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Sammanfattning 
I denna undersökning studeras karaktäristiska motivationsfaktorer för entreprenörer 

inom spelutveckling. Syftet är att bidra till ökad förståelse av de motivationsfaktorer 

som driver spelutvecklare att bli entreprenörer och till att fortsätta driva 

verksamheten. Genom att studera de motiv en individ har till att starta företag menar 

Berridge (2004) att förståelse för entreprenöriell motivation kan erhållas. För att 

kunna undersöka vad det är som motiverar individer till entreprenörskap ligger teorier 

om inre motivationsfaktorer till grund för undersökningen. I avsikt att skapa en 

djupare förståelse för ämnet baserades det empiriska materialet på tio kvalitativa 

intervjuer med entreprenörer inom spelutveckling. Resultatet tyder på att 

motivationsfaktorerna varierar över tid och att fler motivationsfaktorer är 

karaktäristiska i det pågående entreprenöriella arbetet än i valet att bli entreprenör, där 

karaktäristisk innebär att fler än hälften av respondenterna uppvisade 

motivationsfaktorn. En motivationsfaktor indikerade på att vara utpräglad för 

spelutvecklare i beslutet att bli entreprenör, vilken var självständighet. I det pågående 

arbetet visades behov av prestation, självständighet och självcentrerad passion vara de 

mest utmärkande motivationsfaktorerna.   
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1. Inledning 
“Jag är ingen entreprenör. Jag är ingen VD. Jag är en nördig programmerare som 

gillar att tycka till om saker på Twitter”1 (författarnas översättning) skrev Markus 

Persson i sin blogg när han år 2014 lämnade det svenska spelsuccéföretaget Mojang 

AB (Persson 2014), som han var grundare och delägare till. Anledningen till att han 

lämnade företaget var att det såldes till Microsoft för 2,5 miljarder dollar (Jakobsson 

2014). 
 

Precis som Markus Persson uttrycker i sitt blogginlägg så finns det enligt Mikael 

Hansson som arbetar på SEB, många andra personer som inte ser spelutvecklare som 

riktiga entreprenörer. Deras syn på dessa företagare är istället att de har lekfulla 

kontor och är egensinniga, kreativa människor med slapp inställning till livet. Även 

om många inte anser att spelutvecklare är riktiga entreprenörer är så uppfyller de ändå 

definitionen av en entreprenör i bemärkelsen om att en entreprenör omvandlar 

möjligheter till genomförbara idéer, adderar värde genom tid och ansträngning, samt 

inser belöningarna av de insatser som gjorts (Kuratko 2008). Därtill är 

spelutvecklingsbranschen en av de snabbast växande branscherna i Sverige idag 

(Hansson 2014).   
 

Att vara entreprenör inom spelutveckling innebär således att stå inför fantastiska 

möjligheter men också inför svårigheter – möjligheter i och med branschens 

ekonomiska framfart på marknaden, svårigheter då de inte blir respekterade som 

riktiga entreprenörer. Svårigheter kan även ses i den marknadskontrast som skiljer 

spelutvecklarföretagen åt där de fem största aktörerna i Sverige står för cirka 80 

procent av marknadens omsättning och de resterande 165 företagen för de 

kvarstående cirka 20 procenten (Spelutvecklarindex 2014). Därtill finns det forskare 

som poängterar att entreprenörskap kan ses som ett krävande yrkesval där man står 

inför arbetssituationer och en vardag som är förknippad med hinder, ökad osäkerhet, 

misslyckande och frustration (Segal et al. 2005). Trots dessa svårigheter har det de 

senaste åren tillkommit ungefär 30 nya spelutvecklarföretag varje år i Sverige 

(Spelutvecklarindex 2011, 2012, 2014). Det finns individer som trots allt vågar, vill 

                                                
1 “I’m not an entrepreneur. I’m not a CEO. I’m a nerdy computer programmer who likes to have opinions on 
Twitter.” 
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och känner sig motiverade på ett eller annat sätt att bli entreprenörer inom 

spelutveckling. Vilka är då de motivationsfaktorer som driver blivande 

spelutvecklare? Vilka faktorer är det som gör att dessa personer vågar ta steget att bli 

entreprenörer och sedan stanna kvar i entreprenörskapet?  

 

Entreprenörskap är en viktig faktor i samhällsekonomin (Collins et al. 2004) då det 

bidrar till länders tillväxt (Larsson 2015). Enligt Shane et al. (2003) är 

entreprenörskap beroende av de beslut som människor tar. Dessa beslut är kopplade 

till olika motivationsfaktorer, varpå det är viktigt att studera vilka 

motivationsfaktorerna är. Trots att svensk spelutveckling idag är en starkt växande 

bransch finns inte mycket kunskap om dessa entreprenörers motivation. Denna 

avsaknad av kunskap blir således särskilt intressant för att se vad som motiverar 

spelutvecklare till att ta steget att bli entreprenörer och fortsätta som det. Detta trots 

de svårigheter som dels entreprenörskap i allmänhet medför och dels spelutveckling 

innebär. 

1.2 Syfte 
Denna studie har utgångspunkt i den svenska spelutvecklingens expansion i Sverige. 

Syftet är att bidra till djupare förståelse av de motivationsfaktorer som driver 

spelutvecklare att bli entreprenörer och att fortsätta verksamheten. För att uppfylla 

syftet har följande tre frågeställningar undersökts: 
 

● Vilka motivationsfaktorer är karaktäristiska i beslutet att bli entreprenör inom 

spelutveckling? 

● Vilka är de framträdande motivationsfaktorerna i det pågående entreprenöriella 

arbetet? 

● Hur förhåller sig entreprenöriell motivation inom spelutveckling till forskning 

inom entreprenörskap? 

1.3 Avgränsning 
Studien avgränsas till städerna Stockholm och Uppsala. Valet av dessa två städer 

grundar sig i att de är bland de största klustren för spelutvecklare i Sverige 

(Spelutvecklarindex 2014). Vidare kommer denna undersökning att utforska inre 

motivationsfaktorer utifrån företagsgrundarnas perspektiv eller de företagsledare som 

har en intraprenöriell roll. Undersökningen ämnar således inte studera företagens 
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anställdas perspektiv. Undantagsfall är då de har en intraprenöriell roll. Det grundar 

sig i att forskningen ofta jämför entreprenörer med anställda. Därutöver avgränsas 

undersökningen till att med begreppet spelutvecklingsentreprenör enbart avse de 

entreprenörer eller intraprenörer som arbetar med utveckling av digitala spel. 

2. Teoretisk referensram 
Beteendevetenskaplig forskning undersöker själva identifieringen, uppmuntrandet och 

stimulansen av individens entreprenöriella förmåga och egenskaper (Lindholm 

Dahlstrand 2004). Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka entreprenöriell 

motivation hos spelutvecklare med inriktning på individen som entreprenör är 

utgångspunkten för studien i beteendevetenskaplig forskning. Detta avsnitt redogör 

följaktligen för beteendevetenskapliga teorier inom ämnet entreprenörskap, med fokus 

på inre motivationsfaktorer. Först presenteras innebörden av begreppet 

entreprenörskap samt definitioner av en entreprenör. Därefter redogörs för teorier 

gällande studiens centrala del; motivation inom entreprenörskap, indelat i nio inre 

motivationsfaktorer. 

2.1 Entreprenörskapsforskningens uppkomst och utveckling 

Forskning om vad som driver individer till entreprenörskap har bedrivits under lång 

tid och bredden på forskning inom området har ökat kunskapen kring fenomenet 

(Shane et al. 2003). Den långa forskningstraditionen kring entreprenörskap grundar 

sig i en vilja att identifiera de faktorer som ligger bakom valet till att bli entreprenör. 

Från att tidigare i huvudsak ha varit en ekonomisk disciplin förändrades successivt 

entreprenörskap och forskning om småföretag till att bli ett separat forskningsområde 

inom beteendevetenskapen (Landström 2010; Lindholm Dahlstrand 2004), med 

starkare fokus på varför entreprenörer agerar baserat på psykologiska/sociologiska 

aspekter (Stevenson & Jarillo 1990). 
 

Under tidigt 1960-tal kom forskarna McClelland samt Collins och Moore att lyfta 

fram entreprenörskap i den beteendevetenskapliga forskningen. Deras arbeten 

synliggjorde entreprenören som en egen individ. Viktigt för dem var att ta hänsyn till 

individens bakgrund, omgivning, mål, värderingar och motiveringar (Stevenson & 

Jarillo 1990). Forskningsansatsen kom successivt att under 1970-talet att utvecklas 

och McClelland fortsatte att betraktas framstående inom området. Under 1980-talet 
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kom dock den beteendevetenskapliga forskningen inom entreprenörskap att kritiseras. 

Kritiken baserades på argument gällande att forskningen hade kommit fram till 

ohanterligt många motivationsfaktorer till att bli entreprenör och att motiven för en 

individ inte är konstanta över tid, utan är föränderliga (Landström 2005). 
 

1980-talets kritik ledde fram till att den beteendevetenskapliga och psykologiska 

entreprenörsforskningen under 1990-talet blev mer processorienterad. Fokus flyttades 

således från entreprenörens egenskaper och beteenden till hur organisationer skapas 

och kontexten som entreprenören befinner sig i. Intresset för de individorienterade 

aspekterna på entreprenörskapet har emellertid på senare år återigen ökat (Landström 

2005).   

2.1.1 Vad är entreprenörskap och vem är entreprenören?  

Forskning inom entreprenörskap är långtifrån ett nytt ämne men präglas trots det än 

idag av oklarhet om innehållet i begreppen entreprenör och entreprenörskap, vilket 

leder till att det inte går att generalisera entreprenörer (Johnson 1990). Landström 

(2010) uttrycker till och med att skillnaderna i begreppen är så stora att antalet 

definitioner mer eller mindre är lika många som antalet författare till dem. Att 

definitionerna skiljer sig åt så mycket sinsemellan kan enligt Cunningham och 

Lischeron (1991) bero på dess vetenskapliga distinktion gällande perspektiv och 

tillhörighet. Att försöka definiera begreppet entreprenör är således ingen lätt uppgift 

(Babb & Babb 1992). 
 

Trots denna svårighet har ett flertal forskare ändå försökt definiera entreprenörskap. 

Exempelvis anser Shane et al. (2003) samt Stevenson och Jarillo (1990) att det 

handlar om mänskligt agerande. Därtill framhåller Shane et al. (2003) att den 

entreprenöriella processen uppstår på grund av att individer agerar på möjligheter. 

Gartner (1989), Shane och Venkataraman (2000) samt Bygrave och Hofer (1991) 

menar också att entreprenörskap är en process. Gartner (1989) antyder det dock som 

processen genom vilken nya organisationer uppstår. Shane och Venkataraman (2000) 

framhäver istället det som den process där “möjligheterna till att skapa varor och 

tjänster upptäcks, utvärderas och utnyttjas” 2 (författarnas översättning). Denna 

definition kräver inte att en entreprenör är grundaren av ett företag. Intraprenörer kan 
                                                
2 “Consequently, the field involves the study of sources of opportunities; the processes of discovery, evaluation, 
and exploitation of opportunities; and the set of individuals who discover, evaluate, and exploit them.” s. 218 
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i och med detta ses som entreprenörer. Intraprenörer är de personer som praktiskt 

ansvarar för att skapa innovation inom organisationen. De kan även se möjligheterna i 

situationer och kan förvandla idéerna till nya, lönsamma realiteter (Pinchot, enligt 

Manion, J. 2001). Intraprenörer är således entreprenörer inom en organisation eller ett 

företag. Denna definition av en intraprenör går väl i linje med Shane och 

Venkataramans (2000) definition av entreprenörskap. Att använda sig av deras 

definition möjliggör att undersöka företag där entreprenören är en intraprenör varpå 

denna definition ligger till grund för denna undersökning. Därtill visar denna 

definition att entreprenörskap är en skapande process där det ges möjlighet till att 

arrangera resurser på nya sätt och således påverkas av det mänskliga agerandet. 
 

Precis som för begreppet entreprenörskap är det svårt att hitta en allmän definition av 

vem som är entreprenör (Gartner 1989; Kuratko 2008; Bygrave & Hofer 1991). Det 

kan illustreras med att Gartner (1989) definierar entreprenören genom en jämförelse 

och säger att det som skiljer en entreprenör från icke-entreprenör är att entreprenören 

skapar organisationer. Bygrave och Hofers (1991) väljer istället att definiera en 

entreprenör som någon som betraktar en möjlighet och skapar en organisation för att 

kunna fullfölja det. Kuratko (2008) framhåller istället en entreprenör vara en 

innovatör eller utvecklare som känner igen och tar tillvara på möjligheter, omvandlar 

möjligheter till genomförbara idéer; adderar värde genom tid, ansträngning, pengar 

eller kompetens; tar på sig risker från konkurrerande marknader för att implementera 

dessa idéer; och inser belöningarna av dessa insatser. Han anser att denna breda 

definition behövs eftersom entreprenörer idag ägnar sig åt många olika områden. 

Genom den breda syn som Kuratko presenterar av entreprenören passar denna 

definition just spelutveckling. Till skillnad från Gartner (1989) samt Bygrave och 

Hofers (1991) behöver inte en entreprenör konkret skapa organisationer, utan 

Kuratkos definition åsyftar snarare att implementera idéer. Entreprenören behöver 

inte heller vara en innovatör, utan kan även vara en utvecklare vilket ökar 

definitionens tillämplighet för spelutvecklingsbranschen. 

2.2 Entreprenöriell motivation och motivationsfaktorer 
En forskningsinriktning för att förstå entreprenöriell motivation på individnivå är att 

studera anledningarna, det vill säga motiven, till att starta företag. Primärt inom 

motivation är begreppet driv (Berridge 2004) och att vara motiverad betyder att drivas 
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att göra någonting (Ryan & Deci 2000). Eftersom alla människor skiljer sig åt har de 

olika förmågor och viljor att agera på möjligheter, vilket skapar skilda effekter på den 

entreprenöriella processen. Entreprenörskap är således en följd av de beslut som 

människor tar varpå det är viktigt att undersöka de mänskliga motiven som påverkar 

den entreprenöriella processen (Shane et al. 2003). I och med detta betraktelsesätt 

redogör Shane et al. (2003) för nio entreprenöriella motivationsfaktorer; behov av 

prestation3, risktagande4, tolerans för tvetydighet5, kontrollfokus6, självförtroende7, 

målsättning 8 , självständighet 9 , driv 10  och självcentrerad passion 11 . Dessa inre 

motivationsfaktorer har undersökts i både tidigare och senare forskning, varav de 

första sex motivationsfaktorerna ofta tidigare utgått från kvantitativ forskning medan 

resterande tre från kvalitativ. Nedan presenteras samtliga motivationsfaktorer. För 

sammanfattning av motivationsfaktorernas innebörd samt forskare som undersöker 

varje faktor, se tabell 1 sidorna 13-14.  

2.2.1 Behov av prestation 

Entreprenören har ett behov av att lyckas, där högt behov av prestation visar på viljan 

att ta stort personligt ansvar för att lösa problem och uppfylla mål (McClelland 1961). 

Tillfredsställelsen av en prestation kommer enligt McClelland (1961) från att ha inlett 

en händelse som sedan blivit lyckad. Individuell frihet och ansvar för att både skapa 

och välja olika handlingar är därför viktig eftersom det kan ge upphov till hög 

prestationstillfredsställelse, där ansvar enligt Babb och Babb (1992) är kopplat till 

uthållighet och beslutsamhet. I denna motivationsfaktor ingår även att individer som 

har stort behov av prestation är mer intresserade av att göra en uppgift bra från 

grunden för att därefter lära sig hur de ska göra den bättre med tiden. Eftersom det 

entreprenöriella arbetet innefattar dessa egenskaper mer än andra yrken och positioner 

menar McClelland (1961) att det därför är mer troligt att individer med stort behov av 

prestation blir entreprenörer än hos resten av befolkningen. Flertalet forskare stödjer 

McClellands (1961) konklusion om att det råder positiv korrelation mellan behov av 

                                                
3 Need for Achievement (nAch) 
4 Risk taking 
5 Tolerance for ambiguity 
6 Locus of control 
7 Self-efficacy 
8 Goal Setting 
9 Independence 
10 Drive 
11 Egoistic passion 
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prestation och entreprenörskap (Johnson 1990: Collins et al. 2004; Ahmed 1985; 

Hornaday & Aboud 1973). 

2.2.2 Risktagande 

Entreprenörskapslitteraturen har ofta porträtterat entreprenörer som risktagande 

personer (Teoh & Foo 1997; Tyszka et al. 2011; Wagener et al. 2010; Ahmed 1985) 

som bär på förhoppning om att få en belöning eftersom de åtar sig denna risk (Teoh & 

Foo 1997). Forskning har också visat att individer som startar företag har högre 

benägenhet till att ta risker än den allmänna befolkningen (Wagener et al. 2010; 

Ahmed 1985). Den höga benägenheten att ta risker medför även större sannolikhet att 

lyckas hantera osäkerhet och minimera negativ betydelse av stress (Teoh & Foo 

1997). Emellertid uppfattar inte dessa individer sina handlingar som riskabla utan 

riskerna är mer kopplade till personliga värderingar, som rädsla för att misslyckas. 

Denna rädsla vägs dock upp av att kunna lösa problem som därefter får önskat 

slutresultat (Corman et al. 1998). I motsats till riskens koppling till personliga 

värderingar finner Tyszka et al. (2011) att det är förenat med entreprenörens 

vardagliga kontakt med riskabla investeringar och således är det nödvändigt att 

entreprenören är risktagande. Att forskningsresultaten skiljer sig åt menar Wagener et 

al. (2010) kan bero på att det råder brist på enighet i litteraturen angående definitionen 

av risktagande. 

2.2.3 Tolerans för tvetydighet 

Den tredje motivationsfaktorn tolerans för tvetydighet, kan tolkas som en individs 

vilja att uppfatta tvetydiga situationer som önskvärda (Budner 1962, MacDonald 

1970) med förmåga att reagera positivt på det (Teoh & Foo 1997). En individ som har 

tolerans för tvetydighet kan därför känna sig säker i ett beslut som fattats under 

tvetydiga förhållanden utan att behöva söka mer information om det (Teoh & Foo 

1997). Eftersom entreprenörer tar beslut som leder till åtgärder som både är 

innovativa och originella, innebär det att många av deras beslut är tvetydiga. Därför 

har entreprenörer en betydligt större förmåga och kapacitet att tolerera tvetydighet än 

vad andra företagsledare har (Shane et al. 2003; Teoh & Foo 1997). I en studie av 

Babb och Babb (1992) visade sig dock inte tolerans för tvetydighet vara en särskild 

entreprenöriell egenskap. Det kan tänka sig även här, precis som i risktagande, att 



 10 

åtskillnaderna i forskningsresultaten kan bero på att motivationsfaktorn, trots flera 

överlappande definitioner, inte har någon allmängiltig definition (MacDonald 1970). 

2.2.4 Kontrollfokus 

Motivationsfaktorn kontrollfokus har fått mycket uppmärksamhet i 

entreprenörskapsforskningen (Mueller & Thomas 2001; Ahmed 1985) och handlar 

om i vilken omfattning en individ generellt tror att deras handlingar eller personliga 

egenskaper påverkar ett utfall (Rotter 1966; Landström 2005). Personer som har yttre 

kontrollfokus tror att resultatet av en händelse är utom deras handlingar, det vill säga 

att resultatet beror på en slump, tur, ödet eller andra inflytelserika personer. Individer 

med inre kontrollfokus tror istället att deras personliga handlingar har direkt påverkan 

på resultatet av en händelse (Rotter 1966). Forskning som bedrivits har visat på stora 

skillnader i kontrollfokus mellan entreprenörer och icke-entreprenörer, där 

entreprenörer svarade för inre kontrollfokus, vilket antyder att variabeln är positivt 

relaterad till entreprenörskap (Ahmed 1985). 

2.2.5 Självförtroende 

Självförtroende är individens tro på sin egen förmåga att mobilisera och implementera 

nödvändiga personliga resurser, förmågor och kompetenser som krävs, i syfte att 

uppnå en viss nivå av prestation för en given uppgift (Ramdass et al. 2008; Shane et 

al. 2003; Landström 2005). Chen et al. (1998) menar att självförtroende är en individs 

styrka att tro att den är kapabel att framgångsrikt utföra de olika roller och uppgifter 

entreprenörskap innebär. Studien av Tyszka et al. (2011) kom fram till att 

entreprenörer har högre självförtroende än anställda och Hornaday och Abouds 

(1973) visade att entreprenörer graderade självförtroende högt. Shane et al. (2003) 

menar att självförtroende kan vara uppgiftsspecifikt och att det visat sig att 

självförtroende för en uppgift är en stabil förutsägare för en individs prestation i den. 

Detta stödjer förklaringen till varför människor med likadana möjligheter kan 

genomföra saker olika. En individ med högt självförtroende inför en uppgift kommer 

under längre tid utöva mer ansträngning, envisas genom motgångar, sätta och anta 

högre mål och utveckla bättre planer och strategier för uppgiften. En person med högt 

självförtroende tar även mer positivt på negativ feedback, för att sedan använda 

responsen till förbättring av resultaten. Shane et al. (2003) betonar vikten av dessa 
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attribut för den entreprenöriella processen, eftersom dessa situationer ofta är tvetydiga 

där ansträngning, uthållighet och planering är viktigt. 

2.2.6 Målsättning 

Teorin gällande den sjätte motivationsfaktorn, målsättning, innebär att personer med 

specifikt fastställda mål presterar bättre än de med vaga mål, såsom ”gör ditt bästa” 

eller enklare mål. Ett mål är en standard för att bedöma sin tillfredsställelse och är 

ändamålet eller syftet till en åtgärd. Det för att exempelvis uppnå en viss standard av 

kunskap inom en viss tidsbegränsning (Latham 2004). Enligt Latham & Locke (1991) 

har ungefär 400 studier påvisat att prestanda är en linjär funktion av målsvårigheter. 

Givet tillräcklig förmåga och engagemang för målet så leder svårare mål till högre 

prestanda. Baum och Locke (2004) kom fram till att såväl mål och självförtroende, 

såsom uttalad vision har direkta effekter på företagstillväxt, och dessa faktorer 

förmedlade i sin tur effekterna av passion, envishet, och ny resursskicklighet på 

efterföljande tillväxt. Kuratko (1997) betonar i sin tur att begreppen motivation, 

målinriktat beteende och uppfattning om framgångsrika resultat är viktiga delar i den 

entreprenöriella processen. 

2.2.7 Självständighet 

Att ta ansvar för att använda sitt eget omdöme, i motsats till att blint följa andras 

påståenden, benämner Shane et al. (2003) som självständighet. Denna 

motivationsfaktor innefattar även att ta ansvar för sitt eget liv istället för att leva på 

andras satsningar. Den entreprenöriella rollen kräver självständighet, där det visat sig 

att entreprenörer har en högre önskan om självständighet än andra individer (Hisrich 

1984; Hornaday & Aboud 1973; Wagener et al. 2010; Shane et al. 2003). 

Entreprenören tar först ansvar för att bedriva en möjlighet som inte existerade tidigare 

och ansvarar sedan för resultatet i slutändan, oavsett om det uppnås eller inte. Själva 

önskan om självständighet kan också vara en motivation (Shane et al. 2003). Smilor 

(1997) menar att önskan om kontroll är en av de faktorer som initierar en entreprenör 

att starta företag. Vidare menar han även att entreprenören söker självständighet. De 

vill vara ansvariga för sina egna öden och göra sin egen sak, önskemål som vanligtvis 

uttrycks i att vara sin egen chef. 
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2.2.8 Driv 

Med den åttonde motivationsfaktorn driv avser Shane et al. (2003) att det finns ett 

visst samband mellan driv och första begreppet behov av prestation, men de använder 

begreppet driv något mer brett. Driv används i huvudsak för att hänvisa till viljan att 

anstränga sig, både inom tankeprocessen och den insats som krävs för att förverkliga 

sina idéer. För att realisera möjligheter krävs det att entreprenören vidtar åtgärder för 

att förverkliga dem. Det finns fyra olika aspekter av driv, nämligen ambition, mål, 

energi och uthållighet, och envishet. Ambition är kopplat till driv och påverkar i 

vilken grad företagare försöker skapa något stort, viktigt och betydande när de söker 

efter möjligheter (Shane et al. 2003). Även Baum et al. (2012) anser att ambition 

tillhör driv och att ambition är en stark önskan om att förbättra någonting, där målen 

är höga och avlägsna. Vidare anser Shane et al. (2003) att ambition kan inkludera att 

tjäna pengar eller viljan att skapa något nytt. Ambition förändras sedan till att sätta 

höga mål och för att uppnå höga mål krävs oerhörd energi och uthållighet. När mål 

upprätthålls under en lång tid benämns det som envishet. Även Smilor (1997) menar 

att driv innefattas av uthållighet och envishet, men uttrycker det som en bestämd, 

optimistisk bestående vilja att lyckas med sin egen satsning.  

2.2.9 Självcentrerad passion 

Den nionde och sista motivationsfaktorn Shane et al. (2003) tar upp är självcentrerad 

passion, vilket är passionerad, självisk kärlek till arbetet. Cardon et al. (2009) 

definierar det som en kärlek och passion som mynnar ut i olika konsekvenser. 

Passionen säkerställer att entreprenören håller fast vid sitt entreprenörskap då 

svårigheter uppstår och håller entusiasmen hög under strävan att uppnå det uppsatta 

målet. Passionen gör det dock också svårt för en entreprenör att släppa taget om en 

dröm, även vid dålig prestation under längre tid. Simlor (1997) återger passion som 

entreprenörens glädje, entusiasm och iver springande ur den outtröttliga strävan efter 

ett utmanade, värdigt och upplyftande syfte. Shane et al. (2003) hävdar att ego är ett 

betydelsefullt motiv till entreprenörskap och att de sanna eller rationella egoisterna 

passionerat älskar sitt arbete. Vidare menar de att entreprenörer är motiverade att göra 

det som är faktiskt ligger i deras eget intresse, vilket är att göra allt som krävs. Hisrich 

(1984) visade i sin studie att arbetsglädje var en viktig motivation i beslutet att starta 

eget företag och Baum & Locke (2004) visade att passion hade påverkan på 

företagsväxten genom uttalade visioner, mål och självförtroende. 
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2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Shane et al. (2003) redogör för nio inre motivationsfaktorer som påverkar den 

entreprenöriella processen. I och med den stora mängd definitioner av en entreprenör 

och entreprenörskap samt det stora antalet motiv till att bli entreprenör som finns 

inom entreprenörskapsforskningen, har det varit av intresse att enbart undersöka 

motivationsfaktorer som stöds från flertalet forskare, där de utgår från definitioner 

som överensstämmer med den som är utgångspunkten i denna undersökning. 

Anledningen till det är att ett vetenskapligt ramverk med teoretisk tyngd har 

eftersträvats. Den empiriska datainsamlingen och analysen kommer därför behandla 

de motivationsfaktorer forskarna är eniga om varpå tolerans för tvetydighet inte 

kommer undersökas. Därtill kommer inte risktagande undersökas då både Tyszka 

(2011) och Segal et al. (2005) menar att entreprenörskap innebär risker. Således 

behöver inte risktagande ses som en motivationsfaktor, utan är istället någonting som 

entreprenörskapet medför. Därmed kommer sju motivationsfaktorer utgöra den 

teoretiska referensramen denna undersökning utgår från, vilka är: behov av prestation, 

kontrollfokus, självförtroende, målsättning, självständighet, driv samt självcentrerad 

passion. För sammanställning av motivationsfaktorerna, dess innebörd och forskare 

som undersöker dem, se tabell 1 nedan.  
 
Tabell 1. Sammanställning av motivationsfaktorer 

Motivationsfaktor Innebörd Forskare 

Behov av prestation Högt prestationsbehov: 
• Tar stort personligt ansvar 
• Individuell frihet att välja olika handlingar 
• Vill göra det bra från grunden och därefter 

lära sig att göra det bättre 

Ahmed (1985), Babb och 
Babb (1992), Collins et al. 
(2000), Hornaday & Aboud 
(1973), Johnson (1990), 
McClelland (1961), Shane 
et al. (2003) 

Kontrollfokus Högt kontrollfokus (inre kontrollfokus): 
• Personliga handlingar har direkt påverkan på 

resultatet av en händelse 

Ahmed (1985), Landström, 
(2005), Mueller & Thomas 
(2001), Rotter (1966), 
Shane et al. (2003) 

Självförtroende Högt självförtroende: 
• Tro att man kan utföra de roller och uppgifter 

entreprenörskap innebär 
• Kan under längre tid utöva mer ansträngning, 

envisas genom motgångar, sätta och anta 
högre mål 

• Tar negativ feedback positivt 

Chen et al. (1998), 
Hornaday & Aboud (1973), 
Ramdass et al. (2008), 
Shane et al. (2003), Tyszka 
et al. (2011) 

Målsättning Hög målsättning: 
• Specifikt uppsatta mål 
• Svåra mål 

Baum & Locke (2004), 
Kuratko (1997), Latham 
(2004), Locke & Latham 
(1991), Shane et al. (2003) 
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Självständighet Hög självständighet: 
• Använder eget omdöme 
• Ansvarar för att bedriva en möjlighet som inte 

tidigare fanns 
• Ansvarar för resultatet 
• Önskan om kontroll 
• Vill göra sin egen sak 

Hisrich (1984), Hornaday 
& Aboud (1973), Shane et 
al. (2003), Smilor (1997), 
Wagener et al. (2010) 

Driv Högt driv: 
• Viljan att anstränga sig och vidta åtgärder för 

det 
• Försöker skapa något stort, viktigt och 

betydelsefullt 
• Höga och avlägsna mål 
• Energi och uthållighet 

Baum et al. (2012), Shane 
et al. (2003), Smilor (1997) 

Självcentrerad 
passion 

Hög självcentrerad passion: 
• Passionerad, självisk kärlek till arbetet 
• Glädje, entusiasm, iver ut den outtröttliga 

strävan efter utmanande, värdigt syfte 
• Gör allt som krävs 
• Känner arbetsglädje 

Baum & Locke (2004), 
Cardon et al. (2009), 
Hisrich (1984), Shane et al. 
(2003), Smilor (1997) 

 

Källa: Ahmed (1985), Babb & Babb (1992), Baum et al. (2012), Baum & Locke (2004), Cardon et al. (2009), 
Chen et al. (1998), Collins et al. (2000), Hisrich (1984), Horndaday & Aboud (1973), Johnson (1990), Kuratko 
(1997), Landström (2005), Latham (2004), Locke & Latham (1991), McClelland (1961), Mueller & Thomas 
(2001), Ramdass et al. (2008), Rotter (1966), Shane et al. (2003), Smilor (1997), Tyszka et al. (2011), Wagener 
et al. (2010) 

3. Metod 
Följande avsnitt presenterar tillvägagångssätt och metoder som använts i 

undersökningen. Först presenteras val av forskningsmetod där valet av kvalitativ 

metod och semistrukturerade intervjuer motiveras. Vidare presenteras val av 

respondenter och sedermera redogörs genomförandet av intervjuerna. Därefter 

redovisas tillvägagångssättet för analys av data och slutligen presenteras ett avsnitt 

om trovärdigheten i undersökningen. 

3.1 Val av forskningsmetod 
Undersökningen har ett explorativt förhållningssätt, det vill säga att den ämnar skapa 

en djupare förståelse för vilka motivationsfaktorer som är urskiljbara i valet att bli 

spelutvecklarentreprenör och i det pågående arbetet, varpå kvalitativ metod använts. 

En vanlig kritik mot kvalitativa metoder är att den inte möjliggör en generalisering i 

och med att den enbart undersöker fragment av verkligheten, till skillnad från 

kvantitativ metod som istället eftersträvar att generalisera resultatet eller undersöka 

hur frekvent det är (Flick 2002; Esiasson et al. 2012). Denna förklaring leder dock 

tankarna till att det måste finnas ett antagande om att det faktiskt finns en möjlighet 
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att undersöka hela verkligheten. Ett antagande vars betydelse kan diskuteras. Vad som 

önskas framföras är att även om kvalitativa metoder enbart undersöker en liten del av 

verkligheten innebär det inte att de erhållna resultaten skulle vara mindre giltig 

kunskap än kunskap erhållen från kvantitativa undersökningar. Kvalitativ metod 

genererar en förståelse och kunskap om vår omgivning och är således också en bra 

metod för att upptäcka nya aspekter på ett problem.  

 

Den primära metoden för materialinsamling bestod av semistrukturerade intervjuer 

med utvalda spelutvecklarentreprenörer som respondenter (se Bilaga 1 för 

information om respondenterna). Användningen av intervjuer framför studier av 

dagböcker, tidningar eller dokumentärer grundade sig i att ämnet entreprenörskap 

sammankopplat med spelutveckling är nytt och outforskat varpå otillräcklig ingående 

information fanns att hämta. Eftersom det var viktigt i denna undersökning att fånga 

upp respondenternas uppfattningar lämpade sig inte heller en enkätundersökning då 

det inte ger samma möjlighet till ingående svar från respondenten som intervjuer gör 

(Esaiason et al. 2012). Att därtill använda semistrukturerade intervjuer möjliggjorde 

dels att respondenterna kunde tala fritt kring de frågor som ställdes och dels att 

följdfrågor kunde ställas. Genom följdfrågorna kunde respondenterna ytterligare 

förklara betydelsen i svaren de gav och utveckla de oklarheter som uppstod. Ett 

tillvägagångssätt som gav perspektiv och förståelse kring undersökningens ämne 

(jämför Bryman & Bell 2007). Användningen av semistrukturerade intervjuer var 

således nödvändig för undersökningens syfte, som eftersträvade att erhålla en djupare 

förståelse för respondenternas uppfattningar kring vad de ansåg motiverade dem till 

entreprenörskapet och att fortsätta ägna sig åt det. 
 

För att få en överblick över spelutvecklingsbranschen genomfördes en inledande 

semistrukturerad intervju (se Bilaga 2 för intervjufrågor) med Nils Lerin, delägare till 

spelutvecklingsföretaget Pixel Grinder AB. Lerins kunskaper i ämnet grundar sig på 

hans utbildning, arbetslivserfarenhet samt genom företagandet. Intervjun gav 

grundläggande information och god inblick i hur spelutvecklingsbranschen ser ut 

samt de yrkesroller den innefattar. Därtill var den erhållna informationen av vikt i 

sökandet av intervjupersoner och vid utformningen av intervjuguiden (se Bilaga 4 för 

slutlig intervjuguide). 
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3.1.1 Intervjuguide 

För att fånga upp respondenternas alternativa synsätt utformades en intervjuguide 

med öppna frågor som succesivt blev mer ingående. Dessa frågor strukturerades i 

olika teman som ansågs nödvändiga för att besvara syftet och frågeställningarna. 

Förutom ett inledande tema med inkluderande bakgrundsfrågor om respondenten, 

skapades fyra teman: vägen till entreprenörskap, bedriva entreprenörskap, 

motivationsfaktorer samt fortsatt entreprenöriellt arbete. Inför utformandet av 

intervjuguiden analyserades de teoretiska begreppen för att skapa frågor till 

intervjuguiden. Frågorna ämnade besvara en enskild drivkraft. För att uppnå detta har 

nyckelord för varje motivationsfaktor från den teoretiska referensramen använts. 

Exempelvis var frågan “Vad var din ambition med att starta ett eget företag?” 

sammankopplad med begreppet driv. Enligt teorin är önskan om att förbättra 

någonting där målen är både höga och avlägsna, någonting som tyder på ambition och 

således motivationsfaktorn driv. Detta har varit tillvägagångssättet inför utformandet 

av samtliga frågor. För att säkerställa intervjuguidens relevans och att den har ett 

språkbruk som passar målgruppen, genomfördes först en testintervju (se Bilaga 3 för 

intervjuguide till testintervju) med en person som är insatt i spelutvecklingsbranschen. 

Efter testintervjun utvärderades intervjuguiden varpå ett par frågeställningar ändrades 

för att förtydliga dess innebörd. I materialgenomgången från samtliga intervjuer 

analyserades hur respondenterna besvarade frågorna samt om de nämnde områden 

och begrepp som tillhör den drivkraften som frågan ämnade besvara. 

3.2 Val av respondenter 
Urvalet av respondenterna har baserats på kontakter via författarnas privata nätverk 

och målinriktat urval. Selektionen har utgått från kontaktnät och sökning via Uppsala 

Innovation Centres hemsida efter registrerade spelutvecklingsbolag. Att erhålla 

respondenter via kontaktnät kan liknas med snöbollsprincipen (jämför Saunders et al. 

2009) och totalt genererades sex respondenter, inklusive den inledande 

intervjupersonen, genom detta tillvägagångssätt. Det målinriktade urvalet genererade 

fem respondenter och grundade sig i eftersträvan av relevanta personer för 

undersökningens problemformulering. Genom sökning av respondenter utifrån 

kontaktnät finns det en risk att gruppen blir homogen och därmed har sökningen via 

Uppsala Innovation Centres hemsida varit en bra uppvägning för att generera mer 

mångfald av intervjupersoner som kan bidra med olika perspektiv till undersökningen. 
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Totalt genomfördes nio intervjuer med tio respondenter, exklusive den inledande 

intervjun. Respondenternas ålder varierade mellan 27 och 48 år, med median på 33 år. 

Fyra av intervjuerna genomfördes med entreprenörer som varit verksamma under fem 

till sju år, fem intervjuer med entreprenörer som varit verksamma under ett till två år 

och en intervju med en som står i begrepp att starta sin verksamhet. Att 

undersökningen utgått från respondenter som varit verksamma under olika lång tid 

grundar sig i att motivationsfaktorer kan växla under processens gång där sedan andra 

motivationsfaktorer tar över (Shane et al. 2003; Landström 2005). Det ansågs således 

vara betydelsefullt att fånga upp de motivationsfaktorer som var viktiga både vid 

uppstarten av företaget samt vid det fortsatta entreprenöriella arbetet. 
 

En tumregel för urval inom kvalitativa studier är att om det är en studie med bred 

omfattning och många jämförelser mellan urvalsgrupper, krävs fler intervjuer 

(Bryman 2011). Då denna undersökning specifikt utgår från entreprenörer inom 

spelutveckling och motivationsfaktorer att både bli entreprenör och fortsätta vara det, 

kan undersökningens omfattning följaktligen anses smal. Detta, tillsammans med att 

undersökningen inte har som utgångspunkt att generalisera resultatet, bidrar till att 

intervjuunderlaget kan anses tillräckligt stort. För en sammanställning av 

entreprenörerna, verksamhetsåret som företaget de driver registrerades, antal 

anställda, deras arbetsuppgift och utförandedatum för intervjun, se Bilaga 1. 

3.3 Genomförande av intervjuer 
Initialkontakten med respondenterna skedde via e-mail innehållande en kortfattad 

presentation av författarna samt undersökningens motiv och syfte. I början av 

intervjuerna blev respondenterna återigen informerade om undersökningens syfte, 

vilka författarna är, undersökningens publicitet samt en förfrågan om intervjuerna 

kunde spelas in. Samtliga personer godkände inspelning av intervjun varav en 

önskade att enbart bli publicerad med förnamn. 
 

Av de intervjuer som ligger till grund för analysmaterialet utfördes en gruppintervju 

om två personer och resterande som individuella intervjuer. Anledningen till 

gruppintervjun med Jesper Rudberg och Anders Pistol var att önskan uppkom på 

plats. Under intervjuerna medverkade båda författarna eftersom de tidigare inte hade 
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stora erfarenheter av att vara intervjuare, där de turades om att ha en aktiv respektive 

passiv roll. Tillvägagångssättet upplevdes positivt eftersom det gav upphov till att 

författarna fick goda kunskaper om samtliga intervjuer. Dessutom kunde intern 

feedback ges mellan författarna, vilket förbättrade intervjutekniken och minimerade 

intervjuareffekten. Eftersom båda intervjuarna under intervjutillfällena hade varsin 

intervjuguide kunde den passiva intervjuaren ta anteckningar, ställa kompletterande 

följdfrågor och be om förtydligande vid intervjuns slut. Den aktiva intervjuaren hade 

istället fokus på genomförandet av intervjun. Detta är ett tillvägagångssätt som enligt 

Bryman och Bell (2007) stödjs och uppmuntras av Bechhofer et al. (1989). Innan nya 

frågor ställdes fick respondenterna tala fritt och till punkt. Frågorna förtydligades i de 

fall då respondenterna önskade det. För att inte författarna skulle tolka och lägga 

värderingar i de svar som respondenternas gav efterfrågades en mer detaljerad 

förklaring till ordets eller meningens betydelse i de fall där osäkerhet fanns. Att 

intervjuerna spelades in hjälpte också att minska författarnas egna värderingars 

inverkan på materialet i efterhand i och med möjligheten att lyssna igen. Under 

undersökningens gång uppkom en önskan från författarna att vilja undersöka 

respondenternas egen syn på sig själva som entreprenörer varpå frågan mailades i 

efterhand till de som inte fått frågan under intervjun (se Bilaga 5). 

3.4 Analys av data 
Under undersökningens gång har nya frågor väckts vilket skapat nya infallsvinklar 

och ökat förståelsen för ämnet. Detta bidrog till vidare undersökning av teorin, vilket 

var viktigt för den djupare förståelsen. Förståelsen för vilka motivationsfaktorer som 

varit framträdande i både valet till att bli entreprenör och i det pågående arbetet har 

således successivt växt fram genom att undersökningen ömsom rört sig mellan teori 

och empiri. Processen att analysera data har innefattat arbete med att samla in, 

fragmentera, se likheter likväl som åtskillnader i data för att sedan sammanställa det 

igen, vilket är typiskt vid kvalitativ dataanalys (Wellington & Szczerbinski 2007). 
 

I och med undersökningens struktur, där empirin och analysen utgår från 

respondenternas egna ord och begrepp, transkriberades intervjumaterialet. 

Transkriberingen underlättade arbetet att analysera likheter och skillnader i 

respondenternas svar och bidrog till ökad noggrannhet i undersökningen. Ett 

tillvägagångssätt som var viktigt för att säkerställa att respondenternas svar fångats på 
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deras egna villkor och att författarna inte tillåtit sina egna värderingar att göra intrång 

på undersökningen (Bryman & Bell 2007).  
 

För att skapa en överskådlighet av datamaterialet grupperades svarsinformationen och 

meningsenheterna i skilda kategorier utifrån de sju motivationsfaktorer som den 

teoretiska referensramen benämnde vara typiskt entreprenöriella egenskaper. Inom de 

olika kategorierna graderades respondentens svar med värdet högt eller lågt. Om 

svaret påvisade tydlig koppling till det teoretiska begreppet (se tabell 1 kolumn 

“Innebörd” för utmärkande egenskaper som huvudsakligen söktes i 

svarsinformationen) graderades svaret som högt (H). Om personen istället påvisade 

motsägelse av begreppet graderades svaret som lågt (L). Nämnde de inte någonting 

som kan kopplas till en given drivkraft uteblev de från att nämnas i det fallet. 

Samtliga sju motivationsfaktorer undersöktes både i beslutet att bli entreprenör (se 

tabell 2) och i det pågående entreprenöriella arbetet (se tabell 3 till 10). Genom att 

strukturera upp respondenternas svar efter hög eller låg koppling till 

motivationsfaktorerna kunde eftersökning och urskiljning av mönster i hur 

datamaterialet var relaterade till varandra möjliggöras. Det gav ytterligare förståelse 

för helheten på ett mer differentierat sätt (jämför Lantz 2007), varpå materialet från 

intervjuerna bearbetades flertalet gånger.  

3.5 Trovärdighet 
Reliabilitet och validitet är begrepp som diskuteras när det handlar om kvalitén av en 

undersökning (Saunders et al. 2009), men är mer inriktad på kvantitativ forskning. 

Därför föreslår vissa forskare att andra kvalitetskriterier ska göras vid kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell 2007; Denzin & Lincoln 1994), där Lincoln och Gubas 

(1985) begrepp hör till en av dem mest kända (Kåhlin 2015). 

 

Trovärdighet består av de fyra aspekterna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

noggrannhet. Enligt Denzin och Lincoln (1994) är det centralt och har en avgörande 

roll i bedömningen om det går att dra slutsatser från undersökningens resultat. 

Tillförlitligheten, eller inre validiteten, behandlar förtroendet för “sanningen” av 

undersökningens resultat. Denna aspekt togs i beaktning genom att basera det 

insamlade intervjumaterialet på en intervjuguide som grundade sig i en definierad 

teoretisk referensram kring de begrepp som återfinns i undersökningens syfte. 
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Överförbarhet, eller yttre validitet, är kopplat till att resultaten kan tillämpas i andra 

sammanhang (Denzin & Lincoln 1994). Den centrala kontexten i denna undersökning 

är spelutvecklare som ingått i entreprenörskap och fortsätter det arbetet. Detta innebär 

att det finns gemensamma nämnare gällande kontextens utformning och stärker 

undersökningens överförbarhet till andra entreprenörsgrupper. Med pålitlighet, eller 

reliabilitet, åsyftas hur väl resultaten kan tillämpas vid andra tillfällen och om 

materialet samlats in på ett konsekvent sätt (Denzin & Lincoln 1994; Bryman & Bell 

2007). I denna undersökning har pålitligheten ökats genom dels beskrivning av 

tillvägagångssättet för datainsamlingen och dels en förförståelse för ämnet. Viktigt att 

nämna är dock att förförståelsen kan bidragit till att vissa omständigheter kan ha 

uppfattats självklara och en konsekvens av detta kan vara att följdfrågor då inte ställts. 

Den fjärde aspekten, noggrannhet, handlar om objektivitet och behandlar frågan om 

forskaren tillåtit sina egna värderingar påverka forskningen (Bryman & Bell 2007). 

För att öka noggrannheten i undersökningen transkriberades samtliga intervjuer. Det 

medförde att respondenternas svar fångats på deras egna villkor (jämför Bryman & 

Bell 2007). Att även framställa det empiriska materialet genom citat bidrog i sin tur 

till eliminering av författarnas värderingar vilket ökade objektiviteten för 

undersökningen.  

4. Entreprenöriella motivationsfaktorer inom spelutveckling 
I följande avsnitt presenteras först bakgrund om spelutvecklingsbranschen. Vidare 

redovisas de motivationsfaktorer som framkom i undersökningen. Först presenteras 

en bakgrund om respondenterna och de motivationsfaktorer de ansåg sig ha i beslutet 

att bli entreprenör. Därefter presenteras de motivationsfaktorer som erhölls viktiga i 

det pågående entreprenöriella arbetet. 

4.1 Bakgrund om spelutvecklingsbranschen 
Inom spelutvecklingsbranschen finns många olika yrkesroller som både direkt och 

indirekt är relaterade till spelutveckling. De kan exempelvis vara manusförfattare, 

producenter, musiker, programmerare eller animatörer. Det är inte bara yrkesrollerna 

som skiljer sig åt utan även antalet personer per spel eller projekt och det kan vara allt 

från en till 1000 personer som arbetar med ett spel. Att 1000 personer arbetar med ett 

projekt inträffar däremot inte ofta i Sverige (Lerin 2015). Många som arbetar inom 
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spelbranschen är självlärda och det finns enligt Lerin (2015) en allmän uppfattning att 

det är viktigt att kunna utföra många uppgifter på egen hand. En förändring som har 

skett de senaste tio åren är att det finns allt fler utbildningar relaterade till 

spelutveckling. Vidare menar Lerin (2010) att det däremot finns en tyngd i att vara 

självlärd som spelutvecklare och att det snarare handlar om att ha en förmåga att lösa 

problem än att ha mycket teoretisk kunskap. 

4.2 Entreprenöriell motivation i beslutet att bli entreprenör 

Idén att bli entreprenör inom spelutveckling och anledningen till att ta det steget 

visade sig enligt respondenterna skilja sig åt (se tabell 2 sida 24 för sammanställning 

av motivationsfaktorerna). Gemensamt för såväl Mohammed Al-Hasnawi, Simon 

Lundmark, Jonas Holgersson och Wildemar var deras tidiga spelintresse som uppkom 

redan i barndomen och deras dröm om att få arbeta med spel. Både Lundmark och 

Wildemar nämner även att en starkt bidragande faktor till valet var att de inte var 

nöjda med dåvarande arbetssituationer. “Möjligheten visade sig” ansåg Lundmark och 

startade därför tillsammans med en vän och tidigare kollega företaget Pixeldiet då de 

båda ville fortsätta jobba tillsammans. Denna anledning, att få arbeta ihop med sin 

nuvarande affärspartner, var, och är än idag, en grundläggande faktor i motivet till 

entreprenörskapet (Lundmark 2015). Wildemar däremot, som blev uppsagd i samband 

med branschens nedgång, ville inte gå tillbaka till en fast anställning. Anledningen 

var att han vill göra spel som han själv tycker är roliga och få möjlighet att göra det 

själv (Wildemar 2015). För Wildemar var det långt ifrån en självklarhet att bli 

entreprenör. Det, samt svårigheten att få hjälp med starta-eget-bidrag, har gjort 

processen lång och tidskrävande menar han. Under de tre år som gått har han arbetat 

på egna projekt och står nu i startfasen med sitt företag Doomster Entertainment 

(Wildemar 2015). 
 

Entreprenörskap kan uppstå genom tillfälligheter, såsom det gjorde för Wildemar och 

även för Martin Annander. Med mycket erfarenhet inom spelbranschen och många 

övertidstimmar som finansiellt inte genererade särskilt mycket, sökte Annander nya 

möjligheter. Han tänkte “Antingen gör jag mina egna spel eller så gör jag något där 

jag tjänar pengar” och säger att “i slutänden när man jobbar åtta timmar om dagen så 

ska det vara kul också”. Genom ett sammanträffande är Annander idag VD på Calm 

Island Sweden AB. Beslutet grundade sig i att han såg det som en stor utmaning, men 
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han såg också nytta med den praktiska erfarenheten att ha startat ett företag. 

Inställningen var “Vi får se, jag kanske inte kommer klara av det men det kommer 

vara himla kul i alla fall” (Annander 2015). 
 

Det behöver inte bara vara en tillfällighet att bli entreprenör utan det kan också vara 

en tillfällighet att komma in i spelutvecklingsbranschen, vilket var fallet för 

Christopher Kingdon och Jonathan Crafoord. Kingdon har startat fem olika företag 

där han gått från IT och Telecom till program för att skapa animerad film och nu 

spelutveckling. Det gemensamma temat och anledningen till att han blivit entreprenör 

är att han tycker om att eliminera barriärer och flytta möjligheter till individer 

(Kingdon 2015). Crafoords anledning till att han kom in i branschen är rätt olik 

Kingdons, och grundar sig i hans stora musikintresse vilket bidrog till att han började 

jobba som ljuddesigner. Finanskrisen hade gjort det svårt att få jobb varpå han 

bestämde sig för att bli företagare. Inför företagsstarten studerade han ekonomi 

eftersom han inte ville bli beroende av andras kunskaper om hur företag ska drivas. 

Efter studierna grundade han tillsammans med en vän Poke That Brain HB. Detta för 

att han ville lära sig mer om spelutveckling men framförallt också för att han i och 

med det kunde sätta egna villkor. De villkor som han ville åt var i synnerhet att få 

experimentera med nya evidensbaserade metoder mot saker som tidigare motarbetats 

av arbetskulturen, såsom exempelvis kortare arbetstider. 
 

En betydande insikt Al-Hasnawi fick som sedermera ledde in honom på spåret till att 

bli entreprenör, var att han under en teaterutbildning fick förståelse för att saker och 

ting inte är omöjliga att genomföra och att det går att “skapa någonting från 

ingenting”. Det, samt egna studier i företagande drev honom till att nu ha startat två 

företag. Ett betydande motiv till Al-Hasnawis vilja och mod att satsa på 

entreprenörskapet var en personlig händelse. Den gav honom inblick i att han måste ta 

tillvara på den tid han har och göra det han verkligen vill (Al-Hasnawi 2015). Precis 

som Al-Hasnawi hade Gustafsson drivit företag innan han och några vänner startade 

MachineGames. Till skillnad från Al-Hasnawi, Lundmark, Holgersson och Wildemar, 

har Gustafsson dock inte samma breda spelintresse och nämner att han började spela 

vid 25 års ålder. Anledningen till att han och några vänner startade MachineGames 

var en önskan om att få göra så bra spel som möjligt. Detta menar han inte var möjligt 
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i det tidigare företaget han drev då det hade växt sig så pass stort att den kreativa 

friheten inte längre fanns (Gustafsson 2015). 
 

Andra faktorer som kan medföra att individer beslutar sig för entreprenörskap är 

nödvändigheten att bli det. För Jonas Holgerssons del började det genom att han fick 

uppmärksamhet för gratisspel som han utvecklat. För honom var det en riktigt härlig 

känsla när andra uppskattade vad han gjorde och han hade funderat relativt länge på 

att starta företag. Men det var först när en hemsida som sålde hans spel krävde att han 

hade ett företag som han tog initiativet och startade företaget Holgersson 

Entertainment (Holgersson 2015). 

  

En ytterligare anledning till att bli entreprenör inom spelutveckling är själva önskan 

om självständighet. De främsta anledningarna till att Jesper Rudberg och Anders 

Pistol blev entreprenörer var enligt Rudberg känslan att det vore roligare att driva eget 

företag än att vara anställd. Att på så sätt själva få bestämma vad för projekt de ska 

göra och få möjligheten att testa idén. Att få jobba i ett litet företag gör dessutom att 

en översikt av verksamheten kan skapas, vilket enligt Rudberg var precis vad han och 

Pistol ville ha. Det är inte möjligt på samma sätt i ett större företag (Rudberg 2015). 

 

Sammanfattningsvis var det självständighet och självcentrerad passion som fick mest 

respons från respondenterna. Sex personer visade på självständighet, varav hälften av 

dessa refererade till viljan att ha kontroll genom att ha översikt och sätta sina egna 

villkor. Resterande personer indikerade på att de ville göra sin egen sak. Gemensamt 

för samtliga fem personer som visade på självcentrerad passion var glädjen med 

arbetet och viljan att göra spel för de tycker det är roligt. Motivationsfaktorn driv 

framkom hos fyra respondenter. Detta uttrycktes genom att de tog åtgärder genom att 

börja studera, hade hög ambition då de ville göra så bra spel som möjligt samt för att 

de ville göra något stort och betydelsefullt genom att flytta möjligheter till individer. 

En av de mindre förekommande motivationsfaktorerna var behov av prestation. En 

person visade på detta då han tog personligt ansvar genom att han började studera 

ekonomi för att han inte ville vara beroende av andra personer i sitt företagande. 

Kontrollfokus erhölls vid ett tillfälle. Det då en respondent berättade om att han fick 

en insikt att det går att skapa någonting från ingenting, vilket innefattar att hans 

handling har direkt påverkan på resultatet. Precis som för behov av prestation och 
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kontrollfokus, var det en person som indikerade på motivationsfaktorn målsättning. 

Det eftersom hans specifika målsättning var att få arbeta med sin kollega. Motsatsen 

till självförtroende framhölls hos en respondent när han i beslutet att bli entreprenör 

inte var säker på om han skulle klara av den entreprenöriella rollen. För en 

sammanfattning av dessa motivationsfaktorer se följande tabell 2. 

 
 

Tabell 2. Översikt av motivationsfaktorer i beslutet att bli entreprenör 

 Behov av 
prestation 

Kontroll- 
fokus 

Själv- 
förtroende 

Mål- 
sättning 

Själv- 
ständighet 

Driv Självcentrerad 
passion 

Holgersson 
      

H 

Crafoord H 
   

H H 
 

Kingdon 
     

H 
 

Rudberg 
    

H 
  

Pistol 
    

H 
  

Al-
Hasnawi 

 

H 
   

H H 

Wildemar 
   

 H 
 

H 

Annander 
  

L    H 
 

H 

Lundmark 
   

H 
  

H 

Gustafsson 
    

H H 
 

 

1 Högt 1 Högt 1 Lågt 1 Hög 6 Hög 4 Högt 5 Hög 

 
 

 

4.3 Entreprenöriell motivation i det pågående arbetet 
I det pågående arbetet fick behov av prestation gensvar från samtliga respondenter. 

Dessa personer berörde stort ansvarstagande, vikten av att göra sitt bästa och viljan att 

ständigt utvecklas. Följande tabell 3 visar citat till motivationsfaktorn. 
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Tabell 3. Citat kring behov av prestation 

Behov av 
prestation 

Citat från respondent 

Högt “Nu har jag startat det här och nu ska jag göra det bästa jag kan av det.” 
(Holgersson 2015) 
 
“Jag [...] har lärt mig mer de senaste tre åren än vad jag gjorde de senaste typ fem 
åren innan dess.” (Crafoord 2015) 
 
“Det med tanke från handling, det kanske är den största skillnaden mellan 
entreprenör och icke entreprenör. Det finns en önskan om att göra det bättre [...] 
det måste jag ändra på. ” (Kingdon 2015) 
 
“Ja det är det (mycket individuellt ansvar), väldigt mycket.” (Rudberg 2015) 
 
“Det (ansvaret) hänger liksom på alla också.” (Pistol 2015) 
 
“Nej det (nöjd) blir man aldrig. Med det jag tror man gör bra är så här: okej, jag 
blev inte nöjd här men jag ska bli lite nöjdare med nästa spel och lite nöjdare med 
nästa, så man förbättras konstant.” (Al-Hasnawi 2015) 
 
“Jag är en sådan som tycker om att kunna flera saker. Desto mer jag kan lära mig 
desto bättre.” (Wildemar 2015) 
 
“Jag har varit tvungen att lära sig hur mycket som helst eftersom ingen annan kan 
det heller, det finns ingen att fråga.” (Annander 2015) 
 
“Det är jag som är VD men det gör jag på min fritid, ungefär så. Så det är 
fortfarande jag som har hand om den ekonomiska biten.” (Lundmark 2015) 
 
“Jag är ytterst ansvarig för projektet.” (Gustafsson 2015) 

 

Gällande kontrollfokus var det en respondent som indikerade på motivationsfaktorn 

genom att hans handlingar har en direkt påverkan på resultatet. En annan visade 

istället på motsägelse av motivationsfaktorn genom att uttrycka att framgång inom 

spelutvecklingsbranschen påverkas av slumpen. Tabell 4 nedan presenterar dessa 

citat. 
 

Tabell 4. Citat kring kontrollfokus 

Kontrollfokus Citat från respondent 

Högt “Jag känner att jag måste göra allt i min makt för att få det här att fungera.” (Al-
Hasnawi 2015) 

Lågt “Det (att få en hit med ett spel) är lite som ett lotteri; tänk om man vinner lotteriet 
– samtidigt så har man lite kontroll över det själv.” (Holgersson 2015) 
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Självförtroende var det fyra personer som erhöll. Gemensamt för två av dem var att 

de sa sig motta feedback på ett positivt sätt. De andra två indikerade på en förvissning 

om att de kan utföra de roller och uppgifter som entreprenörskapet innebär. För dessa 

citat till denna motivationsfaktor se följande tabell 5.  

 
Tabell 5. Citat kring självförtroende 

Självförtroende Citat från respondent 
Högt 
 

“Så vissa saker vet ju jag bättre än dem (testarna) men det är ju inte så ofta [...]. 
Den feedbacken jag får tar jag emot med öppna armar och gör så bra jag kan med 
det.” (Holgersson 2015) 
 

 “[...] i stort skulle jag kunna säga, jag tror att jag har ganska gott omdöme i 
företagande och kring företaget.” (Crafoord 2015) 
 

 “Det finns en önskan om att göra det bättre, ‘I can’t have it like this anymore’, det 
måste jag ändra på.” (Kingdon 2015) 
 

 “Främst när man får kritik för saker och ting är att den personen som ger dig kritik 
bryr sig [...] Det är ju en positiv sak.” (Gustafsson 2015) 

 

Det var två respondenter som visade på motivationsfaktorn målsättning genom att 

uppvisa en tydlig målsättning för att generera bra resultat. De tre personer som istället 

visade på en motsättning av motivationsfaktorns betydelse uppvisade en avsaknad av 

specifika mål och kategoriserades således med låg. För sammanställning av dessa 

citat, se tabell 6 nedan. 
 

Tabell 6. Citat kring målsättning 

Målsättning Citat från respondent 

Hög 
 
 

“När man kollar på NightNode loggan så ska verkligen kvalité komma fram.” (Al-
Hasnawi 2015) 
 
“Vi vill ju bli ansedda som en av de bästa spelstudiorna naturligtvis. Inte bara för 
bra spel utan även för att det ska vara en attraktiv arbetsplats.” (Gustafsson 2015) 

Låg 
 
 
 
 
 
 

“Det har alltid varit en hobbyverksamhet i mitt huvud och när jag startade 
företaget så gick det väl ett litet steg upp […] Inte att ‘nu måste jag tjäna 
miljoner’, det är inte det som är målet eller tanken.” (Holgersson 2015) 
 
“Det är viktigare med teamet och värderingar än mål. För målsättningar kan skifta 
mellan tid.” (Crafoord 2015) 
 
“Jag vet inte vad jag ska göra när jag kommer till jobbet, utan jag skriver upp 
några punkter och så börjar jag med på dom.” (Wildemar 2015) 
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Det var nio respondenter som gav gensvar för motivationsfaktorn självständighet. Tre 

personer uttalade sig om vikten av att få göra sina egna saker och en av dem uttryckte 

att han ville fatta sina egna beslut. Tre respondenter yttrade sig vara de som är 

ansvariga för slutresultatet och två personer visade på önskan om kontroll genom att 

antingen göra det mesta inom företaget eller ta en ledarskapsroll. I följande tabell 7 

presenteras dessa citat. 

 
Tabell 7. Citat kring självständighet 

Självständighet Citat från respondent 

Hög “Att få göra sitt eget, att få göra min vision. Jag vill göra det spel som jag vill 
spela.” (Holgersson 2015) 
 
“Jag har nog en tendens att ta en ledarskapsroll. [...].Om jag ska ge folk utrymme i 
ett så litet team så borde jag nog backa mer ifrån att göra det än vad jag gör.” 
(Crafoord 2015) 
 
“Har man jobbat som jag i 15 år i startup-miljön på olika sätt, så kan jag inte 
föreställa mig ett jobb i ‘corporate’ längre. Här befattar jag beslut själv med en 
gång, så fort jag känner mig redo att fatta beslut.” (Kingdon 2015) 
 
“Vi vill göra det själva.” (Rudberg 2015) 
 
“Jag sköter om det mesta [...] marknadsföring, projektledning, och ser till att alla 
gör det dom ska göra.” (Al-Hasnawi 2015) 
 
“Jag vill att spel ska vara unika och ha sin motivering bakom sig. Inte vara en klon 
på best-sellers [...]. Så därför var det bättre att göra något själv. ” (Wildemar 2015) 
 
“Det är jag som i slutändan är ansvarig för att det blir bra.” (Annander 2015) 
 
“Det finns inga andra som kan göra den så därför måste du göra den och då får 
man ta på sig ett ansvar att leverera någonting och då vill man göra det bra. Och 
då måste man lära sig mer om det och då utvecklas man.” (Lundmark 2015) 
 
“Skulle vi misslyckas med spelet [...] är det mitt fel.” (Gustafsson 2015) 

 
 

I undersökningen erhölls sex respondenter med högt driv. Detta genom att samtliga 

lägger ner mycket hårt och tidskrävande arbete på sitt entreprenörskap genom att 

exempelvis ta med jobbet hem eller arbeta övertid. En av personerna kategoriseras 

med lågt driv då denne påvisar motsatsen av de höga och avlägsna mål som driv 

innefattar. Det då han ser värderingar högre än uppsatta än mål. För dessa citat se 

tabell 8 nedan. 
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Tabell 8. Citat kring driv 

Driv Citat från respondent 

Högt “Ja (lägger ner mycket tid), jag är konstant trött. [...]. Drömmen är väl att man får 
någon hit, så man blir självförsörjande åtminstone. Just nu är jag inte i närheten av 
det direkt.” (Holgersson 2015) 
 
“Om man ska lägga ner det som krävs, som är en maximal insats och en stor risk 
och till en mycket lägre lön än om du skulle jobbat någon annanstans, så ska det 
väl vara meningsfullt?” (Kingdon 2015) 
 
“Det blir att man tar med jobbet hem.” (Rudberg 2015) 
 
“Jag lägger minst en 4-5 timmar varje dag hemma.[...] man sitter hemma med 
andra tekniska grejer. [...] Man får helt andra idéer och det är hjärngympa.” (Pistol 
2015) 
 
“Mitt största ansvar är att vi inte går i konkurs. [...] och se till att vi är konstant 
relevanta i branschen och inte försvinner i tomma intet.[..].folk sitter och jobbar på 
sitt spel men ingen vet att de existerar. [...] Så det är en grej jag har jobbat ganska 
hårt på att försöka att se till att vi blir ett riktigt företag och inte bara en lekplats.” 
(Al-Hasnawi 2015) 
 
“Ska man lyckas i den här branschen kan man inte förvänta sig att jobba åtta till 
fem, det går inte.” (Gustafsson 2015) 

Lågt “För oss så är det viktigast att vi som personer drar åt ungefär samma håll 
värderingsmässigt, (givet det) så kan vi komma överens om nya mål och komma 
överens om sätt att jobba för att komma dit.” (Crafoord 2015) 

 
 

Slutligen gav åtta respondenter gensvar för hög självcentrerad passion. Samtliga 

respondenter uttalande sig om hur roligt de tycker sina jobb är, se tabell 9 nedan. 
 

Tabell 9. Citat kring självcentrerad passion 

Självcentrerad 
passion 

Citat från respondent 

Hög “Drivkraften är alltid i slutet ändå att det ska vara kul för mig att göra det, inte 
bara resultatet.” (Holgersson 2015) 
 
“Så det är en fantastisk rolig arbetsmiljö. Jag har försökt tagit andra jobb som inte 
är i spelbranschen men det är tråkigt… allting känns tråkigt i jämförelse, så jag har 
svårt att se mig någon annanstans idag egentligen.” (Crafoord 2015) 
 
“[...] då får jag väl hitta något som jag brinner för till 100 % och tycker behöver 
göras.” (Kingdon 2015) 
 
“Det är ju en hobby likväl som ett jobb. När jag kommer hem är det hobbyn som 
tar över.” (Pistol 2015) 
 
“[...] det är det ‘highest high’ och det ‘lowest low’. När man lyckas med någonting 
så är det så jäkla kul.” (Al-Hasnawi 2015) 
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“När man är kanske 7 år gammal gillar man spel jäkligt mycket, och det där gick 
aldrig över. [...]. Det där var något jag väldigt tidigt fattade att det här är något jag 
ville hålla på med.” (Wildemar 2015) 
 
“Jag har väl lägre betalt här än vad jag har haft på länge, men jag tycker det är 
mycket, mycket, mycket roligare, så jag tycker det är värt det.” (Annander 2015) 
 
“[...] ämnen (såsom programmering) kan man fördjupa sig mer och mer och mer i, 
och därför tror jag att det bli roligt och så ser jag också på ett företag. Ett företag 
utvecklas ju. Och det för mig är också motiverande att se att vi får fler anställda, 
eller att vi får produkter som vi jobbar med eller roligare kunder. Det är en 
utveckling också. Och det tycker jag är kul.” (Lundmark 2015) 

 
 
Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av citaten från tabell 3-9, se följande 

tabell 10. De motivationsfaktorer som uppvisades i det pågående entreprenöriella 

arbetet redovisas genom högt (H). De citat som visade på motsägande av den 

teoretiska betydelsen kategoriseras som lågt (L). Den faktor som kategoriserades med 

högt hos flest respondenter var behov av prestation, tätt efterföljd av självständighet 

och självcentrerad passion. 

 
Tabell 10. Översikt av motivationsfaktorer i det pågående arbetet 

 Behov av 
prestation 

Kontroll- 
fokus 

Själv- 
förtroende 

Mål- 
sättning 

Själv- 
ständighet 

Driv Självcentrerad 
passion 

Holgersson H L  H L  H H H 

Crafoord H  H L H L H 

Kingdon H  H  H H H 

Rudberg H    H H  

Pistol H     H H 

Al-
Hasnawi 

H H  H H H H 

Wildemar H   L H  H 

Annander H    H  H 

Lundmark H    H  H 

Gustafsson H  H  H  H H  

 10 Högt 1 Högt 
1 Lågt 

4 Högt 2 Hög 
3 Låg 

9 Hög 6 Högt 
1 Lågt 

8 Hög 
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Samtliga respondenter fick utifrån sina egna definitioner besvara frågan om de anser 

sig vara entreprenörer eller inte samt varför. Fyra personer uttryckte explicit att de 

anser sig ha en entreprenörskapsroll och således vara entreprenörer. Tre respondenter 

var tveksamma till entreprenörskapet. De anser sig vara entreprenörer men betonar att 

de inte ser sig som det utifrån vad de menar är en stereotyp entreprenör. Tre av 

personerna sa uttryckligen att de inte ser sig som entreprenörer.  

5. Utvärdering av karaktäristiska motivationsfaktorer för 

entreprenörskap inom spelutveckling 
I följande avsnitt utvärderas de karaktäristiska och icke-karaktäristiska 

motivationsfaktorerna som framkom i undersökningen. Detta är strukturerat utifrån de 

två faserna i den entreprenöriella processen; beslutet att bli entreprenör och pågående 

entreprenöriellt arbete.  

5.1 Karaktäristiska motivationsfaktorer i beslutet att bli entreprenör 
Självständighet innefattar att entreprenören använder sitt eget omdöme (Shane et al. 

2003), någonting som framkom hos en av personerna som tyckte det var viktigt att 

göra spel som han själv tycker är roliga att spela. Smilor (1997) anser att viljan att 

göra sin egen sak är en anledning att bli entreprenör, vilket som kunde uttydas hos en 

av respondenterna som betonade att han ville göra sina egna spel. Vidare menar 

Smilor (1997) att önskan om kontroll även är en av de saker som initierar 

entreprenören att starta ett företag vilket var den vanligaste anledningen i denna 

undersökning. Fyra respondenter beskrev sig begränsade i sina tidigare 

arbetssituationer varav två av dessa även framhöll att översikten av företaget var 

viktig. Dessa motiv kan tolkas som en önskan om kontroll, någonting som ytterligare 

en person påvisade genom sin eftersträvan att få att sätta sina egna villkor. Detta kan 

således tolkas som att strävan efter självständighet i sin tur kan ha en inneliggande 

önskan om att ha kontroll och att önskan om kontroll kan vara en anledning till att 

dessa personer sökt sig till entreprenörskapet. 

5.2 Icke-karaktäristiska motivationsfaktorer i beslutet att bli entreprenör 
För de fyra av totalt fem respondenter som graderades med hög självcentrerad 

passion handlade det om ett passionerat intresse för spel sedan barndomen. Fyra 

personer uttryckte att de alltid haft en dröm att få arbeta med spel, vilket kan 
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sammankopplas med vad Shane et al. (2003) menar med självisk kärlek till arbetet. 

Kärlek och passion utmynnar enligt Cardon et al. (2009) i olika konsekvenser varpå 

dessa entreprenörers konsekvenser kan ses som att de valde att starta företag inom 

spelutveckling. Utmärkande för respondenterna som påvisade självcentrerad passion 

är att de haft ett intresse för spel, vilket troligtvis kan ha haft inverkan på deras val 

och motivation till att bli entreprenör specifikt inom spelutveckling. Arbetsglädje var 

någonting som Hisrich (1984) visade i sin studie var en viktig motivation till att bli 

entreprenör, någonting som kan uttydas i en av respondenternas yttrande gällande att 

det ska vara roligt att göra sitt arbete. 
 

Då det var fyra personer som påvisade motivationsfaktor driv i beslutet att bli 

entreprenör tyder det på att motivationsfaktorn i viss mån är viktig. Dock är antalet 

respondenter fortfarande för lågt för att kunna styrka dess betydelse. Ambition tillhör 

enligt Baum et al. (2012) driv. De påstår att ambition är en stark önskan om att 

förbättra någonting med höga och avlägsna mål, vilket kunde uttydas hos två 

respondenter som visade att de hade höga ambitioner. För att förverkliga sina idéer 

menar Shane et al. (2003) att det krävs att entreprenören vidtar åtgärder. Att en person 

började studera ekonomi och att en annan studerade företagande kan tolkas som en 

åtgärd för att förverkliga möjligheten att starta företag. Driv är något som utifrån 

teorin kan ses att det pågår under en längre tid, då det innefattar uthållighet och 

envishet (Smilor 1997) där envishet specifikt enligt Shane et al. (2003) är någonting 

som upprätthålls under längre tid. Att driv således kräver upprätthållande under en tid 

kan därför vara anledningen till att denna motivationsfaktor inte erhållits utmärkande i 

valet till att bli entreprenör. Ambition handlar däremot också enligt Shane et al. 

(2003) om att tjäna pengar, vilket inte kräver upprätthållande över tid men som ändå 

inte var någonting som framkom i undersökningen. 

 

En av tio respondenter visade på motivationsfaktorn behov av prestation. En 

motsägande aspekt, givet behov av prestations låga betydelse inför beslutet att bli 

entreprenör, är att det enligt Shane et al. (2003) finns en korrelation mellan driv och 

behov av prestation. Denna korrelation visade en av personerna genom att uppvisa 

både behov av prestation och driv. Drivet var att han började studera ekonomi och 

behovet av prestation var sålunda att bli oberoende av andras kunskaper kring hur ett 

företag drivs. Det tyder således på McClellands konstaterande att entreprenören vill ta 
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stort personligt ansvar. Det kan även förklaras med Babb & Babbs (1992) påstående 

om att en entreprenör vill göra det bra från grunden och lära sig göra det bättre. Givet 

denna korrelation vore det rimligt att samtliga personer som visade högt driv även 

skulle ha visat sig ha högt behov av prestation, vilket det inte var i tre av fyra fall.  
 

Undersökningen tyder inte på att kontrollfokus skulle vara en utpräglad i beslutet att 

bli entreprenör då det var en person som framhöll denna motivationsfaktor. Han 

framhöll det genom att han under en teaterutbildning fick förståelse för att saker och 

ting inte är omöjliga att genomföra och att det går att börja från noll. Denna insikt var 

en anledning till att han startade företag vilket kan sammankopplas med vad Rotter 

(1966) menar är inre kontrollfokus. Genom att denna respondent indikerade på att 

ingenting är omöjligt kan det tolkas som att han ser sig kunna påverka resultatet. 

Forskningen har visat stora skillnader i kontrollfokus mellan entreprenörer och icke-

entreprenörer (Ahmed 1985) men resultatet i denna undersökning tyder inte på att 

kontrollfokus skulle vara karaktäristisk motivationsfaktor i beslutet att bli entreprenör. 
 

För målsättning var det, precis för som behov av prestation och kontrollfokus, en 

respondent som antydde på dess relevans. En tydlig målsättning är enligt Latham 

(2004) viktig för att kunna prestera bättre vilket respondenten gav antydan på genom 

att uttrycka att ändamålet med att starta företaget var att få jobba ihop med sin 

nuvarande affärspartner. Att enbart en person visade på målsättningens relevans 

överensstämmer inte med Baum och Lockes (2004) erhållande om att passion har 

direkt påverkan på mål. Givet detta skulle kanske ett mer väntat resultat ha varit att 

fler än en av de fem respondenter som visade på självcentrerad passions betydelse 

också skulle ha visat på hög och tydlig målsättning.   

Trots att självförtroende utifrån teorin är en viktig motivationsfaktor hos 

entreprenörer var det inget som kunde uttydas i undersökningen. En person visade 

istället dess motsägande. Detta då han uttryckte att han kanske inte skulle klara av 

uppgiften att driva företaget men att det i alla fall skulle bli väldigt roligt att testa det. 

Uttalandet tyder snarare på att passionen för yrket är högre än självförtroendet i 

beslutet av entreprenörskap. Att självförtroende inte fick hög respons kan anses som 

intressant då denna motivationsfaktor bland annat innebär en individs förmåga att 

mobilisera och realisera de resurser som krävs inför en uppgift (Ramdass et al. 2008; 
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Shane et al. 2003; Landström 2005). En förmåga som skulle kunna tänkas vara 

betydelsefull att ha inför en företagsstart eftersom det med stor sannolikhet kräver 

personliga insatser.   

 

5.3 Karaktäristiska motivationsfaktorer i det pågående arbetet 
Till skillnad från valet att bli entreprenör, där enbart en person visade på 

motivationsfaktorn behov av prestations betydelse, framträder denna faktor istället i 

det pågående entreprenöriella arbetet då samtliga respondenter uppvisade den. Att 

undersökningen framhöll denna motivationsfaktor tydligt i det pågående 

entreprenöriella arbetet kan kopplas till att bland annat McClelland (1961) förklarar 

att entreprenören har ett behov av att lyckas. Denna motivationsfaktor sammanfaller 

även med att vilja ta stort personligt ansvar, vara intresserad av att utföra en uppgift 

bra från grunden för att sedan lära sig av den. Undersökningen visade att det var 

önskan om ett personligt ansvar eller en vilja att ständigt bli bättre som gjorde att 

respondenterna visade på behov av prestations betydelse. En intressant aspekt 

gällande denna motivationsfaktor är att den fick väldigt låg respons i beslutet att bli 

entreprenör och total respons i det pågående arbetet. En anledning till detta kan vara 

att behov av prestation inkluderar att lära sig något från grunden för att sedan med 

tiden göra det bättre (Babb & Babb), vilket i sig kräver tid. Således kan det vara en 

potentiell orsak till att motivationsfaktorn blir mer synlig i det pågående arbetet.  
 

Majoriteten av respondenterna, nio av tio, visade på självständighet. Det grundar sig i 

flera anledningar och kan sammanställas till en önskan om att få fatta beslut själv, 

göra det själv, göra sitt eget, ha kontroll eller till att ta ansvar för resultaten. Att 

många av respondenterna har en önskan om självständighet går väl i linje med att 

såväl Hisrich (1984), Hornaday och Aboud (1973), Wagener et al. (2010) och Shane 

et al. (2003) poängterar, att en entreprenör har en stark önskan om självständighet 

men även att den entreprenöriella rollen kräver det. En annan tänkbar anledning kan 

vara att begreppet inbegriper många aspekter, såsom att använda sitt eget omdöme 

eller önskan om kontroll. Bredden på dessa aspekter kan därför ha bidragit till att 

denna motivationsfaktor graderats med värdet hög i såväl anledningen till att bli 

entreprenör som i det pågående arbetet. Värt att notera är dock att självständighetens 

önskan om kontroll enligt Smilor (1997) är en initierande faktor till att starta företag, 

medan en respondent istället framhäver det i det pågående arbetet. Det var en person 
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som inte uttryckte sig ha hög självständighet vilket skulle kunna ha förklaring i att 

hans entreprenörskap inte kräver det då hans delägare och medgrundare istället kan ha 

axlat den rollen. 
 

Självcentrerad passion var den tredje mest framträdande motivationsfaktorn i 

undersökningen. Åtta respondenter visade på denna faktor genom att benämna sitt 

arbete i termer såsom kul, roligt, hobby och att de brinner för det. Motivationsfaktorn 

var även en framstående anledning att bli entreprenör, men ännu tydligare i det 

pågående arbetet. En möjlig anledning till att den gör sig extra synlig i detta skeende 

kan för att självcentrerad passion säkerställer att entreprenören fortsätter med 

entreprenörskapet trots eventuella motgångar (Cardon et al. 2009). Självcentrerad 

passion kan således vara anledningen till att de överlevt som företagare trots de 

svårigheter som entreprenörskapet enligt Segal et al. (2005) innebär. Detta kan anses 

intressant eftersom de två personer som inte visade på denna motivationsfaktor tillhör 

de som drivit företag under längst tid. En tänkbar anledning till att de inte visade på 

denna motivationsfaktor kan vara att de delar entreprenörskapet med andra som 

istället har högt av denna motivationsfaktor. 
 

Den fjärde mest förekommande motivationsfaktorn var driv och erhöll hög 

överensstämmelse för sex av respondenterna. Att de kategoriserades med högt driv 

grundar sig i att de lägger ner mycket tid eller arbete på att fullfölja sina åtaganden 

(Shane et al. 2003). Eftersom Shane et al. (2003) menar att det finns ett samband 

mellan driv och behov av prestation skulle det ur den aspekten varit troligt att fler 

respondenter skulle ha haft högt av driv i det pågående arbetet. Detta eftersom 

samtliga personer påvisade stort behov av prestation. Dock visade en respondent på 

motivationsfaktorns motsägande betydelse. Baum et al. (2012) menar att hög 

ambition, som i sin tur tyder på driv, innefattar att sätta höga och avlägsna mål. Denna 

person som visade på motsägande av denna motivationsfaktor menade istället att mål 

för honom och hans arbetsgrupp förändras med tidens gång varpå värderingar således 

var viktigare än mål. 

5.4 Icke-karaktäristiska motivationsfaktorer i det pågående arbetet 
Baserat på undersökningens resultat går det inte att tyda på att självförtroende har 

utmärkande betydelse i det pågående entreprenöriella arbetet. Av de fyra 
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respondenterna som erhöll högt för självförtroende menade två av dem att de tog 

feedback enbart på ett välkomnande och positivt sätt. Enligt Shane et al. (2003) är 

detta en givande arbetsmetod och kan användas till att förbättra arbetet. Att använda 

feedback i förbättringssyfte kan således vara en anledning till att de klarat den 

konkurrensutsatta marknaden. En annan person syftade istället på god 

omdömesförmåga vilket kan kopplas till vad Ramdass et al. (2008), Shane et al. 

(2003) och Landström (2005) menar med individens tro på att tillämpa de förmågor 

och kompetenser som krävs. Den fjärde personen beskrev sig istället ständigt vilja bli 

bättre på det han gör, vilket Shane et al. (2003) också framhåller som ett tecken på 

motivationsfaktorn. 
 

Inom målsättning kategoriserades två respondenter med hög målsättning och tre med 

låg. Utifrån undersökningens resultat finns det inget som tyder på att målsättning är 

av betydelse i det pågående arbetet. De som erhöll hög målsättning skildrar vad 

företaget ska uppvisa utåt utifrån vad Latham (2004) menar med högt uppsatta mål. 

Dessa två respondenter driver företag med fler anställda än företagsgrundaren/-arna. 

Att de har hög målsättning går således i linje med att mål har direkt inverkan på 

företagstillväxt (Baum & Locke 2004). Företagstillväxt i detta fall skulle då kunna ses 

utifrån antalet anställda de har, någonting som också överensstämmer med att två av 

de tre personer som visade lågt på driv är enmansföretagare. Den tredje respondenten 

som även han angav antydan på låg målsättning driver dock företag med flertalet 

anställda vilket visar på att företagstillväxt inte enbart är förenligt med hög 

målsättning. Att denna person uppvisade motsägande målsättning kan vara en orsak 

till att han också hade lågt värde på motivationsfaktorn driv då begreppet höga och 

avlägsna mål ingår i de båda.  

 

Med hänsyn till undersökningens empiriska material går det inte att uttyda att 

kontrollfokus skulle vara utpräglade för entreprenörer då en respondent erhöll högt 

kontrollfokus. Detta då han berättade att han måste göra allt i sin makt för att få 

företaget att fungera. Uttalandet indikerar på att hans tro att hans insats kan styra 

slutresultatet, vilket enligt Rotter (1966) tyder på inre kontrollfokus. Lågt 

kontrollfokus, det vill säga yttre kontrollfokus, innefattar istället att individer tror att 

resultatet av en händelse är bortom deras handlingar. En respondent menade på att 

framgång med spel kan liknas vid ett lotteri, och indikerar således på slumpens 
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inverkan på ett resultat, varpå han kategoriserades med låg på denna drivkraft. En 

intressant teoretisk aspekt angående kontrollfokus och självförtroende är att de både 

inbegriper en individs tro på att deras handlingar kan påverka utfallet. Att de 

kategoriseras som låga i denna undersökning kan således ge en indikation på ett 

samband mellan de två.   

6. Sammanfattande diskussion 
Syftet med undersökningen har varit att bidra till ökad förståelse av de 

motivationsfaktorer som driver spelutvecklare att bli entreprenörer och till att fortsätta 

driva verksamheten?. Eftersom entreprenörskap är ett fenomen som kan ingå i flera 

olika discipliner har det varit svårt att teoretiskt balansera undersökningen. Att 

teoretiskt utgå från beteendevetenskapliga teorier har varit nödvändigt för att 

undersöka de motiv som spelutvecklarentreprenörer har. Samtidigt har det 

underliggande varit viktigt att se motivationsfaktorer och entreprenörskap från ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Detta i och med motivationsfaktorernas inverkan på 

det entreprenöriella resultatet. Undersökningens resultat tyder på att självständighet 

var den motivationsfaktor som kan anses vara karaktäristisk för respondenterna i 

deras beslut att bli entreprenör inom spelutveckling. Undersökningen visade också 

tecken på att fler motivationsfaktorer var karaktäristiska i det pågående 

entreprenöriella arbetet där behov av prestation, självständighet och självcentrerad 

passion var de tre mest framträdande. Självständighet kan således förklaras vara 

betydande både i beslutet att bli entreprenör och i det pågående arbetet. Forskning 

inom entreprenörskap uttrycker inte explicit att det skulle vara någon särskiljning 

mellan vilka motivationsfaktorer som är betydelsefulla i beslutet att bli entreprenör 

och i det pågående arbetet. Detta är dock något som denna undersökning tyder på då 

det var en stor variation av motivationsfaktorer i de två olika faserna, vilket kan ses 

som en överensstämmelse med Shane et als. (2003) påstående om att 

motivationsfaktorer förändras över tid. 

 

Att fler faktorer erhölls i det pågående arbetet kan bero på att det krävs mer 

motivation för att upprätthålla en verksamhet inom spelutvecklingsbranschen än att 

starta den. Entreprenörer inom andra branscher skulle kunna behöva tillgångar såsom 

kapital, lokal och lager för att starta företag medan entreprenörer inom spelutveckling 
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potentiellt sett kan starta ett företag genom att äga en dator. Processen att starta upp 

företag kan såklart variera även inom spelutveckling där tillgångar också kan 

behövas. Däremot finns möjligheten att med att endast äga en dator starta eget 

företag, vilket öppnar upp dörrar och möjliggör att nya sorters entreprenörer uppstår. I 

och med de olika förutsättningar som entreprenörer har varierar troligtvis den 

entreprenöriella motivationen. Detta kan vara en intressant insikt i denna 

undersökning som också skulle kunna vara tillämpbar på andra nya branscher där 

kunskaper saknas om entreprenöriell motivation. Att även undersöka vilka 

förutsättningar eller yttre faktorer som påverkar entreprenörskapet kan vara intressant 

att studera vidare. 
 

Att många nya företag startas inom spelutvecklingsbranschen skulle kunna ha 

förklaring i att det inte behöver vara lika svårt som i de fall där stora ingångskapital 

krävs. Vad som istället kan vara problematiskt inom spelutvecklingsbranschen är att 

klara konkurrensen i och med att marknaden till stor del ägs av några få stora bolag. 

Att därför ha motivation att hantera problem då de uppstår kan vara en förklaring till 

varför motivationsfaktorer inom spelutveckling visar sig tydligare i det pågående 

arbetet. Genom den eventuella låga ekonomiska barriären spelutvecklare har för att 

bli entreprenörer bidrar det också till möjligheter för nya sorters entreprenörer. Dessa 

entreprenörer som utifrån samhällets synsätt kanske inte uppfattas ta lika stora risker 

som andra i och med möjlig låg företagsinvestering. Detta är någonting som kanske 

kan vara en anledning till de motsättningar som Mikael Hansson på SEB, som nämns 

i inledningen, menar finns gentemot branschen. En ytterligare tänkbar anledning till 

motsättningarna kan vara spelutvecklarnas inställning till att arbetet bör vara roligt. 

Denna inställning var också anledningen till varför självcentrerad passion fick så hög 

respons i det pågående arbetet. 
 

Det varierande resultatet av huruvida respondenterna anser sig vara entreprenörer 

eller inte skulle kunna vara en förklaring till de definitionssvårigheter som finns 

angående vem en entreprenör är och vad entreprenörskap är. Definitionssvårigheterna 

finns således inte bara i den vetenskapliga teorin utan även i samhället. Ur 

undersökningen går det att tyda att personernas egen syn på sig själv som entreprenör 

var aningen obestämt. Tre personer uttryckte i enighet med Markus Persson, 

grundaren av Mojang AB som nämns i inledningen, att de inte identifierar sig som 
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entreprenörer. Detta trots att de enligt denna undersökning är det per definition. Att 

dessa personer inte identifierar sig som entreprenörer kan ha en förklaring i att deras 

inställning till entreprenörskap är att det ska vara roligt och primärt fokus ligger inte 

främst i att få yttre belöningar såsom att tjäna pengar.  

6.1 Kritiska reflektioner 
Utifrån denna undersökning går det även att urskilja en svårighet med att kategorisera 

motivationsfaktorerna. Många av dem ligger begreppsmässigt nära varandra där deras 

innebörd delvis överlappar. Motivationsfaktorerna kan i och med det anses ha en 

inverkan på varandra. Detta kan vara anledningen till att en av respondenterna fick 

lågt på målsättning och driv då båda berör mål och målsättning. Problemet med att 

säkerställa motivationsfaktorernas innebörder och vad som skiljer dem åt skulle också 

kunna kopplas till den kritik som tidigare har riktats mot beteendevetenskaplig 

forskning kring entreprenöriell motivation. Kritiken har bland annat berört de 

ohanterligt många motivationsfaktorer som finns. Om motivationsfaktorerna inte har 

tydligt avgränsade definitioner kan det tänkas leda till att deras betydelse utvidgas 

med antalet forskare som undersöker dem och att faktorerna därmed blir 

överlappande. Samtidigt betyder också denna ofullständighet att motivationsfaktorer 

är ett viktigt ämne att fortsätta utforska för att på så sätt säkrare fastställa det. 
 

Undersökningen visade tecken på att det fanns en motivationsfaktor, självständighet, 

som var betydelsefull i anledningen till att bli spelutvecklarentreprenör. Denna 

motivationsfaktor antydde på, tillsammans med behov av prestation och 

självcentrerad passion, att vara de främsta i det pågående entreprenöriella arbetet. 

Resultatet skiljer sig således från tidigare forskning eftersom teorin framhåller att 

samtliga av undersökningens motivationsfaktorer är typiska för entreprenörer. I och 

med undersökningens avvikande resultat gentemot forskningen är det viktigt att öppet 

och kritiskt reflektera kring intervjuerna och de frågor som ställs. Brister 

uppmärksammades i efterhand där det i huvudsak handlade det om att respondenterna 

hade svårt att minnas de tidigare anledningarna till att bli entreprenör och 

motivationen bakom det. Möjligtvis skulle därför datainsamling från dagböcker eller 

liknande vara en lämplig metod för att åtgärda detta problem.  
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Till undersökningen har en kvalitativ metod använts. Beroende på vilken 

motivationsfaktor som undersöks har tidigare forskning använt sig av olika metoder, 

vilket kan vara en anledning till att denna undersöknings resultat skiljer sig från 

forskningen. Att forskningen utförts utifrån olika metoder medför att det är viktigt att 

reflektera över vilken påverkan undersökningens tillvägagångssätt har på resultatet. 

Därtill är det viktigt att ha i åtanke att denna undersökning bygger på varje 

respondents egna, personliga åsikter och skildringar och således inte en generell 

uppfattning. Men att det inte ska undervärderas då det ändå ger en insikt och 

förståelse för vad det är som motiverar dessa individer in i ett 

spelutvecklarentreprenörskap och vad det är som motiverar dem i deras pågående 

arbete. Vad som ytterligare bör betonas är att undersökningen inte har redovisat hela 

respondenternas egna berättelser. Undersökningen är därför författarnas tolkningar, 

där dock intervjumetoden bidragit till att författarnas egna värderingar på materialet 

minskats. 

6.2 Vidare forskning 
Då undersökningens resultat tyder på att motivationsfaktorerna varierar beroende på 

vilken fas entreprenörskapet är i vore det intressant att genomföra undersökningen 

utifrån yttre motivationsfaktorer. Detta för att se om även de yttre 

motivationsfaktorerna tyder på en variation mellan de olika skeendena. Att 

sammanfoga både inre och yttre motivationsfaktorer skulle kunna bidra med en 

helhetsförståelse för de motivationsfaktorer som påverkar den entreprenöriella 

processen. Vidare vore det även intressant att genomföra denna undersökning med en 

annan grupp entreprenörer som till ålder och könstillhörighet liknar denna 

undersökning. Detta för att se om undersökningens resultat är explicit för dessa 

spelutvecklare eller om resultatet kan härledas till faktorerna ålder och kön.  
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Bilaga 1 Respondenter 
Tabell över namnen på undersökningens respondenter, namnet på företaget de driver, 

året företaget registrerades, respondenternas arbetsuppgifter och utförandedatum för 

intervjun. 

Namn Företag Registrerings-
år 

Antal 
anställda 

Arbetsuppgift Datum 

Nils Lerin Pixel Grinder AB 2014 3 Teknisk 
animatör 

24/2-15 

Jonas 
Holgersson 

Jonas Holgersson 
E (Holgersson 
Entertainment) 

2013 1 Verkställande 
direktör 

31/3-15 

Jonatan 
Crafoord 

Poke That Brain 
HB 

2013 4 Verkställande 
direktör, 
programmerare 
och 
ljuddesigner 

1/4-15 

Christopher 
Kingdon 

Happy Land Lord 
AB 

2014 7 Verkställande 
direktör 

8/4-15 

Jesper 
Rudberg 

Doctor 
Entertainment 
AB 

2008 2 Verkställande 
direktör och 
programmerare 

9/4-15 

Anders 
Pistol 

Doctor 
Entertainment 
AB 

2008 2 Teknisk 
direktör och 
programmerare 

9/4-15 

Mohammed 
Al-Hasnawi 

Night Node 
Software AB 

2013 5 Verkställande 
direktör 

9/4-15 

Wildemar Doomster 
Entertainment 

Uppstartsfasen   9/4-15 

Martin 
Annander 

Calm Island 
Sweden AB 

2014 9 Verkställande 
direktör 

10/4-15 

Simon 
Lundmark 

Pixeldiet 
Entertainment 
AB 

2011 4 Verkställande 
direktör 

17/4-15 

Jerk 
Gustafsson 

MachineGames 
Sweden AB 

2011 68 Verkställande 
producent 

21/4-15 
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Bilaga 2 Intervjuguide till inledande intervju 
Intervjuguide till inledande intervju med Nils Lerin. 

 

Inledande frågor 

• Berätta om dig själv. 

• Hur du kom in i spelutvecklingsbranschen? 

• Hur länge har du varit aktiv i branschen? 

• Hur uppkom intresset för spelutveckling? 

• Berätta om dina erfarenheter inom spelutveckling. 

 

Frågor om spelutveckling 

Vad för roller ingår det i ett team? 

• Hur är det uppbyggt? 

• Hur kan en arbetsprocess se ut? 

• Jobbar alla med ett och samma projekt? 

• Vi vill ju undersöka entreprenörer och motivationsfaktorer – finns det avskilda 

roller? 

 

Hur uppstår idéer? 

• Vilka eller vem utvecklar om? 

• Vem bestämmer för vilka idéer som är användbara? 

• Hur mycket är ni beroende av marknaden? 

 

Frågor gällande motivationsfaktorer 

• Jobbar alla mot samma mål? 

• Vilka motivationsfaktorer tror du kan vara relevanta inom spelutveckling? 
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Bilaga 3 Intervjuguide till testintervju 
Tema 1: Inledande frågor 

Kan du berätta lite om dig själv. 

• Namn 

• Ålder 

• Var är du uppvuxen? 

• Vad har du för utbildning? 

• Tidigare anställningar? 

 

Kan du berätta om vad du gör på ditt företag idag. 

• Namn på företaget som du bedriver? 

• Vad har du för position på företaget? 

• Vad innebär det? 

• Vilka tjänster som ni erbjuder era kunder? 

 

Kan du berätta hur ditt intresse för spel uppkommit? 

• Vad är spelutveckling för dig? 

 

Tema 2: Vägen till entreprenörskap 

Kan du berätta lite om bakgrunden till att du startade företaget, vägen från idé till 

verklighet. 

• Hur började det? 

• Har du alltid haft en önskan om att driva eget? 

• Hur har vägen sett ut från början fram till nu? 

• Vad var det som gjorde att du tog beslutet att bli entreprenör? 

• Vad har påverkat dig till valet av entreprenörskap? 

• Vad har gjort att du valt att driva eget företag istället för att ta en fast anställning? 

• Vilka är de största skillnaderna med att vara entreprenör och att ha en fast 

anställning? 

 

Tema 3: Bedriva entreprenörskap  

Kan du beskriva vad är entreprenörskap för dig? 

• Hur ser du på ditt eget entreprenörskap? 
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• Hur skulle du beskriva dig i din roll som entreprenör? 

• Hur skulle du beskriva entreprenörskap inom spelutveckling i jämförelse med annan 

entreprenöriell verksamhet? 

 

Kan du berätta vad för inverkan entreprenörskapet har på ditt liv? 

• Hur påverkar det din livsstil idag? 

• Hur påverkar det din livsstil i början av entreprenörskapet? 

• Hur påverkar entreprenörskapet ditt sociala liv? 

• Hur påverkar det din fritid? 

 

Vilka kunskaper önskar du att du hade haft vid uppstarten av entreprenörskapet? 

• Vilka kunskaper anser du att entreprenörskapet har gett dig? 

 

Tema 4: Motivationsfaktorer. 

Vad tror du krävs som entreprenör för att uppnå visioner och mål med verksamheten? 

• Kan du berätta vad det är du vill uppnå med ditt företag? 

• Vilka är dina visioner och mål med verksamheten? 

• Hur arbetar du för att uppnå dessa visioner och mål? 

 

Vilka egenskaper tror du utmärker en bra entreprenör? 

• Vilka egenskaper tror du folk i din omgivning skulle lyfta fram hos dig? 

• Vilka egenskaper tycker du är särskilt framhävande hos dig? 

 

Vad motiverar dig att försätta med din verksamhet? 

• Vad är det som motiverar dig att fortsätta med entreprenörskap istället för att ta en 

fast anställning? 

 

Har du några planerade projekt inför framtiden? 

 

Avslutande fråga: har du något som du vill tillägga om entreprenörskap inom 

spelutveckling och eller motivationsfaktorer inom det? 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 4 Intervjuguide 
Tema 1: Inledande frågor 

Kan du berätta lite om dig själv. 

• Namn 

• Ålder 

• Vad har du för utbildning? 

• Tidigare anställningar? 

 

 Vi undrar om du skulle kunna berätta om företaget du/ni driver. 

• Vilka tjänster? 

• Din roll? 

 

Kan du berätta hur ditt intresse för spel uppkommit. 

 

Tema 2: Vägen till entreprenörskap 

Kan du berätta om bakgrunden till att ni startade företaget, vägen från idé till 

verklighet. 

• Hur började det? 

• Har du alltid haft en önskan om att driva eget? 

• Vad var din ambition med att starta ett eget? (Driv) 

• Vad var du tvungen att vidta för åtgärder för att starta eget? 

o Kunskapsmässigt? 

 

Kan du berätta vilka faktorer det var som främst motiverade dig att ta beslutet att bli 

egenföretagare. 

• Vad motiverade dig till att valet av att driva eget istället för att ta en fast anställning? 

• Största skillnaderna mellan att vara anställd/egen? 

• Vilka fördelar/nackdelar anser du det är med att vara företagare? 

 

Tema 3: Bedriva entreprenörskap  

Vad är entreprenörskap för dig? 

• Anser du dig vara en entreprenör? 

• Vad beror det på? 
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Vilka kunskaper önskar du att du hade haft vid uppstarten av företaget? 

Vilka kunskaper anser du att företagandet har gett dig? 

 

Vad uppfattar du vara bra egenskaper hos en företagare? 

• Vilka egenskaper tror du folk i din omgivning skulle lyfta fram hos dig? 

• Vilka egenskaper upplever du är särskilt framhävande hos dig? 

 

Tema 4: Motivationsfaktorer 

 Kan du berätta om vad du anser är nödvändigt för att kunna uppnå sina mål och 

visioner med verksamheten? 

• Vad du vill uppnå med ditt företag? (Ambition) 

• Har du speciella mål uppsatta inom ditt företagande? (Målsättning) 

o Om ja, hur ser de ut? 

• Anser du de vara högt uppsatta mål? (Målsättning, driv) 

• Hur arbetar du för att uppnå dessa visioner och mål? (Passion) 

 

Kan du berätta hur du ser på din omdömesförmåga som företagare? (Självständighet) 

Kan du berätta hur en typisk beslutsprocess ser ut inom företaget? 

• Är alla medarbetare med på besluten? 

Det uppstår olika situationer inom företagande. Kan du berätta hur ser du på din egen 

förmåga som företagare att kunna göra skillnad för situationen? (Kontrollfokus) 

Kan du berätta hur din relation till ditt arbete ser ut? (Passion) 

Antalet verksamma inom spelutveckling ökar stabilt sedan ett par år. Kan du berätta 

hur du upplever att den ökade konkurrensen har påverkat dig? (Självförtroende) 

Din arbetsmoral (Behov av prestation) 

Hur upplever du ditt individuella ansvar? (Behov av prestation) 

Kan du berätta om ett projekt där du stötte på motgångar? (Självförtroende) 

• Vilka åtgärder tog du då till? 

• Hur såg dina arbetsrutiner ut då? 

• Vad förändrades i arbetsprocessen? 

 

Tema 5: Fortsatt entreprenöriellt arbete 

Vad motiverar dig främst att försätta med din verksamhet? 
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Vad är det som motiverar dig att fortsätta vara företagare istället för att ta en fast 

anställning? 

Har du några planerade projekt inför framtiden? 

 

Avslutande frågor: 

Har du något som du vill tillägga angående spelutveckling, entreprenörskap eller 

motivationsfaktorer inom det? 

 

Är det okej om vi kontaktar dig igen via mail eller telefon om det uppstår några fler 

frågor? 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 5 Kompletterande fråga 
 

Hej XX! 
 
Hoppas allt är bra med dig och tack för intervjun! Vi har sammanställt våra svar och 
har kommit på en kompletterande fråga. 
 
Vi undrar om du anser du dig vara en entreprenör? Och varför/varför inte det?  
 
Tack på förhand! 
  
 
Vänliga hälsningar, 
 
Sandra Dage och Lisa Lindvall 


