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Sammanfattning 

Datorspelsutveckling är en snabbt växande industri, där omsättningen växer exponentiellt varje år. 

Likt andra industrier går datorspelsindustrin genom en kris, där kostnaden för att skapa produkten 

växer snabbare än vad marknaden tillåter. Detta har lett till en förändring i industrins 

utvecklingsprocess, där många företag börjat använda agil utveckling för att bli mer 

kostnadseffektiva. Men att anpassa agil utveckling till datorspelsindustrin har visat sig vara svårt 

eftersom att agil utveckling ursprungligen togs fram för mjukvaruutveckling som skiljer sig på en 

rad punkter från datorspelsutveckling. Denna studies mål är att ge insikt i hur en 

datorspelsutvecklare har anpassat agil utveckling till deras utvecklingsprocess, detta för att se vad 

som fungerar och vad som inte fungerar inom agil spelutveckling och framför allt varför. 

Spelutvecklingens karakteristiska drag tas i hänsyn i undersökningen av varför vissa aspekter av 

agil utveckling inte passar inom datorspelsutveckling. Slutligen undersöker denna studie vilka 

möjligheter och utmaningar som finns för spelutvecklare som använder agil utveckling, i relation 

till spelutvecklingens karakteristiska drag.  

En fallstudie utfördes på ett företag som utvecklar datorspel, som implementerat agila metoder i 

deras utvecklingsprocess. Kvalitativa intervjuer utfördes med 6 anställda på företaget, en 

producent, en studio manager, olika artister och en animatör. En teoretisk referensram skapades 

baserad på spelutveckling, agil utveckling och agil spelutveckling som den insamlade data 

analyserades mot.  

Studien visar att företaget har gått från vad uttryckts varit en kaotisk utvecklingsmiljö där 

kreativitet prioriterats som betydligt viktigare än struktur, till att använda en agil 

utvecklingsmetodik som är semistrukturerad, där influenser av den tidigare friheten ännu finns 

kvar i förändrade former. Studien visar även att sättet som företaget i fallet har anpassat agil 

utveckling efter deras egna behov har haft positiva effekter på deras utvecklingsprocess. 

Denna studie upprätthåller teorin att det inte finns någon patentlösning för datorspelsutveckling. 

Varje spelutvecklare måste hitta deras egna sätt att utveckla spel, att endast implementera agil 

utveckling på företaget kommer inte lösa alla problem. Men det är en bra början. 

 

Nyckelord: Spelutveckling, agil utveckling, agil spelutveckling, Scrum, karakteristiska drag, fler-

disciplinära team, självstyre.  



 
 

Abstract 

The video game industry is a rapidly growing market, where the revenue growth is exponentially 

increasing each year. Similar to other industries, the video game industry is going through a crisis, 

where the cost of making the product is increasing faster than the market allows. This has lead the 

industry towards a change in their development process, adopting agile development in order to 

be more cost effective. But adapting agile development to the video game industry has been proven 

difficult, because agile development was originally meant for software development, which differs 

in the process from game development. This study aims to give insight into how a video game 

developer has adapted agile methods to their company, this is done in order to see what works and 

what doesn’t in agile game development and more importantly why. The characteristic features of 

game development is taken into account when researching why certain aspects of agile 

development doesn’t work in game development. Finally, this study researches what opportunities 

and challenges there are for a game developer using agile development, in relation to the 

characteristic features of game development.  

A case study was done on a game developing company that has adopted agile development to their 

development process. Qualitative interviews were done with 6 employees at the company, 

including a producer, a studio manager, different graphic artists and an animator. A theoretical 

framework was built based in game development, agile development and agile game development 

that the collected data was analysed with.  

This study shows that the company has gone from what has been expressed as a chaotic 

development environment where creativity has been prioritized above development structure, to 

using an agile development methodology where influences of the previous creative freedom still 

exists in different forms. 

We also find that the way the game developer has suited agile development to their own needs has 

had positive effects on their development process.  

This study enforces the theory that there isn’t a “silver bullet” method for game development. Each 

game developer has to find their own way, and simply adopting agile development into your 

company won’t fix all your problems. But it is a good place to start.  

 

Keywords: Game development, agile development, agile game development, Scrum, 

characteristic features, multidisciplinary team, autonomy.   
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1. Inledning 

Datorspelsutveckling är en snabbt växande industri som redan 2007 gick om filmindustrin i 

omsättning. 2017 uppgick omsättningen till $116 miljarder och förväntas enligt 

marknadsundersökningsbolaget NewZoo gå om sportindustrin år 2020 som ligger på $140 

miljarder (NewZoo, 2017). Även Sverige har haft en stark utveckling inom spelindustrin där det 

omsattes 12,4 miljarder kronor år 2017, vilket är en tillväxt på över 1000% jämfört med 2010 

(Dataspelsbranschen, 2017). 

 

Likt flera andra branscher, genomgår datorspelsindustrin en kris, där kostnaden för att skapa 

produkten växer snabbare än vad marknaden tillåter (Keith, 2010). Att skapa ett spel är dessutom 

en process som med åren blivit allt mer komplicerad och riskfylld, både när det kommer till 

utvecklandet av spelet och ledning av utvecklingsarbetet (Blow, 2004). Kundernas förväntningar 

att få en ”wow”-effekt med varje nytt spel växer dessutom. Här tvingas spelbolagen till att utveckla 

bättre och bättre spelupplevelser genom nya visuella effekter, ljudeffekter, manus och andra 

tekniska nymodigheter (Koutonen & Leppänen, 2013). Men att konstant förbättra och leverera 

innovativa spel ställer höga krav på datorspelsutvecklarna, vilket har bidragit till den ökade 

komplexiteten inom spelutveckling (Blow, 2004). Detta har skapat en efterfrågan på metoder som 

kan stödja en snabbare och effektivare utveckling av datorspel.  

 

Datorspelsindustrin har likt andra mjukvaruutvecklande industrier en bakgrund i att utveckla enligt 

linjära utvecklingsmetoder som exempelvis vattenfallsmetoden (Koutonen & Leppänen, 2013). 

Men på grund av att utvecklingskontexten ofta är subjektiv och att slutresultatet är abstrakt har 

spelutveckling förflyttats mot agil utveckling. Agila ramverk som Scrum använder iteration och 

inkrementell utveckling, vilket lämpar sig väl i svårplanerade projekt med en otydlig kravbild 

(Gustavsson, 2007). Något som tillåter spelutvecklare att ta fram spelets egenskaper medan de 

kontinuerligt speltestar, för att uppnå ett roligt och underhållande spel (Keith, 2010). 

 

Att applicera Scrum på spelutveckling uttrycks dock vara utmanande på grund av att ramverket 

tagits fram för mjukvaruutveckling, vilket har andra karakteristiska drag (Murphy-Hill, 

Zimmermann & Nagappan, 2014). Projekt inom spelutveckling består ofta av individer från ett 

bredare disciplinärt område än traditionell mjukvaruutveckling, där det inom spelutveckling krävs 

specialkompetens inom exempelvis design, animation, musik och grafik. Spelutveckling är även 

grafiskt krävande med krav på specialkompetens inom vissa matematiska områden. (O’Hagan & 

O’Connor, 2015).  

 

Det finns även en problematik kring mål inom spelutvecklingsprojekten. Där dessa mål ofta är mer 

subjektiva än inom mjukvaruutveckling, som vanligtvis är fokuserat mot en specifik domän, 

exempelvis Affärssystem (Murphy-Hill et al., 2014). Spelutvecklare ställs istället inför 

utmaningen att utveckla “roliga spel”, vilket är en viktig faktor i hur framgångsrikt spelet blir 
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(Godoy & Barbosa, 2010). Att utveckla något “roligt” bidrar även till att fokus för utvecklingen 

blir bredare. Något som Keith (2010) hävdar skapar ett behov av att snabbt iterera och pröva det 

som skapas i spelutvecklingens tidiga faser, för att tidigt hitta vad som uppfattas roligt.  

1.1 Problemformulering & Syfte 

Det finns många artiklar och böcker som undersöker utvecklingsprocesser, samt metodik inom 

spelindustrin. Men dessa målar främst upp en bild av hur spelutveckling bör utföras utifrån 

författarnas perspektiv och erfarenheter, vilket inte alltid stämmer överens med hur verksamheter 

inom industrin arbetar rent praktiskt (Washburn Jr, Sathiyanarayanan, Nagappan, Zimmermann & 

Bird, 2016). Koutonen & Leppänen (2013) tillägger att få av de existerande studier som finns är 

inriktade mot agil utveckling, utan att de istället ofta diskuterar specifika problem, som exempelvis 

spelmekanik eller spelarupplevelse. Slutligen hävdar Koutonen & Leppänen (2013) att förståelse 

kring agila metoder i praktiken och dess inverkan på spelutveckling, ännu inte uppnåtts.  

 

För att bidra till forskningen om praktisk användning av agila utvecklingsprocesser inom 

spelutvecklingsindustrin har följande frågeställning använts: 

 

● Hur ser ett spelföretags utvecklingsmetodik ut och vilka delar av den kan relateras till agil 

utveckling? 

● Hur påverkar spelutvecklingens karakteristiska drag tillämpningen av agila metoder i dess 

utvecklingsmetodik? 

● Vilka möjligheter och utmaningar finns det i användningen av agila metoder hos ett mindre 

spelföretag? 

 

Syftet med denna studie är att genom besvarandet av ovanstående frågor, undersöka hur 

spelutveckling fungerar i praktiken i koppling till spelutvecklingens karakteristiska drag, samt 

belysa vilka möjligheter och utmaningar ett spelföretag ställs inför vid det dagliga arbetet med 

agila metoder. 

1.2 Begrepp 

För att underlätta läsning finns en del begrepp som bör kännas till, i koppling till agil utveckling 

och spelutveckling. Dessa är följande: 

● Crunch - Arbetsveckor som periodvis överstiger 40 arbetstimmar. 

● Daily Scrum (Daily Standups) - Dagliga möten där deltagarna står upp (ca 10–15 min). 

● Product Backlog (PB) - En samlad katalog eller lista av user stories. 

● Product Backlog Item (PBI) - Refererar till ett objekt inom PB, som vanligtvis är en user 

story. Kan även benämnas som en artefakt. 

● Quality Assurance (QA) - Säkerställande av kvalité. 

● User Story/Stories - En kort beskrivning av vad en användare vill kunna uppnå. 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen är strukturerad på följande sätt. Detta inledande kapitel följs av en redogörelse för de 

teoriområden som är relevanta för denna fallstudie. Dessa områden är konventionell 

spelutveckling, agil utveckling, agil spelutveckling och karakteristiska drag för spelutveckling. 

Detta följs av ett metodkapitel, där fallet, studiens kvalitativa forskningsmetod, analysmetod, 

litteraturstudien och forskningsetiska principer beskrivs. Sedan presenteras resultatet av studien, 

vilket består av insamlade data och en tidig tematisering av materialet. Följande kommer analys 

och diskussion kring resultatet i koppling till studiens teoretiska referensram. Uppsatsen avslutas 

med en slutsats, där vi sammanfattar hur vi besvarat forskningsfrågorna, samt förslag på framtida 

forskning.  

2. Spelutveckling i teorin 

Teorin är upplagd på följande sätt. Först en genomgång av teorin om konventionell spelutveckling, 

där fokus ligger på hur ett spel går från idé till en färdig produkt. Därefter kommer teoridelen om 

agil utveckling och sedan agil spelutveckling. Avslutningsvis redogörs skillnader mellan 

mjukvaruutveckling och spelutveckling i teorin. I sin helhet utgör dessa delar den teoretiska 

referensramen som används i studien (Se figur 1).  

 

 
Figur 1. Visualisering av den teoretiska referensramen. 

2.1 Konventionell spelutveckling 

McAllister & White (2015) hävdar att utvecklingsprocessen inom datorspelindustrin vanligtvis 

skiljer sig från projekt till projekt, där ett spelföretag kan ha 15 anställda som tar fram ett mobilspel. 

Medan ett annat företag kan ha 100 anställda som arbetar på ett konsolspel baserat på en välkänd 

filmlicens. Oavsett storlek på team eller typen av spel som utvecklas menar McAllister & White 

(2015) att det överlag är accepterat att den övergripande utvecklingscykeln består av följande faser, 

Pre-production och Production.  
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2.1.1 Pre-Production 

Pre-Production är den första fasen i ett spelutvecklingsprojekt, där idéer formuleras och prövas. 

Fasen är i sig uppdelad i två olika stadier, där den första är att ta fram ett koncept för spelet. Ett 

spelkoncept kan initieras av både ett publicerande spelföretag, vilket är företag som finansierar 

projektet eller ett utvecklande spelföretag, som ansvarar för den dagliga produktionen (McAllister 

& White, 2015). I denna fallstudie har samma företag båda rollerna och är därför oberoende från 

externa parter. Chandler (2014) menar att spelkoncept vanligtvis består av endast en fråga, en 

grundläggande mekanik eller en kort berättelse. Det är sedan upp till ett mindre utvecklingsteam 

att utveckla konceptet, för att på ett enkelt sätt kommunicera målet med spelet. Konceptet ska även 

beskriva vilken genre spelet tillhör, samt vilken plattform det ska utvecklas till. McAllister & 

White (2015) tillägger att konceptet ska resultera i ett visionsdokument, med en grovt planerad 

budget och tillhörande projektplan.  

 

Efter att konceptet tagits fram går utvecklingen in i nästa stadie, prototypfasen. Chandler (2014) 

menar att i utvecklingscykelns tidiga faser, kan olika prototyper för samma koncept tas fram 

samtidigt. Dessa används som exempel på hur spelets egenskaper skulle kunna se ut, exempelvis 

menyer, fysik och grafik. Fasen börjar vanligtvis med pappersprototyper och eftersom idén 

utvecklas, tas mer interaktiva prototyper fram. McAllister & White (2015) menar att det i vissa 

fall skapas en demonstration av vad spelaren skulle komma att uppleva i spelet, som ibland är 

interaktiva och ibland endast en ej interaktiv film. Demonstrationen används även för att fastställa 

ett riktmärke för den grafiska nivån i slutprodukten. Fasen tar vanligtvis mellan 3–6 månader och 

slutresultatet utvärderas sedan, där det beslutas om spelet ska produceras eller inte. I koppling till 

prototypfasen prövas även den grundläggande mekaniken för spelet utan krav kring ett högt polerat 

resultat, som tillkommer i den senare produktionsfasen. Det kan exempelvis innebära att bilfysik 

tas fram och att eventuella problemområden identifieras, som behöver lösas innan spelet går in i 

produktion. (McAllister & White, 2015). 

2.1.2 Production 

I produktionsfasen påbörjar teamet att skapa all kod och tillgångar som nivåer, karaktärer och 

andra komponenter till spelet. Fasen består även till stor del av uppföljning av vart projektet ligger 

till. Övergången mellan Pre-Production och produktion är ofta suddig, då vissa saker kan börja 

produceras medan andra fortfarande är i Pre-Production (Chandler, 2014). Testning är en stor del 

av produktionsfasen där företaget vanligtvis tillsätter Quality Assurance (QA) testare utöver 

kärnkompetenserna inom utvecklingsteamet. QA:s roll är att testa spelets funktionalitet och 

spelbarhet, samt rapportera eventuella problemområden tillbaka till utvecklarna (McAllister & 

White, 2015). Framåt slutet av produktionsfasen passerar spelet en rad mindre faser, vilket även 

kallas för milstolpar. Dessa indikerar kring hur nära spelet är att vara fulländat. De tidiga faserna 

kallas för “Alpha” och “Beta” vilket indikerar att spelet nästintill är fulländat, men saknar en viss 

nivå av slutlig polering. I koppling till dessa faser går spelet vanligtvis igenom ett antal 

godkännandeprocesser, för exempelvis åldersbemärkning och kvalitetsbemärkningar. När spelet 
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färdigställts tillverkas en “Gold Master”, vilket är en skiva eller kopia av spelet som skickas ut till 

fabrik för massproduktion. Spelet levereras sedan ut på marknaden för försäljning (Chandler, 

2014).  

2.2 Agil utveckling 

Agil utveckling växte fram på 1990-talet som en motreaktion till den traditionella 

projektledningsnormen, där lärdomar från projekt i kris resulterade i ny metodik. Agila metoder är 

ett samlingsbegrepp för en rad systemutvecklingsmetoder, där några exempel är: 

● Scrum 

● Extreme programming (XP) 

● Kanban 

● Lean 

Enligt Gustavsson (2007) präglades mjukvaruutveckling av tung dokumentation och lite 

systemutveckling, vilket resulterade i missade deadlines och begränsad användartestning. En mer 

flexibel metod behövdes, där fokus låg på att leverera något användbart inom deadline. År 2001 

samlades 17 erfarna IT-gurus för att enas om gemensamma principer för effektiv 

mjukvaruutveckling, vilket resulterade i det agila manifestet. Tanken var att framföra en metod 

som mjukvaruutvecklare kan förhålla sig till när det kommer till effektiv mjukvaruutveckling. 

Manifestet beskriver följande: 

● Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. 

● Användbart projektresultat framför omfattande dokumentation. 

● Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar.  

● Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan. 

Gustavsson (2007) menar att manifestet handlar om prioritering, där de fetmarkerade 

värderingarna till vänster sätts framför de värderingar till höger. I koppling till dessa 

förhållningssätt bygger det agila manifestet vidare med en rad principer för att stärka fokus i det 

agila utvecklingsarbetet. Här menar Gustavsson (2007) att det viktigaste enligt manifestet är att 

göra kunden nöjd genom tidiga och regelbundna leveranser av värdeskapande resultat. Vilket 

uppnås genom att ständigt och ofta leverera resultat som är användbara, samt bidrar till affärsnytta 

för kunden. Vidare beskrivs det att projektet ska vara öppet till förändrade krav, även i ett sent 

skede. Att team ska ta ansvar för sitt eget arbete, samt bestå av självgående och ansvarstagande 

individer. Vilket beskrivs som den främsta framgångsfaktorn. Manifestet avslutas med principer 

kring enkelhet, det vill säga konsten att göra rätt saker och kontinuerlig förbättring, genom att 

gruppen regelbundet utvärderar, samt effektiviserar arbetssättet (Gustavsson, 2007). 

 

Agil utvecklingsmetodik skiljer sig på många punkter från traditionella utvecklingsmetoder, som 

exempelvis Vattenfallsmetoden. Munassar & Govardhan (2010) menar att denna metod bygger på 

att utveckling sker i större, ej överlappande faser där behovsanalys och kravinsamling sker i ett 

tidigt stadie. Sedan utvecklas stora delar av mjukvaran för att testas och levereras i några få, större 

leveranser. Om kraven förändras i slutet på ett sådant projekt, blir kostnaden att gå tillbaka och 
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göra förändringar ofta stora. Gustavsson (2007) lyfter fram att den längre utvecklingsfasen och 

sena involveringen av kunden även resulterade i att kunder ofta upplevde att de inte fått det som 

beställts. Medan kunden inom agila projekt, tidigt får ta del av lösningen genom de frekventa 

delleveranserna. Då agila projekt hålls öppna för förändring, ges kunden även möjlighet att 

förändra sina krav utefter projektets gång.  

2.3 Agil spelutveckling 

Gustavsson (2007) hävdar att principerna inom agil utveckling går att applicera på alla branscher, 

fastän det tagits fram inom IT-branschen. Keith (2010) visar på en anpassad metodik för 

användning av agila principer inom spelutveckling, där Scrum står i fokus. Agil spelutveckling 

lägger vikt på att tidigt ta fram kundvärdet i det som utvecklas, vilket i datorspel kan tolkas som 

“det roliga”. Keith (2010) lyfter fram en problematik i utvecklandet av spel enligt konventionell 

spelutveckling, där han menar att vattenfallsprojekt sällan hittar det roliga förrän i slutet på 

projektet. Mycket av utvecklingen går mot att uppnå projektplanens mål och lite mot att visa upp 

värde. 

 

Det är inte förrän i slutet på projektet som teamet 

börjar få en klar bild av vad spelet är, samt hur det 

kan förbättras. Värdeskapande förändringar 

förkastas därför vanligtvis på grund av att de står 

inför en strikt deadline (Keith, 2010). Agil 

utveckling fokuserar på värdeskapande aktiviteter, 

vilket i spelutvecklingens fall är att hitta det roliga. 

Genom att effektivisera kommunikationen inom 

företaget och därmed problemlösningsprocessen, 

främjar agil utveckling kostnadseffektivitet och 

slutkvalité på produkten, (Keith, 2010) (Se figur 

2). Inspektera och anpassa är en annan agil metod 

som lyfts fram för att motverka det konstant förändrande målet i spelutveckling. Keith (2010) 

hävdar att konventionell projektplanering är en stor anledning till varför spelprojekt inte lyckas, 

men att planering fortfarande är en central del av agil spelutveckling. 

Figur 2. Finding the fun (Keith, 2010).  
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Figur 3. Milestone steps & Iteration towards a goal (Keith, 2010). 

 

Istället för att detaljplanera projektet efter milstolpar, arbetar de i iterationer där endast 

nästkommande iteration planeras i detalj (Se Figur 3). Efter varje avslutad iteration inspekteras 

och utvärderas projektet kring vart det befinner sig, vilket tillåter teamet att kontinuerligt styra 

projektet mot ett mer önskvärt mål.  

2.3.1 Agil spelutveckling enligt Scrum 

För att bättre förstå processen av agil spelutveckling, beskriver Keith (2010) det agila 

spelutvecklingsflödet enligt figur 4, där flödet går från vänster till höger. Processen börjar med en 

kravinsamling utifrån intressenter och potentiella kunder, där krav och eventuella egenskaper för 

spelet identifieras. Dessa punkter listas och placeras i en “Product Backlog” (PB), som sedan 

prioriteras av produktägaren. Keith (2010) tillägger att artefakterna i PB, det vill säga “Product 

Backlog Items” (PBI) bör uttryckas i form av en User Story, för att kommunicera värdet av varje 

PBI till intressenter och kunder. Dessa User Stories bryts endast ut till aktiviteter när de blir 

prioriterade för nästkommande sprint, i vad man kallar för en etapplogg. Genom att behålla grövre 

beskrivningar som bryts ut eftersom, behålls en översikt och flexibilitet i planeringen (Keith, 

2010). Mindre Scrum team består vanligtvis av mindre än 10 utvecklare, som fokuserar på att 

slutföra en eller flera user stories från PB under en iteration, även kallad sprint. 

 
Figur 4. Agile development flow model (Keith, 2010). 
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Varje dag under sprinten hålls ett stående möte innan gruppen börjar arbeta, vilket kallas för en 

Daily Scrum. Mötet är till för att se över status på arbetet, samt för att synka medarbetarna i teamet 

kring vad som görs. Under mötet berättar alla vad de gjort sedan sist, vad de ska göra idag och om 

de står inför några problem som teamet kan hjälpa till med. Teamet får även besvara hur lång tid 

de tror det är kvar på en viss uppgift, vilket noteras etapploggen. Etapploggen är även till för att 

mäta det som kallas för “velocitet”, där det granskas hur många timmar som krävs för att utveckla 

de PBI:er som planerats in i sprinten. Denna del av etapploggen, eller “Burn-down chart” som den 

även kallas är ett visuellt verktyg för att snabbt se över vart projektet ligger till. (Keith, 2010). 

Keith (2010) förespråkar även användandet av Time-boxing under sprinten, vilket är en princip 

för att slutföra något inom en satt tidsram. En sprint är ett exempel på Time-boxing. Keith (2010) 

menar att begränsningen av tid skiftar fokus kring prioritering av det som tas fram inom teamet. 

Vilket resulterar i att utvärdering och motivering kring varför något ska tas fram, ofta blir mer 

genomarbetat. 

 

De user stories som har slutförts under sprinten demonstreras sedan under en Sprint review, i en 

förbättrad version av spelet inför alla intressenter. Som bestämmer om det som levererats ska vara 

med i spelet, föras tillbaka till PB eller tas bort helt och hållet. Dessa Sprint reviews kan ske med 

hela gruppen, eller med enskilda Scrum teams beroende på vad som producerats. Efter att de 

slutförda PBI:erna är recenserade i en Sprint review, hålls ytterligare ett möte som kallas för 

Retrospective. Detta möte är till för att förbättra utvecklingsprocessen där teamet går igenom 

följande frågor: 

● Vad ska vi sluta att göra? 

● Vad ska vi börja göra? 

● Vad fungerar bra, som vi bör fortsätta med? 

I koppling till det agila arbetet finns ofta en Scrum Master, som agerar projektledare med fokus på 

att coacha Scrum teamen i sitt agila arbete. Scrum Mastern ser även till att undanröja eventuella 

hinder och ser till att arbetet fortgår i enlighet med den överenskomna processen. Under möten, 

som exempelvis Sprint review och Retrospective, ser Scrum Mastern till att moderera mötet efter 

mötets syfte (Keith, 2010). 

2.3.2 Det agila teamet 

Keith (2010) lyfter fram att ledarskap och kompetens är avgörande för spelutvecklingsprojekts 

framgång. Scrum skapar ett ramverk för hur dessa komponenter förs samman till ett team. 

Ramverket innehåller fyra grundläggande villkor för att teamet ska uppnå en delad vision och syfte 

med projektet, komplettera varandras discipliner, uppvisa delat ägande och engagemang, samt 

leverera resultat av högt värde till projektet. Dessa villkor är: 

● Fler-disciplinära team: Enligt Keith (2010) är detta en viktig komponent av 

spelutveckling enligt Scrum. Principen bygger på att synkronisera prioriteringen inom 

teamet. Keith (2010) menar att programmerare och designer vanligtvis tänker annorlunda 
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när det kommer till hur de ser lösningen på en uppgift. Fler-disciplinära team handlar om 

att medarbetarna i teamet genom ett tätt samarbete, ska se sig som spelutvecklare i första 

hand och designer, artist, programmerare och animatör etc. i andra hand. 

● Självstyre: Keith (2010) lyfter fram självstyre som ett sätt Scrum behandlar 

kommunikationsbrist, detta genom att ta bort ledning ur bilden. Teamet beslutar det bästa 

sättet att samarbeta, vad som ska göras under sprinten, följer upp sin egen status dagligen, 

demonstrerar slutförda mål till intressenter och tar ansvar för deras prestationer och 

fortsatta utveckling. 

● Självorganisering: Beskrivs av Keith (2010) som den viktigaste punkten för att uppnå 

självstyre. Självorganiserade team behöver välja sina egna kollegor, baserat på vilka de tror 

kan hjälpa teamet att uppnå bäst resultat. Keith (2010) hävdar att team som blivit 

organiserade externt, sällan visar fullt engagemang till det som utvecklas. Keith (2010) 

tillägger att ett team även ska ha möjlighet att omorganisera efter avslutad sprint. Detta kan 

bero på att målet förändras, vilka discipliner som behövs och om teamet inte har rätt kemi.  

● Ledarskap: Keith (2010) menar att leads inom projektet kommer att få en annorlunda roll 

i en agil verksamhet, där de fortfarande kommer att vara i en ledande roll när det kommer 

till att definiera det som tas fram i respektive disciplin. Men att ansvar för resursfördelning, 

ledning av teamet, nedbrytning och utdelning av uppgifter sker internt i teamet. Keith 

(2010) tillägger att leads i en agil organisation får en mer coachande roll, där de arbetar 

nära med mindre erfarna utvecklare i syfte att förbättra deras arbete. 

 

I koppling till dessa grundläggande villkor för ett lyckat samarbete, tillägger Kotlarsky, van den 

Hooff & Houtman (2015) att medarbetare bör ha en viss nivå av förståelse kring teamets olika 

discipliner för ett lyckat samarbete. Kotlarsky et al. (2015) menar att människor tolkar saker olika 

inom olika discipliner och att det kan skapa konflikter vid fler-disciplinära samarbeten. Även 

olikheter i vokabulär och ordförråd kan påverka hur bra de samarbetar, vilket lägger vikt på att 

teamet har en möjlighet att välja sina egna medarbetare (Kotlarsky et al., 2015). 

 

När det kommer till att implementera ett agilt arbetssätt uttrycker Keith (2010) att det svåra inte är 

att implementera metoderna i sitt arbete. Här menar han att Scrum endast visar var och vad 

problemen är. Men att det är upp till individerna och Scrum teamen att lösa problemen, för att 

därigenom realisera fördelarna med Scrum.  

2.4 Karakteristiska drag inom spelutveckling 

Som nämnts ovan är agila metoder enligt Gustavsson (2007), till en början framtagna för 

mjukvaruutveckling, men författaren menar att metodiken kan appliceras på de flesta branscher. 

Keith (2010) visar på att principerna från det agila manifestet kan appliceras på spelutveckling i 

enlighet med det Gustavsson (2007) hävdar. Men Keith (2010) lyfter även fram att Scrum, det 

agila ramverket i fokus, behöver anpassas efter spelutvecklingens särskilda drag. Dessa skillnader 

i utvecklingen berör allt från tidigt koncept och kravformulering, till utveckling och tester 
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(Murphy-Hill et al., 2014). I denna del lyfts dessa karakteristiska drag fram utifrån följande 

punkter:  

● Kravformulering, design och dokumentation: Keith (2010) hävdar att spelutveckling 

alltid behöver utgå ifrån att det ska vara roligt. Murphy-Hill et al. (2014) tillägger “att 

spelet är roligt”, egentligen är det enda grundläggande kravet. Användarupplevelsen i det 

som utvecklas är en visuell och emotionell upplevelse, vilket är svårt att kartlägga och ta 

fram krav för. Spelutvecklare utgår därför ofta från mer abstrakta mål. En mjukvara kan i 

jämförelse från ett tidigt stadie, tydligare formuleras kring vilken typ av funktionalitet den 

ska inneha (Murphy-Hill et al., 2014). En annan punkt som lyfts fram i koppling till 

dokumentation är att konsekvenserna av att inte uppfylla krav skiljer sig inom 

spelutveckling. Som exempel kan en applikation för E-post, där ett skickat mail inte når 

fram till mottagaren, resultera i att användaren får sparken. Medan en bristande funktion i 

ett spel ofta kan överses utan större konsekvenser för spelaren (Murphy-Hill et al., 2014). 

● Utveckling, verktyg och metoder: I koppling till utveckling och programmering 

framkommer det i Murphy-Hill et al. (2014) studie, att mycket av koden förkastas som 

ytterligare ett symptom av subjektiviteten. Inom mjukvaruutveckling är det vanligt att 

återanvända kod i olika projekt, samt att implementera existerande lösningar i sin egen 

lösning. Mjukvaruprojekt kan ha stora likheter mellan projekten, där Microsoft exempelvis 

sällan ändrar positionen på knappar i sina lösningar (Murphy-Hill et al., 2014). 

Spelutveckling genomsyras dock av innovation och användare förväntar sig en unik 

upplevelse. Murphy-Hill et al. (2014) tillägger att det även finns ett starkt fokus på 

prestanda, där lösningar som passar dessa optimerade problem är sällsynta. Vilket 

resulterar i att mycket unik kod behöver skrivas till vardera nytt projekt. Verktyg som 

stödjer utvecklingen utvecklas även ofta internt, där det utöver vanliga verktyg som 

Microsoft Excel byggs egna lösningar som exempelvis extraherar 3D-artefakter från 

designmjukvaror som Maya (Murphy-Hill et al., 2014).  

● Test och säkerställande av kvalité: För att säkerställa att det som utvecklas kommer att 

agera som tänkt, använder mjukvaruutvecklare ofta automatiserade tester. Dessa kollar 

stegvis av alla funktioner som en användare kan utföra i systemet. Datorspel har ett större 

antal tillstånd på grund av användningen av exempelvis artificiell intelligens hos fiender 

och fysikmotorer som simulerar spelarens omgivning. Hur dessa system agerar beror 

dessutom på hur användaren interagerar med sin omgivning, vilket försvårar automation 

av dessa tester. Spelindustrin använder sig därför till stor del av användartester för att 

säkerställa kvalitén på spelet, vilket ställer andra krav under utvecklingsprocessen 

(Murphy-Hill et al., 2014). 

● Team, kommunikation och samarbete: Keith (2010) hävdar att kommunikation är den 

viktigaste framgångsfaktorn i ett Scrum arbete, där ramverket tagits fram för att stärka just 

kommunikation. Murphy-Hill et al. (2014) beskriver att det finns en bredare 

sammansättning av unika discipliner till skillnad från mjukvaruutveckling, där det 

vanligtvis finns en mer generell sammansättning av kompetens. Ett webbutvecklande 
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företag kan t.ex. ha ett flertal anställda som kan Javascript och några andra som kan skriva 

SQL, men att dom flesta kan båda. Murphy-Hill et al. (2014) menar att detta kräver en 

bredare expertis och en annan nivå av problemlösning hos utvecklare inom spelutveckling, 

för att effektivt kunna kommunicera mellan de olika disciplinerna.  

3. Metod 

Metoden är upplagd på följande sätt. Inledande presenteras fallstudien, med information om 

företaget. Detta följs av användningen av kvalitativ forskningsmetod, där kvalitativa intervjuer, 

semistrukturerad intervjuguide och fältanteckningar presenteras. Därefter presenteras den 

använda analysmetoden, de etiska principer som följts och en beskrivning av litteraturstudien. 

Delen avslutas med en kritisk reflektion mot studiens använda metod.  

3.1 Fallstudie 

Vi har valt den kvalitativa metoden explorativ fallstudie till detta arbete. Valet av explorativ 

fallstudie grundar sig i forskningsfrågor som är formulerade för att ta reda på varför någonting är 

som det är, samt hur någonting är (Yin, 2016). En fallstudie innebär att forskare studerar specifika 

fall som kan plockas ur sitt sammanhang. I denna studie är det Coffee Stain Studios användning 

av agila metoder i sin utvecklingsprocess, som plockas ut ur kontexten av projekt som de jobbar 

med. Det möjliggör att vi kan djupdyka inom ämnet och hitta information som annars kanske inte 

hade kommit fram. Datainsamlingen utfördes under en arbetsvecka, där spelföretaget besöktes för 

att på plats utföra intervjuer och observera deras arbetssätt. Inledande till besöket hade vi kontakt 

med producenten på företaget, där en intervju kring grundläggande arbetsmetodik som företaget 

använder, utfördes på distans i förberedande syfte. Scrum har valts som fokus för den explorativa 

fallstudien, då företaget i fråga uttrycker att de använt Scrum som ramverk för sitt agila arbetssätt. 

Men producenten på företaget uttrycker att de endast inspirerats av Scrum och att de inte använder 

ramverket i enlighet med teori, utan att de anpassat en rad av praktikerna för att passa deras behov. 

3.1.1 Coffee Stain Studios  

Coffee Stain Studios är ett spelutvecklande företag baserat i Skövde, som grundades år 2010 av 

studenter vid högskolan i Skövde. De är kända för titlar som Sanctum, Sanctum 2 och Goat 

Simulator. Där Goat Simulator som släpptes år 2014 blev en global succé. Studion består av cirka 

25 anställda och uttrycker sig själva som en mindre spelstudio. Denna studie utfördes i slutskedet 

av en sprint, där företaget arbetade på spelet Satisfactory som avslöjades den 12 mars 2018.  

3.2 Kvalitativ metod 

Till denna studie används en kvalitativ metod. Holme & Solvang (1997) menar att syftet med att 

använda kvalitativ metod är att forskare genom analysen ska kunna realisera en så autentisk 
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återgivning som möjligt av strukturer, handlingsmönster och den sociala ordning som funnits hos 

deltagarna i undersökningen. Kvalitativ metod definieras vanligtvis med fyra principer av 

metodisk karaktär som ges av Lofland (citerad i Holme & Solvang, 1997). 

 

● Att ha en närhet till undersökningsenheterna, det vill säga att fysiskt möta enheten ansikte 

mot ansikte. Holme & Solvang (1997) menar även att den fysiska närheten bör växa fram 

över tid för att skapa en social närhet och en grund för ömsesidig tillit. 

● Att det ska vara en riktig och sann återgivning av vad som skett. Detta innebär att forskaren 

ska vara förhållandevis neutral i återgivningen av insamlade data.  

● Att rapporten bör innehålla utpräglat deskriptiva beskrivningar i den utsträckning som detta 

är viktigt för förståelsen av de förhållanden som undersökts. 

● Att för att få bästa möjliga förståelse bör rapporten innehålla direkta citat som visar 

individernas egna uttryckssätt, både skriftligt och muntligt.  

 

Denna studie syftar till att djupdyka i ett mindre spelföretags användning av agila metoder i deras 

utvecklingsmetodik. För att göra detta krävs dels en kartläggning av deras utvecklingsmetodik, 

men även insikter från individerna som arbetar praktiskt på plats. I och med detta lämpar det sig 

att besöka företaget på plats, observera deras arbetssätt och utföra intervjuer med anställda på 

företaget i enlighet med den kvalitativa metod Holme & Solvang (1997) lyfter fram. Den 

akademiska motsvarigheten för detta är en explorativ fallstudie som använder kvalitativa metoder 

för datainsamling.  

3.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har genomförts på företaget utifrån en semistrukturerad metod. Holme & 

Solvang (1997) hävdar att styrkan med detta är att undersökningssituationen liknar en vardaglig 

situation och ett vanligt samtal, där forskaren låter undersökningspersonerna påverka samtalets 

utveckling. För att lyckas med detta utgår forskaren inte från ett standardiserat frågeformulär, utan 

en intervjuguide som styr vilket diskussionsämnet blir (Holme & Solvang, 1997). Detta innebär 

även att frågorna som ställs blir mer anpassade efter individen som intervjuas. Det vill säga, att 

om personen inte kan säga exakt vad agila metoder innebär, blir en fråga som “Vilka agila metoder 

använder du i ditt arbete?” problematisk att ställa. Där blir det en utmaning som forskare att på ett 

smidigt sätt kringgå frågan för att ändå få ett svar som svarar på den. Genom att då få 

intervjupersonen att prata om sitt vardagliga arbetssätt i detalj, kan vi som forskare urskilja vilka 

nämnda metoder som kan relateras till agil utveckling. Detta genom att jämföra insamlade data 

med den uppbyggda teoretiska referensramen baserad på Keith (2010).  

Totalt genomfördes 6 stycken intervjuer hos Coffee Stain Studios. Dessa varierade i längd från 25 

minuter till 60 minuter. Inledande för intervjun informerades respondenterna om etiska principer, 

samt att vi tog samtycke från samtliga att använda deras svar i forskningssyfte. Respondenterna 

blev även tillfrågade om intervjun kunde spelas in i transkriberingssyfte, vilket samtliga godkände. 
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Adam följde den skapade intervjuguiden, samt ställde följdfrågor och John inflikade med 

ytterligare oplanerade följdfrågor, samt agerade stöd i intervjuprocessen.  

Rollerna som intervjuades var: 

 

• Studio Manager - 8 års erfarenhet av spelutveckling 

• Producer - 6 års erfarenhet av spelutveckling 

• 3D Artist – 10 års erfarenhet av spelutveckling 

• 3D Artist - 6 års erfarenhet av spelutveckling 

• Concept Artist - 7 års erfarenhet av spelutveckling 

• Animator - 5 års erfarenhet av spelutveckling 

3.2.2 Semistrukturerad intervjuguide 

Intervjuguiden är skapad av oss, med fokus på den data som eftersöks. Utifrån våra 

problemformuleringar har vi skapat frågeställningar som söker svar på forskningsfrågorna (Se 

Bilaga 1, 2). Som regel har guiden följts genom alla intervjuer. Dock har ytterligare frågor adderats 

när ämnen uppstått som vi uppfattat som intressanta, när detta resulterat i exempelvis en unik åsikt 

hos en respondent som varit relevant för våra problemformuleringar. Då har det ämnet utforskats 

hos respondenterna som vi intervjuat, för att bredda perspektivet och se om det endast är en 

personlig åsikt eller någonting som uppfattats av fler. Intervjuguiden är uppbyggd efter teman 

”Utvecklingsmetodik”, ”Styrkor & Svagheter” och ”Möjligheter & Utmaningar” med tillhörande 

frågor. Intervjuerna inleddes med information om deltagande, vad studien går ut på och insamling 

av samtycke för att informationen ska få användas i studien. Efter detta ställdes inledande frågor 

för att starta en dialog med respondenten. Därefter ställdes frågor relaterade till 

utvecklingsmetodiken på företaget, följt av frågor relaterade till styrkor och svagheter med 

utvecklingsmetodiken. Efter det ställdes frågor relaterade till möjligheter och utmaningar som 

företaget ställs inför med användningen av agila metoder och slutligen ställdes avslutningsfrågor  

för att runda av intervjuerna.  

Intervjuguiden för respondenter “anställda” och respondent “producent” återfinns i bilaga 1 och 

bilaga 2.  

3.2.3 Fältanteckningar 

Vi har använt oss av öppen observation av hur företaget arbetar. Detta har skett i enlighet med 

Holme & Solvangs (1997) kriterium för öppen observation, där vi har informerat de anställda på 

företaget att vi gör en kartläggning av deras agila arbetssätt. Observationer har skett genom 

fältanteckningar när vi deltagit i dagliga möten. Stickord har noterats under mötets gång och har 

sedan skrivits ut efter avslutat möte i enlighet med Holme & Solvangs (1997) riktlinjer. 

Anteckningarna representerar en kronologisk bild av mötet, där handlingar, personer, samtal och 

övriga mönster har noterats. Som stöd för prövning av den information som samlats in har vi 

besvarat följande frågor i enlighet Holme & Solvangs (1997).  
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● Är informationen ett resultat av en direkt observation eller har den passerat flera led innan 

den skrevs ned? 

● Hur ser det sociala sammanhanget ut där vi samlar in informationen? Skulle informationen 

sett annorlunda ut om situationen varit annorlunda? 

● Stämmer noteringar sinsemellan båda observatörerna överens? Har vi observerat något 

olika? 

● Präglas informationen av att vi mer eller mindre valt ut händelser och påståenden som 

stämmer med den förförståelse eller de förutfattade meningar vi har om den företeelse vi 

undersöker 

Vi deltog i tre möten. Inledande satt vi med på ett Daily Scrum möte där producenten gick igenom 

med samtliga på kontoret hur föregående vecka hade gått, samt berättade om eventuella hinder 

som skulle komma till veckan. Efter den allmänna genomgången lämnade alla mötet förutom 

producenten och programmerarna, där ett mer traditionellt Daily Scrum möte skedde. Där gick de 

igenom med programmerarna om vad de gjort sen sist, vad de skulle göra den dagen och eventuella 

hinder de stod inför.  

Vi var med på ytterligare två möten som båda benämndes som Sprint-review möten. Det första var 

med producenter och intressenter, där de gick igenom hur sprinten hade gått i detalj. Mötet var 

mer planeringsorienterat, där de gick igenom vad som blivit klart och vad de behövde lägga mer 

fokus på att färdigställa till nästkommande sprint. Det sista mötet benämndes också som ett sprint-

review möte, men där var samtliga på kontoret med. Där genomfördes en mer visuell genomgång 

av vad som implementerats i spelet, där de anställda fick visa upp vad de hade gjort under sprinten.  

Efter varje situation där vi tagit fältanteckningar har den insamlade data granskats i enlighet med 

Holme & Solvangs (1997) frågor för prövning av informationen. 

3.3 Tematisk analys 

För att analysera den kvalitativa data som samlats in har vi använt oss av tematisk analys, där vi 

utgått från Saunders, Lewis & Thornhill (2016). Saunders et al. (2016) menar att tematisk analys 

hjälper med att förstå stora mängder kvalitativa data. Detta genom att sammanställa data, 

identifiera teman och mönster, för att sedan analysera data i relation till den teoretiska 

referensramen och komma till slutsatser. Genom att gå igenom data flertal gånger för att bli bekant 

med den, började vi markera frekvent återkommande nyckelord, vilka blev de teman vi valde. 

Dessa var “kommunikation”, “planering & organisation” och “arbetssätt”. Därefter plockade vi ut 

alla citat som relaterades till dessa teman och markerade i relation till våra problemformuleringar. 

De utplockade citaten markerades upp som exempelvis [Arbetssätt - Styrka] eller [Kommunikation 

- Utmaning], följt av vad respondenten sagt. Efter det var klart skrev vi sammanställningar av 

citaten i koppling till respektive tema och område. Exempelvis en sammanställning över vilka 

möjligheter och utmaningar som kunde återfinnas i hur de kommunicerar. Därefter analyserades 

materialet i koppling till vår teoretiska referensram för att dra slutsatser. 



15 
 

3.4 Etiska principer 

Denna studie följer vetenskapsrådets grundläggande individskyddskrav som innehåller fyra 

huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet, vilket innebär att vi skall informera respondenterna om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Här upplyser vi deltagarna att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de vill. Inledningsvis 

informerar vi de deltagande om alla inslag i undersökningen som kan tänkas påverka deras 

villighet att delta.  

Samtyckeskravet, vilket innebär att vi inhämtar respondentens samtycke. De som medverkar har 

rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna 

avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem, samt att om de väljer att 

avbryta sin medverkan, ska detta ej resultera i otillbörlig påtryckning eller påverkan. 

Konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla personer som ingår i undersökningen skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Detta innebär även att etiskt känsliga uppgifter inte skall kunna knytas till 

identifierbara personer och att etiskt känsliga uppgifter ska vara omöjliga att få tag på för 

utomstående.  

Nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. Uppgifterna får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Undersökningsdeltagarna blev inför intervjuer informerade att dessa krav följs. Deltagarna blev 

även informerade hur informationen kommer presenteras, att svaren ej blir kopplade direkt till 

individen. Att namn ej återges, utan personer istället blir benämnda som respondenter och att dessa 

ej kopplas till en särskild arbetsroll eller andra identifierbara uppgifter. Utan att dessa ges separat. 

De blev även informerade att informationen de ger endast kommer användas till 

forskningsändamål, att informationen ej kommer delas med andra och att material som ej används 

till studien kommer raderas, exempelvis inspelningar av intervjuer efter dessa har transkriberats.  

3.5 Litteraturstudie 

För att bygga den teoretiska referensramen som används för studien har vi sökt efter litteratur på 

olika sätt. Första steget innan vi började söka var att bedöma vad för typ av material vi var ute efter 

till studien. Vi var ute efter att utveckla en teoretisk referensram kring just agil spelutveckling och 

spelutveckling. Materialet skulle reflektera studier utförda på spelbolag, antingen genom kvalitativ 

datainsamling som exempelvis intervjuer, eller genom kvantitativ datainsamling genom 

exempelvis enkäter. Denna avgränsning resulterade sökorden i: 

● “Agile game development” 

● “Game development” 

● “Agile Development” 



16 
 

● “Agile development with Scrum” 

Anledningen till valet av engelska sökord grundade sig delvis i att vi utgick från Keith (2010) 

teorier kring agil spelutveckling, men även i att vi inte ville begränsa oss till endast nationella 

artiklar på ämnet.  

 

Databasen som främst användes var Google Scholar, men även LTU biblioteks sökverktyg 

användes om resultaten i Google Scholar inte var godtyckliga. “Agile game development” gav 

som exempel 83 400 resultat i Google Scholar. Där vi sedab avgränsade sökintervallet till resultat 

från 2010 och framåt, detta gav oss 22 400 resultat. För att få en insikt i vilka resultat vi fått 

sorterades artiklarna efter flest citat överst, sedan plockades 5 artiklar ut från de 5 första sidorna 

av sökresultat. Här läste vi abstrakt och beslutade om artikeln var relevant för vår studie eller inte. 

Studiens relevans bedömdes baserat på om den reflekterade vår avgränsning kring vilket typ av 

material vi var ute efter. Metoden upprepades för varje sökord, där vi även översatte sökorden och 

sökte på vardera enskilt nyckelord. De artiklar som uppfattades som relevant till arbetet lästes 

igenom och markerades som potentiell kandidat till referensramen. Efter att båda parter läst 

artikeln och bedömt den som relevant, sparades materialet för användning till referensramen. 

Oavsett om artikeln kom att användas i arbetet eller inte, läste vi igenom referenslistan för att hitta 

nya artiklar eller sökord att använda i framtida sökningar. Artiklar kompletterades även med 

böcker och artiklar som använts tidigare under utbildningen, exempelvis Holme & Solvang (1997), 

Chandler (2014) och Gustavsson (2007). I sin helhet skapar dessa den använda teoretiska 

referensramen för studien. 

3.6 Metodkritik 

Användning av en kvalitativ forskningsmetod är dock ej utan kritik. Holme & Solvang (1997) 

menar att forskarens upplevelse av situationen kan vara felaktig. Att de motiv eller de signaler som 

uttrycks kan missuppfattas. Dessutom är det svårt för forskaren att veta exakt hur den ska uttrycka 

sig för att få så giltig information som möjligt. Åtaganden vi gjort mot denna kritik är att alltid 

vara två personer vid intervjutillfällen, detta för att förhindra missuppfattningar genom att i 

efterhand diskutera och tolka data som samlats in. Samt att återkoppla i efterhand om någonting 

skulle vara oklart eller otydligt. För att få giltig information från intervjuerna används en 

semistrukturerad intervjuguide, vilket fungerar mer som en ledsagare i ett vardagligt samtal. Det 

vill säga, att om någonting dyker upp som vi anser är extra intressant har vi möjligheten att 

djupdyka i det ämnet. Samma kritik går att applicera på användningen av tematisk analys som 

analysmetod. Där vi själva gått igenom materialet och plockat ut information efter vår egen 

tolkning av vad som är relevant för studien. Hade insamlad data analyserats av andra personer, 

hade resultatet kunnat se annorlunda ut.  

 

I relation till litteraturstudien vill vi upplysa att den teoretiska referensramen som tagits fram 

reflekterar den sökmetod som använts. Det vill säga att den teoretiska referensramen som tagits 

fram, formats av vår tolkning och vad vi ansett som relevant när vi sökt efter material. En liknande 
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studie skulle därför kunna landa i ett annorlunda resultat, beroende på hur tolkningen och 

sammanställningen av teorimaterial sett ut. 

4. Resultat 

I detta kapitel har insamlad data sammanställts från intervjuerna. Resultatet presenteras i relation 

till intervjufrågornas uppbyggnad (Se bilaga 1), där svaren har kategoriserats in i koppling till 

övergripande teman. Under teman “Styrkor & Svagheter” och “Utmaningar & Möjligheter” har 

ytterligare teman identifierats, för att strukturera svaren. Alla svar presenteras inte som citat, utan 

stora delar av den insamlade data presenteras som en sammanställd text från de sex intervjuer 

som genomförts.  

4.1 Spelutveckling på Coffee Stain Studios 

Här återfinns resultat i anknytning till vilken utvecklingsmetodik som Coffee Stain Studios 

använder sig av, samt vilka delar som företaget uttrycker sig är agila. Övergripande teman som 

identifierats från intervjuerna reflekterar de konventionella utvecklingsfaserna som presenterats i 

teorin och presenteras därför som Pre-Production, samt Production. 

 

De respondenter som vi intervjuat på Coffee Stain Studios uttrycker att deras utvecklingsprocess 

på företaget genomgått en rad förändringar och att den utvecklas kontinuerligt. Dessa förändringar 

genomförs baserat på upptäckta behov och experimentering menar respondenterna. De metoder 

som ökar effektiviteten eller stärker någon annan aspekt av utvecklingen behålls, det vill säga att 

de standardiseras. Företagets övergripande utvecklingsprocess uttrycks reflektera konventionell 

spelutveckling i stora drag, där respondenterna uttrycker att spelet genomgår faser likt pre-

production, production. En av respondenterna beskriver det som följande: 

 

“Det blir någon form av pre-production, core mechanics, sido mechanics, feature complete 

och polish.” (Respondent A). 

Figur 5. Visualisering av Coffee Stain Studios utvecklingsprocess. 

 

När vi frågar om faserna i mer detalj beskriver respondenterna utvecklingsfaserna som: 

4.1.1 Pre-Production:  

Fasen börjar med en konceptfas, där företaget håller i ett “Game Jam”. Vilket beskrivs som ett 

event på företaget, där de anställda bildar grupper och skapar spel över en begränsad tidsperiod. 
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Dessa framtagna spelidéer pitchas sedan till alla andra på företaget. Sedan röstas det bästa 

konceptet fram, där alla de anställda medverkar i röstningen. Konceptfasen följs sedan av en 

prototypfas, där prototyper görs på ett urval av de spel som röstats fram som mest intressanta. Här 

får de anställda välja vilken prototyp de vill vara med att arbeta på, där arbetet pågår under en 

kortare period. När prototyperna färdigställts, samlas en grupp intressenter för att diskutera de 

prototyper som tagits fram. Spelidéerna utvärderas utefter en rad aspekter som exempelvis hur 

roligt det är och vilken marknadspotential det har. Gruppen bestämmer sig sedan för vilken/vilka 

prototyper de vill arbeta vidare med. Prototypen arbetas med och itereras på snabbt, där utvecklare 

är ute efter att hitta problem, samtidigt som de provar om det som läggs till är roligt. En av 

respondenterna uttrycker det som: 

 

“Man testar sig fram med olika idéer där man försöker, hur funkar den här art-stilen? Hur 

funkar det att implementera det här systemet så här? Man itererar mycket snabbare, man 

failar snabbt och säger nej, gå vidare och ta nästa.” (Respondent A). 

 

Respondenten uttrycker att målet är att bygga upp den grundläggande mekaniken i spelet, för att 

se om konceptet håller. Nästa fas påbörjas efter det att den grundläggande mekaniken retts ut kring 

hur spelet ska fungera. 

4.1.2 Produktion:  

Några av respondenterna lyfter fram att produktionsfasen överlappar pre-productionfasen till en 

viss del, vilket gör det svårt att säga exakt när den börjar. I produktionsfasen börjar utvecklarna 

med att planera vad spelet ska innehålla, vilket sammanställs i en produktlogg. I koppling till 

artefakterna i produktloggen nämner en av respondenterna att de har en intern wikipedia, med 

beskrivningar av artefakterna. Exempelvis hur en fiende ska fungera: 

 

“Och då har vi en intern wikipedia som vi använder till featurebeskrivning. Där alla 

entiteter i backloggen länkar till wikin.” (Respondent A). 

 

Därefter planeras milstolpar upp, till när artefakterna i produktloggen ska vara klara. Dessa 

milstolpar skapas utefter behov som är kopplade till teman, för att ge riktning till vad som 

prioriteras i milstolpen. En av respondenterna tillägger att varje artefakt ges ytterligare prioritering 

i form av “Nice to have”, “Should have” och “Must have”. I koppling till planeringen av milstolpar 

estimerar producenten även hur mycket teamet kommer att hinna med utifrån en estimerad 

kapacitet. En av respondenterna beskriver kapacitetsberäkningen som att de sätter en multiplikator 

på 0.7, vilket reflekterar att de anställda arbetar effektivt 70% av dagen. Vissa har även extra 

multiplikatorer beroende på vilka ansvarsområden eller roll den anställde har, då de extra 

uppgifterna tar tid från deras vanliga uppgifter. Alla uppgifter estimeras sedan i arbetsdagar, det 

vill säga hur många dagar det tar för en person att slutföra uppgiften. Detta kan exempelvis anges 

i koppling till en eller flera discipliner, där programmering tar 2 arbetsdagar och game design tar 
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1 arbetsdag (se figur 6). Teamet på företaget sätts därefter i full effekt för att börja ta fram tillgångar 

till spelet i form av nivåer, karaktärer och objekt. Produktionen mellan milstolparna fortlöper 

iterativt i 2-veckors sprintar, där arbetet delegeras till vardera anställd av producenten. En av 

respondenterna förklarar att utefter arbetets gång håller sig producenterna uppdaterade kring hur 

länge de anställda estimerar sig ha kvar på tilldelade uppgifter, vilket används för att mäta 

velocitet. 

 

 
Figur 6. Visualisering av Coffee Stain Studios produktbacklogg. 

 

En av respondenterna beskriver ett vanligt arbetsflöde, när det kommer till att skapa tillgångar till 

spelet. Först skapas ett koncept baserat på beskrivningen i wikipedian av objektet som ska tas fram, 

eller genom diskussion med produktägaren. Konceptet skickas sedan till 3D-artisten som 

återskapar objektet i 3D baserat på konceptet. Efter att objektet skapats i 3D, animeras rörelse till 

objektet, som samtidigt börjar implementeras i spelet av en programmerare. Sista stadiet är att 

lägga till ljud till objektet. 

 

 
Figur 7. Visualisering av Coffee Stain Studios arbetsflöde. 

 

När de börjar bli färdig med att implementera artefakterna ur produktloggen i spelet, planerar de 

in en milstolpe som kallas för alpha i syfte att testa spelet mot marknaden. Denna kan vara stängd 

eller öppen beroende på vad företaget anser kommer att generera bäst feedback. Mellan alpha-

stadiet och release arbetar teamet med att reda ut eventuella buggar, samt justerar spelet baserat på 

det som rapporteras in av spelarna. Denna fas består ofta av täta milstolpar, för att snabbt kunna 

iterera på den feedback som genereras.  

4.1.3 Agila metoder 

I koppling till frågor angående vilka agila metoder Coffee Stain Studios använder vid utveckling, 

uttrycker en av respondenterna att företaget i grunden inspirerats av Scrum. De beskriver att 

utvecklingen sker i iterationer eller sprints, där uppgifterna som ska utföras delegeras av 

producenten. Uppgifterna läggs upp i planeringsverktyget Trello, där det som ska göras, sorteras i 

staplar likt en Scrum board. Uppgifterna prioriteras sedan upp av producenterna, baserat på 

information de samlat från teamet och delegeras till respektive disciplin. De anställda tar sedan en 
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uppgift som de ska arbeta på och flyttar den till “In progress”, för att visa att de arbetar på den. 

Sedan flyttas den över i en stapel kallad “Review”, för att visa att arbetet uppfattas som färdigt och 

kan recenseras. Flera av respondenterna tillägger att de under sprinten håller vardagliga möten 

med programmerarna, likt Scrum möten. Det beskrivs som följande: 

 

“Och sen hålls morgonmöten med programmerarna, det är ju någon form av Daily Scrum 

fast sittandes” (Respondent A). 

 

“Där pratar vi om vad programmerarna gjorde dagen innan, om dom hade något 

problem? Hur gick det? Behövde dom hjälp? Vad ska dom göra idag? Samma frågor där. 

Är det några problemställningar innan ni drar igång? Sen har vi ofta någon fråga som 

handlar om arbetet som ligger lite längre fram i framtiden. Där vi vill höra om, går det 

här bra att implementera? Är det en stor feature? Och liknande frågor.” (Respondent A). 

 

Vid observation av ett Daily Scrum möte på företaget, noterade vi att alla frågades en efter en av 

producenten vad de gjort sedan sist. Även status på arbetet rapporterades om det inte var slutfört. 

I koppling till frågan vad de gjort sedan sist, lyfte en av programmerarna fram ett problem i 

koppling till uppgiften, varpå producenten noterade att en uppföljning skulle ske. Alla frågades 

sedan vad som skulle göras idag, följt av om de stod inför några problem under dagen, varpå ingen 

rapporterade några problem. 

 

Utöver de vardagliga möten som hålls med programmerarna uttrycker även respondenterna att 

företaget håller i ett gemensamt måndagsmöte. Här tas allmänna frågor upp som berör teamet, 

företaget eller spelet som utvecklas. Företaget har även ett Art Review möte en gång varje sprint, 

där grafiker och designer träffas. Likt programmerarnas Daily Scrum presenteras här vad alla gjort 

sedan sist, vad som ska göras och eventuella problem som de anställda står inför. 

 

I slutet på varje sprint, som vanligtvis varar 2 veckor, hålls ett “closing möte” där arbetet recenseras 

och diskuteras av en grupp intressenter. Vid observation av ett closing möte noterades följande: 

På closing mötet befann sig några intressenter på företaget (Producenter, Art Director, Game 

director), där de gick igenom vad som gjorts färdigt under sprinten, vad som kvarstod, samt 

eventuella problem som spelet stod inför. Mötet följde PB:n, där alla PBI:er som var relevanta för 

sprinten gicks igenom uppifrån och ner. Punkterna i PB:n diskuterades eftersom, där de olika 

intressenterna ibland kom med förslag om ett problem uttrycktes. De pratade om vilka i teamet 

som skulle tilldelas vissa uppgifter, som noterades av producenten för senare delegering. Vissa av 

de närvarande intressenterna tilldelades även uppgifter utifrån de problem som diskuterades. Några 

skulle exempelvis planera in ett möte för att diskutera hur de skulle lösa ett visst problem, medan 

någon annan skulle kolla med en medarbetare om ett visst arbete slutförts. 
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Som svar på frågor kring uppföljning efter avslutat sprint, beskrev en av respondenterna att de har 

Sprint Review. Ett möte där alla på kontoret samlas för att visa det som tillkommit i spelet under 

sprinten, samt för att sluta sprinten på ett positivt sätt. En av respondenterna beskriver det som:  

 

“Man samlas på slutet och så visar man vad man har gjort tillsammans. Liksom titta här 

vad vi har gjort! Vad grymt det här är! Sen när alla applåderar, då blir det så himla bra 

stämning. Det känns så himla skönt att gå hem då och ta helg och komma tillbaka på jobbet 

till nästa sprint.” (Respondent C). 

 

I koppling till frågor om uppföljning tillägger även en av respondenterna att de utför Retrospective 

möte, men inte efter varje avslutad sprint. Respondenten beskriver det som följande: 

 

“Vi har ju Retrospective möten. Inte med något fast intervall, utan vi känner på om det 

behövs på teamet. Att man behöver rensa lite grann och prata om det man tycker är jobbigt 

och sånt. Vad som har funkat bra och mindre bra.” (Respondent A). 

 

Flera av respondenterna lyfter fram att alla på företaget har 8 timmar oplanerad tid varje sprint, 

vilket de kallar för ”creative time”. Denna tid kan plockas ut när de anställda själva vill och är till 

för att kunna släppa jobbet och göra något roligt. Respondenterna förklarar att det finns en 

underförstådd mening att utvecklarna ska försöka utöva något kreativt, men att det inte behöver 

vara till företagets vinning. Det handlar mer om personlig utveckling och att kunna släppa jobbet, 

samt göra något roligt. Respondenterna beskriver att vissa bygger brädspel, målar eller lär sig 

något nytt. Vissa använder även tiden till att skapa egna saker till spelet som är under utveckling, 

utöver det som finns i produkt backloggen. 

 

I koppling till utvecklingen noterades det i fältanteckningarna att kommunikation är en central del 

av det vardagliga arbetet. De anställda kommunicerar vardagligen ansikte mot ansikte, via mail, 

chatt och i möten för att informera varandra. Mötena varierar från mer ingående, där projektet gås 

igenom på en högre nivå. Samt möten som beskriver nuläget och mål med uppgifter. Flera 

respondenter tillägger att det är stor variation mellan disciplinerna kring hur mycket de behöver 

kommunicera med andra. Vissa får tilldelade uppgifter och arbetar till stor del ostört, medan andra 

behöver kommunicera och få återkoppling från stora delar av teamet.  

 

En av respondenterna tillägger att de på senare tid tillagt en regel, där de behöver meddela personer 

genom den interna kommunikationsplattformen Slack innan de går över och pratar med personen. 

Detta för att inte störa personers arbetsflöde. 

 

“Vi har en generell regel, att om du behöver prata med någon så skriver du till dom på 

Slack först. För när du väl står där vid bordet så har du förstört deras workflow, då kan 
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dom inte säga nej jag har inte tid just nu. Så då skriver man till dom på Slack innan.” 

(Respondent A). 

 

I koppling till kommunikation uppger flera av de anställda att kontoret har en relativt öppen 

planlösning, med gemensamma ytor som tillåter alla att prata med alla. Kontoret har även ett 

gemensamt kök med ytor att sitta tillsammans, där företaget varje dag erbjuder de anställda frukost 

som flera deltar i. 

4.2 Styrkor och svagheter 

Här presenteras intervjusvar i koppling till frågor angående hur respondenterna upplever styrkor 

och svagheter med den utvecklingsmetodik som används. Styrkor och svagheter presenteras i 

koppling till identifierade teman “kommunikation”, “planering & organisation” och arbetssätt”.  

4.2.1 Kommunikation 

Respondenterna uttrycker både styrkor och svagheter i hur kommunikationen fungerar på kontoret. 

En respondent menar att det hänger på den själv att komma ihåg saker, där hen har många olika 

personer som den kommunicerar med i det dagliga arbetet. Samma respondent menar dock att 

kommunikationsverktygen som används fungerar bra som stöd för detta, där användningen av 

Slack och Trello gör att respondenten alltid vet vad den ska göra och kan alltid skriva till sina 

medarbetare. En annan respondent säger att de tidigare försökt placera personer ur liknande 

discipliner i närheten av varandra för att stärka kommunikationen, men att resultatet av detta blev 

att de anställda kommunicerade mer inom sina egna discipliner, men mindre med anställda från 

andra discipliner.  

Några av respondenterna uttrycker att det är en styrka att företaget tillåter alla att säga vad de 

tycker. En av respondenterna uttrycker det som: 

 

“Det fungerar bra att alla kan vara delaktig i utvecklingen, alla kan påverka features.” 

(Respondent A). 

4.2.2 Planering & Organisation 

När det kommer till planeringen av det nuvarande projektet, uttrycker samtliga respondenter att de 

upplevt den som något positivt. De menar att det har tillkommit ett bättre fokus på tid, där 

exempelvis producenten stämmer av med de anställda hur mycket tid saker tar att genomföra och 

att det sedan sker uppföljningar. En annan respondent uttrycker sig följande:  

 

“Som vi har nu känns bäst, det är ju mycket mer planerat fast ändå med utrymme, där allt 

liksom inte är hugget i sten. Man har ju mycket utrymme för att ändra saker och sådär.” 

(Respondent C). 
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En respondent menar att det är en styrka att företaget har lite av en “open door policy”, där 

utvecklarna kan delta på möten som inte direkt berör ens disciplin. Respondenten uttrycker 

följande: 

 

“Det är nice att man kan delta i möten och ta del av information, om man tycker att det är 

intressant. Om man inte gör det, så är det ingen som säger att man borde vetat det som 

sagts.” (Respondent E). 

 

En respondent lyfter fram att det finns en stor tillit kring att folk utför sina tilldelade uppgifter, 

samt att ingen står över axeln och ser till att jobbet utförs. Respondenten tillägger att det inte heller 

finns någon tidsstämpling för när de anställda kommer och går, utan att det är väldigt avslappnad 

stämning på kontoret. Vilket respondenten förklarar som en styrka i och med att det blir roligare 

att gå till jobbet, men att det lägger ett stort ansvar på de som arbetar på företaget.  

 

En av respondenterna uttrycker uppdelningen av hur medarbetarna sitter på kontoret som en 

svaghet. Vidare beskrivs det att många på kontoret har täta samarbeten vardagligen med flera av 

medarbetarna och att det kan bli mycket “springa runt” på grund av att utvecklarna sitter utspritt. 

För nuvarande är kontoret lite självorganiserat där vissa medarbetare sitter i grupper baserat på hur 

ofta de samarbetar, men att det inte är optimalt. Respondenten uttrycker dock att det upplevs som 

att det är löst på bästa möjliga sätt för tillfället. En annan respondent uttrycker att det fungerar 

väldigt bra med hur kontoret organiserats och att hen placerats tillsammans med personer som hen 

dagligen samarbetar med. Samma respondent tillägger dock att det vanligtvis är mycket springa 

fram och tillbaka på kontoret, där saker ska rapporteras till producenten eller att någon ska 

uppdateras på status kring en viss uppgift. 

4.2.3 Arbetssätt 

Respondenterna uttrycker både styrkor och svagheter med det nuvarande arbetssättet. Varav 

majoriteten är styrkor. En respondent uttrycker att iterationer är en styrka, då utvecklarna med 

korta intervaller får en känsla för om det som implementerats funkar eller inte. Respondenten vill 

gärna se mer öppenhet kring den punkten och uttrycker att det viktigaste är att saker känns rätt i 

spelet, än att det är planerat. En annan styrka som uttrycks med det nuvarande arbetssättet är hur 

sprintarna har blivit bättre med dedikerade producenter. Att arbetsuppgifterna som ska genomföras 

varje sprint är bättre balanserade nu, där de anställda har större möjlighet att diskutera om saker 

kommer hinnas med eller ej. Då tidsplanering och kommunikation kring arbetsbörda blivit bättre 

känner en respondent sig lugnare i arbetet. Respondenten uttrycker sig följande:  

 

“Tidigare jobbade jag alldeles för mycket också. Jag hade det jag skulle göra och så gjorde 

jag det, och det gick över mycket tid. Det har blivit mycket bättre nu, att det inte blir för 

mycket bara.” (Respondent F). 
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Samma respondent pratar om hur det nuvarande arbetssättet motverkar “Crunch”, vilket innebär 

att de anställda jobbar övertid under en viss tidsperiod, vanligtvis mot slutet när det närmar sig 

leverans. Respondenten menar att det är någonting som är vanligt förekommande inom 

spelbranschen, men som enligt respondenten inte är hälsosamt. 

 

Samtliga respondenter uttrycker det nuvarande arbetssättet som en styrka i jämförelse från tidigare 

projekt. En respondent menar att det tidigare funnits en större frihet kring att realisera egna idéer i 

spelet, vilket fortfarande finns kvar i en förändrad form genom creative time. Samma respondent 

ser det ändå som en bra kompromiss, där möjligheten för egna idéer behålls samtidigt som kvalitén 

på spelet har höjts. Respondenten uttrycker sig följande:  

 

“Jag tycker det funkar väldigt bra. Jag är jättenöjd med hur det går. Nu känns det som att 

vi kan göra spel och att vi har hittat vårt sätt.” (Respondent C). 

4.3 Möjligheter och utmaningar 

Här återges svaren från intervjun kring frågor om vilka möjligheter och utmaningar som 

utvecklingsmetodiken inneburit på företaget. Möjligheter och utmaningar presenteras i koppling 

till identifierade teman “kommunikation”, “planering & organisation” och arbetssätt”. 

4.3.1 Kommunikation 

I relation till kommunikation uttrycker flera av respondenterna att den nuvarande arbetsmetodiken 

möjliggjort tätare kommunikation mellan medarbetarna och producenterna på företaget. Vidare 

beskriver en av respondenterna att de gått från att ha kommunikationsproblem och bristande 

uppföljningar, till att nu ha en arbetsstruktur som tillåter uppföljningar dagligen. Det uttrycks även 

att producenterna tagit på sig ett ansvar kring att överse och förbättra kommunikation på företaget, 

vilket förbättrat den avsevärt, samt att den fortsätter att förbättras kontinuerligt. 

 

“Vi har ju haft en massa kommunikationsproblem och det har blivit bättre sen vi fick in i 

våra nya producers i höstas. Men alla ställen har problem med kommunikation och det är 

bara att arbeta mot att utvecklas, vilket vi gör.” (Respondent F). 

 

En av respondenterna uttrycker att de tätare uppföljningar som görs, sparar tid och ser till att arbete 

görs rätt från början. Vid delegation av uppgifter uttrycks även vikten av att kommunicera rätt och 

hur enkelt det är göra fel antaganden kring uppgifter, exempelvis i vilken kvalitetsnivå en viss 

artefakt ska utvecklas till inför en deadline. Något som uttrycks att tydlig kommunikation och 

uppföljning löser, men att det är en vardaglig utmaning.  

 

Flera av respondenterna tillägger att de har en öppenhet på företaget, där alla tillåts tycka till. Det 

beskrivs som lite av en “open door policy”, att om du vill sitta med på ett möte, då får du det. Samt 
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att om du inte känner att du behöver vara med på ett möte, då kan du lämna det. En av 

respondenterna tillägger dock att det finns en problematik kring att alla kan tycka till, där 

exempelvis möten lätt spårar ur och tar lång tid. Vilket resulterat i att företaget för första gången 

haft behov av en visionsgrupp. 

 

“Det är inte alla som håller med om vilket håll man ska ta spelet och då har vi ju för första 

gången nu, haft ett behov av att ha en slags visionsgrupp som håller visionen av spelet. Så 

när man frågar ska vi välja A eller B, då får dom välja. Det kan ju vara svårt när man har 

folk som är vana med att få vara involverade i alla beslut, helt plötsligt får höra, tyvärr, vi 

hör vad du säger men det kommer inte bli så. Så att ha en hyfsat platt hierarki, men att 

samtidigt ha struktur har ju sina utmaningar.” (Respondent A). 

 

Kommunikation på företaget uppmuntras, uttrycker en av respondenterna. Exempelvis att 

utvecklare direkt kommunicerar med sina kollegor om de står inför något problem. Hur mycket 

utvecklarna kommunicerar med andra skiljer sig dock åt mellan de olika disciplinerna, där vissa 

behöver stämma av saker kontinuerligt. I koppling till detta uttrycks även att det nya systemet 

kring att först meddela en kollega innan hen kontaktas, har löst problem kring att avbryta varandras 

arbetsflöde.  

 

Respondenterna uttrycker även en rad utmaningar med kommunikationen som kvarstår på 

företaget. Exempelvis utmaningen med kommunikation mellan olika discipliner, där det kan 

uppstå konflikter på grund av att utvecklare ser på samma uppgift från olika perspektiv. En av 

respondenterna beskriver möten mellan olika discipliner som: 

 

“Det kan vara en ganska stor utmaning att ha möten med olika discipliner samtidigt för 

att det går inte alltid bra. Det kan vara lätt för vissa discipliner att, som exempelvis 

designers och programmerare att börja bråka lite på möten och sånt. Det kan vara svårt 

att hålla mötet effektivt och moderera mot syftet av mötet.” (Respondent A). 

 

En annan respondent tillägger att det kan vara en utmaning för exempelvis artister som inte är 

insatta i programmering att samarbeta effektivt till vardags. Där artister och designer tar fram 

koncept som ibland är för tunga att implementera i spelet, d.v.s. att om koncepten skulle tas med i 

spelet, skulle det bli för tungt att driva. Något en respondent uppger skulle kunna lösas genom ett 

tätare samarbete mellan disciplinerna. I nuläget hamnar mycket på producenten, som blir en 

kommunikationsbrygga mellan de olika disciplinerna. 

4.3.2 Planering & Organisation 

Flera av respondenterna uttrycker att planeringen utvecklats mycket sedan de nya producenterna 

klivit in. Tidigare har företaget haft utmaningar med att få översikt på grund av att allt stoppats in 

i en stor backlog. Medan de idag har delat upp planeringen i relation till sprintar och milstolpar, 
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vilket resulterat i bättre överblick. Producenterna har även börjat använda tidsestimering på en mer 

detaljerad nivå än tidigare, vilket möjliggjort en mer detaljerad mätning av företagets kapacitet.  

 

En respondent tillägger att en mer detaljerad planering blivit nödvändig på grund av företagets 

snabba tillväxt och ett ökat intresse från externa intressenter som vill veta hur utvecklingen ligger 

till i projektet. Något den nya planeringen möjliggjort genom både en mer långsiktig plan och 

bättre kapacitetsmätning. Vissa har dock delade åsikter kring den mer strikta planeringen, där flera 

utvecklare uppskattar att den möjliggjort företaget att tackla större projekt. Men att den även sätter 

begränsningar på friheten kring att lägga till egna idéer i spelet. En av respondenterna menar att 

hen tvingas hålla tillbaka på saker hen vill skapa till spelet, på grund av att det finns en lista av 

prioriterade punkter som måste in innan deadline. Men att det samtidigt finns möjligheter att i en 

viss utsträckning lägga till egna idéer genom användningen av creative time, eller omprioritering. 

 

“Jag tycker personligen att det behövs lämnas utrymme för att man ska kunna göra sånt, det är 

rätt viktigt och vi har ju det i och med creative time, där man ska få göra lite vad man vill. Men 

ändå att det ges lite utrymme i sprinten, alltså en tidsbuffert för varje person, så dom kan jobba 

på någonting annat.” (Respondent B). 

 

En av respondenterna uttrycker att de tidigare inte kunnat följa status på samma sätt som idag, på 

grund av dålig översikt kring det som ska göras. Den dåliga översikten har även bidragit till att de 

inte kunnat se vilken status en PBI har eller hur lång tid det är kvar på den. Mjukvaran som används 

i dagsläget tillåter att både dessa funktioner kan överskådas. 

 

Från ledningshållet uttrycker en respondent att det är en utmaning att organisera alla på företaget. 

Vissa kräver mer tid och resurser när det handlar om vad som ska göras och vad som behöver 

kommuniceras, medan andra är mer självorganiserade. Det beskrivs att mycket arbete kring 

delegation, uppföljning och kommunikation landar på producenterna.  

 

I relation till organiseringen beskriver en av respondenterna att det även är stor skillnad kring hur 

fördelningen av arbete ser ut. Vissa får tillgång till hela etapploggen och kan själva prioritera vad 

som ska göras, medan andra kan uppleva stress med den nivån av information och tilldelas därför 

uppgifter eftersom.  

4.3.3 Arbetssätt 

I koppling till hur de tidigare arbetat på företaget, beskriver en av respondenterna att de med den 

nuvarande metodiken kunnat ge struktur till det tidigare ostrukturerade sättet företaget tagit fram 

spel på. Respondenten förklarar att företaget tidigare har prövat helt ostrukturerad utveckling, där 

saker gjorts eftersom de känt att de behövt göras och efter vad som tyckts varit roligt. Samt att 

företaget provat detaljplanera hela processen, utan att riktigt lyckas bra på någon av punkterna. 
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Men den metodik som företaget idag använder sig av, tillåter de anställda att behålla en viss nivå 

av ostruktur, samtidigt som de vet att spelet utvecklas enligt en plan. 

 

Flera av respondenterna lyfter fram att det nuvarande arbetssättet möjliggjort stor frihet i hur 

utvecklarna arbetar, där det finns en tillit till att alla arbetar självgående och gör klart sina 

arbetsuppgifter. En av respondenterna beskriver att hen på en tidigare arbetsplats blivit tilldelad 

arbetsuppgifter med en kort deadline och att om den inte slutfördes i tid, resulterade det i kaos. 

Den konstanta stressen som upplevdes på den tidigare arbetsplatsen, har ersatts med en avslappnad 

tillvaro där utvecklarna känner sig uppskattade på ett annat sätt. Samma respondent tillägger dock 

att hen till viss del saknar den press som vissa företag lägger på sina anställda, på grund av att det 

upplevts stärka samarbeten och sammanfoga teamet.  

 

“Det kan vara ett problem med att man inte har den här pressen som många andra studios 

har. För jag märker av den skillnaden, visst att det blir lite mer avslappnat och att man 

jobbar på ett annat sätt. Men det kan ge en najs teambuilding effort om alla jobbar 

samtidigt och jobbar tillsammans och har samma deadlines och sådär.” (Respondent E). 

 

En utmaning som lyfts fram i koppling till det nuvarande arbetssättet är att arbetsbelastningen kan 

upplevas som lite ojämn, vilket skapar flaskhalsar i produktionen. Här uttrycker en av 

respondenterna att vissa discipliner, periodvis kan uppleva hög arbetsbelastning. Speciellt de som 

står för inspektion och godkännande av leverabler som exempelvis Art directorn. Men att 

processen måste uppehållas, för att säkerställa en viss nivå på slutkvalitén. En annan respondent 

tillägger att spelet som nu befinner sig i produktion, bidrar till en allmänt hög arbetsbelastning på 

studion.  

 

“Nu gör vi ju mycket handgjort, d.v.s. många av våra saker i miljön är handgjorda. För 

att vi har inga färdiga artefakter, vilket innebär att vi måste göra dom och det tar tid. 

Pipelinen som den ser ut nu, innehåller dessutom ganska många steg. Och även det tar tid, 

samtidigt som den här stilen som vi vill ha är semi-realistisk, vilket också tar mycket tid att 

göra. Det är blir helt enkelt tungt att producera. Vi försöker även hålla någon form av AAA 

kvalité, men det finns ju en anledning varför man vanligtvis är flera hundra personer på 

alla stora studios.” (Respondent E). 

 

I koppling till hur arbetsmetodiken ser ut idag, beskriver en av respondenterna att metodiken 

formats av om de som varit involverade i att prova den. Om något uppfattats bidra med värde i 

dess användande, standardiseras det. Men om de inte uppfattar ett värde i användandet, skrotas 

arbetsmetoden. Respondenten tillägger flera exempel, där företaget tidigare exempelvis provat att 

arbeta i Scrum teams eller “poddar”. Men att vissa discipliner endast består av en person, vilket 

försvårat planering av arbete, samt samarbete mellan teamen. Vidare tillägger respondenten att de 

tagit bort Daily Scrum möten, delvis när teamet blev för stort, men även för att ledningen inte 
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kunde motivera varför de skulle spendera 5–10 minuter av allas tid, när utvecklarna inte uppfattade 

ett värde i användandet av metoden. Endast programmerarna fortsatte ha Daily Scrum möten, då 

de såg ett värde i det.  

 

“Standupsen försvann när vi blev för många. Sen är det att dom används inte förrän man 

förstår varför, det är det som blir svårt. Innan man inser syftet, blir det svårt att motivera 

användandet. Man behöver misslyckas lite, där man ser att okej det här hade vi sluppit om 

vi hade använt typ Daily Standups. Då förstår folk syftet med Daily Standups och liksom 

gå med på att slösa bort 5-10 minuter av sin tid varje morgon.” (Respondent B). 

 

I koppling till att vissa discipliner endast består av en person, uttrycker en av respondenterna att 

det kan upplevas ensamt. Grafiker har exempelvis ett flertal medarbetare att diskutera och bolla 

idéer med, medan andra inte har det och ansvaret att agera medarbetare hamnar därför på 

producenten. 

  



29 
 

5. Analys/Diskussion 

Här presenteras vår analys och diskussion av resultatet. Kategorierna i avsnittet utgår från 

frågeställningarna och ämnar att svara på hur agila metoder används i fallet. Utmaningar och 

möjligheter med användningen av agila metoder presenteras i koppling till spelutvecklingens 

karakteristiska drag. Först presenteras en analys av hur företaget i studien arbetar i jämförelse 

med teorin, samt en analys kring vilken utsträckning de arbetar agilt. 

5.1 Spelutveckling på Coffee Stain Studios 

Vår studie visar att spelutveckling på företaget i fråga sker likt det McAllister & White (2015) 

lyfter fram som konventionell spelutveckling. Spelutvecklingen består av två övergripande faser, 

Pre-production och Production, där Pre-production även i studien brutits ut till en konceptfas och 

en prototypfas. Resultatet i studien visar dock att företaget i det vardagliga arbetet följer det agila 

ramverket Scrum (Keith, 2010) i stor utsträckning, där utvecklingen sker i sprintar som sträcker  

sig över två veckor (Se figur 8). 

 
Figur 8. Visualisering av Coffee Stain Studios utvecklingsprocess enligt Scrum. 

 

Ramverket har anpassats i koppling till planering som lyfts fram i konventionell spelutveckling 

(McAllister & White, 2015), där de planerar det som ska tas fram för spelet efter milstolpar. 

Studien visar på att artefakter planeras i två nivåer, där dom först planeras i koppling till milstolpar 

som en deadline för när artefakten ska vara implementerad i spelet. Den andra nivån är planering 

på sprintnivå, där producenterna planerar in artefakter för utveckling under en två veckors iteration 

(Keith, 2010). Denna lösning uppfattas användas för att skapa inriktning i utvecklingen, där 

milstolpar kopplas till teman. Det kan till exempel handla om att företaget vill ta utvecklingen i en 
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viss riktning, vilket dessa teman reflekterar. Sprintarna används sedan för att effektivisera 

utvecklingen, genom att lyfta fram problemområden tidigt och hantera dessa. I koppling till 

planering efter milstolpar lyfter Keith (2010) fram en för studien intressant punkt kring att 

planeringen endast bör ske för närmast liggande sprintar, på grund av att större mål kan komma 

att förändras under utvecklingens gång. Att arbeta efter milstolpar kan därför ta spelet mot ett mål 

som inte är önskvärt. Samtidigt finns uttryck i studiens resultat kring att det viktiga i 

utvecklingsprocessen är att det som tas fram “känns rätt”, vilket kan tolkas som att det behålls en 

öppenhet kring planeringen efter milstolpar och följer spelets utveckling mot ett mer önskvärt mål.  

 

I koppling till planering visar vår studie på användning av Product Backlog (Keith, 2010) som 

sammanställts av en visionsgrupp (Se figur 8). Keith (2010) beskriver att en Product Backlog är 

en prioriterad lista av User Stories, som används för att fokusera utvecklingen på det som skapar 

mest värde. För att motverka subjektiviteten i det som utvecklas och hålla utvecklingen flexibel, 

menar Keith (2010) att User Stories används som en referenspunkt för konversation. Det vill säga 

att hur artefakten ska utvecklas inte beskrivs i detalj, utan endast beskriver vad som ska utvecklas 

och varför. Studien visar på att företaget istället för User Stories använder sig av konventionell 

designdokumentation, vilket enligt Chandler (2014) beskrivs som ett beskrivande dokument, där 

artefakterna specificeras i detalj. Studien visar på att företaget i fallet kopplar artefakterna i 

designdokumentetn till en extern beskrivning av vad de innebär. Det resultatet visar på kan 

uppfattas stärka arbetet mot den vision de målat upp av spelet, där planerade artefakter beskrivs i 

form av hur dom ska fungera och vad dom är tänkt att bidra till upplevelsen. Eftersom att artefakter 

implementeras i iterationer, finns dock möjligheten att agera tidigt om den vision som målats upp 

inte uppnår ett önskvärt resultat. 

 

Vår studie visar på en anpassning av Scrum när det kommer till utförandet av sprintar. Sprintar 

lyfts fram av Keith (2010) som tidsbestämda iterationer, där mindre, självgående team utför ett 

självorganiserat arbete i linje med uppsatta mål. Här visar studien istället på att organiseringen 

lyfts upp till ledningsnivå, som delegerar uppgifter utifrån planerat arbete till utvecklarna som inte 

är indelade i team. Keith (2010) menar att ägandet av uppgiften genom självstyre och 

självorganisering stärker värdet i det resultat Scrum team levererar. Vår studie visar dock på att 

arbete efter temabaserade milstolpar uttrycks stärka samordningen i teamet, där flera uppger att de 

får en tydlig vision av vad som ska uppnås under arbetet. En anpassning som tyder på att 

måluppsättning enligt Scrum kan lyftas till en konventionell planeringsnivå, för att motivera och 

rikta ett större team mot samma mål. 

 

Studien visar även på en anpassning gällande uppföljning. Keith (2010) lyfter fram 

kommunikation är en central del i ramverket Scrum, vilket reflekteras i de dagliga Daily Scrum 

mötena, Sprint review möten och Retrospective möten. Som alla är till för att stärka 

kommunikationen inom teamet, både för att lyfta fram problem tidigt och lösa dessa. Men även 

för att utveckla arbetsprocessen genom reflektion (Keith, 2010). Här visar studiens resultat först 
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på att daglig uppföljning sker hos programmerarna, men inte hos de andra disciplinerna som har 

en uppföljning i veckan. Vilket kan tolkas som naturligt, då metoden är utbredd inom 

mjukvaruutveckling och därför enklare kan anpassas i ett annat fält. Till skillnad från till exempel 

artister och liknande discipliner, där metoden inte är lika utbredd och att de därför inte lika naturligt 

använder metoden. Att utvecklarna arbetar som ett stort team kan också förklara anledningen till 

att metoden inte används över alla discipliner, där möten helt enkelt inte är effektiva eller genererar 

några resultat på grund av mängden deltagare. Denna punkt kan tolkas reflektera varför företaget 

enligt resultatet valt att dela upp Sprint review till ett möte med intressenter och ett annat med 

presentation av vad som uppnåtts under sprinten för utvecklarna. Keith (2010) förklarar en sprint 

review som en process där utvecklare i ett Scrum team presenterar vad som uppnåtts under sprinten 

för intressenterna, som är tänkt att besluta om en leverabel är färdig för implementation i 

slutprodukten. Den andra punkten i koppling till uppföljning är att Retrospective möten endast 

används när ledningen upplever ett behov för det, vilket grundar sig i att de inte uppfattat något 

värde i användandet. Keith (2010) beskriver Retrospective möten som ett tillfälle att utveckla sin 

process, där teamet går igenom vad de bör fortsätta med och vad de bör sluta med genom att 

reflektera över en sprint. Detta utvecklingsarbete har enligt studiens resultat hamnat på 

producenten, som för en kontinuerlig konversation med teamet och utvecklar processen eftersom.  

5.2 Karaktäristiska drag 

En stor del av problematiken kring implementationen och användningen av Scrum inom 

spelutveckling, beskrivs enligt vår teoretiska referensram bero på att agila metoder tagits fram för 

mjukvaruutveckling. Ett fält som skiljer sig på flera punkter i utvecklingsprocessen, vilket 

bekräftas i studiens resultat. (Murphy-Hill et al., 2014)  

Här redogörs vilka utmaningar och möjligheter dessa karakteristiska drag medför.  

5.2.1 Utmaningar inom agil spelutveckling  

Kommunikation 

Kommunikation lyfts fram som den mest centrala delen i ett agilt arbete enligt ramverket Scrum 

(Gustavsson, 2007). Murphy-Hill et al. (2014) uttrycker även att en stor utmaning i användningen 

av Scrum inom spelutveckling, är brister i metodiken för hur kommunikation mellan en bred rad 

discipliner hanteras. Här behövs ett bredare underlag för hur metodiken anpassas till de bredare 

disciplinära team, spelutvecklande företag består av.  

 

Resultatet i vår studie visar att kommunikation är en grundläggande faktor till många problem som 

upplevs, men även att det är en styrka i flera fördelar företaget upplevt med metodiken. 

Implementationen av Scrum på spelutveckling uttrycks av Keith (2010) som utmanande men 

nödvändig för att lösa en grundläggande problematik inom spelutveckling, att få olika discipliner 

att kommunicera effektivt kring en gemensam arbetsinsats. Studiens resultat visar på en tappad 

kostnadseffektivitet i utvecklandet när discipliner missförstår varandra, eller tolkar uppgiften olika 
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och ett utfört arbete behöver göras om. Resultatet bekräftar även utmaningen kring att 

implementera metodiken till fullo, där företaget till exempel prövat arbeta i Scrum team men 

misslyckats. Keith (2010) menar att effektiv kommunikation mellan discipliner tar tid att utveckla, 

då det är en lärande process. Men att om teamet får tid på sig att skapa en förståelse för de 

discipliner de samarbetar med, kommer kostnadseffektivitet och värdet i resultatet att öka. Detta 

på grund av den effektivare problemlösningsprocess som uppstår genom tätare kommunikation.  

 

Företaget i fallet visar på en anpassning av den agila metodiken där producenten agerar som en 

kommunikativ brygga mellan de olika disciplinerna. Men samtidigt som detta löser ett problem, 

kan det tolkas begränsa utvecklarna att skapa en förståelse för andra discipliner. Keith (2010) 

menar att utvecklare utan ett tätt samarbete mellan disciplinerna riskerar segregering och fortsatt 

dålig förståelse av andra discipliner. Men studiens resultat visar även på att när ett tätare samarbete 

i form av Scrum team har prövats, har istället sammanhållningen på företaget tagit negativa 

effekter, då teamen enbart bestod av utvecklare ur samma disciplin. 

 

Planering & organisation 

Keith (2010) hävdar att kommunikationsvägen kan bli längre med organisering på ledningsnivå 

och förespråkar självorganisering inom teamet, för att korta ner beslutstider och jämna ut 

arbetsbördan. Resultatet i vår studie visar på att planering har blivit utmanande i och med 

implementationen av agila metoder, där arbetsbördan har blivit större i planeringsprocessen. 

Utvecklingen planeras i koppling till milstolpar, samtidigt som den planeras för nästkommande 

sprint. Men planering och kapacitetsmätning har blivit mer precis med de tätare uppföljningar som 

förekommer i ett agilt arbete, vilket resulterat i en högre kostnadseffektivitet än tidigare. En annan 

utmaning som lyfts fram i resultatet av vår studie är organisering av utvecklarna. Detta kan kopplas 

till att organisering lyfts till en ledningsnivå och hamnar på producenterna att sköta. I studien 

uttrycks det som en styrka då producenten har en förståelse av hela utvecklingsprocessen och de 

involverade disciplinerna på grund av ett tätt samarbete.  

 

Arbetssätt 

Studiens resultat bekräftar även hur centralt subjektivitet är i spelutveckling, samt visar på hur den 

skapar en unik problematik som skiljer sig från mjukvaruutveckling. Att alla aspekter av det som 

utvecklas behöver tas fram och prövas av användaren för att se om det uppfattas som roligt, ställer 

helt andra krav än vad t.ex. användarupplevelse i en mjukvara gör (Murphy-Hill et al., 2014). 

Studiens resultat visar på att subjektivitet kan tacklas på ett flertal sätt. Det första är utveckling i 

korta iterationer med uppföljningar, där underliggande problem snabbt lyfts fram genom att 

snabbare reflektera över det som skapats. Reflektionen går över till en konversation kring vilket 

värde det som utvecklats bidrar med, vilket kan ageras på. Det andra är att ha en tydlig vision, samt 

en visionsgrupp som stärker visionen genom arbetets gång. 
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Slutligen visar studiens resultat på utmaningen kring att testa det som utvecklats. Murphy-Hill et 

al. (2014) beskriver att kvalitetssäkring i det som utvecklas är en stor utmaning inom 

spelutveckling, där testerna sällan kan automatiseras likt mjukvaruutveckling. Detta på grund av 

att ett spel ofta har ett flertal komplexa system som kommunicerar, där deras tillstånd avgörs av 

spelarens agerande (Murphy-Hill et al., 2014). Studien visar på en lösning där företaget använder 

utvecklarna själva som testare, samt fördelar tid till att spela spelet från ett tidigt stadie. Keith 

(2010) hävdar i relation till testning att det är nödvändigt att kontinuerligt testa spelet och att inte 

se kvalitetstester som en slutlig fas innan spelet släpps på marknaden. Det Keith (2010) menar är 

att om grundläggande problem upptäcks sent i utvecklingen, blir de dyra att rätta till. Att därför 

kontinuerligt testa spelet blir väsentligt för att behålla en kostnadseffektivitet, samt för att förhindra 

ett större åtgärdningsarbete sent i utvecklingen. Studiens resultat visar här på ett intressant tillägg 

gällande speltest, där utvecklarna i slutet på varje sprint får presentera intressanta saker de gjort i 

spelet. Något som enligt observation skapar en positiv stämning och ökat engagemang i 

utvecklingen.  

5.2.2 Möjligheter med agil spelutveckling 

Kommunikation 

Keith (2010) lyfter fram Scrum som ett ramverk för att främja kommunikation, där kommunikation 

tidigare i studien lyfts fram som en central utmaning inom spelutveckling. Kommunikation målas 

enligt teorin och resultatet upp som en utmaning på grund av subjektiviteten i det som utvecklas 

(Murphy-Hill et al., 2014), samt att utvecklingsteamen består av ett flertal discipliner som inte 

delar samma vokabulär (Kotlarsky et al., 2015). Att Scrum tvingar till tätare kommunikation 

genom iterationer kan därför även ses som en central möjlighet för att lyckas med 

spelutvecklingsprojektet. Både på grund av att subjektivitet reds ut genom reflektion och tester 

med korta intervaller, samt att teamen tvingas kommunicera tätare och med andra discipliner än 

sina egna. Resultatet i studien bekräftar denna möjlighet i viss utsträckning, där företaget i fallet 

uttrycks ha sett en kostnadseffektivisering och tätare kommunikation inom teamet.  

 

Planering & organisation 

Resultatet bekräftar och motsäger det Keith (2010) lyfter fram kring projektplanering. Keith (2010) 

menar att planering inom spelutveckling behöver tas ner på en iterationsnivå på grund av 

subjektiviteten i det som utvecklas, som gör att målet kan flytta på sig. Resultatet i studien visar 

på en anpassning som genom konventionell planering enligt milstolpar gett möjligheten till precis 

kapacitetsbedömning, samtidigt som det behålls en viss flexibilitet genom att även planera och 

utföra utveckling i iterationer. Anpassningen är intressant på grund av att företaget tydligare kan 

kommunicera till externa parter och ledning, samtidigt som flexibiliteten i utvecklingen behålls. 

Men vart det nuvarande projektet i fallet landar går ännu inte att avgöra, då det ännu inte är slutfört. 

 

Keith (2010) hävdar att team som blivit organiserade externt, sällan visar fullt engagemang till det 

som utvecklas. Vår studie visar dock på att ett spelutvecklande team utan självorganisering med 
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ledning, kan uppvisa högt engagemang genom tillit. I fallet sträcker sig tilliten från arbetstider till 

viss frihet i samarbeten och utvecklande av artefakter till spelet, vilket uttrycks skapa en känsla av 

självstyre. Keith (2010) menar att självstyre behandlar kommunikationsbrist genom att 

utvecklaren själv tar ansvar för samarbeten och problemlösning, utan att blanda in ledningen. 

Resultatet av studien bekräftar detta och visar på att utvecklare utöver delegerade uppgifter, 

samarbetar och visar engagemang när dom står inför problem. Creative time, det vill säga egentid 

för utvecklare att utföra valfria, värdeskapande aktiviteter. Är ett exempel på tillit som enligt 

resultatet stärker engagemang i det utvecklaren gör, samtidigt som det kan leda till 

kostnadseffektivitet eller ett högre värde i slutprodukten, genom utvecklarens utforskande 

aktiviteter. 

 

Arbetssätt  

Resultatet i studien bekräftar att användningen av agila metoder gett en bättre struktur i hur 

företaget arbetar, där de inte längre ställs inför en slutlig Crunch period vilket är vanligt vid 

konventionella spelutvecklingsprojekt. Keith (2010) menar att fokuset på värdeskapande 

aktiviteter i agil spelutveckling motverkar Crunch, genom att tidigt ta reda på vad som gör spelet 

roligt. Företaget i fallet har tidigare haft den kreativa processen i fokus, där det roliga i spelet varit 

viktigare än till exempel planering. Det nuvarande arbetssättet har möjliggjort en bättre balans i 

arbetsbelastningen, samtidigt som en stor frihet i vad som tas fram behållits. Resultatet av studien 

lyfter även fram vikten av kontinuerlig förbättring. Gustavsson (2007) lyfter fram kontinuerlig 

förbättring som en viktig punkt för att effektivisera hur företaget arbetar. Studiens resultat 

bekräftar den effektivitet som uppnåtts genom att reflektera över hur ett arbete gått, för att sedan 

förbättra processen. 

6. Slutsats 

Som svar på vår forskningsfråga "Hur ser ett spelföretags utvecklingsmetodik ut och vilka delar 

av den kan relateras till agil utveckling?" Visar studiens resultat hur Coffee Stain Studios har 

tillämpat och anpassat agila metoder efter sina egna behov. De har prövat olika metoder som stöd 

i deras utvecklingsprocess, men har endast behållit de metoder som har ansetts fungera bra. 

Resultatet är en metodik som reflekterar konventionell spelutveckling i planering och utförande, 

men som samtidigt genomsyras av agila metoder i det vardagliga arbetet. De agila metoder som 

de uttrycker ha lyckats implementera, svarar på frågan kring "Vilka möjligheter och utmaningar 

finns det i användningen av agila metoder hos ett mindre spelföretag?". Möjligheter som Scrum 

uttrycks bidra med är en ökad kostnadseffektivitet och mervärde i det som tas fram. Den metodik 

som för nuvarande används reflekterar även den övergång som skett från ett rent fokus på 

kreativitet, till en värdeskapande process med stor frihet i vad som tas fram. Här har Scrum varit 

ett centralt stöd för att stärka teamets kommunikation, samt lyfta fram problematik genom 

reflektion och samarbete. Samtidigt visar resultatet på utmaningar kring användningen av Scrum 

inom spelutveckling, där spelutvecklingens karakteristiska drag tolkas ha stor inverkan. Vilket 
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svarar på forskningsfrågan "Hur påverkar spelutvecklingens karakteristiska drag tillämpningen av 

agila metoder i dess utvecklingsmetodik?". Svårigheter kring att kommunicera i fler-disciplinära 

team har lyfts fram och bekräftats som en central utmaning i agil spelutveckling, där ett bredare 

stöd i metodiken behövs för att skapa ett bättre samarbete tidigt i processen. Studiens resultat bidrar 

mot att uppnå en större förståelse av hur agila metoder fungerar i praktiken, samt dess inverkan på 

spelutveckling. Vilket är något studien syftat att bidra till. 

 

En viktig punkt att ta med sig från studiens resultat är att Scrum inte är lösningen på ett spelföretags 

problem, utan att den endast lyfter fram problemen. Företaget i fallet har tidigare visat framgång 

med sin utvecklingsprocess, där Scrum har bidragit med en högre kostnadseffektivitet och värde i 

slutprodukten. Vi tycker att Keith (2010) summerar resultatet bra i följande citat: 

 

“The problem is that Scrum doesn’t work miracles. It has no magical properties. 

Improvements in development by using it require an understanding of the underlying 

principles, not blind faith. Scrum is a framework to build a process that supports talent, 

great teams, and leaders. It does not replace them.” (Keith, 2010). 

 

Företaget i fallet har utvecklats mycket från projekt till projekt. I tidigare projekt har passionen för 

yrket och en stark vilja att utveckla spel resulterat i en utvecklingsmiljö med nästintill ingen 

struktur. Men företaget har till det nuvarande projektet implementerat och anpassat en agil 

utvecklingsmetodik som passar för deras behov, där de samtidigt lyckats behålla aspekter av den 

tidigare utvecklingsmiljö som många på företaget trivdes i.  

 

“Jag är jättenöjd med hur det går. Nu känns det som att vi kan göra spel och att vi har 

hittat vårt sätt.” (Respondent C). 

6.1 Förslag på framtida forskning 

Som förslag till framtida forskning rekommenderar vi att se hur andra spelföretag har anpassat agil 

utveckling till deras utvecklingsprocess, för att stärka grunden kring hur agila metoder används i 

praktiken. Samt för att se hur andra företags utvecklingsmetodik skiljer sig från vårt resultat. 

Kommunikation har varit en stor punkt i denna studie, där vi tycker att det vore intressant att 

utforska frågan ytterligare. Att exempelvis undersöka hur ett datorspelsföretag kan tackla 

kommunikationssvårigheter inom fler-disciplinära team i praktiken. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervjuformulär “Anställda” 03-2018 

Memo. Kolla hur man tolkar Coffee Stain Studios storlek? (T.ex. en mindre spelstudio) 

Introduktion 

Syfte med intervju 

1. Kolla om vi får spela in intervju. Upplysa kring att det endast kommer att användas i 

transkriberingssyfte, samt att materialet kommer att raderas efter transkribering.  

2. Upplysa kring att respondenten inte kommer att kunna knytas till sina svar på frågorna, 

men att arbetsrollen kommer att nämnas i koppling till vilka roller som intervjuats. 

Samtycke 

● Be om samtycke att svaren får användas i forskningsarbetet. 

Inledande frågor 

● Hur länge har du jobbat på Coffee Stain Studios? 

● Vad är din titel på företaget? 

○ Vilka ansvarsområden innefattar den titeln? 

● Vad är din roll på företaget? 

● Hur länge har du hållit på med spelutveckling? 

● Har du tidigare erfarenhet av att arbeta agilt? 

● I vilken utsträckning känner du till agila utvecklingsmetoder? 

Utvecklingsmetodik 

I koppling till problemformulering: Vad är ett mindre spelföretags utvecklingsmetodik och vilka 

delar av den kan relateras till agil utveckling? 

Svar vi hoppas få ut: Hur ser utvecklingsmetodiken ut på Coffee Stain Studios. Vilka metoder 

uttrycker respondenten är relaterat till agil utveckling. 

 

● Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? 

● Vilka är dom vanligaste utmaningarna i ditt vardagliga arbete? 
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● Om du stöter på ett problem i ditt arbete, vad gör du då? 

● Hur ser ditt samarbete med andra ut till vardags, vid t.ex. problemlösning? 

● Hur skiljer sig samarbetet utefter spelets utveckling? 

● Hur skiljer sig processen utefter spelets utvecklingsfaser (Pre-production, production)? 

● Hur kommunicerar du kring arbetsrelaterade punkter med dina kolleger (Intern 

kommunikationsplattform, ansikte mot ansikte, i möten)? 

● Hur följs ditt arbete upp och vem kommunicerar du status på ditt arbete till? 

● Skulle du säga att Coffee Stain Studios är ett agilt företag? 

● Skulle du säga att du arbetar agilt? 

● Vilka agila metoder använder du i ditt arbete? 

Styrkor och svagheter 

I koppling till problemformulering: Hur påverkar spelutvecklingens karakteristiska drag 

tillämpningen av agila metoder i dess utvecklingsmetodik? 

Svar vi hoppas få ut: Tanken är att bredda på perspektivet för att fånga en helhetsbild av 

respondenternas åsikter kring hur tillämpningen av agila metoder fungerar i praktiken. Detta ska 

hjälpa med att fånga in hur spelutvecklingens karakteristiska drag påverkar arbetet med agila 

metoder i praktiken.  

 

● Vad är din åsikt kring metodiken Coffee Stain Studios använder vid utvecklingen av spel? 

● Vad tycker du fungerar bra med företagets utvecklingsmetodik? 

● Vad tycker du fungerar mindre bra med företagets utvecklingsmetodik? 

● Kan du beskriva en sprint som du uppfattat som positiv? 

● Kan du beskriva en sprint som du uppfattat som negativ? 

○ Vad hade du gjort annorlunda? 

Möjligheter och utmaningar 

I koppling till problemformulering: Vilka möjligheter och utmaningar finns det i användningen 

av agila metoder hos ett mindre spelföretag? 

Svar vi hoppas få ut: Vilka möjligheter uttrycker intervjuobjektet att det finns kring agila metoder 

på ett spelföretag i Coffee Stains Studios. Vilka utmaningar uttrycker intervjuobjektet kring agila 

metoder på ett mindre företag som Coffee Stain Studios. 

 

● Vilka agila metoder skulle du vilja se mer av på Coffee Stain Studios? 

● Vilka möjligheter tror du att dessa skulle ge dig i ditt arbete? 

● Har du upplevt några utmaningar med arbetssätten eller metoderna ni använder? 

○ Om så är fallet, är problemet löst? 

○ Hur löstes det? 

○ Om inte, vad tror du är lösningen? 
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Avslutningsfrågor 

● Vad upplever du att spelutvecklingen står inför för utmaningar? 

● Hur upplever du Coffee Stain Studios i det kontextet? 

● Har du någonting du vill fråga oss? 

● Har du någonting mer att tillägga? 

Bilaga 2. 

Intervjuformulär “Producent” 03-2018 

Introduktion 

Syfte med intervju 

1. Kolla om vi får spela in intervju. Upplysa kring att det endast kommer att användas i 

transkriberingssyfte, samt att materialet kommer att raderas efter transkribering.  

2. Upplysa kring att respondenten inte kommer att kunna knytas till sina svar på frågorna, 

men att arbetsrollen kommer att nämnas i koppling till vilka roller som intervjuats. 

Samtycke 

Inledande frågor 

● Hur länge har du jobbat på Coffee Stain Studios? 

● Vad är din roll på företaget? 

● Vilka ansvarsområden innefattar den rollen? 

● Hur länge har du hållit på med spelutveckling? 

● Har du tidigare erfarenhet av att arbeta agilt? 

● I vilken utsträckning känner du till agila utvecklingsmetoder? 

Utvecklingsmetodik 

I koppling till problemformulering: Vad är ett mindre spelföretags utvecklingsmetodik och vilka 

delar av den kan relateras till agil utveckling? 

Svar vi hoppas få ut: Hur ser utvecklingsmetodiken ut på Coffee Stain Studios. Vilka metoder 

uttrycker respondenten är relaterat till agil utveckling. 

 

● Skulle du säga att Coffee Stain Studios är ett agilt företag? 
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● Har företaget alltid varit agilt, eller är det en utveckling som skett inom närmsta tiden? 

● Skulle du säga att du arbetar agilt? 

● Vilka agila metoder använder du i ditt arbete? 

● Kan du beskriva hur den övergripande processen att utveckla ett spel ser ut på Coffee Stain 

Studios? 

○ Vilka delar av utvecklingsprocessen skulle du säga tar stöd i agila 

utvecklingsmetoder? 

● Kan du beskriva hur en typisk sprint ser ut på Coffee Stain Studios? 

○ Hur skiljer sig processen utefter spelets utvecklingsfaser (Pre-production, 

production)? 

● Hur ser planeringsprocessen ut för sprintar? 

○ Hur tar ni fram (Product backlog items) PBI? 

○ Hur representeras ett PBI (som t.ex. en user story, epic?) 

○ Vem bestämmer prioritet på PBI? 

○ Vem bestämmer vad som ska vara med i nästkommande sprint backlog? 

○ Hur estimeras utvecklingstiden för varje PBI? 

● Hur planerar ni releaser? 

● Hur påverkas planeringsfasen i era projekt av att ni är både publisher och utvecklare? 

● Hur fastställs projektets status (t.ex. daglig uppföljning)? 

○ Visualiseras det med något verktyg (t.ex. Kanban, Burn-down chart)? 

● Kan du beskriva hierarkin på Coffee Stain Studios? 

○ Hur ser organiseringen av utvecklarna på företaget ut? 

■ Arbeter dom t.ex. I mindre team? 

● Flerfunktionella eller i grupp efter kompetensområde? 

● Vilka är dom vanligaste utmaningarna i ditt vardagliga arbete? 

● Hur ser ditt samarbete med andra ut till vardags? 

○ Vid problemlösning? 

○ Ser samarbetet annorlunda ut utefter spelets utveckling? 

● Hur ser kommunikationen/informationsflödet ut inom företaget (t.ex. Intern 

kommunikationsplattform)? 

● Hur följs ditt arbete upp och vem kommunicerar du status av arbetet till? 

Styrkor och svagheter 

I koppling till problemformulering: Hur påverkar spelutvecklingens karakteristiska drag 

tillämpningen av agila metoder i dess utvecklingsmetodik? 

Svar vi hoppas få ut: Tanken är att bredda på perspektivet för att fånga en helhetsbild av 

respondenternas åsikter kring hur tillämpningen av agila metoder fungerar i praktiken. Detta ska 

hjälpa med att fånga in hur spelutvecklingens karakteristiska drag påverkar arbetet med agila 

metoder i praktiken.  
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● Vad är din åsikt kring hur Coffee Stain Studios utvecklar spel? 

● Vad tycker du fungerar bra med företagets utvecklingsmetodik? 

● Vad tycker du fungerar mindre bra med företagets utvecklingsmetodik? 

● Kan du beskriva en sprint som du uppfattat som positiv? 

● Kan du beskriva en sprint som du uppfattat som negativ? 

○ Vad hade du gjort annorlunda? 

Möjligheter och utmaningar 

I koppling till problemformulering: Vilka möjligheter och utmaningar finns det i användningen 

av agila metoder hos ett mindre spelföretag? 

Svar vi hoppas få ut: Vilka möjligheter uttrycker intervjuobjektet att det finns kring agila metoder 

på ett spelföretag i Coffee Stains Studios. Vilka utmaningar uttrycker intervjuobjektet kring agila 

metoder på ett mindre företag som Coffee Stain Studios. 

 

● Vilka agila metoder skulle du vilja se mer av på Coffee Stain Studios? 

● Vilka möjligheter tror du att dessa skulle ge dig i ditt arbete? 

● Har du upplevt några utmaningar med arbetssätten eller metoderna ni använder? 

○ Om så är fallet, är problemet löst? 

○ Hur löstes det? 

○ Om inte, vad tror du är lösningen? 

Avslutningsfrågor 

● Vad upplever du att spelutvecklingen står inför för utmaningar? 

● Hur upplever du Coffee Stain Studios i det kontextet? 

● Har du någonting du vill fråga oss? 

● Har du någonting mer att tillägga? 


