opersonlighet och ger lite, om något utrymme alls för den anställdes innovativitet och 

kreativitet. 

  

 

 

 

 

 

                                                 
86 M-J. hatch ” Organisation theory” 1997 
87 Jablin F ”Formal organizational strukture” 1988 
88 Ibid 
89 ibid 
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Organisk struktur när organisationen växer 

Greiners modell går ut på att organisationen ständigt utvecklas och förfinas i sin struktur. 

Modellen har 5 steg vilka alla slutar med en kris som för företaget framåt.90 

 

Steg 1)  

Kreativitet är här av största vikt. Organisationen är mer informell och ger stort utrymme för 

individuella initiativ. När företaget tar sig in på marknaden och börjar synas och får fler uppdrag 

behöver ökar antalet anställda. Detta ökar kravet på företagsledningens kompetens och kunskap. 

Det är ledningens uppgift att omstrukturera företaget för att möta de nya kraven från marknaden. 

Detta leder företaget in i en mer centraliserad och funktionell struktur. 91 

 

Steg 2)  

I styrningsfasen lägger företaget vikten på att effektivisera arbetet genom högre grad av 

byråkrati; formalisering. Ledningen ger direktiv för arbetsprocessen. Beslutsvägarna blir längre 

och företaget blir mindre flexibelt. I en organisation som kämpar för att ta till vara medarbetarnas 

kunskap och kompetens kan byråkratiseringen skapa stor frustration. 92 

 

Steg 3) 

Delegering blir lösningen på den väckta frustrationen. Detta gör det även möjligt för 

företagsledningen att utföra sin huvudsakliga uppgift, att strategiskt styra företaget. En ökad  

 

delegering leder till decentralisering. Företaget och företagsledaren fokuserar i detta steg på att 

utöka marknaden. Med den ökade decentraliseringen kan ge ledningen en känsla av att förlora 

kontrollen. De olika avdelningarna i företaget har sinsemellan svårt att samarbeta och sträva mot 

samma mål med den höga graden av decentralisering.93 

 

Steg 4)  

Koordinering, i det fjärde steget för företagstillväxt tar ledningen tillbaka kontrollen över 

företaget genom att inta rollen som övergripande koordinator, utan inblandning i det operativa 
                                                 
90 L. Greiner “Evolution and revolution as organisations grow” 1972  
91 Ibid 
92 ibid 
93 L. Greiner “Evolution and revolution as organisations grow” 1972 
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arbetet. Det kan verka som ett steg tillbaka i företagets utveckling då koordinering ökar graden 

av centralisering och företaget återgår till en mer byråkratiskt struktur. Den tydliga hierarkin som 

skapats i företaget kväver kreativitet och utrymmet för egna initiativ. De anställda upplever sig  

styrda och företaget börjar istället sträva efter att skala bort all onödig formalisering och 

byråkrati. Fokus bör läggas på relationer inom företaget. 

 

Steg 5) 

Det femte och sista steget är samarbete. Företaget har nu nått en mognad som tillåter 

företagsledningen att inta en mer innovativ roll och åter ger kreativiteten en central roll i 

organisationen. Samarbetet sker ofta i projektgrupper eller också delas företaget upp i en 

matrisorganisation som underlättar kommunikationen och arbetet. Delaktighet blir ett nyckelord i 

denna fas, som blir grunden för att kunna växa på nytt. 94 

 
 

Förutom ovan struktur påverkan när företaget växer finns i det lilla företaget en rad fördelar 

som gagnar det kreativa företaget. 

 

                                                 
94 Ibid 
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”Styrkan i att vara liten”95 

 

Beslut fattas närmare marknaden, och kunden 

Beslut fattas snabbt 

Större kunskap om kundens önskemål 

Internmarknadsföringen blir lättare 

Kvalitetskontrollen, teknisk såväl som funktionell, blir lättare att hantera 

Större flexibilitet  

 

Relevans för uppsatsen 

I denna teoridel ges en bild av vad struktur kan innebära i form av tillväxt, där delegering, 

koordinering och samarbete lyfts fram. Undersökningen ämnar mäta graden av styrning. Sist har 

en kort tabell lagts till över smådriftsfördelar där det lilla företaget flexibilitet och möjlighet till 

snabba beslut är något det kreativa företaget kan dra nytta av. Undersökningen mäter även 

företagens flexibilitet och beslutsprocesser. 

 

3.2.3 Gemensam kultur – ett system för dominerande idéer 
 

Den värdegrund som företaget vilar på kan sägas vara nära förknippad med den struktur som 

också finns i företaget. Att arbeta för en gemensam kultur eller värdegrund kan ses som 

utvecklandet av ett system för dominerande idéer96.  

 

Denna teori utgår ifrån att det i varje organisation finns en uppsättning värderingar, normer, 

trossatser, begrepp och antaganden som bildar ett idésystem. Detta idésystem innefattar också en 

mer eller mindre medveten bild av vad företaget har för uppgift och mål och vad som motiverar 

individen. Dessa idéer kommer sedan ha ett avgörande inflytande över hur företaget fungerar och 

utformas. De idéer som får starkast fotfäste och dominerar organisationen kommer också att vara  

 

                                                 
95 Grönroos ”Service management” 1992 
96 Ibid 
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de som påverkar organisationens utformning och struktur mest.97 Medarbetarna i ett företag bär 

alla på kunskaper, färdigheter och kreativitet. För att ta vara på detta kan företaget utforma en  

kultur i företaget som kännetecknas av öppenhet, idéskapande och problemlösande. Denna kultur 

blir en gemensam värdegrund som samlar medarbetarna mot ett gemensamt mål. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En medvetenhet och en påverkan av de dominerande idéerna kan ske bland annat genom en väl 

utarbetad affärsidé. 

 

Relevans för uppsatsen:  

Vi formas av den kultur vi lever i. Kulturen kan även ses som idébärare och den grundplatta som 

organisationen vilar på98. Företagskulturen är relevant för uppsatsen då den är ett viktigt 

verktyg ledningen har för att styra sina medarbetare i rätt riktning. För kreativa företag är det 

av stor vikt att företagskulturen har en hög överensstämmelse med de faktorer som krävs för det 

kreativa arbetet. 

                                                 
97 Ibid 
98 R. Normann ”Skapande företagsledning” 1975 

Värderingar och 
normer hos de 
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Figur 2 
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3.2.4  Affärsidé   
 

Ett företags affärsidé ska tala om vilka de är, vad de har för plats på marknaden och ge företaget 

ett mål och syfte. En modell för skapande av en affärsidé utgår ifrån att företaget har ett utbyte 

med sin omgivning och måste sträva efter att dominera ett visst revir för att behålla en  

 

utbytesbalans. Affärsidén utvecklas allteftersom företaget utvecklas och syftet med denna modell 

är att skapa en affärsidé som går hand i hand med företagets utveckling99.  

 

Affärsidén skall byggas upp av tre komponenter som sinsemellan skall sträva mot 

överensstämmelse med varandra100. Se nedan. 

 

 

 

                                                                                                       överensstämmelse 

 

                                                                                                       överensstämmelse 

 

 
 

 

För att utveckla affärsidén behövs ett inlärnings och ett utbredningsstadium. Som modellen 

nedan visar ska ledaren gå från utvecklandet av det första embryot till affärsidé vidare till en 

grundläggande stabilisering och förankring av idén. I utbredningsstadiet skall ledaren se vad 

företaget har och vad företaget kan få ut av att vara den dominerande på sitt område, bland annat 

bör företaget ha ett system för att kunna vidareutveckla affärsidén och på så vis åter gå in i 

inlärningsstadiet. 

 

 

 

                                                 
99 R. Normann ”Skapande företagsledning” 1975 
100 R. Normann ”Skapande företagsledning” 1975 figur 3:3 

     2)    Produktsystem – ”produkter och kringsystem” 

1) Nischer eller marknadssegment – ”vår marknad 
är….vi fyller funktionen att….. ” 

3) Organisationsstruktur, resurser, organiserad     
        kunskap – ”utbildad arbetskraft” 

Figur 3 
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Inlärnings stadium– 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbredning stadium  

 

 

 

Inlärningsprocessen kan ses som en del i den affärsidéutveckling som Normann lägger störst vikt 

vid i en organisations strävan mot utveckling och tillväxt.  

Det finns ett starkt samband mellan företagets inlärningsförmåga och de enskilda individernas 

möjlighet till personlig inlärning och tillväxt101. Inlärning och kunskapsutveckling kan ses utifrån 

fyra perspektiv; det sociala systemet, individen, företagets miljö och företagets struktur102.  

 

Relevans för uppsatsen: 

Affärsidén kan användas av ledningen som ett verktyg för att styra organisationen. 

Undersökningen syftar till att mäta ledningens beskrivning av företagets mål och syfte samt 

medarbetarnas uppfattning av affärsidén. I kreativa företag är det av stor vikt att företagets mål 

och affärsidé har hög överensstämmelse med de faktorer som krävs för det kreativa arbetet. 

                                                 
101 Normann ”Skapande företagsledning” 1975, s. 117 
102 R. Normann ”Skapande företagsledning” 1975 

Spjutspetsstadiet – som skall formuleras till en tillväxthypotes. Med en 

affärsidé och vision som grund skall en utvecklingsinriktning göras. 

Denna skall stödjas av maktcentrat så att engagemang och inriktning 

praktiskt kan stödjas från hela organisationen. 

 

Utvecklingsfasen – fortsatt kunskapsutveckling kring affärsidén och 

kring de system som skall hjälpa en att erövra sitt revir. När man har en 

klar uppfattning och plan för detta går man in i nästa fas. 

 

Marknadspenetrationen – man bygger här upp resurser för att kunna 

genomföra planen. Kräver en annan typ av ledning och ofta 

ekonomiska resurser i större utsträckning än i de övriga stadierna. 

 

Exploatering  och stabilisering –  här gäller det att bita sig fast i reviret 

och få avkastning på utvecklingsarbetet. 

Avveckling eller omdefiniering – slutligen kan affärsidén avvecklas 

eller ytterligare utveckla den befintliga affärsidén 
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3.2.5 Internmarknadsföring 
 

Det är viktigt att marknadsföringskampanjer och aktiviteter 

genomförs med en förankring och ett samband till företagets hela 

verksamhet. Att de genomsyrar företagets strategiska management 

samt att den högsta ledningen alltid måste stödja den interna 

marknadsföringsprocessen aktivt.103 

Grunden för ett bra internmarknadsföringsarbete läggs i att göra det 

möjligt för medarbetarna; chefer, arbetsledare och andra- att förstå 

och acceptera såväl företagets affärsidé, strategier och taktiker som 

dess varor tjänster och marknadsföringskampanjer; att utveckla en 

serviceinriktad ledarstil bland cheferna och arbetsledarna; samt att 

lära alla medarbetare att kommunicera och interagera på ett 

serviceinriktat sätt.104  

 

 
Internmarknadsföring ser de egna anställda som den första kunden. De första som företaget ska 

marknadsföra sig genom. Vet de anställda vad de förmedlar arbetar mot kommer de inte bara 

kunna arbeta mer självständigt utan också mer enade och fungera som marknadsförare för 

organisationen. Teorin utgår ifrån att medarbetarna utgör organisationens första, interna 

marknad. Alltså om den externa marknadsföringen av företagets affärsidé inte kan kommuniceras 

till de som arbetar internt kommer inte heller den externa marknadsföringen, och organisationens 

relationer till omvärlden fungera. Det finns flera sätt att möta begreppet och det kanske mest 

centrala är att det utgår ifrån en medveten styrning, aktivitetsplanerande för personalen. 3 nivåer 

diskuteras.  

* Att utveckla en servicekultur bland personalen 

* Att upprätthålla servicekulturen 

* Att introducera nya aktiviteter, produkter, tjänster för sin personal innan något visas utåt. 

 

 
                                                 
103 Grönroos “Service Management” 1992 
104 Ibid 
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En servicekultur innebär en kultur bland de anställda som är serviceinriktad. Denna servicekultur 

har medvetet implementerats i företaget och kommunicerats från ledaren.105  

För att utveckla en servicekultur som går att bevara bör ledaren se till att ledningsmetoderna är 

uppmuntrande och förstärker medarbetarnas servicevilja och kundintresse. Detta kan ske genom 

att medarbetarna kontinuerligt får information och feedback samt att medarbetarna alltid får ta 

del av de externa lanseringarna, marknadsföringskampanjerna och andra aktiviteter innan det 

görs externt.106 

Genom att ledaren skapar en atmosfär, miljö och arbetsetik där medarbetarna känner att servicen 

är den mest framträdande normen för deras sätt att tänka och uppträda, behövs ingen direkt 

styrning. Lyckas företaget med detta, skapas en evig process som skapar såväl formella som 

informella kommunikationskanaler vilka bidrar till att servicekulturen kan leva kvar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. Både anställda och ledning står för kommunikation med omvärlden. Genom en god 

kommunikation mellan ledning och anställda kan en servicekultur och enhetlig verksamhet 

bedrivas. 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Grönroos ”Service management” 1992 
106 Ibid 
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Hur strategi för internmarknadsföring förverkligas -pragmatiska aspekter107 

 

1. Chefernas attityd är av stor vikt. Det är viktigt att cheferna är aktiva och ständigt arbetar med 

internmarknadsföringen som ett dagligt självklart verktyg. 

2. Cirkulär och masskommunikation har stor betydelse för medarbetarnas attityder. Man bör 

lägga vikt vid hur layout och språk ser ut i den kontinuerliga kommunikation som används på 

företaget. 

3. Ledningsstöd och aktiva deltagande och stödjande på alla nivåer är viktigt för att stödja 

uppbyggande och bibehållande av en servicekultur. 

4. Utbildning för yrket som kan skapa en spetskompetens och tydlig grund för att intensifiera 

eller förändra attityder. Här förespråkas lärande genom tvåvägskommunikation. 

5. Samordning av delprogram; både internt, externt och över kortare och längre tid behövs för att 

göra ett långsiktigt mål möjligt. 

 

Relevans för uppsatsen: 

Internmarknadsföring är ett verktyg för att skapa en gemensam värdegrund och samla de 

anställda mot ett gemensamt mål utan centraliserad och formaliserad styrning. Det främjar 

medarbetarnas kreativitet, frihet och därigenom även motivationen. Internmarknadsföringen är 

ett viktigt kommunikationsverktyg för att kommunicera och marknadsföra företagets affärsidé 

och på så sätt styra medarbetarna utan att påverka det kreativa arbetet negativt. 

 

 

                                                 
107 Grönroos ”Service management” 1990 
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4. Syntes  

 

 

I detta kapitel kommer de teorier som just presenterats att bindas ihop till en modell som ska 

användas för att svara på uppsatsen problem. 

 

 

För att kunna svara på uppsatsens problemformulering ”vilka faktorer är viktiga för att ledaren i 

de små teknikbaserade företagen skall kunna bibehålla och främja den upplevda kreativiteten 

när företaget växer” kommer vi att jämföra medarbetarnas upplevda kreativitet med 

företagsledarens uppfattning om företagets samlade kreativitet, dvs en GAP- analys. 

 

För att bibehålla sin kreativitet när företaget växer i en miljö av snabba förändringar och stor 

konkurrens, har de svenska spelutvecklarna ett antal verktyg att arbeta med. De element som 

skall förenas är kreativitet och styrning och en öppet strukturerad organisation. 

Utgångspunkten för uppsatsen är ledarens ansvar för att lösa problemet med tillväxt. Problemet 

kan lösas genom en förening av de två och utgår från teori kring styrning respektive kreativitet 

och den kreativa processen. Beroende på ledarens inställning och förståelse för kreativitet och 

hur företaget skall arbeta/styras kan dessa två element förenas.  

Verktygen som finns är: kultur, affärsidé och internkommunikation. Beroende på om ledaren 

lyckas överensstämma sina styrverktyg så att det stödjer och går ihop med den kreativa processen 

kommer också företaget att kunna växa med en bibehållen kreativitet. 
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Figurförklaring: I det lilla företaget, symboliserat längst upp, förenas styrning och kreativitet 
naturligt. Och organisationen kan vara lönsam ett tag. Men när den tvingas växa, se större 
mitten pil, blir styrning och kreativitet två svårförenliga poler. Det resonemang vi fört I 
teorikapitlets inledning och här ovan I syntesen visar hur teori kring kultur, affärsidé och 
internkommunikation kan förena de två polerna igen trotts den växande organisationen. Detta 
för att åter kunna bli lönsamma och konkurrenskraftiga. 
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5. Teoretisk referensram 

 

 

I den teoretiska referensramen presenteras de variabler som ska mätas i undersökningen. Den 

teoretiska referensramen förklarar vad teorierna ska användas till. 

 

 

Beroende på hur väl ledaren i organisationen lyckas samordna medarbetarnas upplevda 

kreativitet och styrningen av organisationen, kommer företaget kunna växa med bibehållen 

kreativitet. Samordningen sker genom anpassning av kultur, affärsidé och internkommunikation. 

Beroende på hur väl kulturen, affärsidén och internkommunikationen speglar såväl 

medarbetarnas behov av en kreativ miljö som ledningens mål och visioner kommer det kreativa 

företaget klara tillväxten. Denna referensram utgår ifrån att förutsättningar för kreativitet skall 

finnas I alla de delar som uppsatsen tar upp så som instrument för styrandet av en kreativ 

organisation. 

 

Styrning och Kreativitet:  

Vilken målsyn och bild av strukturen har ledaren 

- En styrning och en målsyn som överensstämmer med den kreativa processen samt 

medarbetarna upplevda kreativitet skall vara öppen för inflytande och tillåta delaktighet. 

Detta stämmer med en mer processinriktad syn där medarbetarna blir delaktiga på ett 

annat sätt än vid målsyn. Vilket tyder på att ju mer processinriktad styrning desto mer 

utrymme för medarbetarn att bli involverade, hörsammade och stimulerade att känna sig 

kreativa. möjligen är en kombination av målsyn och processyn möjlig i större företag, 

men det torde ändå vara den processinriktade styrningens sätt att se på målet som är den 

centrala för att kreativiteten skall främjas.  

- Beroende på om strukturen är uppbyggd hierarkiskt eller mer organisakt får det 

konsekvenser för kommunikationen och gruppsamverkan när företaget växer. 
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Kultur och kreativitet:  

Vilken kultur vill man stärka I organisationen, hur stämmer den med kreativiteten 

Ju tydligare idégrund och värderingar som förmedlas desto bättre förutsättningar för de anställda 

att veta vad de skall sträva efter utan att känna sig kontrollerade eller begränsade. Det är viktigt 

att de anställda är delaktiga och att de blir involverade i arbetsprocessen. En kultur som inte 

främjar kreativiteten är kontrollerande och missunnande och som inte uppmuntrar till 

nytänkande. En sådan kultur skapar rädsla att göra fel, och kommer inte uppmuntra till 

nyskapande.  

 

Affärsidé, internkommunikation och kreativitet 

Hur väl affärsidé och kommunikation speglar de kreativa förutsättningarna 

- En ram för företaget och för vart och mot vilka mål man strävar och vilken relation man har 

med omgivningen.  Att skapa en affärsidé som blir en morot för de anställdas skapande och en 

grund för den kultur man vill skall råda. Det är viktigt att veta vad man står för som företag, vilka 

som är ens målgrupp och medvetenheten om beroende och kunskap överensstämmer. Ju tydligare 

ram desto mindre behov av att kontrollera att de anställda.  Kan en affärsidé skapas som påverkar 

kultur och arbetsmoral till att vara öppen, och skapa förutsättningar för kreativitet, så att alla kan 

gå år mot samma håll. För att detta skall fungera måste affärsidén och målen kommuniceras. 

En kommunikation som är öppen och förenar företagets kultur, värden och affärsidé och som ges 

av en engagerad ledare som lyssnar är för det kreativa företaget en lyckad kommunikation. Kan 

den kreativa kulturen internmarknadsföras så som servicekulturen kan 

datorspelsutvecklarföretagen skapa den öppna kreativa miljö de behöver. Hur väl de svar som 

ges i enkäten överensstämmer med ledarintervjuerna kan påvisa hur väl kommunikationen 

fungerar i organisationerna. 
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6. Företagspresentation  

 

 

I detta kapitel presenteras de företag som undersökts. 

 

 

6.1 GRIN 

Ett av de företag vi valt att studera är GRIN AB med säte mitt i Stockholm, på andra våningen i 

mittersta Hötorgsskrapan. GRIN AB startades av två bröder, Bo och Ulf Andersson 1997, och 

har sedan dess vuxit till att omsätta över x miljoner kronor per år, och omfatta ett team på 

närmare 40 anställda. Medelåldern är runt 27 år. 

Genom åren har GRIN utvecklat spel som prisbelönta ”Ballistics” och ”Bandits – Phoenix 

Rising”, samt en mängd arkad-maskiner. Förutom spel har GRIN även utvecklat militära och 

civila simulatorer. 

GRIN är en av de spelutvecklare som utvecklat en egen motor för sina spel. 

 

GRIN har under 2005 arbetat med utvecklingen av Tom Clancy´s ”Ghost Recon 3 Advanced 

warfighter” (GRAW), ett avancerat first-person-shooter krigsspel. Rättigheterna till spelet ägs av 

det franska bolaget Ubisoft som själva utvecklar konsolversionen till nya Xbox 360 som släpptes 

strax efter årsskiftet. Ubisoft har många dotterbolag och utvecklar mycket av sina spel själva. 

Detta är första gången bolaget ger ett externt företag uppdrag att utveckla deras spel.108 

 

När bröderna Andersson 1997 först startade sitt företag var det under namnet UBA 

developmentteam (handelsbolag) – Ulf & Bo Andersson utvecklingsteam, företaget hade då 

förutom sig själva 4 stycken ägare. Företaget fördubblade sig snart till 12 anställda och började 

arbeta med sin största passion, datorspel.  

GRIN AB föddes först år 2000. 

 

När ”Ghost Recon 3” lämnats över till förläggarna fortsätter GRIN med ett nytt projekt.  

 
                                                 
108 Intervju med Bo Andersson, VD GRIN,  http://www.fz.se/artiklar/article.php?id=1225  
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6.2 Starbreeze Studios 

1998 startades två svenska spelutvecklare; Starbreeze i Härnösand och O3 Games i Östhammar. 

År 2000 slogs de två företagen ihop och blev Starbreeze Studios, som fick sin bas i Uppsala. 

Samtidigt aktienoterades företaget på Aktietorget. Sedan dess har företaget växt till att idag 

omfatta 50 anställda med en medelålder på 30 år, och nära 5000 aktieägare. 

Sedan sammanslagningen har företaget producerat flera spel, ” The Outforce” 2000 till PC109 och 

”Enclave” 2002 för den tyska förläggaren Swing, som gick i konkurs 2003. Konkursen drabbade 

företaget hårt samtidigt som de stod i förhandlingar om att köpa upp konkurrenten Amuze. 

Förhandlingarna slutade i dyra rättsförlikningar. 

Efter stora nedskärningar av personalstyrkan kom företaget igen och gav 2004 ut spelet ”Knights 

of the Temple – Infernal Cruisade” till XBOX, PC, PS2 och GameCube. Starbreeze riktiga 

genombrott kom senare samma år med filmlicens-spelet ”The Chronicles of Riddick – Escape 

from Butchers Bay”.110 Spelet rankades som det bästa spelet som släppts samtidigt som en film. 

 

                                                 
109 http://www.starbreeze.info/spelen.html  
110 Ibid  
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7. Empiri 

 

 

I detta avsnitt presenteras den del av verkligheten som undersökts. Här presenteras, för 

undersökningen, relevant information som uppkommit från enkäter och djupintervjuer. 

Först presenteras intervjuerna med de båda företagens verkställande direktörer. Sedan 

presenteras en sammanställning av enkäten som gjorts med de respektive företagens anställda. 

 

 

7.2 Intervjuer 

7.2.1 Intervju med GRIN - Bo Andersson 
 

Styrning och struktur 

Organisationsstrukturen är uppbyggd efter ett system som Bo och hans studiekamrat Kristin 

utvecklade i sitt examensarbete på Linköpings universitets ekonomlinje. Strukturen syftar till att 

skapa en så dynamisk organisation som möjligt som ska ge den enskilda individen frihet, 

svängrum och kort access till alla i ledningsgruppen som tar beslut och även Bo och Uffe som 

högsta instans. 111 Denna struktur ska göra kommunikationen effektiv och lätthanterlig och de 

flesta beslut skall fattas under Bo. Man har hjälp av leads som är enhetschefer för de områden 

som spelutvecklingsprocessen innefattar. Företaget arbetar också efter TQM, Total Quality 

Management.112  TQM är en managementstrategi som syftar till att skapa medvetenhet om 

kvalitet i hela den organisatoriska processen. TQM kräver att ett företag upprätthåller 

kvalitetsstandarden i hela sin verksamhet.113 

 

 

 

 

                                                 
111 Intervjun med Bo Andersson, VD på GRIN, fråga 5 
112 Intervjun med Bo Andersson, VD på GRIN, fråga 6 och 7 
113 Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/TQM 
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Kultur och ledarens huvudsakliga uppgift 

Bo anser att hans viktigaste uppgift som ledare är att få alla att känna och tänka inom de normer 

och värderingar som företaget står för. Han anser också att det är hans ansvar att alla nya som 

kommer till företaget snabbt kommer in och anpassar sig till företagets sätt att arbeta.114 

 

Affärsidé; mål, visioner och framtid 

GRIN har 2 huvudsakliga mål. Det första och det man sätter främst är trivsel, att ha roligt när 

man jobbar och gör spelen. Processen sätts före målet.115 Det andra målet är att man ska skapa en 

stabil ekonomisk grund för verksamheten med tre års framförhållning. Dessa mål utarbetades 

redan i början av företagets verksamhet och har följt med fram till nu. Affärsidén är att göra 

högkvalitativa spel med hög teknisk kompetens.116 

 

Det är svårare att driva ett spelutvecklingsförtag idag jämfört med för 5 år sedan. Man behöver 

fyra gånger så mycket folk och fyra gånger så lång tid på sig för att lyckas utveckla ett bra spel 

idag. Det kräver helt annan administration och delegering. Idag råder det dessutom brist på 

kompetent personal.117 

 

Utvecklingen har alltså gått mot större arbetslag, komplexare teknik och ökade krav på kvalité. 

Bo anser att GRIN som företag inte själva kan styra särskilt mycket av utvecklingen.118 

Det är konsumenten, och spelarna som indirekt styr marknaden även om de speldistributörer och 

förläggare som finns har något mer inflytande än de små spelutvecklarna.119 

 

                                                 
114 Intervjun med Bo Andersson, VD på GRIN, fråga 18 
115 Intervjun med Bo Andersson, VD på GRIN, fråga 3 
116 Intervjun med Bo Andersson, VD på GRIN, fråga 4 
117 Intervjun med Bo Andersson, VD på GRIN, fråga 2 
118 Intervjun med Bo Andersson, VD på GRIN, fråga 8 
119 Intervjun med Bo Andersson, VD på GRIN, fråga 14 
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7.2.2 Intervju med Starbreeze –VD Johan Kristiansson 
 

Styrning och struktur 

Bolaget har gradvis utvecklats från ett kompisgäng till en formell organisation med tydligare 

hierarki och formellare beslutsprocesser. Det finns dock en problematik i att kombinera den 

formella, formaliserade och hierarkiska organisationen med den öppnare och flexiblare 

organisation som många av medarbetarna vill ha kvar och som är vad som motiverar 

medarbetarna.120 

Starbreeze´s organisation består av: ledningsgrupp med en extern ekonomi och juridiskt 

ansvariga samt en CTO (Chef Technical Officer). Dessa följer kontinuerligt upp vad som händer 

en centralstab som är överordnad i utvecklingsprojekten samt med en producent som är 

samordnare för de olika avdelningar som själva spelutvecklingen är indelad i. Företaget är 

hierarkiskt uppdelat. Delegering och formalisering styr kommunikationen och arbetsprocessen. 

Det finns en stor medvetenhet om att det krävs ett visst utrymme för individen och att det finns 

en gräns för hur mycket man kan styra och formalisera utan att individens kreativa utrymme 

inskränks.121 

 

Kultur och ledarens huvudsakliga uppgift 

Johan Kristiansson jämför sig själv med en manager för ett rockband.122 Hans huvudsakliga 

uppgift är att se till så att arbetsmaterial finns och att se till att arbetslaget får den tid och ro de 

behöver. 

Vad gäller konkurrens anser Johan att svenska spelutvecklare konkurrerar om kompetent 

arbetskraft i första hand. Konkurrensen om uppdrag är större på den internationella marknaden. 

Det är en ständig kamp om kontrakten. På grund av de ökade kraven på spelens komplexitet som 

ställer högre krav på utvecklarteamens storlek och kompetens är det främst de företag som 

lyckats få uppdrag tidigare och som har en budget för att också slåss om de kommande 

uppdragen.123 Johan ser gruppen som ”hardcore gamers” som är uppväxta i spelkulturen. Och det 

som skiljer ut just Starbreeze är framför allt intresset för Science - Fiction, storyorienterade spel  

 

                                                 
120 Intervjun med Johan Kristiansson, VD på Starbreeze Studios AB, fråga 8 
121 Intervjun med Johan Kristiansson, VD på Starbreeze Studios AB, fråga 5 
122 Intervjun med Johan Kristiansson, VD på Starbreeze Studios AB, fråga 18 
123 Intervjun med Johan Kristiansson, VD på Starbreeze Studios AB, fråga 12 
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med en mörk, intelligent, komplex, ofta våldsam och brutal historia. De gör vuxenspel med stor 

konstnärlighet. 

 

Affärsidé; mål, visioner och framtid 

Företagets mål är att bli världens ledande, oberoende, spelutvecklare och att man skall göra 

världens bästa spel. Typen av spel som företaget gör har förändrats genom åren och detta styr 

vilka uppdragsgivare man samarbetar med. Man är mån om att skapa en sammanhållen bild av 

vad Starbreeze står för gentemot marknaden.124 

 

De senaste årens stora förändringar har lett till kravet på en helt annan verksamhet. Företag i 

branschen måste ha större resurser, fler som arbetar och längre utvecklingstid för de allt 

komplexare spelkonsolerna och spelen. Johan Kristiansson på Starbreeze ser ändå att det finns 

något positivt i att det också satsas större resurser då många delar i produktionen blir billigare när 

tillverkningsskalan ökar.125 

 

Det är en ”hit”-driven bransch där det hela tiden är spelupplevelsen som står i centrum. Det är 

svårt att som enskilt bolag påverka branschen. Att utarbeta en helt ny teknik eller ett spelsätt är 

alltför tidskrävande och kostsamt.126 

Johan Kristiansson säger att man i företaget är medvetna om att man måste växa och anser att det 

ultimata vore två utvecklingsteam som kunde arbeta parallellt och stödja varandra under olika 

delar i utvecklingsprocessen. Men att bli fler än 100-150 man ses som en gräns. Trots att man 

kan urskilja vissa skalfördelar finns risken att motivationen hos medarbetarna minskar när man 

blir fler.127 

 

 

                                                 
124 Intervjun med Johan Kristiansson, VD på Starbreeze Studios AB, fråga 3 
125 Intervjun med Johan Kristiansson, VD på Starbreeze Studios AB, fråga 2 
126 Intervjun med Johan Kristiansson, VD på Starbreeze Studios AB, fråga 14 
127 Intervjun med Johan Kristiansson, VD på Starbreeze Studios AB, fråga 13 
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7.3 Enkätsammanställning 

7.3.1 Enkät Grin 
Vid enkätundersökningstillfället var endast 28 av företagets dryga 40 anställda närvarande. 

Bortfallet berodde på att manskapet var nyanlända från en teambuildingresa i Mexico 2 dagar 

tidigare. En tredjedel (28 %) av företagets anställda har arbetat mindre än ett år i branschen. Lika 

många (32 %) har jobbat upp till 2 år. Resterande 39 % har arbetat från 3 år och uppåt i 

branschen.  

 

Av de 28 närvarande anställda på GRIN svarade 57% att företagets affärsidé var att 

”skapa/utveckla datorspel”.  De övriga 43% uppfattade att företagets affärsidé var: att 

skapa/utveckla underhållande, visuellt tilltalande, utmanande, teknologiskt banbrytande, 

pionjära, nyskapande och coola spel och spelupplevelser av hög klass, god beständighet och hög 

kvalitet, med enkla scriptspråk, med den bästa grafiken, senaste teknologin (cutting edge 

technology/high end techology/front line techology) nyskapande gameplay och rock ´n´ roll 

attityd för en erfaren, bred publik, och åt förläggare.  

 

Majoriteten (62 %) av de som arbetat mindre än ett år i branschen upplevde att utvecklarnas 

kunskaper var branschens största drivkraft till utveckling. 44 % av de som jobbat 1-2 år tyckte att 

utvecklarnas kunskaper var de viktigaste. 60 % av de anställda som jobbat 3-5 år höll teknologin 

högst, medan 83 % av veteranerna som arbetet längre än 5 år i branschen med majoritet tryckte 

på utvecklarnas betydelse. Många påpekade att det är kombinationen av de båda som driver 

branschen vidare. Andra viktiga drivande komponenter nämndes, såsom finansiärer som vågar 

satsa på nya idéer och media som gör folk mottagliga för nya idéer. 

 

Vi frågade de anställda hur de upplever sin nuvarande arbetssituation och hur deras ultimata 

arbetssituation skulle se ut. Av de tillfrågade på GRIN svarade 53 % att de upplever sin 

arbetssituation som en plats där de kan komma med idéer, och 32 % att det är en plats där de får 

vara med och bestämma målen. Av dem som arbetat mer än 5 år i branschen uppgav 83 % att de 

är delaktiga i utformandet av målen. Av dem som arbetat upp till 2 år ansåg 17 % sig vara 

delaktiga i målarbetet. 
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40 % av de tillfrågade beskriver den ultimata arbetssituationen som en plats där de får komma 

med idéer, medan 60 % vill vara med och bestämma målen.  

 

På frågan hur de upplever att idéerna blir bemötta svarade majoriteten (71 %) att 

företagsledningen lyssnar till deras idéer och att de får vara med och bestämma, en minoritet av 

respondenterna svarade att ledningen lyssnar till deras idéer men inte följer dem (14 %).  

Av dem som har arbetat inom branschen 2 år eller mindre anger 52 % att de får vara med och 

bestämma. Alla (100 %) som arbetat 3 år eller mer upplever att deras idéer lyssnas till och att de 

är med och bestämmer. 

 

 På frågan om hur arbetssituationen förändrats sedan de tillfrågade börjat i branschen blev svaren 

mycket varierande och det är oklart om det blivit mer eller mindre flexibelt hierarkiskt med åren. 

 

Enkäten syftade även till att undersöka de anställdas inställning till tillväxt i företaget (att 

företaget får fler anställda). 75 % av de tillfrågade var positivt inställda till tillväxt och angav att 

en tillväxt skulle innebära fler kompisar och nya, fräscha idéer i och med nya medarbetare.  

32 % ansåg samtidigt att tillväxt skulle innebära mer krångel och omständligare beslutsvägar. 

7.3.2 Enkät Starbreeze 

Vid enkätundersökningstillfället var endast 30 av företagets 50 anställda närvarande. Bortfallet 

berodde på klämdagsledighet.  

Respondenterna tillfrågades om hur de skulle beskriva företagets affärsidé. 52 % svarade att 

företagets affärsidé var att ”göra bra spel”. Resterande respondenter beskrev företagets affärsidé 

som att skapa/utveckla/göra bra, coola, roliga spel för PC, PS3 och XBOX 360 genom kontrakt 

med förläggare. Den allra senaste tekniken ska användas för att alltid hålla högsta standard och 

kvalité, och alltid vara nytänkande och innovativ. Företaget verkar på en internationell marknad 

och ska utveckla spel i världsklass. De ska vara ”cutting edge”/världens främsta spelutvecklare, 

detta för att tjäna pengar. 16 % av respondenterna svarade inget alls. 

 

Företaget har många branschveteraner, 53 % av respondenterna angav att de arbetat längre än 5 

år i branschen. Andelen nyanställda som arbetat mindre än 1 år ligger på 20 %. 
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En majoritet av respondenterna (60 %) tyckte att utvecklarnas kunskap är den viktigaste 

drivkraften som för branschen framåt. 30 % som upplevde teknologin och ny mjukvara som 

viktigare. Av dem som arbetat mindre än ett år i branschen ansåg 66 % att utvecklarna var den 

starkaste drivkraften i branschens utveckling, även de som arbetet upp till två år satte 

utvecklarnas kunskaper högst. Av dem som arbetat upp till 5 år angav 75 % utvecklarna, och de 

som arbetat längre än 5 år i branschen var den siffran 44 % för utvecklarna, och 31 % för 

teknologin. 25 % nämnde andra faktorer som nämndes som drivande var: förmågan till 

nytänkande och kreativitet, viljan att göra spel och skapa spektakulära spelupplevelser och 

ekonomisk vinning. Någon påpekade att teknologin och utvecklarnas kunskap samverkar med 

varandra. Ny teknologi inspirerar utvecklarna att utforska och använda tekniken på ett kreativt 

och nytänkande sätt. 

 

Vi frågade de anställda hur de upplever sin nuvarande arbetssituation och hur deras ultimata 

arbetssituation skulle se ut. På Starbreeze Studios upplever hälften (50 %) av de anställda sin 

arbetssituation som en plats där de kan komma med idéer. 30 % uppgav att de är med och 

bestämmer målen. Av dem som arbetat längre än 5 år i branschen uppgav 37 % att de är 

delaktiga i att bestämma målen. Av dem som arbetat upp till 2 år i branschen ansåg 20 % sig vara 

delaktiga i målarbetet. 

 

47 % av de tillfrågade beskriver den ultimata arbetssituationen vore en plats där de är med och 

bestämmer målen.  

 

73 % av respondenterna upplever att, oberoende av branschvana, att deras idéer blir väl bemötta 

och hörsammas. Av de som arbetet mindre än 2 år anger 60 % att deras idéer blir väl bemötta. 80 

% av de som arbetat över 2 år anger att deras idéer lyssnas till och att de är med och bestämmer. 

 

På frågan om hur arbetssituationen förändrats sedan de tillfrågade börjat i branschen blev svaren 

mycket varierande och det är oklart om det blivit mer eller mindre flexibelt/hierarkiskt med åren. 

 

De allra flesta (75 %) såg positivt på tillväxt som skulle innebära att nytt folk kommer in med 

nya fräscha idéer. Samtidigt ansåg 50 % av de anställda att en större organisation skulle innebära 

mer krångel och omständliga beslutsvägar.
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8. Analys 

 

 

I analyskapitlet presenteras ett jämförande resonemang mellan teori och empiri utifrån den 

teoretiska referensramen. Inledningsvis presenteras de variabler som använts i undersökningen. 

 

 

Organisationsstruktur 

Den struktur och den målsyn som behövs för en kreativ organisation, ska vara öppen, tillåta 

felsteg och möjliggöra dialog mellan ledning och anställd. Ledningen ska kunna delegera och 

koordinera, skapa förutsättningar för samarbete utan att ge för snäva ramar och för litet utrymme 

för nya idéer att komma fram. Strukturen ska inriktas på processen i första hand med ett mål som 

medarbetarna själva är med att utforma. Ramar är viktiga men skall inte skapa för stora krav. 

 

GRIN 

På GRIN har ledningen utarbetat en egen struktur med syftet att skapa en organisation som ger 

medarbetarna mycket eget ansvar, närhet till samarbete och korta beslutsvägar mellan VD, 

mellanchefer (leads) och anställda. Det är ingen tydlig hierarki och alla skall ha kort access till 

ledning och övriga avdelningar. Företaget har medvetet lagt en tyngdpunkt på arbetsprocessen, 

och målet är att medarbetarna ska ha roligt och trivas med sitt arbete, så att de gör bra spel som 

säljer. Medarbetarna vill ha större delaktighet i utformandet av målen men anser ändå att de är 

delaktiga och blir hörsammade i arbetsprocessen. Över 70 % känner att de är med och påverkar 

och bestämmer över sin arbetssituation. 61 % av de anställda på GRIN har arbetat 2 år eller 

mindre. Andelen anställda som arbetat längre än 5 år ligger på 20 %. De är positiva till tillväxt 

(75 %) och ser det som ett tillskott av resurser och en möjlighet att få fler medarbetare (idéer och 

nya kunskaper). Ledningen ser tillväxten som främst som en nödvändighet från marknaden som 

kan innebära svårigheter med bland annat att hitta kompetent arbetskraft, och administrera en 

större personalstyrka.  
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Starbreeze Studios 

Starbreeze går mot att arbeta mer hierarkiskt. Organisationsstrukturen består av flera fristående 

led där mellancheferna (leadsen) sköter den huvudsakliga kommunikationen mellan 

avdelningarna. Företagets mål är att bli världens ledande spelutvecklare och alltså göra världens 

bästa, mest säljande spel. Lönsamheten är viktig då Starbreeze är ett börsnoterat bolag. Trots att 

målet och lönsamheten står i fokus är det många som är med och bestämmer hur det slutliga 

spelet ska se ut. 30 % av Starbreeze´s anställda vill ha mer att säga till om vad gäller utformandet 

av målen. Över 70 procent anser att de är med och bestämmer över sin arbetssituation. Starbreeze 

har många anställda som arbetat längre än 5 år i branschen (53 %), och andelen anställda som 

arbetat mindre än 1 år ligger på 20 %. De flesta är också positiva till en växande organisation. 

Ledningens mål är att skapa två parallella utvecklingsteam men ser annars tillväxtbehovet främst 

som ett krav från omvärlden. 

 

Kultur  

En kultur och ett system för dominerande idéer som främjar kreativitet kan beskrivas som de 

värderingar, normer och traditioner som är etablerade i företaget. Dessa utgår från de mål och 

visioner ledaren vill förmedla i sin affärsidé. En kultur som främjar kreativitet ska vara tolerant 

och släppa fram idéer, tillåta felsteg och sprida motivation och entusiasm.  

 

GRIN 

GRIN vill förmedla en kultur och ett sätt att tänka som präglas av att det ska vara roligt att 

utveckla spel. Kulturen präglas av öppenhet och mycket eget ansvar, vilket också ger ett krav på 

eget lärande. Öppenheten innebär att man lämnar mycket åt individen och inte specificerar eller 

värderar vad medarbetarna ska göra och hur de ska arbeta. Det finns en medveten strävan att 

hålla nere prestationskraven. GRIN har en ung företagskultur, företaget har funnits i 6 år och 

medelåldern är 27 år. 53 % av de anställda upplever att deras idéer lyssnas till.  
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Starbreeze Studios 

I intervjun med Johan Kristiansson framgick det att företagets kultur är tydlig för nya 

medarbetare genom den spelgenre de riktat in sig på. Kristiansson menar att de som söker sig till 

företaget gör detta för att de vill utveckla den typ av spel som företaget är kända för: ”Vuxna, 

gärna mörka brutala historier som ska präglas av stor konstnärlighet”. Att alla är uppväxta och 

personligen involverade i spelkulturen i stort som skapar kulturen i organisationen. Företaget har 

en medelålder på runt 30 år. På Starbreeze upplever 73 % av de anställda att deras idéer blir väl 

bemötta och hörsammas. 

 

Affärsidé och internkommunikation 

I ett kreativt företag som växer och vill bibehålla sin kreativitet är det viktigt att ha en tydlig 

affärsidé. En affärsidé som talar om vad företaget har för plats på marknaden, och vad företaget 

har för mål och värderingar. Affärsidén blir en grund för företagets verksamhet och en tydlig 

utgångspunkt för den arbetsprocess där det krävs individuell upplevd frihet och ansvar. Om inte 

företagets mål, visioner och värderingar har kommunicerats ut, kan inte den anställde utföra en 

nytänkande, kreativ handling som kan förenas med sina medarbetares arbete. Utan ramar och en 

tydlig affärsidé som grund för arbetsprocessen blir det omöjligt att handla kreativt. 

Internmarknadsföring är ett sätt kommunicera värden och mål till den ”inre marknaden” i själva 

organisationen, och skapa en kreativ kultur. Om affärsidén når ut till de anställda kommer arbetet 

att upplevas som mer öppet och fritt. Frihet och öppenhet är viktiga för att kreativiteten ska 

främjas och att alla kan arbeta mot gemensamma mål. 

 

GRIN 

VD Bo Andersson beskriver GRIN´s affärsidé som tvådelad. För det första ska medarbetarna 

trivas och ha roligt, för det andra ska företaget producera högkvalitativa spel med hög teknisk 

kompetens. Genom detta ska företaget skapa en stabil ekonomisk grund att vila på under de 

kommande 3 åren. Majoriteten (57 %) av de anställda som svarat på enkäten beskrev affärsidén 

som att utveckla spel. Företaget lägger stor vikt vid kommunikationen och Bo Andersson arbetar 

i sin organisationsstruktur med kommunikation i flera led, men poängterar vikten av att ha en 



Lisa Larsson & Lina Vikström  Handledare: Hans Zimmerlund  
Tillväxt i kreativa företag - Kandidatuppsats vt 2006 & Göran Grape 
Institutionen för ekonomi och företagande 
 

 52

öppen kommunikation där medarbetarna kan tala direkt med honom. I annat fall kommunicerar 

Bo med ledningsgruppen, ”leads”, som har sina respektive team att kommunicera med.  

 

Starbreeze Studios 

Starbreeze´s affärsidé och mål är att bli världens ledande, oberoende spelutvecklare och göra 

världens bästa, mest säljande spel. Johan Kristiansson menar att genom att sträva efter detta mål 

kommer lönsamhet, vinstavkastning och tillväxt automatiskt. Majoriteten (52 %) av de anställda 

på Starbreeze Studios beskrev i enkäten företagets affärsidé med orden ”göra bra spel”. 

Starbreeze Studios kommunikation sker via en stab som kommunicerar direkt med VD Johan 

Kristiansson. Under den verkar en projektorganisation med en projektproducent som samordnare 

för spelutvecklingens avdelningschefer/leads. Dessa kommunicerar sedan med respektive 

avdelning.  

 



Lisa Larsson & Lina Vikström  Handledare: Hans Zimmerlund  
Tillväxt i kreativa företag - Kandidatuppsats vt 2006 & Göran Grape 
Institutionen för ekonomi och företagande 
 

 53

9. Resultat 

 

 

I detta kapitel presenteras och konkretiseras resultatet av analysen där empiri och teori kopplats 

samman. Resultatet av undersökningen ska återkoppla till syftet.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka, analysera och utvärdera svenska datorspelsutvecklares 

möjlighet att växa utan att förlora sin kreativitet. 

Svaret blir att ledaren måste integrera förutsättningar för kreativt arbete i den struktur, kultur 

och affärsidé som företaget bygger på samt att se till så att detta sker genom en kommunikation 

som är förenlig med denna struktur och styrning. Som tidigare nämnt avser uppsatsen mäta den 

upplevda kreativiteten. 

 

 

Företagen är väl medvetna om att de måste växa för att kunna fortsätta i branschen. Man ser 

också att det är ett stort problem med att hitta kompetent arbetskraft samt att det finns en 

problematik i att växa. 

Det står också klart att ledningen i de båda företagen är väl medvetna om att de är beroende av att 

deras personal gör roliga, nyskapande spel och behöver känna motivation för att arbeta kreativt.  

 

Organisationsstruktur 

Företagen skiljer sig åt i fråga om strukturens uppbyggnad. Grin har en öppnare struktur som har 

gjorts just med hänsyn till flexibilitet och öppenhet. Man arbetar processtyrt och sörjer för en 

snabb kommunikation där de flesta beslut fattas utan ledarnas direkta medverkan. Starbreeze har 

en mer hierarkiskt uppbyggd organisation där beslutsvägarna blir längre när företaget växer. Grin 

arbetar genom processtyrning och Starbreeze genom en mer målstyrd arbetsgång. Ledningen i 

båda organisationerna är medvetna om att det krävs en personalökning och tillväxt de närmaste 

åren. Anställda i båda organisationerna är positivt inställda till detta. Starbreeze som har en mer 

hierarkisk organisation som kommer att påverka flexibilitet och kommunikation i organisationen. 
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Kultur 

Grin försöker medvetet sprida en organisationskultur som skall gå i linje med den vision som 

företaget bygger på. I och med att mycket eget ansvars ges finns också mycket utrymme för den 

kunnige medarbetaren. Grin vill att medarbetarna söker kunskap själva och att alla skall känna 

sig behövda och trivas i gruppen. Vad gäller kulturen har de en medvetenhet uppifrån att den 

skall signalera vissa värderingar. Man är medveten om att den är viktig för en fungerande 

verksamhet. 

 

Starbreeze ser på sin organisation som en mer omedveten utveckling av idédominans. 

Medarbetarna har sökt sig till organisationen därför att de har överensstämmande intressen.  

Detta skapar företagets kultur. 

Målet att bli bäst och tjäna pengar finns som en gemensam inriktning, både hos ledning och 

anställda, och påverkar även företagets kultur. Kulturen blir målstyrd. 

 

Affärsidé och internkommunikation 

Beröringspunkterna mellan hur medarbetarna på GRIN upplever företagets affärsidé och hur 

ledarna för företaget beskriver den är tydliga. Både ledning och medarbetare beskriver kvalité 

och banbrytande teknologi som grundläggande för företagets verksamhet. Man har utformat 

affärsidén utan att medvetet ta hänsyn till de värderingar man vill ge i företaget och den inte finns 

nedskriven som någon typ av leddokument för de anställda. 57 % av de anställda beskrev att 

företagets affärsidé rätt och slätt är att ”utveckla spel” medan 43 % har en god bild av företagets 

mål och syfte. Det tyder på att GRIN´s ledning inte helt har lyckts kommunicera vad de inriktar 

sig på och att organisationens affärsidé inte är helt klar för alla. .  

 

Ledningen på Starbreeze Studios och medarbetarna beskriver standard och kvalité samt 

ekonomisk vinning som en del av företagets affärsidé. Att bli världsledande och att utveckla spel 

i världsklass är även det ett gemensamt mål. De anställda på Starbreeze beskriver företagets 

övergripande mål och syfte på ett med ledningen överensstämmande sätt, men även de har 52 % 

som beskriver företagets affärsidé som att ”utveckla/skapa spel”. Företaget har längre 

beslutsvägar och kommer att få svårare att kommunicera när man växer. Affärsidén har inte setts 

som en viktig drivkraft i verksamheten. Att växa kan leda till problem om de formella 

kommunikationskanaler och beslutsvägarna mellan ledning och anställda blir längre. Är inte den  



Lisa Larsson & Lina Vikström  Handledare: Hans Zimmerlund  
Tillväxt i kreativa företag - Kandidatuppsats vt 2006 & Göran Grape 
Institutionen för ekonomi och företagande 
 

 55

 

grund som företaget vilar på tydlig och ger de anställda en riktning, kan de omständligare 

kommunikationskanalerna hämma kreativiteten. 

 

10. Slutsats 

 
 
I slutsatsen ska de svar som analys och resultat givit kopplas till problemformuleringen och 

svara på den. 

 

Problemformuleringen som uppsatsen undersökt är; vilka faktorer är viktiga för att ledaren i de 

små teknikbaserade företagen ska kunna bibehålla och främja den upplevda kreativiteten i 

företaget när det växer? 

 

 

Denna uppsats har efter att ha tittat på utvecklingen i spelutvecklarbranschen, teorier om tillväxt, 

kreativitet och kommunikation. Efter enkätundersökningar och intervjuer med företag i 

branschen har följande slutsats gjorts; kreativa företag som livnär sig på sina kreativa 

medarbetare har möjlighet att växa och bibehålla sin kreativitet. Detta möjliggörs med en 

styrning som för företaget framåt mot tillväxt och samtidigt ger kreativiteten utrymme. 

Styrningen sker med hjälp av en tydlig affärsidé som ger organisationen ett mål och en mening, 

och en kontinuerlig internkommunikation. Affärsidén måste kommuniceras till hela 

organisationen genom internkommunikation och forma en företagskultur som förenar de 

anställda och ger dem ett gemensamt mål att arbeta mot.  

 

De faktorer som är viktiga för att ledaren i de små teknikbaserade företaget ska kunna bibehålla 

den upplevda kreativiteten när företaget växer är således en styrning genom affärsidé, 

internkommunikation och kultur, som leder företaget utan att kväva kreativiteten.  

Ledningen kan då styra organisationen och sina anställda genom en kultur som skapats genom att 

företagets affärsidé kommunicerats i hela organisationen, utan att medarbetarna känner sig 

instängda eller begränsade. 
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11. Slutdiskussion 

 

 

I detta kapitel förs en avslutande diskussion som anknyter till bakgrunden och uppsatsen 

problemformulering samt blickar in i framtida möjliga uppsatsämnen. 

 

 

Denna uppsats har undersökt en aspekt av kreativitetens plats i organisationer i dagens samhälle. 

De datorspelsutvecklingsföretag som har studerats har visat sig intressanta på flera sätt. De ingår 

i en teknikbaserad, snabbt föränderlig bransch som är relativt ny. De hör till de små eller mindre 

företag som måste växa128 inte bara för sin egen skull utan även för att Sveriges ekonomi skall 

stärkas på sikt. Den speciella vara de utvecklar kräver inte bara en kreativ process utan en ständig 

kontakt med omvärlden och vad som är det senaste som efterfrågas på marknaden. Samtliga i 

organisationerna som undersökts har ett personligt spelintresse och det är en mansdominerad 

bransch som skapar en speciell kultur som påverkar organisationen på fler sätt än vad denna 

uppsats lyckats komma åt. Spelutvecklingsföretagen är i starka beroendeförhållanden till de 

förläggare som distribuerar spelen, stora bolag som ofta är globala och livnär sig på små mer 

kreativa företag. Hur detta påverkar de svenska bolagen är en uppsats för sig och lämnas åt andra 

att undersöka.  

 

Resonemanget i denna uppsats har fokuserat på tillväxt i kreativa företag och avgränsningen låg 

att titta på svenska datorspelsutvecklare. Om undersökningen tittat närmare på till exempel ett 

filmproduktionsteam eller någon annan bransch som också använder den kreativa processen i sin 

kärnverksamhet hade utfallet kanske blivit annorlunda. Film industrin börjar gå in i 

datorspelsbranschen allt mer och det blir allt vanligare med samarbeten mellan spelutvecklare 

och filmdistributörer129. Att gå in och undersöka den arbetsprocess som både filmteam och 

speltillverkare ingår i hade kunna ge den kreativa arbetskraften en mer definierad bild. 

                                                 
128 ASGD branschorganisationen för datorspelsutvecklare. 
129 Patrik Söderlund, vid för Dice, intervju i DI,  http://www.di.se/Nyheter/   
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12. Källkritik 

Denna uppsats har skrivits med intensionen att analysera och utvärdera den svenska 

dataspelsutvecklarbranschen. Valet att inrikta teorikapitlet på just affärsidé, kultur och 

internmarknadsföring har motiverats i det teoretiska resonemanget. Det går dock inte helt att 

förbise detta urvals begränsningar om man ser till den stora materialmängd som finns i både 

ämnet affärsidéutveckling, och ledande av den kreativa processen. Urvalet är självfallet gjort 

genomen teori research i ämnena. Genom att grunda undersökningen på faktorer som stimulerar 

kreativitet hamnar vi ofrånkomligen i vad som påverkar medarbetarnas trivsel och känsla av 

trygghet på sin arbetsplats. Det finns teorier för hur lokalens inredning, och geografiska läge kan 

påverka, liksom det finns rena managementteorier. Vi har valt att inte se det ur ett rent 

managementperspektiv då uppsatsen velat betona medarbetarnas demokratiska medverkan i den 

kreativa organisationen. Genom att helt gå i från synen på den innovative och drivande ledaren 

har vi också visat att den typ av organisation vi presenterat i bakgrunden inte enbart kan byggas 

av en kreativ förmåga utan av flera.  Det är alltså undersökningens medvetna val att inte belysa 

dessa aspekter men vi ser att de ändå skulle kunna ha viss påverkan för det resultat vi presenterat. 

 

Att vi valt att närma oss det vida begreppet kreativitet innebär självfallet också vissa risker som 

vi tidigare nämnt. Det är ändå uppsatsens mening att ta upp och diskutera ett begrepp som blivit 

allt viktigare för dagens företag och för att ge en bild av hur den kan stimuleras även i större 

organisationer. Eftersom uppsatsen har en företagsekonomisk inriktning är det också den som 

styrt valet av litteratur även vad gäller kreativitet och den kreativa processen. Detta kan ha haft 

en begränsning då det inte undersökts om den litteratur som riktar sig till konstnärer eller 

designers undersökts närmare.
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15. Bilagor 

15.1 Intervjufrågor 

Intervjumall 

1) När startade ni ert företag och hur gick det till? 

2) Är det generellt lättare eller svårare att starta och driva ett spelföretag i Sverige idag än för 

några år sedan? 

3) Vad hade ni för mål och syfte med företaget? 

4) Har ert företag en uttalad affärsidé? Berätta om den! 

5) Hur ser strukturen på er organisation ut? (Platt/Hierarkisk) Rita gärna! 

6) Hur sker kommunikationen i er organisation 

7) Hur fattar ni era beslut? 

8) Hur har er organisationsutveckling sett ut de senaste åren? 

9) Hur har er målstrategi förändrats sedan ni startade? 

10) Hur tänker ni kring tillväxt? 

11) Har ni planer på tillväxt? 

12) Känner ni att konkurrensen på marknaden har ökat? 

13) Tycker du att det finns en ultimat storlek på ett spelutvecklande företag? 

14) Vad anser du är de viktigaste drivkrafterna i branschen? 

15) Vad är det viktigaste för ert företag? 

16) Vad kännetecknar er företagskultur? 

17) Vad betyder kreativitet i form av frihet för individen och att vara nytänkande, 

problemlösande och skapande för ert företag? Vad får det för effekt på ert företag att ni 

arbetar med ständigt nytänkande? 

18) Vad är din uppgift som ledare? 
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15.2 Enkät 

Hej! 
 
Tack för att du vill vara med och hjälpa oss. Vi är två studenter från Södertörns högskola 
som skriver vår kandidatuppsats om kreativitet. 
Denna enkät ingår i vår undersökning om tillväxt i kreativa företag.  
 
Sätt en ring runt det svarsalternativ som stämmer bäst in på din situation. 
Svara kortfattat. 
 
1 - Vilket företag arbetar du för?   
 
 
 
2 - Hur skulle du beskriva företagets affärsidé? 
 
 
 
 
3 - Hur länge har du arbetat i branschen? 

a) Mindre än 1 år 
b) 1-2 år 
c) 2-5 år 
d) längre än 5 år 
 

 
4 - Hur länge har du arbetat här? 

a) Mindre än 1 år 
b) 1-2 år 
c)  2-5 år 
d) längre än 5 år 

 
 
 
5 - Vad anser du är de viktigaste drivkrafterna till utvecklingen inom branschen?  

a) teknologin/nya mjukvaror/mm 
b) Utvecklarnas kunskap/kunnande 
c) Annan, nämligen: 
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6 - Upplever du din arbetssituation som 

a) En plats där jag kan komma med idéer 
b) En plats där jag är med och bestämmer målen 
c) En plats där jag har mina bestämda uppgifter 
d) Annan nämligen:………………………………………………….. 

 
 
 
7 - Vad skulle vara den ultimata miljön vara att arbeta i? 

a) En plats där jag kan komma med idéer 
b) En plats där jag är med och bestämmer målen 
c) En plats där jag har mina bestämda uppgifter 
d) Annan nämligen:………………………………………………. 

 
 
 
8 - Hur upplever du att dina förslag/idéer blir bemötta? 

a) de lyssnas till men det blir sällan som jag vill 
b) de lyssnas inte till, det är inte jag som bestämmer. 
c) De lyssnas till och jag är med och bestämmer 

 
 
 
 
9 - Hur upplever du att din arbetssituation har förändrats sedan du började arbeta i  
branschen. 

a) mer flexibel 
b) mindre flexibel 
c) mer hierarkiskt 
d) mindre hierarkiskt 
e) den har inte förändrats nämnvärt 

 
 
 
10 - Hur ser du på att företaget skulle växa och bli större, fler anställda 

a) positivt 
b) fler kompisar 
c) nya idéer med nytt folk 
d) negativt 
e) jobbigt, jag kommer försvinna i mängden 
f) omständligare med alla beslut och allt bli krångligare 

 
 
Tack återigen för din hjälp! 
 
Vänliga hälsningar  
/Lina och Lisa! 
 


