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Sammanfattning 

Bakgrund: En växande arbetsmarknad för kreativa och tekniska yrken, i syfte att möta 

efterfrågan av dataspel, har fått större utbredning i och med den informationsteknologiska 

utvecklingen. Det finns däremot en påtaglig problematik gällande ett högt antal lediga 

tjänster, låg utbildningsbaserad företagarkunskap och vidare utmaningar med en bransch som 

generellt präglas av tillväxt. Detta sammantaget ger en aningen dissonant bild av 

spelutvecklingsföretagen där dissonansen återfinns mellan den till synes låga 

företagarkunskapen kontra den insikt och kunskap som krävs förutsatt branschens fortsatta 

framgångar.  	

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka påverkansförhållandet mellan rekryterings- och HR-

processer samt tillväxt. Detta uppfylls genom att undersöka och förklara hur 

rekryteringsprocessen, HR-arbete och tillväxt ter sig i små spelutvecklingsföretag. Detta görs i 

syfte att både branschaktiva och andra läsare ska få en utökad förståelse för 

spelutvecklingsföretag i förhållande till modeller och teorier. 

Metod: Denna uppsats tar avstamp i en kvalitativ forskningsmetod vilket är ett utgångsläge 

för att undersöka mening och innebörd av någonting. Detta för att besvara frågeställningen 

som lägger ett fokus på utökad förståelse. Individer med ledande befattning inom 

spelutvecklingsbranschen har intervjuats kring deras tankar angående tillväxt, HR (human 

resources), och rekrytering i små spelutvecklingsföretag. Sammantaget har tre intervjuer 

genomförts med studio managers (företagens egna uttryck för ledare) på tre små svenska 

spelutvecklingsföretag. 

Resultat/slutsats: Spelutvecklingsföretagens processer kring rekrytering uppfattar författarna 

att företagen ha stor betoning på informalitet i förhållande till teoretiska rekryteringsmodeller. 

Det härstammar från ett typiskt beteende i mindre bolag där personer i ledande befattningar 

har ansvar för rekryteringar med en avsaknad av formella anställningsprocesser vilket innebär 

ett reaktivt HR-arbete. Spelutvecklingsföretagen kan diskuteras likt tillväxtföretag och möter 

således utmaningar med växtvärk, där företagens infrastruktur ses som undermålig i 

förhållande till dess tillväxt. Det finns inga indikationer på att uppsatsens empiriska resultat 

dementerar fynden gjorda av tidigare upprättade teoretiska modeller gällande tillväxt. 

Nyckelord: HR, rekrytering, spelutvecklingsföretag, tillväxtföretag, tillväxt 



Abstract 

Background: A growing labor market for creative and technical professions, in order to meet 

the demand for computer games, has become more widespread in the field of information 

technology development. There is, however, a significant problem regarding a high number of 

vacancies, low education-based entrepreneurship and further challenges with an industry that 

is generally characterized by growth. All in all, this gives a somewhat dissimilar picture of 

game development companies where dissonance is found between the seemingly low business 

knowledge versus the insight and knowledge required, provided the industry's continued 

successes. 	

Purpose: The purpose of this essay is to investigate the relationship between recruitment, HR 

processes and growth. This is purpose is met by exploring and explaining how the recruitment 

process, HR and growth occur in small game development companies. This is done in order 

for both industry activists and other readers to gain an increased understanding of game 

development companies in relation to models and theories. 

Method: This report will be based on a qualitative research method which is a starting point 

for investigating the meaning of something. This is to answer the question that focuses on 

increased understanding of the problem. Individuals with leading positions in the game 

development industry have been interviewed regarding their thoughts on growth, HR, and 

recruitment in small game development companies. Overall, three interviews were conducted 

with studio managers at three Swedish small game development companies. 	

Results/Conclusion: Game development companies’ processes regarding recruitment are 

perceived as having great emphasis on informality in relation to theoretical recruitment 

models. These informal processes derive from a behavioral pattern that places HR 

responsibilities on one single person, which result in a reactive approach to HR. Game 

development companies can be discussed similarly to growth companies and thus meet 

challenges with growth pains, where the companies infrastructure is considered to be 

substandard in relation to its growth. There are no indications that the essay’s empirical 

results demented the findings made by previously established theoretical models regarding 

growth.  

Keywords: game development companies, growth companies, growth, HR, recruitment	
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1 Inledning  

Detta inledande kapitel visar på den problematik som studien grundar sig i, vilket diskuteras 

för att sedan konkretiseras i problemprecisering och syfte utifrån givna avgränsningar. I 

anslutning till problembakgrunden följer en förstudie i syfte att kunna förstå och diskutera 

problematiken som problembakgrunden lyfter. 

1.1 Problembakgrund 

Den informationsteknologiska utvecklingen har under många år varit prominent och med det 

också skapat en arbetsmarknad för kreativa och tekniska yrken i syfte att möta efterfrågan av 

dataspel. Det är få som idag undgått att höra talas om titlar som Minecraft (2011), Battlefield 

serien (2003 - 2012), Amnesia (2010), och Goat Simulator (2014) - alla härstammande från 

svenska spelutvecklingsföretag. I rapporten Spelutvecklarindex (2017 - 2018) förklarar Per 

Strömbeck, talesperson för Spelutvecklingsbranschen, att ”världsmarknaden fortsätter växa, 

men den svenska branschen växer snabbare” (Dataspelsbranschen, 2017). Detta påvisas 

genom statistik som visar tillväxt (se definition under rubrik 1.6) i form av en tredubblad 

omsättning under en period av tre år, där omsättningen under 2016 växte till 12,5 miljarder 

kronor (Dataspelsbranschen, 2017). Som en följd av denna branschtillväxt har 

spelutvecklingsföretagen ett stort behov av personal med lämplig kompetens, detta både de 

operativt anställda så väl som företagsledningen (Ohlson, 2017). Vid en genomlysning av ett 

axplock av de främsta spelbolagen i Sverige (oavsett storlek) och dess hemsidor framgår det 

däremot att de alla har en gemensam nämnare. Samtliga annonserar ut lediga tjänster på sin 

egen hemsida och antalet tjänster som annonseras ut per företag kan handla om uppåt tjugo 

till trettio lediga tjänster. Här finner denna uppsats sin grund, där premissen är problematiken 

kopplat till personalfrågor. 

 

För att förklara studiens utgångspunkt gällande spelutvecklingsföretagens natur dras 

kopplingar till två olika typer av företag. Dels kan spelutvecklingsföretagen ses som 

teknikbaserade företag, samtidigt som ett kunskapsbaserat kreativt företag (Lindholm 

Dahlstrand, 2004). Båda dessa företagstyper har karaktäristiska drag som är lika 

spelutvecklingsföretagen. Det teknikbaserade företaget betraktas som en enhet "beroende av 

teknik för sin utveckling och överlevnad” (Lindholm Dahlstrand, 2004). I ett 

spelutvecklingsföretag har företagen inte bara nytta av, utan är också starkt beroende av 
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teknologi. I och med detta ställs ofta höga krav på teknologisk kunskap, exempelvis 

programmering. Med kunskapsbaserade företag menar Lindholm Dahlstrand (2004) istället 

företag där produktionen är kreativ och har en starkare förankring i individer än ett företag 

med en standardiserad produktion. Kunskapskraven som förväntas av individer inom 

spelutvecklingsbranschen är ofta - om inte alltid - av den kreativa karaktären och kräver en 

definierad mängd individuell kunskap, detta kan tydligt påvisas genom annonserade tjänster 

på diverse spelföretags hemsidor. 

 

Gällande kunskapsföretag finns det karaktäristiska drag, särskilt hos nystartade 

kunskapsföretag. Ett av de mest relevanta särdragen är tendenserna att besitta en låg 

företagarkunskap, enligt Andersson, Eriksson, Marklund & Söderlundh (2001) refererat i 

Lindholm Dahlstrand (2004). De menar bland annat att det är ovanligt att kunskapsföretag 

startas av entreprenörer som besitter hög organisatorisk företagsförmåga. I fallet för 

spelutvecklingsbranschen innebär detta att experter, inom spelutveckling, startar företag för 

att sedan komma att bli entreprenörer. Lindholm Dahlstrand (2004) hänvisar till Andersson et 

al. (2001) som menar på att felbeslut som sker tidigt i kunskapsföretagens utveckling är 

fallgropen för de flesta av dessa företag, inte minst inom det organisatoriska och ekonomiska 

området.  

 

Trenden påvisar att processen av nystartade spelutvecklingsföretag följer ett mönster; 

mikroföretag startas av individer som är experter inom sitt område av spelutveckling varav 

någon tar på sig rollen som projektledare eller VD (Vanhala, Kasurinen & Smolander, 2015). 

På så sätt blir ofta individer utan organisatorisk och/eller företagsekonomisk bakgrund 

positionerade som ledare för spelutvecklingsföretag. Genom detta blir den tillsatta chefen 

nästintill automatiskt flerfunktionsansvarig och tar sig bland annat an uppgifter som annars 

generellt tillhör human resource (HR) funktionen. Just små teknikbaserade-, och 

kunskapsföretag är någonting som blivit mer och mer studerat, bland annat av Lindholm 

Dahlstrand (2004). Det är även i de små företagen en stor del av problematiken återfinns. Det 

som framförallt framgår i forskningen är att det behövs en hel del ytterligare 

forskningssatsningar gällande små företag och dess utveckling (Lindholm Dahlstrand, 2004). 
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Allt detta sammantaget ger en aningen dissonant bild av spelutvecklingsföretagen och vad 

som faktiskt är kärnan i problematiken gällande alla lediga tjänster, den låga 

företagarkunskapen och utmaningen med en bransch som generellt präglas av tillväxt. 

Tämligen finns denna dissonans mellan den till synes låga företagarkunskapen kontra den 

insikt och kunskap som krävs i och med branschens fortsatta framgångar. För att 

överhuvudtaget kunna förstå varför det ser ut som det gör upplevs att insikt behövs från en 

expert inom branschen. Med detta som grund genomförs en förstudie. 

1.2 Förstudie 

Spelutvecklingsbranschen beskrivs av forskare som en outforskad bransch (Sandqvist, 2012). 

Därför genomförs en förstudie som ett komplement till den litteratur och statistik som finns 

om branschen. Förstudien belyser allmänt HR-arbete inom spelbranschen och hur funktionen 

ser ut hos ett väl etablerat spelutvecklingsföretag. Detta som en del i att bekräfta eller avvisa 

om den problematik som lyfts i vetenskaplig litteratur är relevant men också aktuell. Detta då 

delar av litteraturen som används för att beskriva branschen inte är dagsaktuell och ett av de 

problem som Zackariasson & Wilson (2010) beskriver att de som forskare inom branschen 

har svårt att publicera nya upptäckter på området innan samma upptäckter är inaktuella.  

 

Att intervjua ett större företag görs i syfte att belysa branschspecifika aspekter och diskutera 

om det finns frågor av särskild vikt. Personen som intervjuats arbetar som HR-generalist på 

ett av Sveriges större spelutvecklingsföretag (sett både till omsättning och antal anställda) och 

har flera års erfarenhet och kunskap om branschen. Således kan personen ses besitta expertis 

på området, utifrån vetskap om branschspecifika utmaningar. Intervjun med respondenten 

genomförs per telefon på grund av geografisk distans, och utifrån ett semistrukturerat 

tillvägagångssätt, vidare förklarat i kapitel 3.3. Detta i syfte att ge respondenten möjlighet att 

belysa aspekter som inte adresseras direkt. Intervjun pågick i 20 minuter. De frågor som 

ställdes under intervjun återfinns i bilaga 2. 

 

I intervjun beskrivs flera områden som kan ses ligga inom ramen för HR och utmaningar för 

branschen överlag. Detta ses enligt HR-generalisten framförallt ligga i hantering av 

branschens tillväxt, samt frågor om hur och vilka individer som rekryteras till 

organisationerna. Vad det gäller tillväxten beskriver HR-generalisten vikten av dem som HR-

enhet att stödja organisationen i samband med att organisationen växer för att hantera nya 

utmaningar, exempelvis hantering av förändrade kommunikationsstrukturer. Gällande 
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rekrytering beskriver respondenten hur det i dagsläget finns en stor brist på kompetens inom 

spelutvecklingsbranschen, framförallt vad det gäller programmerare. Detta leder till att de i 

många fall rekryterar arbetskraft från andra länder. Respondenten framhäver även hur olika 

mellanchefer kan fungera som en nyckelaspekt i rekrytering av nya medarbetare, men att de 

också ofta behöver konsultativt stöd för att hantera olika HR-utmaningar. Respondenten lyfter 

även de mer strategiska delarna av HR som en utmaning, som exempelvis frågor om hur 

företag kan fortsätta växa på ett hållbart sätt tillsammans med det förväntningar företaget har 

på sig för att leverera produkter som ger aktieägarna förväntad avkastning. 

 

Vid diskussion av hur HR-enheten hos företaget har växt fram sammanfattar respondenten 

HR-enhetens framväxt som följande. När företaget hade cirka 50 anställda anställde de sin 

första rekryteringskonsult som stöd. Respondenten nämner att när den första konsulten kom in 

i bilden förstod inte organisationen riktigt dennes funktion. Detta då personalstyrkan kände att 

de lika väl kunde gå till närmaste chef med sina problem då organisationen fortfarande var på 

en sådan nivå att alla kände alla. När företaget nådde 95 anställda, först då anställdes en 

rekryterare på heltid, denna persons uppdrag var enbart rekrytering då det saknades tid att 

arbeta med övriga områden. När företaget nådde 150 anställda anställdes aktuell 

intervjuperson och det är först i det läget som HR-enheten hos företaget etableras, då HR-

funktionen till denna punkt enbart arbetat med rekrytering. Idag har företaget 300 anställda 

och HR-enheten består av sex personer.   

 

Den mest prominenta slutsatsen som dras utifrån förstudien är den täta relationen mellan 

tillväxt, HR och rekrytering. Vid frågan vilken som är branschens största utmaning svarade 

HR-generalisten att det främst är tillväxt för att det rotar sig djupt i rekryteringen. Samtidigt 

förklaras då att utmaningen med rekryteringen i sin tur är tätt sammanflätat med branschens 

förhållningssätt till HR och dedikerade HR enheter. Tolkningen som görs utifrån förstudien är 

att rekryteringen är någonting som högst relevant att förstå i förhållande till HR-arbete och 

tillväxt. 

 

1.3 Problemdiskussion 

Förstudien ger en generell insikt i spelutvecklingsbranschen och den upplevda problematiken 

kring tillväxt, HR och rekrytering. Utifrån samma studie kan dessa stora företag, som då 

uttryckligen har en HR-funktion, tyckas vara mer insatta och införstådda i problematiken 
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jämfört med vad mindre företag skulle kunna vara. Förstudien gav en välbehövd insikt i 

branschen från en experts perspektiv. Experten representerar de stora företagen, men de stora 

företagen är en minoritet i antalet. Den stora majoriteten företag på marknaden utgörs av små 

spelutvecklingsföretag, mer exakt 71,4 % (då mikroföretag utelämnas med grund i att 

forskningsfrågan ses inaktuell i denna typ av företag). Detta baserat på statistik från Kroon 

(personlig kommunikation, 2 februari 2018) analytiker för Dataspelsbranschen. 

 

Många företag inom storleksklassen små företag kan utifrån antal anställda och tillväxt inom 

branschen ses gå från att vara entreprenörsorganisationer till professionellt styrda 

organisationer. I arbetet hos det lilla företaget spelar entreprenören fortfarande en stor roll och 

entreprenörens ambitioner kan ses vara avgörande för hur snabbt företaget kan förväntas att 

växa (Ahlström Söderling et al., 2007). Andra begränsningar för tillväxt återfinns i den 

prominenta entreprenörskulturen och bristen på HR inom dessa företag (Vanhala et al., 2015).  

 

Ett företag går i sin utveckling igenom olika processer, som bland annat definieras i modeller 

av Greiner (1972), Churchill och Lewis (1983) & Vanhala et al. (2015). I denna uppsats 

kommer dessa tre modeller representera de steg i utvecklingen som stora respektive små 

företag går genom eller tidigare har gått igenom. Som komplement utöver de två allmänna 

modellerna av Greiner (1973) samt Churchill och Lewis (1983) tillämpas Vanhala's et al. 

(2015) mer branschspecifika modell, för att specifikt spegla spelutvecklingsföretag. I 

anknytning till de olika stegen i modellerna lyfts olika organisatoriska kriser, som påverkar 

möjligheten för fortsatt utveckling (Greiner, 1972; Churchill och Lewis, 1983; Vanhala et al., 

2015). Dessa kriser kan ses ligga i nära anknytning till det som beskrivs som organisatorisk 

växtvärk, det vill säga hur företag hanterar att förutsättningar för organisationen förändras 

(Flamholtz & Randle, 2007). Växtvärk är nära kopplat till företagstypen tillväxtföretag, vilket 

således är relevant för förståelsen av spelutvecklingsföretag. Dessa förändringar och kriser 

beskrivs också i de olika tillväxtmodellerna, någonting som upplevs viktigt för att på någon 

slags nivå få en uppfattning om spelutvecklingsföretagen i sig och dess tillvaro. 

 

Trots forskning om behovet av HR-aktiviteter och HR-arbete är snittstorleken då en första 

HR-persons anställs på heltid inte lägre än då företaget redan har 100 anställda (Granberg, 

2011). Detta kan ses stämma med vad HR-generalisten beskriver i förstudien. Här möts de två 

problemen med å ena sidan små företag och dess svårigheter att växa på grund av avsaknad av 

tillräcklig kompetens, med å andra sidan en trend att först vid 100 anställda introducera 
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professionell HR-personal. Shaw och Homan (2013) menar, i linje med detta, att företag av 

mindre storlek i spelutvecklingsbranschen sällan anställer en HR-professionell initialt i 

organisationens utveckling. Detta säger väldigt mycket om spelutvecklingsföretagens 

organisatoriska struktur, och har en stor roll i att avgöra företagens tillväxtposition utefter 

ovan nämnda tillväxtteorier. 

 

Sammanfattningsvis vill problemdiskussionen landa i att betona HR-funktionens förhållande 

till tillväxt i små spelutvecklingsföretag. Det är ett aktuellt område att ifrågasätta på grund av 

problematik kring både låg företagarkunskap, högt antal lediga tjänster och tendenser att sent i 

företagens utveckling etablera HR-funktioner. Att belysa rekryteringsprocessen upplevs, av 

denna uppsats författare, i sammanhanget vara ett sätt för att förstå och få en inblick i 

företagen. Att fokusera på den specifika aspekten av rekrytering är medvetet av den anledning 

att den processen förkroppsligar tidigare nämna problem kring tillväxt och HR. Processerna 

kring rekryteringen avslöjar helt enkelt mycket relevant information om företaget som helhet. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om spelutvecklingsföretags tillväxt kan påverkas, 

alternativt ses ha ett samband, med det interna HR-arbetet. Genom att beskriva små 

spelutvecklingsföretag utifrån ett fokus på områdena av rekrytering och HR vill uppsatsen 

förstå spelutvecklingsföretagens processer och tillvägagångssätt. Detta för att sedan förhålla 

dessa HR-processer till företagens tillväxt, där företagens tillväxt förklaras genom teoretiska 

modeller jämfört med empiriskt material. Uppsatsen kommer också bejaka teoretiska 

samband mellan rekrytering, HR och tillväxt för att sedan ställa dessa teoretiska samband i 

relation till empiriska samband. Både branschaktiva och externa parter bör utav uppsatsen 

förstå spelutvecklingsföretag i förhållande till vetenskapliga modeller och teorier. 

 

1.5 Problemformulering 

Utifrån ovan gjord redogörelse återfinns en problematik kring spelutvecklingsföretag och dess 

HR och rekryteringsprocesser. Små spelutvecklingsföretag speglar denna problematik i det 

höga antalet lediga tjänster i en kontext av branschens fortsatta tillväxt. Att närma sig 

spelutvecklingsföretagen för att beskriva deras tillvaro samt tillvägagångssätt är 

utgångspunkten för att kunna beskriva förhållandet mellan HR-arbetets utformning och 
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spelutvecklingsföretagens tillväxt. Detta leder oss till frågeställningen med tillhörande 

underfråga: 

 

- Hur förhåller sig rekrytering, HR och tillväxt till varandra i små spelutvecklingsföretag? 

- Kan rekryteringsprocessen och HR-arbetets utformning påverka 

spelutvecklingsföretagens tillväxt?  

 

1.5.1 Avgränsningar 

Mikroföretag: Avgränsning mot mikroföretag grundar sig i att respondenterna som möts i 

empirin ska vara tillräckligt etablerade för att ha intresse och behov av arbete med tillväxt-, 

HR-, och rekryteringsfrågor. Statistik från Weststar & Legault (2014) visar på att andelen 

nystartade spelutvecklingsföretag ökar samtidigt som dataspelsbranschen (2017) påvisar 

statistik där endast 12% av personer inom den svenska spelutvecklingsbranschen som är 

sysselsatta i mikroföretag. Mikroföretag ses som de företag som har mindre än tio personer, 

detta förutsatt att företaget inte omsätter mer två miljoner euro (European Comission, 2003).  

 

Stora och medelstora företag: Statistik baserat på Kroon (personlig kommunikation, 2 

februari 2018) analytiker för Dataspelsbranschen visar på att det i Sverige finns sju stora och 

tretton medelstora företag. I dessa totalt 20 företag sysselsätts 70 % av de anställda inom 

branschen i Sverige (Dataspelsbranschen, 2017). Även om fler sysselsätts inom dessa företag 

påvisar samma kommunikation med Kroon att antalet små företag är fler till antalet. Vilket 

stämmer överens med det forskningen menar, det vill säga att små och medelstora företag 

dominerar branschen (Sandqvist, 2012; Shaw & Homan, 2013).  

 

Mjukvarubranschen: En av de inledande avgränsningarna som framläggs gäller den 

distinktion som görs mellan spelutvecklingsbranschen och mjukvarubranschen. Även om spel 

i vissa fall kan klassas som mjukvara är denna avgränsning av vikt för att beskriva det faktum 

att spelutvecklingsbranschen är skiljt från andra branscher med grund i att utvecklandet av 

dataspel innefattar en högre grad komplexitet och skiljer sig processerna från 

mjukvarubranschen (O’Donnell, 2012). 

 



 8 

Internationella marknaden: Enligt Sandqvist (2012) resonemang kan det utläsas att den 

svenska marknaden bör analyseras utifrån ett perspektiv där de jämförelser som görs är mot 

länder av mindre storlek. Han menar att Sverige kan vara en del av att skapa förståelse för hur 

spelutvecklingsbranschen fungerar i mindre länder och därmed görs avgränsning mot de 

större länderna som exempelvis USA och Storbritannien. 

 

1.6 Definitioner 

Små företag: Enligt Europeiska unionens definitioner klassas små företag som de som har 

färre än femtio anställda men tio eller fler och som inte heller överstiger en omsättning på tio 

miljoner euro (European Comission, 2003). 

 

Spelutvecklingsbranschen: Består av spelutvecklingsföretag som arbetar med utveckling av 

dataspel. Skiljer sig på många sätt från andra närliggande branscher, som exempelvis 

mjukvarubranschen, och bör studeras som eget område (O’Donnell, 2012). 

 

Tillväxt: Ökning i storlek, antal eller värde. (Tillväxt, 2004). 

 

1.7 Disposition  

Uppsatsens introduktionskapitel ger en introduktion till spelutvecklingsbranschen, 

uppsatsens förstudie och en redogörelse för den problematik som uppsatsen grundar sig i, 

detta utifrån givna avgränsningar. Här beskrivs även uppsatsens syfte och centrala begrepp.  

 

I uppsatsens teoretiska bakgrund presenteras de teorier som tilltänkt ska användas för att 

förstå tillväxt, HR-funktionen och rekrytering - områden som genomgående återkommer för 

enkelhet i redogörelser.  Här presenteras även uppsatsens analysverktyg.  

 

Metodkapitlet beskriver de tillvägagångssätt som tillämpats och omfattar bland annat valet 

av kvalitativ metod och hur urval skett. Men också etiska vägval i uppsatsen.  

 

Empirikapitlet beskriver de empiriska resultat som framkommit i samband med genomförda 

intervjuer. Dessa resultat presenteras med varje företag för sig och kategoriseras utifrån 
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samma områden som i den teoretiska bakgrunden. Detta sammanställs slutligen i en tabell 

som kortfattat speglar de övergripande skillnader och likheter som uppkommer i studien.  

 

I uppsatsens analyskapitel kopplas teori samman med det empiriska resultatet, skillnader och 

likheter lyfts fram kommer ordningsföljden ändras i syfte att främja läsarens förståelse för hur 

områdena är sammankopplade. Detta utifrån den sammansättning som analysverktyget 

redogör för. Med rekrytering som kärna syftar diskussionen till att ge svar åt 

forskningsfrågan.  

 

Uppsatsens diskussion, disponeras i ett kapitel som behandlar resultatet och ett som 

behandlar tillämpad metod, här diskuteras de samband och kopplingar som kan påvisas 

genom studien.  

 

Slutsatskapitlet redogör både för de avslutande slutsatser som dras i studien, men även 

studiens bidrag diskuteras tillsammans med förslag för framtida forskning. För författarnas 

insikt gällande uppsatsen och dess arbetsprocess återfinnes individuella reflektioner i bilaga 

1. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer den teoretiska bakgrunden som är relevant att presentera för 

uppsatsen. Kapitlet består först utav ett avsnitt ämnat att redogöra för tillväxtföretag och dess 

karaktäristik. Som följd på detta redovisas tillväxt genom att förklara tre olika 

tillväxtmodeller. Vidare förklaras HR-funktionen i sin simplaste form och följs sedan av en 

genomgång av rekryteringsprocessen. Kapitlet avslutas med en sammanställning och vidare 

förklaring av de samband som kan finnas teorierna sinsemellan. 

 

2.1 Tillväxtföretag 

Ett tillväxtföretag beskrivs i Svenska akademins ordbok som företag där förutsättningar för 

tillväxt är stora (Tillväxt, 2004). Med avstamp i Ahrens (1992) tankar som i stort vill ge svar 

kring hur styrning och organisering sker i verksamheter där tillväxten kan ses vara både en 

drivkraft men också det som begränsar. Det han menar kännetecknar dessa företag är en 

annorlunda syn på företagande, bland annat finns det skillnad i hur beslut fattas, tilltro till 

medarbetarna, samarbetsstruktur samt att företaget ofta har ett klart fokus på en specifik 

produkt. Centralt gör görs också en kategorisering av företags tillväxt, de delas upp i förvärv 

eller att etablera en stark marknad och produkt att företaget växer av egen kraft. Här beskrivs 

också en rad kännetecken på vad ett tillväxtföretag är, dessa kan sammanfattas i; våga tacka 

nej, bibehållning av flexibilitet, grundas ofta av personer från andra tillväxtföretag men 

framförallt har de ofta andra prioriteringar än andra företag (Ahrens, 1992). 

 

I flera sammanhang beskrivs växtvärk i samband med tillväxtföretag. Detta definieras av 

Flamholtz & Randle (2007) som det stadie då företaget kan upplevas ha växt utanför ramarna 

för deras infrastruktur. Det kan leda till att vissa delar av företaget inte kan hålla samma 

tillväxtnivå. Denna obalans kan benämnas växtvärk. Då växtvärken blir påtaglig kan det ses 

som ett tecken på att företaget behöver utvecklas rent organisatorisk i syfte att skapa balans i 

organisationen (Flamholtz & Randle, 2007). 

 



 11 

2.2 Tillväxt 

För att skapa en bild kring tillväxtområdet i små spelutvecklingsföretag kommer följande 

avsnitt förklara tre olika modeller. Den första modellen är Greiners (1972) modell om tillväxt, 

som till skillnad från de övriga är baserade på storföretagsforskning. Modellen är väl 

accepterad inom forskning historiskt och kommer således speglas likt en utgångspunkt i detta 

avsnitt om tillväxt. Levie och Lichtenstein (2010) beskriver Greiner’s (1972) modell som den 

mest accepterade genom tiderna. För att mer ingående visa på utmaningar hos små företag 

används Churchill och Lewis (1983) modell som ett komplement till Greiners (1972) tankar 

om tillväxt. Även denna är väl accepterad vad det gäller småföretagsforskning. Utöver detta 

kommer även nyare forskning från Finland av Vanhala et al. (2015) användas för att diskutera 

tillväxt i specifikt spelutvecklingsföretag. Modellen ger en indikation kring branschspecifika 

aspekter gällande tillväxt. Vanhala et al. (2015) beskriver själva hur deras modell ligger 

närmst de tankar som Churchill och Lewis (1983) lyfter i sin forskning. I artikeln av Vanhala 

et al. (2015) görs även en illustration som påvisar likheter och skillnader mellan de modeller 

som lyfts. En översatt och förenklad version av denna jämförelse illustreras nedan i figur 1, i 

syfte att skapa förståelse för hur modellerna förhåller sig till varandra.  

 
 

Figur 1: Jämförelsebild mellan de tre modeller som uppsatsen redogör för, översatt från  
Vanhala et al. (2015) 
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Vanhala et al. (2015) beskriver hur de olika modellerna förhåller sig till varandra, detta 

genom en bild som illustreras på ett snarlikt sätt som i Figur 1. Figuren ovan påvisar inte 

innehållet i de olika modellerna, detta beskrivs istället under modellernas respektive rubriker. 

Poängen med denna jämförelsemodell är att påtala att Greiners (1972, 1998) mer har ett fokus 

på de senare delarna av en organisatorisk tillväxt. Med figur 1 påvisas hur Churchill och 

Lewis (1983) mer ser till de initiala delarna av företags utveckling. Vanhala et al. (2015) 

påtalar detta och menar att spelutvecklingsföretag börjar sin tillväxt i en tidigare fas än vad 

som påvisas i de två övriga modellerna.  

 

2.2.1 The Greiner Growth model 

Greiners (1972) modell för tillväxt har en central roll för att påvisa hur företag i olika faser av 

sin utveckling möter olika givna utmaningar kopplat till just dessa olika faser. Levie och 

Lichtensteins (2010) jämförelse visar att Greiner’s (1972) modell är den som influerat flest 

efterkommande modeller. Greiner’s (1972) modell består i sin ursprungliga version av fem 

stycken faser av tillväxt, men sedan även den sjätte fasen som lades till som ett komplement 

av Greiner (1998), vilken illustreras i figur 2. Den femte och sjätte fasen, samarbetsfasen och 

alliansfasen, är irrelevant för mindre företag och kommer därav vidare inte finna något 

utrymme i denna teoretiska redogörelse. I tabell 1 redogörs faserna och tillhörande kriser. 

Figur 2: Illustration av tillväxt och kriser kopplade till de olika  

tillväxtfaserna i Greiner’s (1998) modell. 
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Tabell 1: Redogörelse för faser och tillhörande kriser i Greiner’s (1998) modell. 

 

Greiner (1972) menar att ledningsfunktionen i företag ofta ignorerar avgörande faktorer 

kopplade till företagets utveckling och tillväxt. Även att organisationsledningen ofta ses ha en 

bristande förmåga att förstå organisationsutvecklingens problem, här kan då modellen vara ett 

verktyg för organisationen att förstå och anpassa ledarskapet. Genom att den högsta ledningen 

i företaget håller sig medveten om dessa faser kan de förutse när det är tid för förändring för 

att undvika att fel lösningar används på problem som uppstår. Vidare utgår Greiner  (1972) 

från att de huvudsakliga områden som är viktiga att granska i samband med företags tillväxt 

är företagets ålder, företagets storlek, perioder av betydande tillväxt, perioder av betydande 

oro samt den omgivande industrins tillväxt. Greiner (1972) menar att det även finns 

svårigheter för ledare, framförallt i tidig utveckling. Exempelvis kan högt uppsatta chefer 

behöva ersätta den egna rollen med en annan anställd med mer passande kompetens. Risker 

påvisas även kring att chefer även kan försöka hoppa över steg, eller inte löser kriser till fullo 

(Greiner, 1972). 

 

Den första fasen, kreativitetsfasen, är den så kallade födelsefasen för en organisation (Greiner, 

1972). Fokus i denna fas är att skapa sin produkt men även att etablera marknad för 

densamma. Här sker arbetet relativt informellt, både gällande kommunikation, arbetstimmar 

och aktiviteter. Detta medan företagets ledande funktioner ofta består av tekniskt orienterade 

eller entreprenörsinriktade individer. Den kris eller utmaning som Greiner beskriver i 

samband med kreativitetsfasen är en ledarskapskris där ansvariga chefer inte längre kan sköta 

alla anställningsrelationer genom informell kommunikationen och det krävs verktyg för att 

genomföra finansiell kontroll (Greiner, 1972). 

 

Den andra fasen, inriktningsfasen, har fokus på organisationers utveckling. Här introduceras 

organisationsstruktur, bokförings- och inventeringssystem, incitament, budgetar och 

kommunikationen inom organisationen som blir mer formell (Greiner, 1972). Organisationen 

 Namn Tillhörande kris 
Fas 1 Kreativitetsfasen Ledarskapskris 
Fas 2 Inriktningsfasen Anatomisk kris 
Fas 3 Delegeringsfasen Kontrollkris 
Fas 4 Koordinationsfasen Gränsdragningskris 
Fas 5 Sammarbetsfasen Intern tillväxtkris 
Fas 6 Alliansfasen Identitetskris 
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fungerar fortfarande centraliserat och lägre uppsatta chefer fungerar mer som funktionella 

specialister än beslutfattare. Den kris som Greiner beskriver i samband med denna fas kopplar 

an till autonomi där lägre uppsatta chefer slits mellan att agera på eget initiativ eller att följa 

färdiga processer. Lösningen under denna fas handlar om att de högre uppsatta ledarna vågar 

delegera arbetsuppgifter, vilket många kan se som svårt (Greiner, 1972). 

 

Den tredje fasen, delegeringsfasen, utvecklas från en decentraliserad organisationsstruktur 

och kännetecknas av ett stort chefsansvar på lägre nivå, bonusar används för att motivera samt 

att kommunikationen från ledning är inkonsekvent (Greiner, 1972). Den kris som kopplas till 

denna fas är en kontrollkris och innebär problem som att organisationens chefer hellre styr 

utefter egna planer och utifrån egna intressen. Således handlar fasen om att återta kontroll 

över företaget som helhet (Greiner, 1972). 

 

Den fjärde fasen, koordinationsfasen, kännetecknas av att många formella system växter 

fram. Sammantaget är fokus på effektiv användning av begränsade resurser. Krisen som 

kopplas till denna fas en byråkratisk kris där distans mellan linjen och ledningen är stor 

(Greiner, 1972). 

2.2.2 The Five Stages of Small Business Growth 

Churchill och Lewis (1983) erbjuder ett alternativt synsätt på organisationers tillväxt som, 

med Greiners (1972) synsätt i ryggen, mer går på djupet för att förklara de mindre 

organisationernas tillväxt. Detta med grund i tre konkreta motargument; de förutsätter att 

organisationer måste växa, den fångar inte de tidiga stegen i en organisations tillväxt, 

modellen baseras på ekonomiska faktorer eller antalet anställda och bortser från andra 

värdeskapande faktorer (Churchill och Lewis, 1983). Modellen är enligt Levie och 

Lichtensteins (2010) sammanställning den tredje mest använda modellen i fortsatt forskning, 

men den största gällande småföretagsforskning. Churchill och Lewis (1983) delar upp 

tillväxtprocessen i fem stycken steg vilket illustreras i en översatt version i figur 3. 
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Figur 3: Översatt illustration av Churchill och Lewis (1983) modell för tillväxt. 

 

Den första av de fem tillväxtstegen, existensfasen, enligt Churchill och Lewis (1983) är den 

fas där huvudfokus är på att upprätthålla kundkontakt och leverera produkter och/eller 

tjänster. Organisationen styrs av ägaren och fungerar direkt övervakande över anställda. De 

strategiska målen på denna nivå är helt enkelt att överleva (Churchill och Lewis, 1983).  

 

Det andra tillväxtsteget, överlevnadsfasen, i Churchill och Lewis (1983) modell handlar 

istället om den nivå där företaget etablerat tillräckligt med kundrelationer för att säkra 

överlevnad. Det huvudsakliga problemet handlar om balansen mellan intäkter och utgifter i 

företaget. Det finns ett begränsat antal anställda som alla regleras av någon form av förman, 

vars uppgift blir att verkställa ägarens önskemål (Churchill och Lewis, 1983).  

 

I det tredje tillväxtsteget, framgångsfasen, i Churchill och Lewis (1983) modell står ägare 

inför valet att utveckla eller stabilisera verksamheten. Här finns två huvudkategorier i 

tillvägagångssätt och skillnaden ligger i att antingen göra organisationen till en plattform för 

tillväxt eller att ägaren att avlägsna sig från verksamheten, dessa val klassas som delsteg i det 

tredje steget. Oavsett vilket delsteg företaget går mot kommer det påverka den fortsatta 

verksamheten (Churchill och Lewis, 1983). 
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Det fjärde tillväxtsteget, take-off fasen, i Churchill och Lewis (1983) modell kan ses 

avgörande för den takt som tillväxten sker. De huvudsakliga frågorna i detta steget handlar 

om hur arbetet delegeras samt hur de ekonomiska tillgångarna som finns i företaget hanteras 

(Churchill och Lewis, 1983).  

 

Det femte och sista tillväxtsteget, resursmognadsfasen, i Churchill och Lewis (1983) modell 

beskriver den mogna organisationen. Här lyckas företaget att styra och kontrollera finansiella 

medel men samtidigt bibehålla entreprenöregenskaper som är önskvärda för organisationen. 

Här behöver ledarskapet utvecklas i rätt takt för att undvika ineffektivitet som kan uppstå i 

samband med professionalisering av företagets olika delar. Företag på detta steg har personal 

och finansiella medel att delta i operativ och strategisk planering och ledarskapet kan ses som 

decentraliserad, lagom bemannad och erfaren (Churchill och Lewis, 1983).  

 

Även om Churchill och Lewis (1983) argumenterar för att alla organisationer inte vill växa 

visar studier av Vanhala et al. (2015) inom spelutvecklingsbranschen, genom empiriska fynd, 

att spelutvecklingsföretag ofta vill fortsätta växa efter att de har stabiliserat sin ekonomi. 

2.2.3 Evolution of computer game developer organiations 

Denna modell är framtagen av Vanhala et al. (2015) som ett komplement kring 

tillväxtmodeller inom spelutvecklingsbranschen. Författarna beskriver själva att deras modell 

har många gemensamma drag med Churchill och Lewis (1983) modell. Skillnaden ligger i att 

modellen av Vanhala et al. (2015) är specifikt framtagen utifrån Finsk forskning och speciellt 

anpassad för spelutvecklingsbranschen och delas upp i fyra olika faser. Dessa är demofasen, 

uppstartsfasen, nyuppstartade och fullständig verksamhet. Vanhala et al. (2015) menar att 

spelutvecklingsföretag behöver gå genom dessa faser för uppnå den nivå där de kan ses som 

en fullständig verksamhet.  
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Figur 4: Vanhala et al. (2015) illustration av de fyra faserna som påvisar spelutvecklingsföretags tillväxt 

och relationen kring vilka aspekter av verksamheten som är in-house respektive outsourcad i de olika 

faserna av utveckling. 

 

Figur 4, som är en översatt version av Vanhala et al. (2015), ger en överblick över vad de 

olika faserna innebär i spelutvecklingsföretag. I slutet av respektive fas finns också en 

utmaning som företaget behöver överkomma för att komma vidare i sin utveckling.  

 

Den första av Vanhalas et al. (2015) faser beskriver en initial demogrupp bestående personer 

med intresse och en ide för ett spel. Den kris som beskrivs i samband med första steget 

handlar om att hitta rätt talanger för att ett spel ska kunna realiseras. Den första fasen är också 

en fas som är unik för spelutvecklingsbranschen i jämförelse mot andra tillväxtmodeller. I 
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detta stadie har inga större investeringar gjorts i utvecklingsprojektet, utan det är framförallt 

grundat utifrån utvecklarnas personliga tillgångar (Vanhala et al., 2015).  

 

Den andra fasen hos Vanhala et al. (2015) handlar om hur företaget rent organisatoriskt startar 

upp och här lyckas företaget att få det spel publicerat som företaget utvecklat. Utmaningarna i 

denna fas ligger därför i att strukturera och organisera sig, antingen genom en person med 

kunskap om att publicera spel alternativt en publiceringspartner. I den tredje fasen är 

organisationen fullt funktionell och de spel företaget publicerat genererar intäkter som ger 

möjlighet att skapa nya spel. Dessa intäkter ger företaget möjligheten att ta fram nya spel, 

men även att starta upp flera projektteam. Utmaningarna i denna fas handlar om att göra sig 

oberoende av partners (Vanhala et al., 2015).  

 

Det fjärde och sista steget i Vanhala et al. (2015) modell handlar om den fas när företaget är 

stort nog att kunna självpublicera och sköta samtliga organisatoriska funktioner, antingen 

inom organisationen eller genom outsourcing i de fall där det ses som mest kostnadseffektivt. 

De utmaningar som ligger i detta arbete är inte helt och hållet entydiga, men handlar 

övergripande om organisationsrelaterade frågor och kring hur olika funktioner skall 

organiseras för att säkerställa kostnadseffektivitet (Vanhala et al., 2015). 

 

2.2.4 Kritik mot tillväxtmodeller 

Samtliga tre modeller som lyfts ovan är modeller som kopplar an till den organisatoriska 

livscykeln. Denna typ av sekventiella modeller om tillväxt har varit under kritik. Denna typ av 

modeller anses statiska och tycks inte spegla den faktiska utvecklingen för företag, då denna 

utveckling inte är linjär. Detta beskrivs hos Levie och Lichtenstein (2010) som snarare menar 

att tillväxten hos företag är än mer multidimensionell och komplex. De menar också att denna 

typ av modeller kan ge en falsk illusion kring vad som finns att vänta av framtiden, 

framförallt för små företag (Levie och Lichtenstein, 2010). De dynamiska förhållandena kring 

tillväxt är mer centrala i den nutida forskningen. Trots detta menar forskare att även om det 

inne finns någon klar linjär sekvens som företag genomgår handlar modellerna snarare om att 

identifiera nyckelaspekter som växande företag förväntas möta (Phelps, Adams & Bessant, 

2007). 
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2.3 HR-Funktionen 

Även om det finns många stora skillnader på hur en HR-enhet organiserar sig och hur den är 

utformad bör en HR-funktion enligt Granberg (2011) jobba med följande fem huvudområden: 

- Strategi och planering 

- Normering 

- Service 

- Utveckling 

- Internkonsultation 

 

Granberg (2011) beskriver även hur vissa informationsteknologiska företag i vissa fall helt 

saknar HR-enhet, även sent i organisationens utveckling. När denna tillkommer beror på 

faktorer som; storlek, ålder, verksamheten, kultur samt ytterligare faktorer. Vad den specifika 

HR-enheten arbetar med varierar ofta mycket med vad det är för bransch (Granberg, 2011) 

och kopplat till detta, menar Shaw & Homan (2013), att en HR-funktion hos ett 

spelutvecklingsföretag bör studeras separat från andra branscher. Long, Ajagbe & Kowang 

(2014) beskriver att de små företagen möter unika HR-utmaningar i den dagliga verksamheten 

och de menar även att det är en avgörande aspekt för små företag att arbeta med HRM (human 

resource management) tidigt för att skapa konkurrensfördelar. Viktiga aspekter för små 

företag beskrivs vara både rekrytering, men också att bibehålla befintliga medarbetare (Long 

et al., 2014).  

 

Agrawal, Khatri & Srinivasan (2012) diskuterar olika HR relaterade utmaningar för 

mjukvaruföretag. Detta är någonting som här lyfts med medvetenhet kring den tidigare 

nämnda kritik av O’Donnell (2012) som riktas mot att benämna spelutvecklingsbranschen 

som en underkategori av mjukvarubranschen. Agrawal, Khatri & Srinivasan (2012) listar 

bland annat omsättningen på professionella IT-tekniker och icke adekvata HR-system som två 

av de sex huvudområdena som behövs ta hänsyn till vid rekrytering. I en jämförelse av dessa 

huvudområden mot tillväxtmodellen argumenterar Vanhala et al. (2015) angående sin egna 

modell för att spelutvecklingsföretag inte har mött alla de utmaningar som Agarwal et al. 

(2012) lyfter, det är inte heller säkert att de kommer möta alla. Men även Shaw och Homan 

(2013) menar att HRM i spelutvecklingsföretag behöver studeras i sin kontext, det finns 

svårigheter i detta då området kan ses som underforskat (Sandqvist, 2012). 
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Vad det gäller de icke adekvata HR-systemen som Agrawal et al. (2012) lyfter kan detta 

bekräftas i Vanhala et al. (2015) där de i sin studie finner att det HR-arbete som utövas är 

informellt, även om detta i given studie av Vanhala et al. (2015) inte ses som ett problem. Att 

detta inte är ett problem i dagens verksamheter betyder inte helt uteslutande att det inte kan 

komma att bli det i framtiden, detta i samband med att branschen utvecklas vidare (Vanhala et 

al., 2015). Shaw och Homan (2013) menar att det i spelutvecklingsföretag finns ett stort 

behov av kompetent ledarskap, men strukturen påverkas också av företagets storlek. 

Ledarskapet kan ses som centralt i arbetet att styra den kreative arbetaren som i sin natur kan 

ses som svårstyrd (Bilton, 2007). 

 

Det finns olika sätt att förhålla sig till arbete med HR. Bland annat kan företag antingen nyttja 

den reaktiva eller den proaktiva strategin (Baird & Meshoulam, 1988). Den reaktiva strategin 

innebär att HR handlingar är ett gensvar, eller en reaktion, på aktuella behov eller direkta hot 

(Baird & Meshoulam, 1988). Detta är då motsatsen till att ha en framförhållning och kunna 

förutse framtida behov i strategiskt syfte, någonting som benämns proaktiv strategi (Baird & 

Meshoulam, 1988). Ett sätt att främja företags tillväxt och välstånd är möjligheten att 

exempelvis inom en bransch ta strategiska initiativ (Schuler & Jackson, 1987). Detta innebär 

att andra inom branschen behöver reagera och agera på dessa strategiska initiativ (Schuler & 

Jackson, 1987). 

 

2.3.1 Konsultativt stöd 

Ett sätt för små företag att arbeta med HR-frågor och funktionen över lag är att ta stöd av HR-

konsulter. Shelgren (2004) menar att det finns stor tillgång på HR-konsulter som i många fall 

kan ge organisationen hjälp och stöd i att öka företagets strategifokus i personalfrågor. Det 

som Shelgren (2004) menar är centralt för företag är att välja ett partnerföretag som kommer 

vara med och arbeta med företaget långsiktigt. Liknande resonemang förs även av Caruth, 

Haden & Caruth (2013) där fördelarna med konsultstöd för små företag beskrivs, men även 

lyfter fram vikten av att etablera långsiktiga relationer med konsultföretaget och den enskilda 

konsulten. Genom en långsiktig relation med konsultbolaget kan konsulten antas få en ökad 

organisationskännedom och på så vis ta fram HR-lösningar anpassade efter given 

organisation. Specifikt rekryteringskonsulter ses utifrån Ahrnborg Swenson (1997) som ett 

dyrt tillvägagångssätt i en rekryteringsprocess där en majoritet av arbetet med rekrytering 



 21 

läggs på extern part. En rekryteringskonsult beskrivs också som en bra investering i de fall då 

det råder tidsbrist eller i de fall när företaget behöver personal med kompetens som inte finns 

internt i företaget (Ahrnborg Swenson, 1997). 

 

2.4 Rekrytering 

Initialt påbörjas rekryteringsprocessen med insikten att personalstyrkan behöver utökas. Vid 

sådan insikt bör företaget säkerställa att nyrekrytering faktiskt är den optimala lösningen för 

organisationen (Capotondi, 2003). Kanske kan många problem lösas genom effektiv 

omorganisering eller outsourcing. Oavsett valet att nyrekrytera eller omorganisera bygger det 

ofta på en eller ett fåtal faktorer. Företaget kan vara i ett skede av expansion, personal väljer 

att lämna organisationen alternativt blir uppsagda, eller ett kommande generationsskifte som 

företaget står inför (Capotondi, 2003). När arbetskraft i form av personal lämnar en 

organisation är det ett bra tillfälle att utvärdera och analysera organisationen och dess behov. 

Inte allt för sällan påbörjas rekryteringsprocessen till följd av den utvärderingen och analysen 

(Capotondi, 2003).  

 

Utifrån Capotondi (2003), Lindelöw Danielsson (2006) och Ahrnborg Swenson (1997) kan 

det utläsas ett antal gemensamma steg som rekryteringsprocessen innefattar. Författarna 

benämner dessa på olika sätt och i varierande utsträckning. Vid sammanställning av dessa 

resonemang kan en bild skapas kring en generell sekventiell modell för rekryteringsprocessen. 

Fyra övergripande steg identifieras som var och ett innefattar ett antal delmoment. Dessa fyra 

steg är (1) arbetsanalys och arbetsbeskrivning, (2) kommunicering av behovet, (3) 

urvalsprocessen och (4) introduktion. Figur 5 ovan är en tolkning och sammansättning av 

dessa utlästa resonemang från Capotondi (2003), Lindelöw Danielsson (2006) och Ahrnborg 

Swenson (1997). I små företag är det däremot inte ovanligt att dessa rekryteringsprocesser är 

informella (Greer, Carr & Hipp, 2015). 
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Figur 5: Modell över rekryteringsprocessen som sammanställts utifrån Lindelöw Danielsson (2006), 
Capotondi (2003) och Ahrnborg Swenson (1997). 

 

Löpande i rekryteringsprocessen sker gallring och urval av sökande. Detta görs likt någonting 

som i arbetet benämns passivt och aktivt urval. När rekryteraren gör val gällande exempelvis 

kompetenskrav, befattningsbeskrivning och annonsering kan dessa kallas passiva urval. 

Företagen kan vinkla tjänsten och dess beskrivning för att få en viss typ av människor att 

söka. Exempelvis större chans att många unga söker om annonserna finns på nätet jämfört 

mot en traditionell annonsering. Anledningen till att detta benämns som passiva urval är att 

rekryteraren inte göra ett aktivt val att välja bort vissa personer, utan gör passiva val för att 

rikta sig mot en målgrupp. Till följd av detta blir det då kanske uppenbart vad de aktiva valen 

är. Efter att ansökningar tagits emot görs aktiva val att välja bort vissa sökande beroende på 

dess ansökan, intervju, referenser osv. Gallring och urval sker löpande under hela processen 

allt eftersom en utökad uppfattning om de sökande fås (Lindelöw Danielsson, 2006). 

 

2.4.1 Steg 1 – Arbetsanalys och Arbetsbeskrivning 

Ahrnborg Swenson (1997) menar att rekryteringsprocessen börjar hos rekryteraren och dess 

förkunskaper. För möjligheten att kunna tillföra rätt medarbetare till organisationen är det av 

vikt att rekryteraren har lämplig utbildning och erfarenhet, samt god förmåga att bedöma 

människor. Vidare har vissa personer något som nästintill liknar en naturbegåvning för att 

hitta och anställa medarbetare. Dessa naturbegåvade personer har sensivitet, intuition men 
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också en auktoritet som används på rätt sätt (Ahrnborg Swenson, 1997). Någonting som kan 

upplevas uppenbart, men som bör påpekas, är vikten av att ha en tydlig bild av vem som 

sökes - annars finns inte medvetenheten när den rätte väl stöts på.  

 

Enligt Capotondi (2003) krävs en analys för att förstå organisationens behov. Dels framtiden 

ser ut och vart organisationen är på väg. Beroende på detta kan då organisationens 

rekryteringsbehov förstås. På detta följer en uppfattning för tomrummet som önskas fyllas och 

såldes kan då en arbetsanalys göras. Rekryteraren kan då på en mer konkret nivå förstå vilka 

arbetsuppgifter en nyanställd skulle utföra. En ny person behöver nödvändigtvis inte ersätta 

exakta uppgifter som företrädaren haft (Capotondi, 2003).  

 

Arbetsbeskrivningen följer på uppfattningen av vad som önskas (Lindelöw Danielsson, 2006). 

Det gäller att vara strukturerad samt ha en tydlighet i vad som vill förmedlas. Att använda 

begrepp och ord för att förklara personligheter görs bäst när distinktion har gjorts gällande 

vad orden innebär för rekryteraren (Lindelöw Danielsson, 2006). Exempelvis räcker det inte 

med att använda ordet ’flexibel’ då det kan betyda många olika saker. Istället är det viktigt att 

förklara begreppet exempelvis som ”anpassningsförmåga vid förändrade omständigheter” 

eller ”en person som snabbt kan ändra sitt tillvägagångssätt”. Detta är en del av en utförlig 

och tydlig arbets-, eller befattningsbeskrivning, någonting som är viktigt för båda 

arbetsgivaren och arbetstagaren (Lindelöw Danielsson, 2006).  
 

2.4.2 Steg 2 – Kommunicera beslutet 

Att kommunicera ett behov handlar om att formulera en annons i vilken det tydligt framgår 

vad som eftersöks (Lindelöw Danielsson, 2006). Annonsformuleringen bör till majoritet 

utformas utefter befattningsbeskrivningen och kravprofilen. Det finns en mängd olika 

sökvägar att ta hänsyn till när behovet sedan kommuniceras gällande att nyanställa. Dessa är 

bland annat annonsering på olika plattformar, kontaktnät, konsultföretag, återanställning samt 

universitet och högskolor. Vilken väg, eller vilken kombination av vägar, beror på tjänstens 

karaktär och rekryterarens preferenser (Ahrnborg Swenson, 1997). Exempelvis kanske det är 

bättre användning av resurser att anlita en konsult för tillsättningen av en chefstjänst, till 

skillnad från att tillsätta en tjänst med lägre krav som kan göras genom en annonsering på 

internet (Ahrnborg Swenson, 1997).   

 



 24 

Det är viktigt att inte behöva gå omvägar för att kunna hitta personen som eftersöks 

(Capotondi, 2003). Av den anledningen bör rekryterare noga överväga och förstå valet av 

sökväg då det initialt påverkar vilka personer som kommer att söka tjänsten. Detta är vad som 

tidigare benämndes som passivt urval. Det sker ytterligare ett urval eller en gallring när du 

väljer en sökväg för att medvetet utesluta en viss typ av sökande (Capotondi, 2003).  

 

2.4.3 Steg 3 – Genomförande och urval 

Alla ansökningar måste tas emot och hanteras (Lindelöw Danielsson, 2006). Dels bör den 

sökande få bekräftelse på att ansökningen mottagits, men också bli underrättad om ansökan 

inte går vidare i processen efter initial gallring. Ansökningarna bör läsas med kravprofilen och 

önskade kompetenser i åtanke för att kunna avgöra ansökningens relevans (Lindelöw 

Danielsson, 2006). I de fall då företaget anlitat exempelvis en rekryteringsfirma kommer detta 

anlitade företag kunna göra grovgallringarna för att plocka ut de bästa sökande. Förr eller 

senare kommer arbetsgivaren dock behöva utvärdera och träffa de sökande.  

 

Efter urvalet baserat på CV:t vill företagen skapa sig en större kunskap om personen 

(Capotondi, 2003). Detta görs oftast genom arbetsintervju. Innan företag möter en möjlig 

kandidat vid intervju kan det ses vara av vikt att ha tänkt igenom ett antal faktorer. En av de 

viktigaste aspekterna är att inte låta ett första intryck styra och således försöka jaga 

bekräftelse på just detta första intryck (Capotondi, 2003). Huvudfrågan att besvara bör vara 

om personen ifråga kan genomföra arbetsuppgifterna och allt utöver det är bara tillägg. För att 

kunna genomföra intervjun med den inställningen är det bra att vara förberedd (Capotondi, 

2003). Innan arbetsintervjun är det också viktigt att företaget har identifierat en mängd 

faktorer som ska stämma överens för både den som rekryterar och den som söker jobbet 

(Capotondi, 2003). Detta kan vara tillexempel värderingar, arbetstid, rapportering, stämningen 

på företaget och företagskultur.   

 
Själva arbetsintervjun kan vara lite svårbalanserad i och med att intervjun ska fungera som en 

plattform både för att skapa en bild av kandidaten men också att förmedla och sälja in 

organisationen (Lindelöw Danielsson, 2006). Det finns en poäng i att vara tydlig och öppen 

med tidfördelningen under intervjun, alltså hur intervjun tidsmässigt kommer struktureras upp 

(Lindelöw Danielsson, 2006). Av den anledningen är det också viktigt att i förväg ha tänkt 

igenom och ha en tydlig plan för hur intervjun ska se ut, det blir lättare för alla parter om det 
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inte finns några osäkerheter i intervjuns upplägg (Lindelöw Danielsson, 2006). Ofta finns det 

ingen vikt i att gå igenom kandidatens kompetensprofil under intervjun. Detta kan ta upp 

onödig tid om rekryteraren ska göra detta med alla kandidater. Vanligt är därför att den 

sökande kallas till en andra intervju för att mer specifikt rikta in sig på kompetens och 

kompetensbaserade erfarenheter (Capotondi, 2003). Mellan den första och andra intervjun 

görs ett urval, dels baserat på kandidaternas egenuttryckta intresse för tjänsten men också 

baserat på deras matchning med tidigare ställda krav (Capotondi, 2003). 

 

Rekryteraren kan vidare uppleva det lämpligt att ge kandidaterna hemuppgifter eller andra 

tester för att förstå kandidatens arbetssätt och arbetsprocess. Det sista steget innan det 

slutgiltiga urvalet är att ta referenser från tidigare arbetsgivare. Vid det här stadiet har du en 

egen uppfattning av personen och har deras syn av sig själva, då är det viktigt att få en 

utomståendes bild av personen samt räta ut eventuella frågetecken (Ahrnborg Swenson, 

1997). Det är viktigt att få en bild av den du pratar med för att förstå vad denne har för 

perspektiv på kandidaten (Capotondi, 2003). Efter referenstagning bör tillräcklig information 

och uppfattning besittas för att kunna göra ett slutgiltigt urval. Detta urval bör följa tidigare 

processer på så sätt att urvalet förhåller sig till kravspecifikationen och ser till vilken kandidat 

som lever bäst upp till förväntningarna (Lindelöw Danielsson, 2006). 

2.4.4 Steg 4 – Introduktion på arbetsplatsen 

Man kan säga att introduktionen börjar från dagen den sökande upptäcker annonsen och får 

ett första intryck av organisationen. I detta avsnitt menas däremot introduktionen som görs 

under den nyanställdes första arbetsdag. En ordentligt genomtänkt introduktion kan vara 

betydelsefull för både arbetstagare som arbetsgivare (Ahrnborg Swenson, 1997). Denna 

introduktion är till för att orientera personen på den nya arbetsplatsen, skapa trivsel och skapa 

förutsättningar för att denne snabbt ska kunna bli effektiv i arbetsrollen. Den praktiska som 

såväl sociala introduktionen är viktigt för nyanställdas trivsel, kortsiktigt som långsiktigt 

(Lindelöw Danielsson, 2006).  

 

2.5 Teoretiska samband 

Redogörelsen för de olika sambanden mellan de teoretiska områdena kommer fungera som ett 

verktyg för att förstå hur dessa teoretiska aspekter speglas i de empiriska resultaten, någonting 

som sedan kommer förhålla sig till uppsatsens analys. Att dessa teoretiska områden hör ihop 
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är en slutsats dragen utifrån problembakgrunden samt problemdiskussionen, någonting som 

nedan bekräftas genom redogörelse för hur dessa områden teoretiskt hör samman. Den 

teoretiska referensramen sammanställs här som grund för att kunna analysera empirin men 

också för att formulera sig i bemötandet med respondenter. Vidare kommer alla aspekter av 

det empiriska materialet, analysen och den efterföljande diskussionen följa rubrikerna 

rekryteringsprocessen, HR-funktionen och tillväxt (där tillväxtföretag tillhör). 

 

Samband mellan de olika valda teoretiska områdena kan återfinnas med varierande grad av 

styrka.  Ett starkt samband återfinnes mellan rekryteringsprocesserna och HR-arbete. Long et 

al. (2014) beskriver att en av de viktiga aspekterna för en HR-funktion i ett litet företag är att 

arbeta med rekryteringen. HR-funktionen ses alltså innefatta arbetet med rekrytering. I de små 

företagen är rekryteringsprocesserna ofta informella, någonting som Agrawal et al. (2012) 

menar bero på att företagen i perioder av rekrytering inte investerar tillräckligt för att utveckla 

dess rekryteringsprocesser. Eftersom rekryteringsprocesserna är en del av HR-funktionen kan 

således rekryteringens utformnings ses vara ett resultat av hur HR-funktionen är utformad.  

 

Att de små företagen möter unika HR utmaningar är någonting som bekräftats av Long et al. 

(2014), och vidare bekräftas HR-funktionens informalitet i spelutvecklingsföretag av Vanhala 

et al. (2015).  De små företagens tendenser att besitta icke adekvata HR-system ses vara ett 

huvudområde att ta hänsyn till vid rekrytering. Detta är högst relevant och avgörande för 

sambandet mellan HR-arbete och tillväxt då följande koppling kan göras; HR-funktioner bör 

enligt Derous och De Fruyt (2016) och Granberg (2011) arbeta strategiskt med rekrytering, 

och i sin tur kan ett generellt strategiskt arbete ses vara gynnande för företags tillväxt 

(Granberg, 2011). Detta ger en indikation på sambandet mellan HR-funktionen (innefattat 

rekrytering) och företags tillväxt. Att företagen, som kan ses präglas av ekonomisk tillväxt, då 

skulle basera sin rekrytering på informella och icke adekvata HR-system ses vara 

anmärkningsvärt (Agrawal et al., 2012). 

 

Agrawal et al. (2012) tar fasta på det faktum att bristen på respekt för HR-arbete gör arbetet 

mycket mer komplext, då det återfinns att företagsledning är motvillig att professionalisera 

och institutionalisera HR-processer. Vidare betonar Agrawal et al. (2012) att ledare behöver 
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inse att processerna och systemen som tagit företaget dit det är idag inte behöver vara 

adekvata nog att upprätthålla framtida tillväxt. För att ytterligare bekräfta förhållandet mellan 

HR-arbete och tillväxt vänder sig författarna till tillväxtmodellerna vilka valts som relevanta 

för den egna studien. Hur arbetet med personal ser ut är en av faktorerna som kan avgöra i 

vilket tillväxtstadie företaget enligt valda modeller är. Detta ses bland annat i Greiners (1972) 

resonemang kring att organisationsledningen ses ha bristande förmåga att se 

organisationsutvecklingens problem, där en del av HR-funktionens arbete skulle kunna ses 

vara organisationsutveckling.  
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3 Metod 

I kapitlet kommer den övergripande forskningsansatsen beskrivas. Detta görs för att skapa en 

förståelse för författarnas förhållningssätt till studiens upplägg och utformning. Vidare 

presenteras studiens tillvägagångssätt som använts i syfte att besvara studiens frågeställning. 

 

3.1 Forskningsansats 

Denna uppsats tar avstamp i en kvalitativ forskningsmetod, vilket Alvehus (2013) menar är ett 

utgångsläge för att undersöka mening och innebörd av någonting. För att besvara 

frågeställningen har individer med ledande befattning inom spelutvecklingsbranschen 

intervjuats kring deras tankar angående tillväxt, HR, och rekrytering i små 

spelutvecklingsföretag. Det insamlade intervjumaterialet påvisar hur kvalificerade individer 

resonerar kring bransch och företagets situation och ger en indikation kring HR-frågor 

överlag, men framförallt frågor om hur rekrytering hanteras i företagen för att vidare kunna 

dra slutsatser kring tillväxt. Trost (2010) beskriver att en viktig del av den kvalitativa 

forskningsmetoden är analys av relationer mellan de olika områden som diskuteras och 

identifierbara mönster. Denna rapport vill beskriva och förstå företagen inom branschen men 

vill också identifiera mönster och gemensamma drag mellan uppsatsens tre huvudområden; 

rekrytering, HR och tillväxt. I uppsatsens senare delar kommer diskussioner behandla mönster 

och samband. 

 

När fokusering på kvalitativ metod görs förefaller ofta en nedtoning av den kvantitativa 

aspekten (Alvehus, 2013). Ett angreppsätt med kvantitativ metod innebär bland annat ett 

fokus blir att avgöra huruvida fenomen är vanligt förekommande eller ej (Alvehus, 2013). 

Därför är den kvalitativa metoden att föredra i given studie. I fallet av kvantitativ studie skulle 

data ha uppmätts genom granskning av olika variabler och skapa mönster genom att jämföra 

variabler mot teori (Bryman & Bell, 2017). Men genom en kvalitativ metod kan uppsatsen 

istället bidra till en ökad förståelse för den unika bransch som spelutvecklingsbranschen 

utgör. Detta i linje med uppsatsens syfte vilket är att undersöka hur tillväxt, HR och 

rekrytering ser ut inom given bransch. Här ses uppsatsens tre huvudsakliga områden; 

rekrytering, HR och tillväxt som verktyg i att skapa just denna förståelse. 
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Författarna upplever det av vikt att nämna det kringliggande arbete som slutligen inte givits 

utrymme att speglas i uppsatsen, men som präglat författarnas förhållningssätt. Tidigt i arbetet 

undersöktes forskningsmetoder och tankar och teorier kring forskningsparadigm. En första 

definition av paradigm gör Kuhn (1977) genom förklaringen att paradigm är en accepterad 

modell eller ett accepterat mönster som skapats av teoretiska problem. Vetenskapliga 

paradigm binder samman en grupp teoretiker på så sätt att teoretikerna närmar sig teorier 

inom ramarna av samma problematik (Burrell & Morgan, 1979). Det handlar alltså om 

teoretikerns förhållande och förståelse kring antaganden som görs gällande teorier, samt vilka 

förutsättningar som validerar dessa antaganden. I enlighet med Burrell och Morgan (1979) är 

paradigmförståelse ett verktyg för att närma sig teoretiska problem. För att kunna uppfatta och 

förstå olika sätt att se på forskning bör forskaren vara medveten till fullo kring de antaganden 

som präglar dennes perspektiv (Burrell & Morgan, 1979). Att bli varse om de begränsningar 

som definierar forskarens perspektiv är en förutsättning för medvetenhet. Detta ligger till 

grund för diskussion och förståelse för vetenskapliga paradigm. Detta har präglat uppsatsens 

kritiska förhållningssätt och syn på de vägval som gjorts.  

 

3.1.1 Litteratursökning 

Uppsatsen identifierade de tre huvudsakliga områdena av intresse genom förstudien. Här 

inleddes ett arbete med att bygga upp en tillräcklig grund för att kunna dra slutsatser och göra 

jämförelser. I uppsatsens inledande kapitel fanns det relativt tunn litteratur och de verk som 

fanns såg till viss del vara inaktuella med tanke på de många förändringarna som sker i 

branschen. Detta kunde bekräftas genom Zackariasson och Wilson (2010) som menar att som 

forskare inom spelutvecklingsbranschen är det svårt att publicera nya fakta innan densamma 

är inaktuell.  

 

Gällande tillväxt var utgångspunkten länge Greiner (1972) modell och dess väl accepterade 

tankar om tillväxtprocesser. Men med grund i att det som i den egna studien granskades var 

mindre företag lyftes även Churchill och Lewis (1983) tankar om tillväxt och 

tillväxtprocesser. Mellan dessa gjordes jämförelser och i samband granskades. Det var bland 

de artiklar där Greiner (1972) samt Churchill och Lewis (1983) citerats som Vanhala et al. 

(2015) och deras studie påträffades. Genom att arbeta mycket med citeringsfunktioner i 

vetenskapliga databaser kunde det bekräftas att Vanhala et al. (2015) forskning var ny till den 

grad att den utifrån de sökningar som gjorts ännu inte hunnits utvärderas. Vad det gäller HR 
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och rekrytering har litteratursökningen skett på något annorlunda sätt och har till större del 

utgått från böcker och kompletterats med vetenskapliga artiklar. Här har sökningar gjorts 

utifrån nyckelord. Den allmänna litteraturen om HR och rekrytering har kompletterats med 

litteratur som bidrar med delvis småföretagsperspektivet men också den litteratur som 

granskar frågorna i spelutvecklingsbranschen. 

 

Exempel på sökord som använts är: 

HR, recruitment, growth, SME, game development industry, small companies’, growth 

companies och motsvarande sökord på svenska.  

 

3.2 Kvalitativt urval 

Uppsatsens urval har skett både strategiskt och målstyrt för att säkerställa att de 

intervjupersoner som gör empirin har tillräcklig kunskap och branschkännedom för att kunna 

ge relevanta svar på frågor i undersökningen. Den strategiska aspekten av urvalet visar sig 

också i viljan att spegla flera av branschens olika målsättningar och tankesätt genom att 

respondenterna kommer från företag med olika målbilder och viss skillnad i organisatorisk 

utveckling. Generellt kan ett urval ses som homogent eller heterogent (Alvehus, 2013). I 

denna uppsats kan urvalet ses vara heterogent för den specifikt angivna branschen. Detta då 

den i linje med Alvehus (2013) resonemang vill ge en större insikt i de olika dimensionerna 

av branschen. De intervjuade enheterna skiljer sig gällande exempelvis; storlek till viss del, 

geografiskt läge och beroendeförhållanden till externa parter. Homogena urval ökar 

möjligheterna att jämföra medan de heterogena urvalen ger djupare möjligheter för förståelse 

och insikt (Alvehus, 2013). Till viss del kan det även argumenteras för att de är heterogena 

med grund i likheter gällande bransch och att arbetet sker projektbaserat. Urvalet kan även ses 

vara ett icke-sannolikhetsbaserat urval där forskarna i linje med Bryman & Bell’s (2017) syn 

inte väljer undersökningsdeltagare på slumpmässig basis. Genom att göra urvalet på detta 

strategiska vis vill uppsatsen skildra olika delar av spelutvecklingsbranschen. Genom att 

tillämpa ett målstyrt urval menar Bryman & Bell (2017) att resultatet ej kan ses representativt 

för populationen, vilket inte ses som ett hinder då uppsatsen inte syftar till att bidra till 

generaliserbara resultat. 

 

Urvalet anses även vara strategiskt i den bemärkelsen att den initiala kontakten med företag 

har skett baserat på statistik och allmän information om företagen. Detta menar Trost (2010) 



 31 

kan vara ett verktyg för att skapa variation mellan de intervjuade. Urvalet som görs är också 

strategiskt i den bemärkelse att författarna innehar kännedom om den miljön som uppsatsen 

studerar. Vilket även Alvehus (2013) beskriver som en form av strategiskt urval. Ytterligare 

en strategisk aspekt handlar om att valet av intervjuperson görs utifrån deras kännedom om 

organisationen samt deras benägenhet att besvara frågor om HR och rekrytering. Alvehus 

(2013) beskriver vikten av att de individer som intervjuas bör kunna förhålla sig till 

forskningsområdet, någonting som också kan ses vara ett strategiskt urval. 

3.3 Insamling av empiri 

Bryman & Bell (2017) menar att det är flexibilitet som gör intervjuer attraktiva i kvalitativa 

forskarsammanhang. Denna uppsats har utefter det argumentet nyttjat intervjuer som metod 

för insamling av empiriskt material. Alternativet till intervjuer skulle vara deltagande 

observationer. Detta väljs bort på grund av spelutvecklingsföretagens sekretessbelagda 

arbetssätt som inte möjliggör naturlig observation av arbetsprocessen. Intervjuer ger, till 

skillnad från observationer, insyn i intervjupersonens tankesätt istället för insyn i deras 

beteendemönster (Bryman & Bell, 2017). Detta i syfte att bilda uppfattning kring 

spelutvecklingsbranschens små företag och synen på rekrytering, HR och tillväxt.  

 

De intervjuer som genomförts har varit av semistrukturerad karaktär, vilket enligt Alvehus 

(2013) fungerar genom att intervjuaren ställer några få i förväg öppet formulerade frågor med 

ett brett tema som samtalets utgångspunkt.  För dessa frågor redogörs vidare under rubriken 

3.3.2 Intervjuernas utformning. Detta har givit personen som blir intervjuad större möjlighet 

att påverka intervjuinnehållet. Här får intervjuaren (syftar här och vidare till den individ som 

leder intervjun) en mer lyssnande roll där denna istället arbetar med följdfrågor. Bryman & 

Bell (2017) menar att frågeföljden i den semistrukturerade intervjun kan variera, på så vis har 

författarna arbetat flexibelt med både frågeföljd och följdfrågor i intervjusammanhangen. 

Detta tillvägagångssätt har tillämpats i syfte att intervjupersonen ska ha möjlighet att skildra 

aspekter som inte omfattas av de förberedda intervjufrågorna. Således var det relevant att 

begränsa det antal frågor som togs med till intervjutillfället. Alvehus (2013) menar att detta 

kan främja intervjupersonens berättelse. 

 

Intervjuerna har genomförts enskilt med intervjupersonerna då Trost (2010) menar att vid 

intervjuer som sker i grupp, hamnar ofta tystlåtna individer i bakgrunden medan de 

språksamma tar över. En majoritet av de intervjuer som genomförts har skett genom 
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personliga möten. Företag C har på grund av det geografiska avståndet hindrat en personlig 

intervju. Denna intervju har istället genomförts via mailkorrespondens. Detta ses inte som ett 

problem då mailkorrespondensen kunde ske obehindrat och följdfrågor kunde ställas. Att 

arbeta med standardiseringen av samtalet ses också relevant, detta i den bemärkelse som Trost 

(2010) syftar till, det vill säga att se till att en störta möjliga antal aspekter som möjligt är 

detsamma under intervjuerna och att intervjuerna blir genomförda på ett liknande sätt och 

under liknande omständigheter. I de fall som intervjupersonerna mötts personligen har 

intervjuerna utförts i företagens lokaler. Samma intervjuare har hållit i intervjun vid samtliga 

intervjutillfällen, detta för att situationen skall vara densamma för de olika företagen. 

Intervjuerna tog 30-50 minuter. 

 

För att de intervjuer som genomförts skall kunna anses produktiva är det av stor vikt att 

intervjun inte övergår till ett förhörsliknande samtal (Alvehus, 2013). Men rollen som 

intervjuare har inte heller varit att passivt absorbera det som sägs i samtalet, detta utifrån 

Alvehus (2013) diskussion kring detta. För att uppnå produktiva samtal har ett aktivt 

lyssnande tillämpats, vilket också ses som en grundläggande aspekt för att kunna formulera 

relevanta följdfrågor. Det aktiva lyssnandet ses fungera som ett verktyg för att förmedla och 

visa acceptans för intervjupersonens känslor och åsikter. En del av det aktiva lyssnande 

handlar just om att ta in och bekräfta intervjupersonens tankar och känslor och ställa relevanta 

frågor (Nilsson & Waldemarson, 2011). Detta har varit något intervjuaren medvetet arbetat 

med i intervjusammanhangen. 

 

I och med att enbart tre stycken företag valt att delta i studien har kvaliteten i de intervjuer 

som gjorts blivit viktigare. Trost (2010) menar att oavsett form på studien är kvaliteten den 

viktigaste faktorn och därför blir i givet fall få väl genomförda intervjuer mer relevanta än ett 

stort antal intervjuer. Patton (2002) beskriver att inom kvalitativ forskning saknas klara regler 

för hur stort ett urvals storlek ska vara, det handlar snarare om vad det är som ska undersökas, 

studiens syfte samt och vad som är rimligt inom tidsramarna för studien. I de fall då urvalet, 

som i detta fall, är relativt litet är det av stor vikt att se detta i relation till den population som 

studeras, speciellt om uppsatsen syftar till att generalisera resultaten (Patton, 2002). Även om 

detta inte är fallet i given rapport (gällande generalisering) finns det fortfarande en poäng i att 

sätta antal deltagande i relation till populationen för att förstå urvalet i sin kontext av en 

begränsad population. Problematik kring detta lyfts mer utförligt i underrubrik 3.3.1 som 

behandlar begränsningar. Utifrån detta ses det mindre antalet intervjuer som tillräckligt med 
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tanke på den låga responsen. Då en stor andel av företagen inte svarat på de förfrågningar 

kring intervjuer som skickats ut ses det som nödvändigt att analysera varför intresset för 

studien varit lågt, detta görs vidare under metoddiskussion som är kapitel 7.  

 

Intervjuerna som genomförts har ägt rum under april månad. Den person som intervjuats från 

respektive företag har samma befattning, studio manager, sammantaget har tre intervjuer 

genomförts. Intervju med företag A tog 30 minuter, företag B tog 50 minuter och 

mailkorrespondensen med företag C pågick under loppet av 12 arbetsdagar. 

3.3.1 Begränsningar 

Under uppsatsens genomförande upplevdes en av de största begränsningarna vara att det 

enbart är några enstaka företag som ger ut telefonnummer där de kan kontaktas. Majoriteten 

av företagen sköter kommunikation med externa parter via mail och sociala medier. På så vis 

har det funnits en naturlig barriär mellan författarna och företagen. Detta har gjort att många 

företag har varit svåråtkomliga och inte gett några konkreta svar vid anstiftan av kontakt.  

 

Utöver det har många av dessa företag en hög nivå av sekretess vilket har gjort att det har 

ansetts svårt att möta företagsrepresentanter på plats i deras kontor. Detta då företagen vill 

värna om sin produkt och försäkrar sig om att det inte läcker information om kommande spel. 

Detta kan ses som att det skapas en slags hemlighetskultur där det upplevs något oklart kring 

vad chefer får och inte får säga.  

 

Uppsatsens största begränsning har varit att hitta företag som vill delta i studien. Detta 

bortsett från förstudien där två företag kontaktades varav en av dessa visade intresse för att 

delta. I den huvudsakliga studien kontaktades 41 företag av de totalt 50 stycken företagen som 

utgör populationen av verksamma små spelutvecklingsföretag i Sverige, detta enligt Kroon, J 

(personlig kommunikation, 2 februari 2018) analytiker för Dataspelsbranschen. Av de totalt 

41 företagen återkopplade sex företag, varav tre företag valde att delta. De anledningar som 

företagen har angivit för att ej delta har däremot inte handlat om ett ointresse utan snarare att 

tiden saknats alternativt att de inte längre faller inom ramen för små företag. En påminnelse 

skickades ut till de företag som inte svarade på den första förfrågan om intervju. 
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3.3.2 Intervjuernas utformning 

De intervjuer som genomförts har haft utgångspunkt i några få förutbestämda frågor, dessa 

återfinns i bilaga 3. Att arbeta utifrån dessa har främjat arbetet med följdfrågor som är 

anpassade till det som intervjupersonerna har valt att lyfta. Intervjun kategoriseras på liknande 

sätt som teorin och behandlar i huvudsak följande områden: 

• Inledande frågor 

• Respondentens bakgrund 

• Tillväxt 

• HR-funktionen 

• Rekrytering 

 

De inledande frågorna behandlar i huvudsak de formella aspekterna av intervjun, som frågor 

om inspelning av intervju och erbjudande av anonymitet. Den inledande delen av samtalet var 

utformat för att väcka intresse för studieområdet och skapa förståelse för hur intervjun bidrar 

till studien (Trost, 2010). Efter detta får respondenten ge en sammanfattande beskrivning av 

företaget och deras egen roll. Frågorna kring tillväxt syftar till att förstå hur de olika företagen 

förhåller sig till de olika modellerna i den teoretiska referensramen. Detta genom att diskutera 

vilka utmaningar som organisationen mött hittills i sin utveckling och förväntas möta i 

framtiden, detta i jämförelse mot resterande bransch. Övriga frågor som knyter an till 

tillväxtområdet syftar till att ge en indikation kring respektive företags ambitioner att växa. De 

fåtal frågor som behandlar HR-funktionen syftar till att utreda hur de olika företagen arbetar 

med HR, detta för att avgöra om och i sådana fall hur denna funktion strukturerats. Frågorna 

om rekrytering handlar just om att förstå de olika företagens rekryteringsprocesser utifrån den 

sammanställning av modeller som gjorts i den teoretiska referensramen.  

 

3.3.3 Analys av insamlat material 

Intervjuer som genomförts har spelats in i syfte att i efterhand kunna redogöra, analysera och 

citera intervjupersoner på ett korrekt sätt, något intervjupersonerna har gett sitt samtycke till. 

Detta görs även i syfte att kunna återgå till intervjuer och klargöra vad som faktiskt sagts.  

 

Materialet har bearbetats direkt efter respektive intervjutillfälle för att samtliga intryck och 

uppfattningar av exempelvis intervjupersonens kroppsspråk återges på ett korrekt sätt. På 
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samma sätt som kvantitativ data analyseras görs motsvarande för kvalitativt material, detta 

genom att läsa, tolka intryck och tänka kring vad intervjupersonen sagt (Trost, 2010). Ett 

andra steg i bearbetningen av materialet var att jämföra de svar och intryck som intervjun 

fångat upp mot de teoretiska modellerna utifrån givet analysverktyg. I detta fall de teoretiska 

aspekterna av teorierna om tillväxt, HR-funktionen och framförallt rekrytering. Detta görs 

genom att tolka och analysera materialet i syfte att jämföra den teoretiska sammanställningen, 

med det datamaterial som samlats (Trost, 2010). I uppsatsens analys kan läsaren följa den 

process där tankegångar och argument leder fram till slutsatser kring hur empirin ser ut 

(Alvehus, 2013). Det blir alltså i analysavsnittet läsaren får en bild av hur den teoretiska 

referensramen möter empirin. 

 

Förstudien har tolkats utifrån de anteckningar som togs vid den telefonintervju som ägde rum 

i tolfte mars, de anteckningar som tog diskuterades och sammanfattades direkt efter intervjun 

av författarna. Med grund i att denna intervju sker via telefon begränsas möjligheterna för 

analys av kroppsspråk och intryck. Det har även setts som viktigt att hålla resultat från 

förstudien separata från studiens huvudsakliga resultat. Detta görs med grund i att det företag 

som intervjuas i förstudien inte faller inom den ram som begränsar urvalet av företag. Detta 

företag har en större mängd anställda och kan därav förväntas möta en annan typ av 

utmaningar.  

 

3.4 Trovärdighet 

Kvalitativa studier inbegriper enligt Bryman & Bell (2017) fyra delaspekter för att uppnå 

trovärdighet. Dessa är som följer; tillförlitlighet, överförbarhet pålitlighet samt bekräftelse. 

Den kvalitativa studien ses mer ha djup än bredd och de resultat som studien ger har fokus på 

de unika aspekter som är aktuella i valet av bransch. Att genomföra en kvalitativ studie har 

även fördelar i att den kan bidra till ökad förståelse för ett givet problem. En av nackdelarna 

ligger i att denna förståelse alltså baseras på forskarens/forskarnas uppfattning av 

studieobjektets tolkning av problemet (Bryman & Bell, 2017).  

 

För att skapa tillförlitlighet föreslår Bryman & Bell (2017) arbete med respondentvalidering 

som ett sätt att uppnå detta, vilket innebär att uppsamlat material skickas för bekräftelse till 

respondenten. Men kopplat till respondentvalidering lyfter Bryman & Bell (2017) kritik som 

handlar om att detta ger respondenten möjligheten att censurera och således ges respondenten 
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möjlighet att påverka resultatets innehåll i efterhand. Av just denna anledning gjordes valet att 

inte tillämpa respondentvalidering, men också med grund i att respondentvalideringen skulle 

kräva ytterligare tid. Den tid som företagen enligt författarnas tolkning inte sågs inneha. 

Andra sätt att säkerställa tillförlitligheten handlar om att säkerställa utförandet genom att se 

till att de följer de regelverk som finns. 

 

Gällande överförbarhet är det av vikt att beskriva den kontextuella bakgrund som ligger till 

grund för ett område (Bryman & Bell, 2017). Uppsatsen ger beskrivningar av både fallföretag 

och intervjupersoner i den utsträckning som detta är möjligt med hänsyn till anonymitet. Detta 

görs i syfte att framtida forskare ska kunna ta till sig och avgöra om implementering av 

forskningen är lämplig. Dessa beskrivningar av kontextuella bakgrunder kan innefatta 

faktorer som kultur samt företagsstorlek och Trost (2010) menar att dessa faktorer kan var av 

vikt för varaktigt arbete. Detta då de ger framtida forskare möjlighet att förstå den kontext där 

forskningen utförts. Vilket är mindre viktigt i kvalitativa undersökningar jämfört med 

kvantitativa (Trost 2010).  Överförbarheten bör granskas utifrån ett kontextuellt synsätt där 

förutsättningar och kontext för både denna studie och dit informationen skall överföras till 

finns i åtanke. 

 

Pålitlighet handlar enligt Bryman & Bell (2017) om att skapa en tydlig redogörelse för 

uppsatsens grund, detta ses som ett krävande arbete men som bidrar till en ökad grad av 

trovärdighet, framförallt i kvalitativa studier. Genom tydliga redogörelser för både 

intervjuinnehåll och detaljerade beskrivningar vill uppsatsen öka pålitlighet och styrka att de 

slutsatser som dras är berättigade.  

 

Konfirmering eller bekräftelse handlar enligt Bryman & Bell (2017) om att de resultat som 

redogörs är opåverkat av författarnas personliga synsätt, ett till fullo objektivt synsätt som ses 

som ett orimligt mål. Genom att arbeta med utomstående personer som hjälp i 

korrekturläsning, kan materialet bekräftas till viss del. Författarna till denna uppsats är väl 

medvetna om att det är lämpligt att lämna personliga åsikter utanför uppsatsen.  

3.5 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om att kunna se generellt på ett fenomen (Alvehus, 2013) något 

som är svårt att uppnå med småskalig forskning, då resultaten av dessa sällan bidrar till 

generella insikter (Denscombe, 2009). Alvehus (2013) menar att det finns vikt i att skilja på 
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den teoretiska och empiriska generaliseringen; den empiriska syftar till begränsningen i antal 

studerande instanser medan den teoretiska syftar till att visa på hur framarbetad modell kan 

tillämpas. Uppsatsen vill snarare skapa förståelse för de små företagen inom 

spelutvecklarbranschen snarare än att studiens resultat anses generaliserbara, detta i den 

bemärkelsen att resultatet inte skulle kunna implementerats överlag i branschen eller utanför 

Sverige. Således kan uppsatsens generaliserbarhet vara låg. Denscombe (2009) menar att i 

småskaliga forskningsprojekt, som i given uppsats, bör resultaten inte generaliseras utanför 

ramarna för där studien utförts, det vill säga hos de små spelutvecklingsföretagen i Sverige. 

Överlag syftar inte uppsatsen till att uppnå generaliserbara resultat rent statistiskt. Däremot 

finns det viss överförbarhet inom spelutvecklingsbranschen. 

 

3.6 Etiska aspekter 

Att arbeta utifrån ett etiskt korrekt tillvägagångssätt ses som centralt för att följa de riktlinjer 

som finns för forskning (Denscombe, 2009). Dessa principer menar Denscombe (2009) har 

sin grund i att arbeta med respekt för att respondentens värdighet skall förbli intakt, undvika 

att någon tar skada av medverkan samt bibehåller respekt mot integritet. Sammantaget bildar 

dessa ett centralt ramverk för forskare att förhålla sig till. Utöver detta regleras etiska aspekter 

även av lagstiftning, exempelvis gällande datalagring i datalagstiftningen. Att skydda 

deltagarna och deras intressen handlar om att förutspå eventuella risker i deras deltagande i 

studien, detta för att säkerställa att någon av respondenterna i studien inte blir lidande. Den 

som intervjuas ges även rätt till den egna integriteten, inte bara vid datainsamling utan också i 

en första kontakt med personen samt i förvaring av materialet (Trost, 2010). Denscombe 

(2009) fastslår att människor inte ska lida av sitt deltagande i forskning. Med medvetenhet om 

dessa faktorer, har intervjuer, ljudupptagningar och övrigt material förvarats enbart lokalt på 

de enheter där de bearbetats. Detta för att skydda de företag som har önskat att förbli anonyma 

men också garantera att dessa ljudupptagningar enbart når författarna och har förstörts efter 

uppsatsens genomförande. 

 

Ett annat sätt att arbeta med de etiska aspekterna handlar om att behandla det insamlade 

materialet på ett korrekt sätt. Det är av stor vikt att det empiriska materialet bearbetas genom 

ett opartiskt analysverktyg (Denscombe, 2009). Som en sista men avgörande aspekt lyfts 

respondentens samtycke till forskningen, deltagande ska i varje fall ske på frivillig basis 

(Denscombe, 2009). Frågan om samtycket har varit en del av den inledande delen av varje 
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intervju, självklart efter redogörelser om att tystnadsplikt gäller, att samtliga frågor ej behöver 

besvaras samt att intervjun kan avbrytas om respondenten önskar (Trost, 2010).  

 

I denna uppsats har det etiska arbetet till stor del handlat om att upprätthålla löften om 

anonymitet, alla företag som deltagit i studien har inte önskat anonymitet men samtliga har 

hållits anonyma då populationen är begränsad till den grad att det annars finns risker att läsare 

av uppsatsen genom uteslutning kan identifiera anonyma företag. 
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4 Empiri 

I detta kapitel redogörs för det empiriska materialet. De individer som blivit intervjuade 

kommer hållas anonyma och benämns därför i löpande bokstavsordning. Varje företag 

kommer att presenteras separat för att åtskilja svaren. Avslutande görs en sammanfattning av 

det empiriska materialet med ett fokus på det som är viktigt för analysen.  

 

4.1 Företag A 

Företag A är en småstadsstudio med ca 20 stycken anställda. Med hjälp av andra filialer inom 

ramen för företaget publicerar bolaget sina egna spel. Personen som intervjuas har titel studio 

manager men är också en av flera grundare. Studio manager A började sin karriär inom 

företaget som programmerare och har fortsatt till producent och nu studio manager. Dennes 

arbetsuppgifter innefattar ansvar för ekonomi, personal och att överlag sköta produktionen.  

 

Tillväxt 

Att spelbranschen växer är något som intervjupersonen bekräftar. Studio manager A beskriver 

också hur företaget valt att hålla en viss distans till den tillväxten. Författarnas uppfattning är 

att studio manager A här syftar på tillväxt rent personalmässigt, utifrån att tillväxt kan 

konstateras på andra fronter hos företaget. Studio manager A menar att de som studio 

egentligen inte vill utöka antalet personer i företaget, utan att de istället söker nya sätt att 

växa. Detta exempelvis genom att starta andra autonoma enheter i andra städer och göra 

uppköp samt investera i andra studios. En av dessa autonoma enheter är en 

publiceringsstudio, detta gör att företaget kan publicera sina egna spel. Intervjupersonen 

beskriver hur de historiskt haft svårt att hitta personal och att detta är en av svårigheterna i att 

vara en småstadsstudio. Personen menar också att detta är en utmaning för framtiden.  

 

Utöver denna utmaning menar intervjupersonen att det också ligger en utmaning i att få in fler 

antal unga kvinnor i branschen. De som jobbar inom branschen beskrivs av studio manager A 

som en homogen grupp bestående av framförallt unga män. Detta är en fråga som i branschen 

är högaktuell, men som behöver fortsatt arbete. Företaget i fråga har tagit initiativ för att 

gynna arbetet med frågor kring jämställdhet. 
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En annan utmaning som respondenten lyfter för branschen överlag handlar om att många 

jobbar alldeles för mycket, inte bara i Sverige. Det är inte ovanligt med skräckhistorier om 

folk som har hur mycket crunch time (intjänad övertid som aldrig går att ta ut i tid på grund 

av den höga arbetsbelastningen) som helst. Detta ser studio manager A som en utmaning för 

företagen inom branschen att arbeta med.  

 

HR-funktionen 

Studio manager A menar att de inte direkt har någon HR-enhet. Studio manager A sköter 

dessa frågor själv som det är nu. De övriga filialerna för ramen av företag A fungerar som 

autonoma enheter och sköter således dessa frågor på egen hand. Det är studio manager A som 

genomför rekryteringar och det har alltid varit studio manager A som genomfört detta rent 

historiskt. Personen menar att även om ett medvetet val görs att inte växa finns det en naturlig 

omsättning av personal. Konsulter är inget som valts att nyttja ännu. Tanken har funnits men 

det är hittills tydligt att det funnits kapacitet att hantera personalfrågor och rekrytering själva. 

Personen lyfter att det varit på tal om att ha en HR-funktion, men att de inte kunnat motivera 

behovet rent ekonomiskt. I de fall där ett behov av en HR-person uppmärksammats är då det 

uppkommit konflikter. 

 

Rekryteringsprocess 

Behovet av nyrekrytering identifieras genom att de hos företag A verkligen känner sig 

underbemannade och behöver en extra person. Ofta ligger företaget på gränsen till för få 

anställda. I vissa fall har de haft praktikanter som fungerat bra hos företaget och i de fallen har 

dessa anställts. Inför en rekrytering identifieras vad som rent praktiskt krävs av personen, de 

egenskaper de har men också med hänsyn till personers olika potential. Också att personens 

personlighet fungerar i teamet. Det finns även en tanke på att främja jämställdhet, vilket i 

många fall beskrivs som svårt. I nuläget är företaget på jakt efter seniora medarbetare och där 

är en mer begränsad tillgång än på junior kompetens. I många fall kan de också se att personer 

med mer praktiska lagda utbildningar, enligt studio manager A, är bättre spelutvecklare. En 

av flera sådana praktiskt lagda utbildningar finns i Holland, därifrån har det både anställts 

men också tagits emot praktikanter.  

 

Annonsering av lediga tjänster hos företag A sker delvis via företagets hemsida men också via 

nätverk och sociala medier. Framförallt via Facebookgruppen Spelutvecklarambulansen, där 

spelutvecklare och företag kan hitta varandra. Utifrån att företag A är relativt kända inom 
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branschen räcker det ofta för dem att annonsera på sin hemsida. Gällande vissa 

grafikertjänster har de också testat att annonsera via webbplatsforum för grafiker, men 

upplevde då att det inkom ett överflöd av ansökningar. Spelutvecklingsbranschen överlag, 

menar studio manager A, fungerar på så sätt att en stor del av rekryteringar sker genom att 

nyttja det egna nätverket.  

 

I intervjusammanhang är det framförallt studio manager A som genomför intervjuerna. I de 

sammanhang när det handlar om grafikertjänster finns också en grafiker med som stöd i 

intervjun. För att förbereda sig för en intervju går de genom frågor de vill ställa. I vissa fall 

när de är osäkra på personens kompetens, förbereder de i vissa fall material och ber personen 

förklara det, exempelvis kan detta handla om kod vid rekryteringen av programmerare. Studio 

manager A menar att det ger en ganska tydlig indikation kring om deras kompetens är 

tillräcklig för tjänsten. Intervjun beskrivs vara det viktigaste verktyget i att skapa en 

uppfattning kring en person. I vissa fall arbetar de med referenstagning, detta handlar 

framförallt om de fall då det finns en osäkerhet kring personerna som intervjuats.  

 

Vid introduktion av personen menar studio manager A att det viktigaste är att erbjuda 

personen hjälp och stöd. Oavsett hur rutinerade personerna är behöver introduktionen få ta tid 

och det finns ett behov av att som studio manager avsätta tid åt den nyrekryterade. 
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4.2 Företag B 

Med en bakgrund som spelutvecklare och en utbildning inom spelutveckling i ryggen berättar 

representant för företag B om sin roll som studio manager. Företag B har en historia som 

sträcker sig tio år bakåt i tiden och som involverar ett antal sammanslagningar med andra 

spelbolag men också steget att komma att tillhöra ett större internationellt bolag, vilket ofta 

kan vara en framgångsfaktor inom spelbranschen. Företag B är ett företag med runt 20 

anställda som geografiskt återfinns i en svensk medelstor stad.  

 

Tillväxt 

Historiskt sett har företaget både krympt och vuxit i perioder beroende på projekt och 

personalbehov. Företaget har således inte följt den generella branschtrenden att stadigt växa 

storleksmässigt. Studio manager B gör det dock tydligt att tillväxt innefattar fler aspekter än 

bara utökning av arbetskraft och är av uppfattningen att tecken på tillväxt beror på vilka typer 

av projekt som företag klarar av att ta sig an. Med det sagt önskar studio manager B utöka 

personalstyrkan med ytterligare arbetskraft för att klara av att just hantera projekt av större 

skala.  

 

Den allra största frågan för ett företags överlevnad menar studio manager B initialt är den 

finansiella aspekten. Med humoristisk ton uttrycker studio manager B att ”alla vill ju ha lön!”. 

Vidare redogörs för spelbranschens utmaning om den långa tidslinjen och den förhållandevis 

långa perioden som passerar från utvecklingsstart till faktisk inkomst. Dessa ekonomiska 

motstånd har på företag B lösts genom konsultverksamhet vilket konkret har inneburit 

uthyrning av personal som i perioder inte behövts för företagets pågående projekt.  

 

Utöver detta upplevs också personalfrågan vara ett stort problem, inte bara för företag B men 

för branschen i sin helhet. Uttryckligen är den seniora kompetensen någonting som kan liknas 

vid en bristvara. Studio manager B menar att det finns gott om nyutbildade personer och 

mycket junior kompetens som inte alltid lever upp till de krav och behov företaget 

eftersträvar. På grund av företagets geografiska plats skulle istället fokus behöva läggas på 

kompetens som återfinns i storstäder. Det är inte alltid lätt att sälja in en medelstor stad 

jämfört med Stockholm eller Göteborg. Studio manager B upplever att många väljer att titta 

utanför Sveriges gränser för att hitta kompetens som direkt påverkar företagens tillväxt.  
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HR-funktionen 

Likt företag A är det även i företag B studio manager som ansvarar för HR aspekter som 

planering, utveckling och konsultation. De har alltså ingen dedikerad tjänst för HR. De har 

däremot inhyrd kompetens för rent ekonomiska frågor och lösningar. Dialogen med 

personalen faller trots det på studio manager B som genomför utvecklingssamtal. Varje 

individ har olika viljor och mål som dokumenteras och ambitionen är sedan att följa upp 

dessa. Ofta ligger mycket av den individuella utvecklingen i att anställda vill testa någonting 

nytt. I den utsträckning det går är studio manager B villig att möta dessa förfrågningar och 

finansiera utbildning för den som önskar. Studio manager B menar att det inte bara främjar 

individen men också företaget som får tillförsel av kompetens.  

 

Rekryteringsprocess 

På företag B är det studio manager som utför rekryteringarna tillsammans med en så kallad 

lead för den disciplin som rekryteringen riktar sig mot. Detta är en person som har 

huvudansvaret för exempelvis; programmering, grafik osv.  Rekryteringen är således ett 

samarbete av olika aktörer i företaget. Mycket ansvar läggs generellt på den lead som är del i 

rekryteringsprocessen då det ofta handlar om att hitta en person som denne vill arbeta med 

och anser passa bra i företaget. I slutändan är det studio manager B som skriver på papper för 

anställningen. 

 

Företag B genomför en slags löst hållen arbetsanalys när projektets generella upplägg och 

storlek är klart. Det blir relativt uppenbart vilka behov projektet har och vilken kompetens 

som saknas för att uppfylla dessa behov. Således sker rekryteringen som utfall av avsaknad 

kompetens för att uppfylla ett projekts behov. Företag B har egentligen aldrig anställt någon 

av anledningen att det kan vara bra kompetens att ha för framtiden, utan det är princip alltid 

av anledningen att det saknas kompetens för att utföra ett arbete. Denna analys av behovet 

sammanställs sedan i en arbetsbeskrivning. Kraven som hör till tjänsten faller naturligt på 

plats när behovet är kartlagt. Det är sällan en fråga om att utbilda personal för att täcka 

behovet av den enkla anledningen att personalen är fullbokad som det är. Om utbildning har 

vart aktuell är det för att djupdyka inom området som redan är intressant för individen.  

 

Behovet av arbetskraft kommuniceras sedan genom ett antal olika kanaler, men främst förlitar 

sig företag B på sociala medier eller andra internetbaserade plattformar. En viktig 

kommunikationskanal är Facebooksidan Spelutvecklarambulansen. Vanligast är att kontakter 
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utnyttjas som redan anställda på företaget har. Helt enkelt följs uttrycket ”någon som känner 

någon”. Studio manager B uttrycker att de också kommunicerar med andra företag för att ta 

reda på om de har projektanställda som är på väg att avsluta sitt arbete och därmed bli möjliga 

kandidater för rekrytering.  

 

I gallringsprocessen upplever studio manager B att det faller sig relativt naturligt vilka 

individer som går vidare i rekryteringsprocessen. Om kraven utifrån arbetsanalysen är tydligt 

satta blir gallringsprocessen enkel. Vidare upplever studio manager B att det är viktigt att inte 

”bränna några broar” genom att meddela ansökande väldigt tidigt att de inte gått vidare i 

processen. Istället kan det vara viktigt att vara öppen med det faktum att några personer blivit 

kallade till intervju och att fler kan komma att kallas på intervju beroende på utfallet. Innan 

studio manager B möter kandidater för intervju tillkallas ett möte för genomgång av 

förväntningar, möjliga frågor och funderingar samt tillvägagångssätt för att ”sälja in” 

företaget som arbetsplats. På företag B är det sedan studio manager B åter igen tillsammans 

med en lead som genomför själva arbetsintervjun. Den viktigaste aspekten företag B vill se 

under intervjun är den sociala biten. Det innebär i detta fall att kunna prata för sig och sin 

kunskap, men också kunna fungera som en del i teamet. Utöver det är en viktig aspekt att den 

möjliga kandidaten är intresserad av att följa utvecklingen inom spel och spelbranschen.  

 

Vid introduktion jobbar företaget mycket med att etablera den nya medarbetaren i teamet 

fortast möjligt och studio manager B menar att det rent arbetstekniska ofta faller på plats 

oavsett. Att förstå de arbetssätten som tillämpas för att planera och genomföra arbetet är också 

viktigt att den nyanställda förstår för att kunna komma in i arbetsuppgifterna. Företag ger 

också den nyanställda en möjlighet att spela företagets spel för att få en bättre förståelse för 

företag B produkter.  
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4.3 Företag C 

Företag C är en storstadsstudio med ungefär 25 stycken anställda och intervjupersonenen är 

studio manager men också producent för nästkommande projekt hos företaget. Personen har 

arbetat i branschen i tio år, inom företaget i fem år och personen har haft både operativa 

arbetsuppgifter och arbetat praktiskt med utveckling av spel. Idag ingår det i personens 

arbetsuppgifter både att se till att arbetet med den nutida produktionen fortlöper men också att 

ansvar för det operativa arbetsuppgifterna.  

 

Tillväxt 

Studio manager C beskriver hur företaget växer med branschen och att de över en 

fyraårsperiod har ökat sin omsättning med över 600 %. Hur framtiden för företaget ser ut vill 

personen inte spekulera i men hänvisar till publika uttalanden från företagets ledning som 

beskriver hur förberedelse sker genom omstrukturering för framtida tillväxt. Men också att 

fortsätta arbetet med organisationskulturen. Studio manager C beskriver att företag C 

historiskt stått inför utmaningar om att säkra finansiering av projekt. Något som inte lyfts 

fram som ett problem, studio manager C menar att de nutida utmaningarna mer ligger i att få 

tag på kompetent personal. 

 

De framtida utmaningar som studio manager C ser för branschen handlar om att avlasta de 

distributionskanaler för spel som beskrivs vara överbelastade idag. Personen beskriver också 

hur de ser att branschen bör utforska nya teknologier.  

 

HR-funktionen 

Företag C beskriver att det hos dem ligger inom ramen för studio managers arbetsuppgifter att 

arbeta med HR-relaterade uppgifter. En strategi som hos företag C tillämpats i syfte att 

utveckla sina medarbetare är att det kontinuerligt skapas temadagar där de anställda utifrån 

eget intresse får välja ett projekt där de arbetar utöver det vardagliga arbetsuppgifterna men 

också i syfte att lära sig ny teknik. Infrekvent anordnar företaget också mindre så kallade 

game jams där de utvecklar mindre spel under kortare tidsramar som en utmaning för 

gruppen.  
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Rekrytering 

Hos företag C är det studio manager som genomför rekryteringar. Ofta framkommer behovet 

av en nyrekrytering i samband med att företaget tar sig an nya projekt. Alltså återfinnes ofta 

behoven i samband med att viss kompetens saknas. Förberedande arbete inför rekrytering som 

utförs i företag C är inget som de upplever att de direkt arbetar med, utan att det upplevs 

uppenbart för företagen.  

 

Annonsering av tjänster sker via sociala medier och framförallt genom Facebookgruppen 

Spelutvecklarambulansen. Dessa annonseringar är ofta riktade mot senior kompetens, detta då 

junior kompetens sällan rekryteras på sådant sätt. Junior kompetens kommer ofta in i företaget 

genom företagets samarbeten med olika KY-utbildningar. 

 

Intervjuer genomförs av studio manager tillsammans med en person från den disciplinenen 

som det handlar om, ofta lead för disciplinen. Att välja ut vilka som bjuds in till intervju 

avgörs i stort av lead för disciplinen i fråga, men i samråd med studio manager. Intervjun som 

genomförs utgår från en förbestämd mall som studio manager i samråd med lead arbetar 

igenom utefter både CV:n och personliga brev. Intervjun upplevs vara den viktigaste aspekten 

i att bilda uppfattning om en person, förutom om de inte kan bekräfta genom nätverk att 

personen fungera i andra organisationer.  

 

Vid introduktion av nya medarbetare ses den viktigaste aspekten i att introducera dem till 

organisationskulturen hos företag C. Vid introduktion tilldelas de nyrekryterade en mentor 

som stöd under den första tiden som ska hjälpa till att introducera personen till arbetsuppgifter 

och kultur.  
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4.4 Sammanställning  

Tabell 2: Sammanställning av respektive företags svar gällande de olika områdena 

som uppsatsen redogör för. 

 Företag A Företag B Företag C 

Företag A 

• Etablerad produkt och marknad 
• Investerar i andra verksamheter 
• Liten ambition att växa rent 

personalmässigt 
• Självpublicerar 

• Fokus på de operativa 
delarna av HR 

• Dedikerad HR-tjänst ses ej 
ekonomiskt försvarbart 

• Anser sig kunna bedriva 
rekryterings-arbetet utan 
konsultstöd 

• Informell process och då behov 
upplevs 

• Annonsering via sociala 
medier/hemsida 

• Intervju ibland med lead för 
disciplinen  

• Introduktion - viktigt som 
studiomanager att avsätta tid 

Företag B 

• Etablerad produkt och marknad 
• Beroenderelation till extern part 
• Ambitioner för fortsatt tillväxt 
• Publicerar genom partners 

• Arbetar med både 
operativa och strategiska 
aspekter av HR 

• Ingen dedikerad tjänst för 
HR-arbete 

• Ser rekryterings-konsulter 
som dyrt 

• Informellt utförd arbetsanalys eller vid 
upplevt behov 

• Nätverksrekrytering alternativt 
annonsering via sociala medier 

• Intervjuer tillsammans med lead för 
disciplinen 

• Introduktion - socialt fokus samt 
produktförståelse 

Företag C 

• Etablerad produkt och marknad 
• Ambition för fortsatt tillväxt 
• Publicerar genom partners 

• Arbetar med både 
operativa och strategiska 
aspekter av HR 

• Ingen dedikerad tjänst för 
HR-arbete 

• Behov upplevs eller uppkommer vid 
projektplanering 

• Annonsering via sociala medier 
• Intervjuer följer mall, genomförs ofta 

tillsammans med lead för disciplinen 
• Introduktion genom mentorstöd, 

Fokus på att komma in i 
företagskulturen. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras empirin utifrån de tre genomlöpande områdena. Kapitlet inleds med 

en analys kring rekrytering och följs sedan av en analys kring HR-funktionen. En lite mer 

genomgående analys görs av tillväxtföretag och teoretiska tillväxtmodeller med ett kapitel 

som syftar att ge förslag till utveckling av tillväxtmodell gjord av Vanhala et al. (2015). 

 

5.1 Rekrytering 

Det framgår tydligt i empirin att den rekrytering som utförs sker på ett relativt informellt 

sätt, vilket bekräftas av Greer et al. (2015). Samt att företagen nyttjar arbetssätt som utifrån 

Baird & Meshoulam (1988) kan ses som reaktivt. Indikationer på detta informella beteende 

löper genom hela rekryteringsprocessen, från upptäckt av personalbehov till introduktion på 

arbetsplatsen. 

5.1.1 Steg 1 

En första jämförelse som kan göras mellan teoretisk bakgrund och empiri är det väldigt tidigt 

i rekryteringsprocessen har en relativt spontan ton. Med detta menas att initiativet för att 

anställa ny personal kommer ifrån ett direkt behov av underbemanning av personal. Det 

handlar inte om att planera verksamheten för att säkra upp framtiden, som Capotondi (2003) 

menar är en viktig aspekt. Detta har sin grund i spelutvecklingsföretagens arbetsflöde som i 

de flesta fall består av arbete i projekt och på så sätt kan det överlag vara svårt att planera 

delar av företagets framtid. Detta tyder på dess överensstämmelse med den reaktiva strategin 

som i detta fall innebär att nyanställning är en reaktion på ett aktuellt behov (Baird & 

Meshoulam, 1988).  

 

På grund av intervjuernas tidsbegränsade natur, och det fokus som vid frågorna legat på 

företaget i sig, har inte något naturligt fokus fallit på huruvida de tre rekryteringsansvariga 

besitter den personlighet som Swenson (1997) menar att en ”naturlig" rekryterare besitter. 

Utifrån empirin kan inga antaganden göras gällande intervjupersonernas intuition, sensitivitet 

och auktoritet (Ahrnborg Swenson, 1997). Däremot bekräftas det tidigt gjorda antagandet att 

de rekryteringsansvariga (Studio managers) i spelutvecklingsföretagen inte besitter ”lämplig" 

utbildning i förhållande till rekrytering, vilket Swenson (1997) menar är avgörande. Det finns 

ingen anledning att ifrågasätta intervjupersonernas kunskap vunnen genom erfarenhet.  
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Generellt genomförs en arbetsanalys på företagen i form av att ett behov i ett projekt 

identifieras och således försöker fylla ett tomrum. Detta följer ett reaktivt förhållningssätt till 

rekryteringsbehovet i företagen, utifrån den betydelse som Baird & Meshoulam (1988) 

beskriver. Av den anledningen beskriver tillfrågade studio managers att arbetsanalysen, 

kompetenskraven och analys av arbetsuppgifter blir både enkel och självklar eftersom 

rekryteringen är en reaktion på ett givet tomrum. Arbetsbeskrivningen blir således en 

beskrivning av detta tomrum. Lite vagt uttryckte företag B och C att arbetsbeskrivningar 

gjorts med fokus på målgrupp och med utfallet i åtanke, men det upplevdes av företagen inte 

spela någon roll för vem som sedan kom att söka tjänsten. 

 

5.1.2 Steg 2 

Att annonser som företagen genererar baseras på befattningsbeskrivning och kravprofil är 

tydligt. Däremot är det då också viktigt att tänka tillbaka på att befattningsbeskrivningen 

kommer ifrån ett reaktivt förhållningssätt till att anställa, och således blir annonsen en 

kedjereaktion på befattningsbeskrivningen. Företagen uttrycker tidigt att dom ej är intresserad 

av junior kompetens och således sällan vänder sig till högskolor och universitet för att nå sin 

målgrupp. I enlighet med Swenson (1997) är rekryterarens preferenser att annonsera lediga 

tjänster på egen hemsida och sociala medier. Främst är Facebooksidan 

spelutvecklarambulansen högrelevant. Det upplevs finnas en dissonans mellan viljan att 

erhålla senior kompetens samtidigt som annonserna enbart publiceras på sociala medier och 

egna hemsidor, tillgängliga för folk att aktivt söka upp. Denna dissonans kommer ifrån 

uppfattningen att främst unga (både i ålder och kompetensnivå) nyttjar sociala medier som 

främsta plattform för arbetssökande.  

 

Generellt kan antaganden göras gällande att annonserna, på grund av valda sökvägar, når en 

bred målgrupp men inte riktar sig specifik till den seniora kompetensen. Här sker alltså tidigt i 

processen en slags passiv gallring i form av att individer inte direkt väljs bort, men valet av 

sökväg möjliggör ett stort antal att ej upptäcka annonsen. Det finns möjligen ett stort antal 

exempelvis duktiga programmerare som aldrig kommer åt annonserna av anledning att 

företagen ej aktivt söker efter dem. Författarna till denna uppsats reserverar sig för att den 

analysen görs med restriktiv kunskap kring var den seniora respektive juniora kompetensen 

återfinnes, samt författarnas begränsade insatthet i demografin för spelutvecklarambulansen 

och liknande sociala plattformar.  
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Företagen påvisar tendenser av proaktiva strategier för HR, någonting som visar en ambition 

att vilja agera proaktivt. Detta är en förutsättning för strategiskt initiativ enligt Baird och 

Meshoulam (1988). Detta påvisar exempelvis företag C i sin vilja att planera anställningar till 

större utsträckning. Om detta istället ses utifrån ett annat perspektiv skulle det kunna påtalas 

att det proaktiva beteendet är en reaktion på aktuellt projekt. Företaget vet att de ska ta sig an 

ett specifikt projekt i framtiden och reagerar således med en medvetenhet kring behovet av 

personal. Med det synsättet kan argumentation föras fram och tillbaka. Utifrån teori, empiri 

och analys anses tillräcklig grund finnas för att uttrycka att studerade företag arbetar med 

reaktiva HR-, och rekryteringsprocesser. 

 

5.1.3 Steg 3 

Samtliga tillfrågade intervjupersoner uttrycker att det snabbt blir uppenbart utifrån CV om 

individen uppfyller ställda krav. På grund av att det tidigt i företagens process finns en tydlig 

bild av vilken kompetens som eftersöks blir arbetet med att gå igenom CV:n enkelt. I enlighet 

med Capotondi (2003) sker arbete innan intervjuer med att gå igenom vilka mål företaget har 

med intervjun, vilka aspekter som är intressanta att djupdyka i och hur den sökandes frågor 

bäst kan besvaras. Capotondi (2003) förklarar också vikten av att inte jaga det första intrycket 

och istället systematiskt ställa frågor gällande kompetensen. Företagen i studien uttrycker 

något motsättande tankar och menar istället att konkreta kompetensfrågor och teknisk 

kunskap får de reda på genom CV. Arbetsintervjun fungerar som en plattform för att få ett 

intryck av personen och dess personlighet. Tidigt under intervjun, menar företagen, att verklig 

teknisk kunskap uppdagas och bekräftas och att de då vidare inte behöver lägga stort fokus på 

det. Med anledning av att det viktigaste under intervjun är den sökandes personlighet och 

värderingar görs inga tester eller vidare hemuppgifter.  

 

Samtliga företag förhåller sig inte uppenbart till Capotondi’s (2003) om tankar kring att en 

första intervju görs för att få en känsla för personen och en ytterligare intervju görs för att 

djupdyka i kompetenser och kompetensbaserade erfarenheter. Vad anledningen till detta 

skulle vara är svårt att sätta fingret på, möjligtvis finns en korrelation med samtliga 

intervjupersoner tendens att lägga vikt vid de sökandes personligheter och passform med 

övrig personalstyrka. Då finns möjligtvis inget behov att genomföra ytterligare en intervju 

kring kompetenser som intervjupersonerna menar ändå naturligt faller på plats. 
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Samtliga författare av presenterad teori kring rekrytering uttrycker vikten av referenstagning 

för att få en något mer objektiv bild av den sökande (Capotondi, 2003; Lindelöw Danielsson, 

2006; Ahrnborg Swenson, 1997). Detta är någonting som både företag A, B och C förhåller 

sig till, men åter igen på en något mer spontan och informellt plan. Detta innebär att 

intervjupersonerna söker sig till referenser om att det finns en osäkerhet kring den sökandes 

uppgifter, och är alltså ingenting som nödvändigtvis upplevs bör genomföras på rutin. 

Slutligen görs ett sista urval baserat på arbetsintervjun och CVt:s överensstämmande med 

kravspecifikationer. 

 

5.1.4 Steg 4 

Tillfrågade företag upplevdes generellt påvisa en slags förvåning gällande frågor kring när 

introduktion påbörjas. Vid förklaring av att introduktionen av företagen gentemot sökande 

kan tänkas börja väldigt tidigt i processen upplevs företagen hålla med om dessa tankar. 

Swensons (1997) argument för nyttjandet av en väl genomtänkt introduktion verkar således 

inte till sin fulla utsträckning gälla spelutvecklingsföretagen. Fokus hos företagen är att skapa 

trivsel och bjuda in den nyanställde i arbetslaget vilket är in enlighet med resonemang av 

Lindelöw Danielsson (2006). 

 

5.2 HR-funktionen 

Som beskrivet i den teoretiska referensramen kan en HR-funktion se ut på många olika sätt 

men bör enligt Granberg (2011) bestå av en uppsättning specifika huvudområden. I 

förhållande till empirin kan arbetsuppgifterna som ses kopplade till dessa huvudområden falla 

på studio managers. Anledningen till det ses inte ha någon djupare grund än att det sett på det 

viset under en lång tid och trots företagens framgång och utveckling har detta inte förändrats. 

Detta upplägg av HR-funktionen lägger grunden för reaktiva HR-strategier.  

 

Likt Granbergs (2011) resonemang gällande informationsteknologiska företag och hur dessa 

ofta saknar HR-enhet leder det empiriska materialet oss till slutsatsen att detta även är fallet i 

undersökta företag. Gemensamt för företag A, B och C är problemen som beskrivs ses kunna 

ligga inom ramen för vad Granberg (2011) beskriver att en HR-funktion kan arbeta med. 

Exempel på detta är problem med personal som överarbetar i perioder något som studio 
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manager A beskriver, utvecklingssamtal som har aningen oklara policydokument och 

uppföljnings rutiner samt frågor gällande personalutveckling. Long et al. (2014) menar att det 

är avgörande för de små företagen generellt att tidigt arbeta med HR för att skapa 

konkurrensfördelar och växa. Samtidigt uttrycker de intervjuade individerna inga oroligheter 

eller svårigheter gällande avsaknaden av en HR-funktion, snarare upplevs avsaknaden vara 

positiv. Detta gör Shaw och Homans (2013) resonemang relevant - HR-funktionen hos ett 

spelutvecklingsföretag bör studeras separat från andra branscher. 

 

5.2.1 Konsultativt stöd 

Hos både företag A och B framkommer det under intervjuerna att företagen inte hyr in 

konsulter för arbete med HR utan att företagen föredrar att hantera HR-arbetet på egen hand. 

Företagen beskriver den konsultativa tjänsten som ett kostsamt sätt att arbeta med dessa 

frågor, vilket återfinns i Ahrnborg Swensons (1997) resonemang där författaren menar att en 

rekryteringskonsult kan vara en bra investering i de fall där kompetensen är svåråtkomlig eller 

då det råder tidsbrist. Den bristande tillgången på programmerare med tillräcklig kompetens 

är något som samtliga företag som deltagit i studien lyfter fram som en utmaning. Men utifrån 

vad Shelgren (2004) samt Caruth, Haden & Caruth (2013) beskriver är den långsiktiga 

relationen mellan konsult och företag central. I intervju med företag A lyfts det fram att det 

framförallt handlar om konfliktsituationer som de kan se behovet av någon med insatthet i 

HR-frågor. Shelgren (2004) lyfter fram att en HR-konsult kan ge stöd och ge ett ökat fokus på 

de strategiska aspekterna. Här framkommer en viss kontrast genom att det stöd som önskas är 

ett mer operativt och konsultativt stöd medan det största bidraget kan erbjudas i de mer 

strategiska delarna av HR-funktionen. 
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5.3 Tillväxt 

Tillväxt har i uppsatsen definierats som en ökning i storlek, antal eller värde (Tillväxt, 2004).  

Denna definition gör det enkelt att göra antagandet att samtliga företag som är en del av den 

empiriska undersökningen når en hög nivå av tillväxt. Företag A växer framförallt i storlek 

genom etablerandet av autonoma enheter och genom investeringar i andra studios. Detta 

medan företag B och C mer växer i antal anställda.  

5.3.1 Tillväxtmodeller 

Vid sammanställning av empiri har respektive företag analyserats utifrån respektive modell. 

Utifrån Greiner’s (1972) modell kan det påvisas se att både företag A, B och C kan antas ha 

genomgått  kreativitetsfasen då de har etablerat en eller flera produkter och skapat marknad 

för dessa, men också att ett tydligt ledarskap finns i respektive organisation. Inriktningsfasen, 

vilket är nästa fas i Greiners (1992) modell, har istället ett fokus på introduktionen av formell 

struktur och kommunikation. Dessa tendenser syns tydligt hos samtliga företag, även om det 

inte finns fastställda kommunikationsmönster har samtliga företag etablerat en lead för 

respektive disciplin vilket ses som ett försök att etablera en viss struktur. Hos både företag A, 

B och C kan det utläsas att de har ett centraliserat ledarskap samt att det också går att ana en 

övergång mot den tredje fasen, delegeringsfasen, där ansvaret mer läggs på chefer på lägre 

nivå. I kontexten är detta lead (person som är ansvarig) för respektive disciplin, som både i 

företag A, B och C på olika sätt inkluderas rekryteringsprocessen. Den fjärde fasen, 

koordinationsfasen, där formella system växer fram, saknas det indikationer i studiens resultat 

att detta skulle ha uppnåtts i de små spelutvecklingsföretagen. Således är inte de två senare 

stegen i modellen aktuella, det vill säga samarbetsfasen och alliansfasen. 

 

Churchill och Lewis (1983) modell om tillväxt börjar, enligt den jämförelsemodellen som 

lyfts i avsnittet om tillväxt, på en något lägre nivå än Greiner (1972). Den första tillväxtfasen 

handlar om att säkra sin existens, i form av leverans av produkter, och ses som ett steg vilket 

företag A, B och C kommit förbi. Det andra steget i Churchill och Lewis (1983), 

överlevnadsfasen, handlar om att ha etablerat tillräckliga med kundrelationer, något som både 

företag A, B och C visar på att de uppnått. I ett tredje steg står företaget inför att utveckla eller 

stabilisera verksamheten. Här har företag A valt att stabilisera verksamheten, åtminstone sett 

utifrån ett personalperspektiv. Företaget har istället för att fortsätta utvecklas valt att starta 

upp andra autonoma enheter. Företag B och C har mer en ambition att fortsätta växa, sträva 
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mot att nå vidare samt sikta mot fortsatt tillväxt. Det fjärde steget i Churchills & Lewis (1983) 

modell är avgörande för den takt som företaget utvecklas i. Här handlar arbetet, i likhet med 

Greiners (1972) delegeringsfas, om hur arbetet delegeras via chefer på lägre nivå, i 

sammanhanget är detta leads för de olika disciplinerna. Detta arbetet kan ses påbörjat både i 

företag A, B och C i det sätt som intervjupersoner redogör för hur de i flera sammanhang 

inkluderar leads vid rekrytering för respektive disciplin. Det femte steget syftar till det fullt 

utvecklade företaget där alla funktioner samt operativ och strategisk planering är en del av 

ledarfunktionen. Dessa tendenser kan ännu inte ses hos något av de företag som intervjuats. 

 

Slutligen görs jämförelsen mot modellen presenterad av Vanhala et al. (2015) där företag A , 

B och C kan ses ha både gått förbi faserna där de fortfarande kan klassas som demogrupp 

eller att vara i sin uppstartsfas samt att de har släppt sina första spel. Detta kan konstateras 

genom att de har tillräckligt många personer sysselsatta för att redan ha utvecklat, färdigställt 

och publicerat fler än ett spel. Detta är utmaningar som Vanhala et al. (2015) beskriver 

kopplat till den första respektive andra fasen. Den tredje fasen Vanhala et al. (2015) syftar till 

den fas då publicerade spel genererar intäkter vilket ger företagen möjligheter att göra flera 

spel, något som samtliga företag uppnått. Utmaningar i denna fas handlar om att frigöra sig 

från partners, något som företag A och C har arbetat med i stor utsträckning. Detta medan 

företag B och C har starkare beroenderelationer till sina partners. Tendenser av infinnande i 

Vanhala’s et al. (2015) fjärde fas kan i begränsad mån ses i företag A, B och C och hur de 

organiserar sig. Olika ledarfunktioner, som etableras i fas fyra, kan ses betydligt mycket mer 

utvecklade i företag A, som exempelvis själva publicerar sina spel. Utöver det visar inte 

företag A att de har samtliga funktioner på plats och kan därför inte ses som en fullständig 

verksamhet. I figur 7 illustreras modellerna utifrån given analys och påvisar förhållandet 

mellan de olika modellerna. Den grå rutan bakom de olika stegen symboliserar det område 

som företagen i vald storlekskategori (10-49 anställda) pendlar mellan, även om empirin inte 

representerar hela storlekskategorin. Denna indikation har gjorts baserat på modellerna av 

Greiner (1972) och Churchill och Lewis (1983) med grund i att deras faser stämmer överens 

medan förhållandet till Vanhala et al. (2015) skiljer sig något från de övriga två. Detta 

förhållande diskuteras vidare under 5.3.3. 
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Figur 7: Jämförelsebild, initialt skapad av Vanhala et al. (2015), där det mörkgrå spannet baseras på 

Greiner (1972, 1998) samt Churchill och Lewis (1983). Spannet representerar den nivå där företagen ses 

befinna sig, detta stämmer inte utifrån uppsatsens empiri med det förhållande mellan modellerna som 

beskrivs av Vanhala et al. (2015). 

 

Tabell 3 visar de faser som de olika företagen som deltagit i studien kan ses tillhöra där dessa 

skattningar görs utifrån ovan gjord analys. Det kan utifrån empiri inte ses helt uppenbart 

vilken fas som respektive företag tillhör. En anledning till detta skulle kunna ses i de mer 

sammanflytande och dynamiska synsätt som uppkommer genom Levie och Lichtenstein 

(2010) tankar om tillväxtmodeller. Detta på ett annat sätt än vad som beskrivs i 

tillväxtmodellerna (Greiner, 1972; Churchill och Lewis, 1983; Vanhala et al., 2015) som kan 

ses som statiska modeller med anknytning till den organisatoriska livscykeln. Detta 

dynamiska synsättet påtalar det som påvisas i empirin att ett företag inte är statiskt fast i en 

fas utan kan arbeta med utmaningar kopplat till flera olika faser. 

 Greiner 1972, 1998 Churchill & Lewis 1983 Vanhala 2015 

Företag A Inriktning/Delegering Framgång/Take-off Nyuppstartade/fullständig 
verksamhet 

Företag B Inriktning/Delegering Överlevnad/Framgång Nyuppstartade 
Företag C Inriktning/Delegering Framgång/Take-off Nyuppstartade 

 
Tabell 3: Sammanställning av analys som gjorts av företag A, B och C. 
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5.3.2 Utvecklingsförslag av jämförelsebild 

 
Figur 8: Förslag till korrigering av den bild som Vanhala et al. (2015) föreslår. Där förhållandet för små 

företag representeras av det grå spannet, utifrån uppsatsens empiriska fynd. 

 

Uppsatsens analys påvisar var i sin utveckling företagen kan placeras utifrån Greiners (1998) 

modell. Hos alla tre företagen har tendenser identifierats från både inriktnings- och 

delegeringsfasen. Hos Churchill och Lewis (1983) pekar studien på att de studerade företagen 

kan ses ha kopplingar till överlevnadsfasen, framgångsfasen och take-off fasen. I den 

jämförelsebild som översatts från Vanhala et al. (2015), se figur 7, skulle detta spann 

motsvara uppstartsfasen alternativt nyuppstartade. Detta medan de empiriska resultaten pekar 

mot att dessa företag skulle motsvaras av nyuppstartade samtidigt som de går mot att vara en 

fullständig verksamhet. Samtliga påvisar att de rört sig förbi uppstartsfasen hos Vanhala et al. 

(2015). Utifrån detta föreslår uppsatsen en utveckling av den jämförelsebild som Vanhala et 

al. (2015) erbjuder i sin studie. Förslaget innebär ingen innehållsmässig förändring utan 

snarare en utvärdering kring hur tillväxtmodellerna förhåller sig till varandra. Denna studie 

stödjer det förhållande som Vanhala et al .(2015) beskriver mellan Greiners (1998) och 

Churchill och Lewis (1983). Däremot visar studien att dessa två tillväxtmodeller förhåller sig 

på ett något annat sätt mot Vanhala et al. (2015) egna modell, utifrån att deltagande företag 

väger mellan nyuppstartade och fullständiga verksamheter, utifrån den betydelse som Vanhala 

et al. (2015) föreslår. Denna uppsats föreslår därför följande figur (nummer 8) för jämförelse 

mellan tillväxtmodellerna. Författarna till denna uppsats är medvetna om begränsningarna i 

detta förslag då det baseras på ett litet urval och det bör därför tillämpas med försiktighet.  
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5.3.3 Tillväxtföretag 

Det finns många olika faktorer som tyder på att de företag som utgör empirin skulle kunna ses 

som tillväxtföretag. Samtliga har stora förutsättningar att fortsatt växa, vilket ligger i linje 

med den definition som Svenska akademins ordbok erbjuder (Tillväxt, 2018). Utifrån Ahrens 

(1992) påtalas det att tillväxtföretagen har en annorlunda syn på företagande, vilket antyder 

att det finns ett normativt sätt att se på företagande. Med grund i att det som är normativt inte 

redogörs för hos Ahrens (1992) bok, kan det ej fastställas om de företag som intervjuats 

avviker från detta normativa synsätt. Samma sak gäller de kriterier hos Ahrens (1992) som 

gäller företagets beslutssituationer och prioriteringar skiljer sig från normen, detta kan alltså 

ej fastställs då normen ej fastslås. Däremot påvisas tydligt i empirin en hög tilltro till 

medarbetarna, en hög samarbetsstruktur och flexibla tillvägagångssätt, vilket Ahrens (1992) 

menar, är ett av de områden som indikerar att det kan handla om ett tillväxtföretag. Alla 

företagen beskriver hur teamkänslan och frågor om samarbete är centrala i företagen. Vad det 

gäller Ahrens (1992) kategorisering av företagen blir det påtagligt att de företag som utgör 

empirin som till en början uppnått tillväxt genom en lyckad produktetablering på marknaden 

snarare än genom förvärv. Däremot indikerar företag A att de på senare tid arbetar mer med 

förvärv av mindre spelbolag. Den tydligaste indikationen på att det skulle kunna handla om 

ett tillväxtföretag ses i fokuset på den enskilda produkten, här det spel som utvecklas, det sätts 

i fokus då utvecklingen av ett spel blir en stor och relativt lång utvecklingsprocess. 

Författarna till denna uppsats reserverar sig för att denna tolkning inte till fullo är grundad för 

att med säkerhet kunna göra uttalanden som säger att företagen i empirin antingen är eller inte 

är tillväxtföretag.  

 

Växtvärk av Flamholtz & Randle (2007) beskrivs som det läge där det saknas balans mellan 

företagens utveckling rent organisatorisk och företagets mer praktiska områden. Att göra till 

fullo grundade uttalanden kring huruvida undersökta företag lider av växtvärk eller ej kan ej 

redovisas. Däremot ges indikationer från exempelvis företag A, vars produkter etablerats väl 

och framgången tydligt kan ses. Vid jämförelse av den framgången satt mot företagets relativt 

informella infrastruktur ses denna infrastruktur till viss del undermålig. Gällande de två 

övriga företagen görs inga antaganden kring växtvärk då författarna anser att informationen 

inte är tillräcklig för att kunna göra sådana uttalanden. 
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5.4 Samband 

Utifrån kapitlet om teoretiska samband görs här en sammanställning av de teoretiska 

sambanden i förhållande till de empiriska resultaten. Detta görs med intention att utforska 

förhållandet mellan HR-funktionen (innefattat rekrytering) och tillväxt. Att dessa områden 

kom att relateras till varandra i den egna studien är en slutsats dragen utifrån 

problembakgrunden och problemdiskussionen, där  områdenas samband sedan kom att kunna 

bekräftas i det avslutande teoretiska kapitlet, och bekräftas genom de empiriska resultaten.  

 

Initialt kan förhållandet mellan rekrytering och HR-funktionen bekräftas. Dels genom 

intervjupersonernas sätt att tala om hur rekryteringsprocesserna och HR-arbetet är 

sammanflätat, men också hur de uttrycker sig gällande rekryteringsprocessens naturliga 

koppling till HR-processer. Exempel på detta ses när studio manager A uttrycker att de har 

blivit kontaktade av HR-konsulter som erbjuder sina tjänster men företag A tackar nej då de 

tycker att de kan hantera rekryteringen själv. Detta uttalande påvisar intervjupersonens 

uppfattning om att rekryteringen automatiskt tillhör HR-arbete. HR-funktionens viktigaste 

arbete i ett litet företag är rekryteringen enligt Long et al. (2014), vilket i sig inte kan 

bekräftas eller dementeras av det empiriska materialet. Däremot kan det empiriska materialet 

bekräfta att varken företag A, B eller C har en HR-funktion, vilket gör det orimlig att en icke-

existerande professionell organisationsfunktion skulle prioritera rekrytering högt. Detta 

behöver inte betyda att rekryteringsprocessen inte uppfattas viktig. Däremot kan det faktum 

att rekryteringen är en liten arbetsuppgift som råkar falla på samtliga studio managers, 

samtidigt som HR-funktionen som professionell funktion är obefintlig, avslöja hur låg 

prioritering formalisering av rekryteringsprocesser har. Av det empiriska materialet kan 

således uttalandet i kapitel 2.5 om huruvida rekryteringsprocessens utformande är en följd av 

HR-arbetets utformning bekräftas.  

 

Utifrån empirin har också HR-processernas informalitet bekräftats, någonting som bland 

annat speglas i företagens förhållningssätt till kompetensutveckling, policys och annonsering 

av tjänster. Detta sammantaget med redogörelsen i stycket ovanför pekar alltmer på en 

inadekvat infrastruktur i företagen i form av bristande HR-processer. Företagens framgång 

och tillväxt i form av försäljning och produktutveckling kan konstateras, samtidigt som 

personalfrågan är ett orosmoment och en utmaning. Det pekar på att företagens tillväxt har 

växt om dess infrastruktur, också benämnt växtvärk (Flamholtz & Randle, 2007). Trots att 



 59 

företagen inte uttryckligen konstaterats vara lidande av växtvärk, återfinnes fortfarande 

problematiken i företagen. Här blir tankarna av Agrawal et al. (2012) högst relevanta; 

processerna och systemen som främjat tillväxten till den punkt det är idag, behöver inte 

betyda att samma processer och system är tillräckliga för att upprätthålla framtida tillväxt. 

Detta syns tydligt i det faktum att varken företag A, B eller C kan påvisas ha tagit sig vidare i 

sin tillväxt in i koordinationsfasen (Greiner, 1972) eller resursmognadsfasen (Churchill & 

Lewis, 1983), som präglas av införande av formella system samt operativ och strategisk 

planering.  

 

Som förklarat i kapitel 2.5 om teoretiska samband bör HR-funktionen, enligt Derous och De 

Fruyt (2016) samt Granberg (2011), arbeta strategiskt med rekrytering, där ett strategiskt 

arbete i sin tur kan främja organisationers tillväxt. Att företagen arbetar reaktivt har bekräftats 

utifrån det empiriska materialet, vilket också ger en bild av hur företagen till väldigt liten del 

arbetar strategiskt med HR-frågor och rekrytering. Därmed saknas den strategiska 

förutsättningen för att med ett långsiktigt perspektiv arbeta främjande för att företagets 

infrastruktur i form av HR-system och HR-processer ska jämställas med (och gynna) 

tillväxten.  

 

I figur 9 nedan illustreras ovan gjord redogörelse. HR-funktionen innefattar naturligt 

rekryteringsprocessen och det tillhörande arbetet. Detta förhålls till frågan om 

spelutvecklingsföretagens historiska och fortsatta tillväxt. Förhållandet, påvisat av den pilen i 

figuren nedan, kan alltså bekräftas både genom förstudien, de teoretiska sambanden, samt det 

empiriska materialet som den egna studien resulterat i. Frågetecknet illustrerar frågor kring 

hur det vidare kan bekräftas att HR och rekrytering påverkar hur företagens tillväxt ser ut, 

eller om det är företagens tillväxtsituation som är avgörande för HR-arbetets utformning. Den 

dubbeländade pilen påvisar att detta förhållande skulle kunna vara ömsesidigt, vilket således 

skulle innebära att de två områdena påverkar varandra.  

 
Figur 9: Påvisat samband mellan rekrytering, HR och tillväxt till följd av förstudie, sammanställning av 

teoretiska samband, empiriskt material och slutligen analys av samband mellan undersökta områden. 
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6 Resultatdiskussion 

I detta kapitel kommer en avslutande diskussion föras kring de huvudsakliga områden som 

studerats. Först kommer spelutvecklingsföretagens tendenser till informalitet diskuteras, för 

att sedan vidare diskutera huruvida spelutvecklingsföretagen är tillväxtföretag och vilka 

implikationer som följer på det fastställandet. För att avsluta diskussionen diskuteras 

utmaningar på grund av låg företagarkunskap, följt av förhållandet mellan HR och tillväxt.  

 

6.1 Spelutvecklingsföretagen och dess förhållande till informalitet 

Som tidigare många gånger nämnt kan de empiriska resultaten bekräfta 

spelutvecklingsföretagens informalitet. Denna informalitet betonas i förstudien och den 

teoretiska referensramen, men bekräftas väldigt tydligt i de empiriska resultaten. 

Informaliteten genomsyrar hela rekryteringsprocessen och vidare även HR-processer och HR-

system. De sistnämnda kan ses vara obefintliga, någonting som skulle kunna vara det yttersta 

uttrycket av informalitet. Den här informaliteten behöver nödvändigt vis inte vara negativt 

betonat bara för att ordet informalitet i organisationssammanhang skulle kunna uppfattas ha 

en negativ konnotation. Däremot skulle det för en organisation kunna vara negativt i den 

bemärkelse när ledningen inte är medveten om att de grundar beslut på informella processer, 

och heller inte är medveten om vilka effekter det vidare skulle kunna få. Samtliga 

representanter för de studerade företagen uttrycker att processerna och tillvägagångssätten 

fungerar bra som de är. Det behöver självklart inte betyda att dessa representanter saknar 

medvetenheten om de informella processerna, men det säger mycket om hur formella 

processer bortprioriteras.  

 

En undran infinner sig gällande varför dessa företag har denna informella ton i sina 

arbetsprocesser. Det empiriska materialet lämnar några ledtrådar till svaret på den undran. 

Dels finns en återkommande inställning att processerna ser ut som dom gör för att de alltid 

gjort så, och att dessa tillvägagångssätt har fungerat bra hittills. Här betonas åter igen 

uttalandet av Agrawal et al. (2012, s. 165) (fritt översatt); ”Ledare måste inse att karaktären av 

arbetet som bidragit till industrins tillväxt hittills inte kommer att kunna bibehålla tillväxten i 

framtiden. Industrin behöver således lära sig, förnya och växa”. Detta upplevs också vara 

applicerbart på specifika företag och inte bara någonting som är branschgenerellt. Utifrån det 

uttalandet av Agrawal et al. (2012) kan tolkningen göras att bara för att processer och 
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tillvägagångssätt fungerat bra för företaget fram till den punkt de är idag, betyder inte att 

dessa processer och tillvägagångssätt kommer vara av full nytta för företagets framtid. 

 

De negativa aspekterna skulle alltså kunna vara att informaliteten inte ses som ett problem för 

företagens fortsatta framgångar. Det kan dock även diskuteras att det finns positiva aspekter 

av informella processer. Dels öppnar de informella processerna dörrar för företagen att göra 

lite som dom vill, när dom vill. Någonting som kanske kan upplevas behagligt på grund av att 

det inte finns policys, bestämda system, eller framtagna processer som måste följas. Kanske 

skulle det kunna tänkas att dessa aspekter ger en bild av spelutvecklingsföretag som 

avslappnade och moderna. Från ett utomstående blir det dock lite av en förvåning när dessa 

framgångsrika företag har ett starkt informellt förhållande till många av företagens avgörande 

processer. Vidare kan ifrågasättanden göras huruvida samma eller andra förväntningar 

(gällande informella processer) finns på andra företag i samma storlek inom en annan 

bransch. Initialt väcks tanken att problemet med denna informalitet är branschspecifikt, men 

likväl skulle informaliteten istället kunna vara storleksspecifikt och branschövergripande.  

 

6.2 Spelutvecklingsföretag – är de tillväxtföretag? 

I analysen utefter det empiriska materialet påvisas att de undersökta företagen skulle kunna 

vara tillväxtföretag. Detta upplevs av vikt att diskutera på grund utav de särskilda utmaningar 

som tillväxtföretag kan behöva handskas med. I uppsatsens problembakgrund redogörs för de 

aspekter som initialt kunde likna spelutvecklingsföretag med teknik-, och kunskapsföretag. 

Till viss del kan jämförelser göras mellan dessa aspekter och karaktäristiska drag för 

tillväxtföretag. Exempelvis tenderar kreativa kunskapsföretag fokusera på kreativ förmåga 

hos anställda, någonting som kan ses ha paralleller till att tillväxtföretag har skilda 

prioriteringar från andra företag. Samtidigt kan också paralleller ses mellan det faktum att 

tillväxtföretag ofta önskar bibehållning av flexibilitet, vilket kan liknas med teknik-, och 

kunskapsföretagens tendenser att grundas i entreprenörskap, som i sin tur speglas i 

spelutvecklingsföretag i form av expertkunskap inom området men brist på formella 

processer. Sammantaget skulle detta kunna indikera att de faktorer som i problembakgrunden 

liknades till teknik-, och kunskapsföretag faktiskt också är tillhörande tillväxtföretagen.  

Sammantaget argumenteras för att spelutvecklingsföretagen i denna studie, baserat på 

sambanden redogjorda ovan, skulle vara nära relaterade till  tillväxtföretag. 
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Ahrens (1992) betonar tankar om tillväxtföretag som verksamheter där tillväxten kan ses vara 

både en drivkraft men också det som begränsar. Detta är någonting som ses stämma överens 

med spelutvecklingsföretagen i den egna studien, där företagens framgång med sina produkter 

är den stora drivkraften samtidigt som tillväxten skenar iväg från företagens processer och 

system och håller tillbaka möjlig fortsatt tillväxt. Att företagen skulle vara tillväxtföretag 

innebär att de också är benägna att uppleva växtvärk (Flamholtz & Randle, 2007). Företagen i 

den egna studien ger inte uttryck för att uppleva växtvärk, men indikationen kring 

spelutvecklingsföretagens likhet med tillväxtföretagen gör frågan om växtvärk relevant. 

Möjligtvis möter företagen utmaningar likt växtvärk utan att inse det, detta baserat på viljan 

att inte förändra sina processer, med andra ord infrastrukturer, till det mer formella. De 

utmaningar som uppkommer på grund av undermålig infrastruktur i förhållande till tillväxten 

kanske inte tolkas som problem på grund av att det är en vardaglig utmaning som dessa 

spelutvecklingsföretag har blivit vana vid. Spelutvecklingsföretagen kan ej förhålla sig till 

växtvärkens effekter om medvetande om dess existens inte finns. 

 

6.3 Möter spelutvecklingsföretagen utmaningar på grund av låg 

företagarkunskap? 

Den låga företagarkunskapen som utmärker dessa spelutvecklingsföretag har tydligt både 

bekräftats och ifrågasatts under studiens genomförande. Det har bekräftats genom 

intervjupersonernas redogörelse för utbildningsbakgrund, som i de flesta fall inte ligger inom 

företagande. Samtidigt har det inte funnits en befogad anledning att ifrågasätta 

intervjupersonernas företagarkunskap baserat på många års erfarenhet inom branschen. Det 

som bör poängteras gällande låg företagarkunskap, är hur bristande adekvat och 

områdesspecifik utbildning kan påverka intervjupersonernas förhållningssätt till rekrytering 

och HR-arbete. Detta återfinns i tendensen att cheferna är flerfunktionsansvariga och fungerar 

både som rekryterare, HR-ansvarig och med säkerhet en hel mängd andra funktioner. Kanske 

beroende på en avsaknad av insikt i hur dessa funktioner inte bara kan fungera praktiskt men 

också strategiskt. Självklart är detta en fråga beroende på företagens storlek, men det påvisar 

åter igen de studerade spelutvecklingsföretags benägenhet inte agera proaktivt i dessa 

aspekter.  
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Att avsäga sig samarbete med konsultföretag upplevs också bero något på företagens storlek, 

men det finns möjlighet att den låga företagarkunskapen spelar en roll här som gör att 

spelutvecklingsföretagen gör antaganden om konsultbolagen och deras förmågor som 

möjligtvis inte stämmer. Konsultbolag är en stor kostnad och för att ett samarbete ska fungera 

krävs långsiktighet, någonting som kan antas vara svårt för de företag som utgör empirin. 

Med grund i företagens reaktiva beteende och den låga företagarkunskapen hos de studio 

managers som utgör empirin gör att det kan det ses vara svårt för organisationerna att nyttja 

konsultativt stöd. Detta genom att studio managers inte i alla lägen vet vilka aspekter som 

företaget behöver stöd i och det kan således bli svårt för dem att veta vilka aspekter av 

organisatoriska behov som generellt återfinns. Om organisationssystem och infrastrukturen i 

organisationen blir undermålig mot företagets utveckling kan utmaningarna ses öka. 

 

6.4 HR och tillväxt 

Sambandet som återfunnits utifrån uppsatsens empiriska material mellan HR och tillväxt är av 

stor vikt. Dels för att uppdaga hur spelutvecklingsföretagen ser på sina HR-processer, men 

också hur dessa HR-processer kan komma påverka deras tillväxt. Genom att företagen 

medvetandegör var de befinner sig i sin tillväxtprocess skulle tolkningen kunna göras att 

deras möjligheter att förstå de utmaningar de står inför ökar. Detta skulle kunna ses vara ett 

verktyg i ett mer proaktivt HR-arbete. Är företagen då förberedda på förändringarna och 

utmaningar som företagen står inför möjliggörs ett mer förebyggande arbete, där 

informaliteten skulle kunna suddas ut. Detta skulle exempelvis kunna visa sig på så sätt att 

behov av rekrytering skulle upptäckas i en tidigare fas vilket kan bidra med att företagen inte 

längre reagerar hastigt på ett direkt behov. Här blir det centralt att diskutera varför företagen 

idag inte arbetar mer med att förstå den egna tillväxten. Utifrån empiri och analys kan det 

utläsas att det saknas tid, resurser och förståelse för vikten av detta arbete. Vidare lyfter den 

höga nivån av informalitet frågan om företagen överhuvudtaget är medvetna om att den 

bransch och de företag som är deras vardag är i tillväxt. Detta med grund i 

intervjupersonernas till synes bristande företagarerfarenheter utanför branschens ramar. 

Möjligheten finns att det skulle gynna företagen att formalisera arbetet med HR för att vinna 

ett nytt perspektiv på HR och tillväxtfrågor. Vidare skulle möjligtvis dessa företag också 

behöva stöd i att möta och planera inför de utmaningar som karaktäriserar en tillväxtprocess. 

Ett mer strukturerat arbete med HR skulle också öka möjligheterna att arbeta med de 

genusutmaningar som beskrivs i empirin exempelvis proaktivt i samband med rekrytering. 
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7 Metoddiskussion 

Vald metod och de besluten kring tillvägagångssätt kan på flera sätt kritiseras och diskuteras 

och det finns en vikt i att vara kritisk mot egna resultat. Detta görs i följande kapitel. 

 

Intervjuer överlag beskrivs av Denscombe (2009) som tidskrävande och de inte genererar 

standardiserade svar. Utifrån detta kan det lyftas fram att de alternativ som funnits till 

intervjuer som tidigare nämnt inte varit aktuella, dels med grund i det som i metoden beskrivs 

som hemlighetskultur. Denna uppmärksammas genom att företagen i vissa fall släcker 

skärmar vid besök i samband med intervjuer. Detta förhindrar att en observationsstudie skulle 

kunna genomföras på ett sätt där medarbetarna avslappnat skulle arbetat på ett naturligt sätt 

med sina arbetsuppgifter. Men det finns också en problematik med att rekryteringssituationer 

inte uppkommer lika ofta som i en större organisation. Därför har kvaliteten i de intervjuerna 

som genomförts varit av största relevans, framförallt med tanke på begränsningen av antal 

företag som valt att delta. Denscombe (2009) beskriver intervjuareffekten som den skillnad 

som finns i hur en person beskriver sitt agerande i en given situation och hur denne skulle 

agera i ett givet sammanhang. Vilket kan innebära att intervjupersonen i en intervju återger 

det som dem tror är ett adekvat svar men som till viss kan vara en falsifierad bild av 

verkligheten. Det kan också enligt Alvehus (2013) ses som en ovilja att dela med sig av den 

enhet som undersöks. Att försöka motverka detta ter sig närmast omöjligt. Istället 

uppmärksammas problematiken kring detta här i syfte att under undersökningens gång 

vidhålla en generellt kritisk ställning. Men också i den grad det är möjligt att förhålla sig 

objektiv till det intervjupersonen säger. Detta beskriver Denscome (2009) som svårt och näst 

intill omöjligt för en intervjuare att uppnå en fullständig objektivitet. Vilket inte heller är 

något författarna förväntar sig att uppnå.  

 

I övrigt diskuteras också en annan del av intervjuerna och detta handlar om vardagliga 

användningen av tillväxt som begrepp, vilket kan ha påverkat sättet som intervjupersonerna 

tolkar begreppet. Detta kan som exempelvis ses hos Företag A som beskriver hur de inte är i 

en tillväxtfas, detta då de inte rekryterar mer än vad den normala personalomsättningen 

kräver. Här kan det antas  att intervjupersonen ser tillväxtbegreppet som något som enbart 

handlar om den rent personalmässiga tillväxten. Det som här ses relevant är medvetenhet om 

den klyfta som finns mellan definitionen och det som i vissa fall syftas till i allmänt tal.  
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Paradigmutforskningen har under uppsatsens gång fungerat som ett underliggande sätt att 

behålla ett kritiskt förhållningssätt till valen som gjorts. Det är denna påbörjan till 

paradigmförståelse som legat till grund för att inse hur denna uppsats forskningsintresse inte 

nödvändigtvis alls behöver stämma överens med spelutvecklingsföretagens intresse. Således 

behöver inte heller författarnas kunskapsintresse vara någonting som 

spelutvecklingsbranschen ser vid samma vikt. Uppsatsens betoning på vikten av 

forskningsintresse och utvecklingsintresse är därför någonting som, på grund av 

spelutvecklingsföretagens annorlunda utgångspunkt och olika utbildningsbakgrund, inte alls 

behöver speglas som viktigt inom ramarna för spelutvecklingsbranschen. Diskussionen kring 

forskningsparadigm kan göras på en väldigt djup nivå. Det är således ett medvetet val att 

enbart i denna uppsats definiera vad ett paradigm kan ses vara, detta för att undvika 

möjligheten att misskreditera dessa forskningsteorier genom att förenkla dessa till en 

obetydlig nivå. 

7.1 Begränsningar 

En av de inledande begränsningarna sågs som tidigare nämnt i att företagen hänvisar till 

mailadresser för kontakt alternativt kontakt via sociala medier. Att driva kontakt med 

företagen via sociala medier ansågs ej som professionellt och då företagen saknade 

telefonnummer fördes kommunikation med företagen via mail. Hade denna möjlighet funnits 

att ta kontakt via telefon ser författarna att det hade varit lättare att komma i kontakt med 

företagen. Att kontaktytorna varit få har gjort att det varit svårt att upprätthålla en 

konversation utan avbrott och således kan en viss barriär ses i den kommunikation som förts. 

Delvis kan detta ses i den initiala kontakt som togs med företagen med förfrågan om intresse 

av intervju. Det kan diskuteras kring anledningen till den frånvaro av svar från de olika 

företagen och vad det har sin grund i. En orsak till detta skulle kunna ses i den 

hemlighetskultur som präglar branschen och att studio managers upplever oklarheter kring 

vad de får och inte får säga. Det skulle även kunna ha sin grund i olika perioders intensitet 

inför exempelvis en publicering, vilket två av de företag som återkopplar men som väljer att 

inte delta anger som anledning till sitt uteblivna deltagande. Men utifrån de begränsningar 

som finns kan det ses intressant att när 82 procent (beräknad utifrån statistik erhållen via 

personlig kommunikation med Kroon, J, analytiker för dataspelsbranschen 2 februari) av 

populationen små spelföretag kontaktas att det enbart är en liten andel som väljer att 

återkoppla.  
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8 Slutsats 

I följande kapitel framförs de slutsatser som dras i studien men också vilket bidrag uppsatsen 

ger. Kapitlet redogör även för bidrag, praktiska implikationer och vilken forskning som 

relevant kan följa studien. Kapitel 8 avslutas med en redogörelse kring kritiska tankar i 

förhållande till studiens utförande och resultat.  

 

8.1 Hur förhåller sig rekrytering, HR och tillväxt till varandra i små 

spelutvecklingsföretag? 

Den första slutsatsen, och en viktig poäng att göra, är att områden som uppsatsen berör 

förhåller sig informellt till varandra i de små spelutvecklingsföretagen. Detta syns särskilt 

tydligt i tillvägagångssätt gällande HR-processer och rekryteringsförfaranden. En 

professionell HR-funktion återfinns inte i de studerade företagen, vilket ytterligare bekräftar 

informaliteten. Vidare bekräftas informaliteten också i det reaktiva förhållningssättet som 

företagens ledning (studio managers) har till rekrytering och HR-processer över lag. 

Betoningen på informalitet kan ses komma ifrån benägenheten att en person, studio manager i 

detta fall, har en flerfunktionsroll och därmed tycks inte tid eller möjlighet finnas att 

ytterligare professionalisera HR-funktionen. Ur detta utmynnar ett reaktivt HR-arbete. Att 

dessa företag arbetar reaktivt speglas i dess förhållningssätt till beslutsfattning, någonting som 

görs situationsanpassat och ofta som svar på ett redan existerande problem. Samtliga företag 

påvisar tendenser och ambitioner att följa mer strukturerade och proaktiva tillvägagångssätt, 

vilket ger indikation på företagens vilja att på något plan utveckla sina processer.  

 

8.2 Kan rekryteringsprocessen och HR-arbetets utformning påverka 

spelutvecklingsföretagens tillväxt?  

Spelutvecklingsbranschen befinner sig i tillväxt i form av produktframgångar. Samtidigt, i 

den egna studien (förstudie samt huvudstudie), problematiseras företagens tillväxt i 

förhållande till personalfrågor. Enligt de teoretiska sambanden kan generellt strategiskt arbete 

gynna och påverka tillväxten. I och med att spelutvecklingsföretagen nyttjar ett reaktivt 

förhållningssätt till stora delar av rekryteringsprocessen och HR-arbetet upplevs viss avsaknad 

av strategiskt och planerande arbete finnas, främst då inom rekrytering och HR-frågor. Detta 
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påvisas i det empiriska materialet då de studerade företagen betonar viljan att anställa vid 

direkt behov, sköta stora delar av processerna själva i symbios med andra kanske högre 

prioriterade arbetsuppgifter, samt bristen på utbildningsbaserad företagarkunskap. Därmed 

saknas den strategiska förutsättningen för att med ett långsiktigt perspektiv arbeta främjande 

för att företagens infrastruktur i form av HR-system och HR-processer ska jämställas med 

(och gynna) tillväxten. Detta sammantaget med att företagen kan påvisas inte tagit sig vidare i 

tillväxtfaserna, detta baserat på tillväxtmodeller redogjorda för. För att företagen ska ta gynna 

sin tillväxt och klättra i faserna krävs operativ och strategisk planering samt införande av 

formella system. Införandet av formella HR-system och HR-processer samt operativ och 

strategisk planering av rekrytering kan då vara nyckeln för att gynna vidare tillväxt. Således 

finns indikationer på att rekryteringsprocessen och HR-arbetets utformning kan ses ha ett 

påverkansförhållande med företagens tillväxt.  

 

8.3 Bidrag 

Studiens resultat och slutsats kan ses bidra till en utökad förståelse för små 

spelutvecklingsföretag i Sverige. Rekryteringen förstås genom stegvis redogörelser för HR, 

tillväxt och tillväxtföretag, vilket ses som bidrag i att förstå den bransch som i inledning 

utifrån redogörelser beskrivs som undermåligt utforskad inom det företagsekonomiska 

området. 

 

Vad det gäller utforskning av branschens allmänna tillväxt bidrar studien med empiri som 

stödjer tidigare statistik från dataspelsbranschen (2017) vilket påvisar att branschen är i en 

tillväxtfas. Studien styrker även den forskning utförd av Vanhala et al. (2015) rent 

innehållsmässigt, men med  förslag till en mindre korrigering av förhållandet till övriga 

modeller om tillväxt (Greiner, 1972; Churchill och Lewis, 1983).  

 

8.4 Praktiska implikationer 

Studiens resultat vill påpeka att det finns goda anledningar för spelutvecklingsföretag (i fall 

av tillväxtföretag) att jobba proaktivt i syfte att undkomma, eller åtminstone medvetande göra, 

infrastrukturer som är undermåliga tillväxten. Detta kan praktiskt manifesteras i att 

medvetandegöra företagets historiska tillväxt och hur det förhåller sig till framtida utmaningar 

enligt teorier om tillväxtfaser. Detta skulle möjliggöra en något mer välgrundad planering 
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inför framtiden. Detta såväl gällande HR, som rekrytering. Genom proaktivt arbetssätt kan 

företagen förbereda sig för ett ökat behov av infrastruktur i samband med tillväxt och således 

undvika eventuell växtvärk som annars kan uppkomma.  

 

8.5 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har ett flertal upptäckter och ifrågasättanden gjorts som vidare inte rymts 

under  ämnet av uppsatsen eller inom uppsatt tidsram. Ett första initialt vägskäl gällde 

avgränsningen gällande företagsstorlek. Förstudien baseras på ett medelstort företag (enligt 

EU-definition). Slutligen valdes små företag som objekt för aktuell studie av anledning att 

dessa små företag utgör den största delen av det totala antalet företag. Däremot finns 

möjlighet att undersöka hur och när små företags processer ändras i och med ökad storlek. Det 

skulle också möjliggöra en studie kring informaliteten som återfunnits i samtliga undersökta 

företag och om det är en fortsatt trend även vid ökat organisatoriskt omfång. Detta väcker 

tankar om det möjliga ifrågasättandet som kan göras gällande huruvida EU definitionen av 

små företag, 10-49 anställda, faktiskt är relevant för spelutvecklingsföretag. Samtliga 

undersökta företag befinner sig i liknande organisatorisk storlek gällande antal anställda, 

vilket kan vara en faktor i den jämförbara empirin. De alla uttrycker samtidigt att de vid 10 

anställda upplevde en helt annan organisatorisk förmåga. Sammantaget kanske EU 

definitionen av små företag trots sin precisering fortfarande är för bred för att kunna 

generalisera en bild av just de små företagen.  

 

Professionaliseringsfrågan och fenomenet professionalisering har under arbetets gång varit 

prominent. Till en början vad ambitionen att inkludera frågan om professionalisering i arbetet 

men det fanns senare inte en naturlig och relevant plats för detta i uppsatsen. Men 

professionalisering har utan en tvekan en naturlig och relevant plats i spelutvecklingsföretag, 

främst kanske i det faktum att det finns indikationer på att ett behov av professionalisering 

finns. Rörande detta ämne väcks också frågan om problematiken som förhindrat en utökad 

empirisk grund kan ha del i professionaliseringen av olika funktioner i företagen. 

 

8.6 Kritik mot studie 

Den främsta kritiken som vill riktas mot studien är det undermåliga antalet intervjuer som 

genomförts. Det har minskat möjligheterna att dra grundade slutsatser och göra mer 
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övergripande förklaringar gällande en större del av populationen. Försök  har gjorts att 

kontakta nästintill hela den svenska populationen av små spelutvecklingsföretag utan 

framgång. Slumpmässigt har då tre företag med likvärdig organisatorisk storlek legat till 

grund för det empiriska materialet, vilket är ytterligare en kritikpunkt. Möjligtvis hade 

resultatet sett annorlunda ut med ett bredare spann av företag inom ramen av EU definitionen 

små företag.  

 

I övrigt kan kritik riktas mot valet att exkludera tillväxtmodellen av Lippitt and Schmidt 

(1967). Detta då Vanhala et al. (2015) i sin studie gör en jämförelse av sin egen framtagna 

modell mot tre andra tillväxtmodeller. Av dessa väljer denna studie att göra en exkludering av 

en av modellerna, framtagen av Lippitt och Schmidt (1967). Grunden till detta handlar om att 

Lippitt och Schmidt (1967) saknar samma höga acceptans som modellerna av Greiner (1972) 

samt Churchill och Lewis (1983). Modellen av Lippitt and Schmidt (1967) är även den äldsta 

av dessa och ses därav inte som lika aktuell. Vid kombination av faktorer om modellernas 

ålder och acceptans, vilket exempelvis kan påtalas genom antal citeringar, har Lippitt and 

Schmidt (1967) betydlig mängd färre citeringar jämfört med Greiner (1972), genom 

sökmotorn Google Scholar. 

 

Författarna av denna uppsats har stort akademiskt och personligt intresse i uppsatsens ämne 

och val av bransch. Detta talar dock inte för att all nödvändig kunskap besitts för att förstå 

spelutvecklingsföretagen. På grund av spelutvecklingsbranschens dels nya men också 

hemlighetsfulla karaktär kan det antas finns lite information att tillgå gällande hur dessa 

företag fungerar och existerar. Författarna kan således ha gjort antaganden kring företagen 

och branschen på grund av begränsad kunskap som i verkligheten endast besitts av 

branschexperter. Det finns även risk att studien präglats av författarnas utbildningsinriktning 

på HR och fokus kring rekrytering. Med grund i detta kan författarna inte heller ses helt 

opåverkade i tolkningar av respondenternas svar. 
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Bilaga 1 – Individuella reflektioner 

Therese Ohlander 

Arbetsprocessen som lett fram till uppsatsens slutförande har vart en utmaning, men på ett helt 

annat sätt än förväntat. Den initiala förväntningen var att detta sista halvår skulle spenderas i 

form av oändligt antal timmar i biblioteket och föga tillstymmelse till fritid. Visst att dessa 

oändliga timmar i biblioteket faktiskt realiserades, men på ett otroligt mycket mer roligt och 

motiverande sätt. Det har inte bara varit påfrestande och utmanande, men även roligt, spännande 

och lärorikt.  

 

Personligen upplevs mina egna förkunskaper akademiskt vara till god grund för att klara av att 

skriva kandidatuppsatsen. Det känns som att helheten av utbildningen har haft ett gott upplägg för 

att kunna ta sig an den utmaning som kandidatuppsatsen akademiskt innebär. Det har funnits 

möjlighet att utforska områden som personligt vart mer intressanta än andra, samtidigt som ett 

stort utbud av kunskap som vidgar vyerna för andra intresseområden. Där jag däremot upplevde 

mig oförberedd var kring upplägget och tidsåtgången som vardera del i uppsatsen skulle komma 

att ta. Detta är någonting som jag omöjligt kunnat förberedas på utan att faktiskt genomgå 

processen av att arbeta fram kandidatuppsatsen. Aldrig tidigare har jag djupdykt så pass mycket i 

en problembakgrund, metod eller ett teoretiskt ämnesområde, och hade nog aldrig fått uppleva 

det om det ej var för kontexten av att skriva kandidatuppsatsen.  

 

Att arbeta ihop kändes som ett naturligt val och har fortsatt känts naturligt under hela 

arbetsprocessen. Både jag och Sara var initialt osäkra på att skriva med en partner överlag, men 

insåg snabbt att det inte bara var nödvändigt att arbeta ihop, vi har också kunnat fungera som 

komplement till varandra både kunskapsmässigt och tillvägagångssätt. Sedan tidigt i utbildningen 

har en mängd av vårt gemensamma arbeten fokuserat på just spelutvecklingsbranschen. Således 

blev inte valet av bransch särskilt svårt. Spelutvecklingsbranschen blev vår utgångspunkt utefter 

vilket vi något trevande sökte oss fram till relevant ämnesområde. Utan att lägga för mycket 

negativ betoning på ordet ”snedsteg”, så gjorde vi flertalet sådana inledningsvis. Vi förlitade oss 

mycket på utomståendes åsikter och hade inte själva en klar bild av vart uppsatsen skulle landa. 

Jag personligen upplevde uppsatsens delar osammanhängande och saknade den röda tråden. De 



 

olika snedstegen visade sig vara nödvändiga för att sedan resultera i vår färdigskrivna uppsats. 

Över lag har arbetsprocessen fungerat väldigt bra. Jag och Sara har arbetat bra ihop och har sällan 

haft delade åsikter gällande arbetets upplägg och utformning. Vi har båda vart fullt insatta i hela 

uppsatsens innehåll, trots att vi på vardera håll kan ha gjort djupdykningar i områden som vi 

upplevt kan vara av vikt för uppsatsens fortskridande. Dessa, på egen hand gjorda, 

djupdykningarna har gett oss båda en förståelse och olika perspektiv vilket har främjat ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot både teorier samt öppnat dörrar för att kunna diskutera teorier och 

fenomen på en djupare nivå. 

 

Ett stort orosmoment som länge förföljde oss var responsen på förfrågan om intervju. Vi 

kontaktade 10 företag med förhoppningen, och en rätt stark tro, att majoriteten skulle svara. Till 

vår chock fick vi endast ett svar. Så såg trenden ut trots att nästintill hela den svenska 

populationen av små svenska spelutvecklingsföretag kontaktades. Där och då uppfattades detta 

likt någonting som stjälpte uppsatsen helt och hållet. Detta gav oss ett fokus att göra intervjuerna 

så bra som möjligt för att inte den aspekten också skulle kunna ses stjälpa uppsatsen. Hur väl vi 

lyckades genomföra intervjuerna och få ut det empiriska material vi önskade av de få antal 

intervjuerna som genomfördes är någonting som jag personligen är väldigt nöjd med.  

 

Rent kunskapsmässigt upplever jag besitta en bredare förståelse för metod och tillvägagångssätt  

efter uppsatsens slutförande. Denna förståelse har gett mer respekt för metodkunskap och hur 

prominent den aspekten är av att genomföra empiriska studier. Tidigare har jag haft 

uppfattningen att metoden är ett medel för att legitimera uppsatsen. Nu har jag istället gjort 

insikten att metodkunskap är ett otroligt viktigt verktyg för att förstå vad man gör och vilka 

konsekvenser vissa val ger.  Faktakunskapen som vunnits genom att skriva denna uppsats 

upplever jag också som ovärderlig. Kanske inte för själva innehållet (även om det också är 

viktigt) utan för den hängivelse och fulla uppmärksamhet som krävs för att fullt ut sätta sig in i 

teoretiska modeller och resonemang.  Självklart har detta vart viktigt tidigare i kurser under 

utbildningen, men när denna hängivelse görs för ett specifik mål i sikte och för att det är av eget 

intresse och engagemang så får faktakunskapen en annan betoning än vad den kan ha fått i 

tidigare skede. 



 

Sara Nord 

Upplevelsen att författa denna uppsats har varit en utmanande och rolig upplevelse men 

också en av de mest krävande uppgifterna jag stått inför. Processen har varit lärorik på 

många sätt och att ha haft Therese som stöd i att möta denna utmaning det har varit 

ovärderligt. Men vi har också utmanat varandra, vi har vågat ta oss an utmaningar, vissa 

som fullföljts och i vissa fall har vi insett våra begränsningar och tvingats prioritera bort 

delar som skulle kunna ha gett uppsatsen större djup. Någonstans kan jag vara så lycklig att 

jag relativt sent på hösten 2017 bestämde mig att jag nog ändå inte ville skiva 

examensarbetet själv och när jag väl hade tagit det beslutet var det uppenbart att vi dels 

skulle skriva tillsammans. 

 

De första månaderna så arbetade vi intensivt mot intern employer branding också här inom 

spelutvecklingsbranschen men en bit in i arbetet blev det också tydligt att vi behövde göra 

en helomvändning. I detta läge satte oss ner och diskuterade genom de möjliga 

helomvändningarna. I detta samtal bestämde vi att vi antingen gör en helomvändning direkt 

istället för att kämpa med småjusteringar och anpassningar resten av uppsatsprocessen. 

Detta innebar för oss en totalvändning som nådde oss relativt sent i processens gång. Men 

jag tror att utan denna omväg tror jag inte att vi hade hittat rätt. För det är just den omvägen 

där vi med stöd i den förståelse som förvärvats under åren på högskolan förstod sambanden 

mellan rekrytering, HR och tillväxt. Jag tror att en anledning till att vi vågade göra detta är 

för att vi är väl medvetna om motpartens kapacitet. Efter denna vändning blev vår nästa 

stora utmaning att komma i kontakt med företag, trots att båda innehar nätverk som erbjudit 

rekommendationer till sina chefer så har vi som författare varit otroligt begränsade av att 

inte hittar vägar att etablera kontakt och ges möjligheten att presentera vårt arbete på ett 

rättvisande sätt. En intressant reflektion jag kan göra kring detta är att de företag som vi 

slutligen intervjuat inte är de företag som innefattas någonstans i författarnas personliga 

nätverk. 

 

För oss har det nog alltid varit uppenbart att skriva en C-uppsats inom 

spelutvecklingsbranschen, den bransch där vi utan erfarenhet snubblade in redan under vår 

första kurs på programmet. Vi fann alltså tidigt ett gemensamt intresse och en vilja att 



 

förstå både framgång och svårigheterna inom det företagsekonomiska området för 

branschens företag. Med den kunskapsgrund vi har i ryggen så landade vi någonstans mitt 

mellan tankar om employer branding och professionalisering i att det var 

rekryteringsfrågorna som var nyckeln till att låsa upp de områden som utgör uppsatsen 

idag. Men i efterhand kan vi även se att dessa områden återkommer i litteratur vilket 

styrker vår initiala tanke om dess relevans. 

 

Eftersom många områden diskuterats under processen så både mina och Therese rena 

faktakunskaper ökat på många områden. Den rena djupinläsningen och sökningen har till 

viss del fördelats mellan oss, men det har setts vara av stor vikt att båda ska inneha 

tillräcklig insatthet för att skiva och kunna diskutera under varje given rubrik. Personligen 

upplever jag att detta gynnat uppsatsen att båda författarna arbetat med alla uppsatsens 

delar, detta ser jag bidra till en ökad läsvänlighet och röd tråd i uppsatsen. Överlag har vi 

upplevt det viktigt med ett kritiskt förhållningssätt i uppsatsen, något som Personal, 

organisation och ledarskapsprogrammet haft ett stort fokus på genomgående. Främst under 

en av de sista kurserna inför examensarbetet, ledning och styrning, en kurs som påvisar hur 

synsätt ses som det självklara, men att det erbjuds fler sätt att se på det företagsekonomiska 

området.  

 

Att parallellt med kursen läsa en metodkurs har fungerat som ett bra avbrott i skrivandet 

och att stanna upp och reflektera över vad som innehållsmässigt utgör uppsatsen i ett givet 

nuläge, åt vilket håll detta material är riktat och att omformulera målbilden. Men den har 

också varit ett nödvändigt verktyg för att ge metodavsnittet tillräcklig plats i uppsatsen. 

Kursen var också ett stöd i att genomföra analys kring de modeller och metoder som 

användes. Även om modellerna som i vårt fall förändrades under processens så gav den ett 

medvetande om hur modeller som kommit senare som tillägg skulle tillämpas. De 

huvudsakliga tankar jag tar med mig från den process som examensarbetet är handlar om 

vikten av att placera modeller och tankar i en given kontext. Det är först när vi förstod 

förhållandena mellan de olika områdena i studien som vi kunde förstå dessa små 

spelutvecklingsföretag. Jag tar även med mig insikter om min egen förmåga att prestera, att 

kunna sätta saker i perspektiv, att se enstaka fenomen ur flera perspektiv. 



 

Bilaga 2 - Intervjufrågor förstudie 

Respondenten och organisationen 

• Vad är har du för roll i organisationen och vad innebär det att du gör för något? 

• Jobbar du som en del av HR-avdelningen och isf hur ser den ut? 

 
Nutida arbete 

• Vad är det största och viktigaste området som ni jobbar med just nu? 

• Vad skulle du säga är den främsta utmaningen för branschen just nu? 

 
Arbetet historiskt 

• Hur har HR-funktionen sett ut historiskt hos er och hur har den växt fram till vad den är i 

dagsläget? 

 



 

Bilaga 3 - intervjufrågor 

Inledande frågor 

• Skulle det kännas obekvämt om vi spelar in intervjun? Inspelningen kommer endast att 

användas som material för uppsatsen.  

• Om det finns tveksamhet med inspelning. Kan vi återkomma med våra anteckningar och 

få en bekräftelse på att vi uppfattat det hela på rätt sätt?  

• Vill du vara anonym eller får vi nämna ert och företagets namn i uppsatsen?  

 

Respondentens bakgrund 

• Vad har du för bakgrund yrkesmässigt och hur länge har du varit anställd på företaget?  

• Vilka är dina främsta arbetsuppgifter?  

 

Tillväxt 

• ”Man pratar generellt om att spelbranschen växer mycket och fort - skulle du säga att 

*företag* följer den här trenden?”  

• Hur ser era ambitioner kring tillväxt ut? 

• Vilka hinder/svårigheter har ni behövt överkomma för att nå dit ni är idag? 

• Vad tror du generellt är *företag* nästa stora utmaning? 

• Vad tror du är branschens nästa stora utmaning? 



 

HR-funktionen 

• Skulle du säga att ni har en HR-funktion? 

• Hur arbetar ni med personalfrågor? 

 

Rekrytering 

Arbetsanalys och arbetsbeskrivning 

• Vem är det som genomför rekrytering på ert företag? 

• Hur kommer ni fram till att ni behöver nyrekrytera? Vad är det som påverkar? 

Kommunicera behov 

• Hur väljer ni att annonsera era lediga tjänster?  

Genomförande 

• Vem är det som genomför anställningsintervjuer? 

• Hur förbereder ni/du er för att möta en möjlig anställd vid en arbetsintervju? 

Introduktion 

• Vad upplever du är de viktigaste aspekterna av att introducera en nyanställd på arbetet?  

 

Övrigt 

• Är det någonting du vill tillägga eller förtydliga? 

 

 


