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Abstrakt 

 

Denna kandidatuppsats beskriver utveckling och forskning runt ett sökande efter ett sätt att få fram en 

effektiv agile arbetsprocess för små team. Uppsatsen kommer ta upp vår utångspunkt till konceptet med 

agile, problematiken runt arbetsmetodik i förhållande till spelutveckling, samt vår tilltänkta lösning för 

effektiviserande av arbetsmetodik i en spelproduktion utan utgivare. 

Undersökningen baseras på litteraturstudier, tidigare uppsatser, intervjuer samt en gestaltande produktion i 

syftet att finna en metod eller ett system.   

 

 

Nyckelord: Agile, spelproduktion, projektmetodik 

 

Abstract 

 

The content of this bachelor thesis describes the development and research around the subject of finding a 

method for small team game development. The paper will treat our views on the concept of agile, the 

troubles with production methods in relation to game development, aswell as our solution making 

production methodology more efficient in a game development enrivonment without a publisher.  

Our research is based on litterature studies, previous research, interviews aswell as a production with the 

purpose of finding a method or a system.  

 

Keywords: Agile, game development, production methods 
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1 Inledning 

 

Vi kommer i denna text använda oss av diverse engelska uttryck för att göra det lättare för läsaren att 

relatera till de olika begrepp som förekommer inom området. Samtliga engelskspråkiga begrepp återfinns i 

ordlistan. 

Spelutveckling i mindre team utan publisher kan vara problematiskt. Ofta blir det många lösa trådar, 

produktionsfokus och arbetsiver tar överhanden och förproduktion samt planering får lida. Det medför att 

inblandade i produktionen inte vet var eller hur man ligger till tidsmässigt. Arbetstakten blir ojämn och ofta 

måste teamet arbeta övertid för att komma ikapp dålig planering. 

 

Under våren 2012 deltog vi i ett nytt cross-media program för unga internationella talanger, EUCROMA 

(www.eucroma.dk). Det största problemet vi stötte på under utbildningen var arbetsprocessen. Gränserna 

mellan produktion och förproduktion var väldigt diffusa. Det fanns inga klara ramar med 

produktionsmetodik eller pipelinehantering. Riktlinjer uppfanns allt eftersom och mycket av tiden och 

energin gick åt till att släcka eldar samt hitta alternativa metoder att göra produktion och hantering av 

enskilda uppgifter effektivare. I teamet som bestod av ~16 personer fanns aldrig någon klar bild av vart 

produkten var på väg, och det var ändå under en halvårsperiod. Trots att vi hade externa föreläsare som 

berättade om produktionsmetoder och specifikt agile  fick vi aldrig till en smärtfri metod som gav den 

översikten vi behövde i ett medelstort team. Bristen på planering och kunskap blev speciellt märkbar när vi 

långt in i produktionen ännu inte visste hur vi skulle förhålla oss till vår spelmotor, editor samt 

utvecklingsplattform - Unity3D.  

”Unity is a game development ecosystem: a powerful rendering engine fully integrated with a complete 

set of intuitive tools and rapid workflows to create interactive 3D content; easy multiplatform publishing; 

thousands of quality, ready-made assets in the Asset Store and a knowledge-sharing Community. 

For independent developers and studios, Unity’s democratizing ecosystem smashes the time and cost 

barriers to creating uniquely beautiful games. They are using Unity to build a livelihood doing what they 

love: creating games that hook and delight players on any platform. ” -  (www.unity3d.com) 

 

Efter utbildningen EUCROMA och flertalet Unity produktioner har vi insett den stora vikten av anpassade 

produktionsmetoder och struktur av projekt, stora såväl som små. Finns inga klara riktlinjer hittar folk på 

egna lösningar och följden av det blir en kaskad av problem och lösa trådar samt ännu fler små eldar att 

släcka. Nyckeln till en framgångsrik produkt ligger i hur den är konstruerad. Har man inte verktygen att 

konstruera ordentligt kommer man förmodligen inte fram till en framgångsrik produkt, vare sig med eller 

utan utgivare.  Ju fler kockar desto sämre soppa brukar det heta. Som vi ser det finns det en stor brist på 

arbetsmetoder för mindre team som vill utveckla spel utan en yttre hand som rör runt i grytan. 

http://www.eucroma.dk/
http://www.unity3d.com/
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2 Bakgrund 

I bakgrunden tar vi upp hur projektmetodiken för spelutveckling har utvecklats under den korta tid som den 

existerat. Kapitlet inkluderar historik som i högsta grad påverkar var vi befinner oss idag och utfallet av våra 

produktionsmetoder. I bakgrunden tar vi upp hur finansiering i grunden påverkar våra nutida arbetsmetoder 

och utvecklingsmöjligheter. Kapitlet tar även upp våra tankar och planer runt ämnet mindre 

indieproduktioner med Unity3D. 

 

 

2.1 Spelutvecklingens tidiga metodik 

Tidig spelutveckling bestod av ett fåtal ingenjörer som kopplade komponenter, och behövde därför inte 

någon speciell teambaserad utvecklingsmetod (Keith 2010). I takt med att arbetstimmarna och storleken på 

projekten ökade så utökades rollerna med programmerare samt grafiska artister.  

De tidigaste distributionskanalerna för att nå slutanvändarna var kostsamma. Publishers kom in i bilden och 

blev som en slags mellanhand som finansierade den dyra fysiska distributionen i utbyte mot kontroll. För att 

skydda investeringar och öka insyn i produktionerna anammande utvecklare s.k. vattenfallsmetoder. 

Vattenfall som utvecklingsmetod består av ett antal faser, vart och ett beroende av det föregående. Fortgick 

inte planen som finansiärerna ville gick det att inför varje ny fas sätta stopp för att antingen återgå och 

designa om tidigare delar, eller helt enkelt döda av projektet. Utvecklare stötte redan tidigt på problem med 

att använda vattenfallsmetoder vid spelutveckling. Ofta gick projekt väldigt långt in i produktion utan att 

man visste om produkten var underhållande. Hade projektet då inte lyckats var det antingen tillbaka till 

ritbordet eller chansa och hoppas på att konsumenterna ändå skulle nappa.  

 

In the early days of the game industry, a hit game could pull in tens of millions 

of dollars for a game maker. This was a fantastic return on investment for a few 

months of effort. Profits like these created a gold rush. Many people tried their 

hand at creating games with dreams of making millions. Unfortunately, a very 

small percentage of games made such profits. With the minimal cost of making 

games, however, game developers could afford to gamble on many new innovative 

titles in hopes of hitting the big time. One hit could pay for many failures. 

This is called the hit-or-miss publishing model. – (Keith 2010) 
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2.2 Publisher kontra Indie 

För ett par år sen var det svårt att utveckla spel utan en utgivare. Utan möjlighe ter till finansiering för fysisk 

distribution kom man inte speciellt långt och inte ens med en publisher var produkten säker. Forbes skrev 

2008 om en studie från Electronic Entertainment Design and Research institute där man sett att endast 4% 

av spel som går in i produktion ger avkastning. Studien visade även att endast 20% av de spel som tar sig till 

butikshyllorna ger avkastning. Utgivning prioriteras ofta felaktigt framför kvalitet, en ohållbar affärsmodell 

som sänkt många små och medelstora spelföretag. Dåliga arbetsförhållanden och övertidsarbete blir vanligt 

då utgivare ställer orimligt höga krav på de spelföretag de har avtal med, allt för att få ett spelsläpp i tid. 

Risken är hög för ett dåligt mottagande på grund av lägre kvalitet, som i sin tur är till följd av 

produktionskompromisser. Hit or miss modellen lever vidare (Keith 2010). 

 

2.2.1 Indieutveckling 

Fristående spelutveckling, vanligen kallat independantutveckling/indieutveckling, är utveckling som sker 

utan en utgivare. Det innebär många skillnader men mest märkbart är en avsaknad av finansering. Projektet 

och teamet står på egna ben och säljer inte produkten får teamet inga pengar. Om ett projekt ger avkastning 

är det oftast bara i slutet på en redan färdig produkt och team får gå utan pengar under produktionen. 

Indieutveckling innebär också en mindre strikt kontrollerad arbetsprocess, teamet blir själv ytterst ansvariga 

för att distribuera sin tid effektivt och hålla planering. Projektet står och faller helt enkelt med en noga 

utarbetad arbetsmetod (Michael 2003). 

 

 

2.2.3 Digital distribution och communityförankrad spelutveckling 

På senare år har det skett en övergång från fysisk distribution av spel till olika digitala modeller. Det har 

medfört att produktionskostnader sjunkit oerhört samt att behovet av publishers inte längre är lika stort.  

Distributionsplattformar har på senare tid blivit oerhört viktigt för spelbranschen, just för att det skiftar 

spelutvecklingens produktionsfokus i grunden och gör det möjligt för mindre aktörer att ta sig fram (Gaar 

2011). Slutkunden har numera möjlighet att vara inkopplad och informerad i utvecklingsprocessen. Den 

transparensen ger möjlighet att få direkt feedback under produktionen genom utvalda kanaler och 

onlineplattformar. I projekt utan finansiering kan man dra nytta av  dessa communities detta för att få billig 

marknadsföring eller annan hjälp (Guevara-Villalobos 2011). 
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Steam  

Steam är en distributions, multiplayer och kommunikationsplattform utvecklad av Valve Corporation. 

Plattformen används främst till att distribuera spel, både mindre indieprodutioner och större AAA-spel samt 

olika mjukvaroprodukter. Steam förfogar över 50-70% av marknaden för digitalt distribuerade spel (Chiang 

2011). 

 

Steam Greenlight  

Greenlight är en communitybaserad plattform där utvecklare kan lägga upp sina projekt för alla 

steamanvändare att beskåda. Användarna har möjligheten att rösta och bedöma projekten och är intresset 

tillräckligt stort så kan Valve (Steamplattformens ägare) göra bedömningen att erbjuda spelet en plats i sin 

onlinebutik. På så sätt eliminerar man behovet av en publisher och blir mer beroende av kvalitén på projektet 

och mottagandet.  

 

Kickstarter  

Ett annat sätt att utveckla spel utan publisher är kickstarter. Denna crowdfunding-tjänst fungerar genom att 

utvecklare lägger ut sina projekt med en önskad målsumma för allmänheten att beskåda på siten 

kickstarter.com. Privatpersoner kan då gå in och "backa" projekt genom att tilldela det en summa pengar. 

Når inte kickstarterprojektet sin målsumma efter utsatt tid betalas inga pengar ut till utvecklarna. Pengar som 

investeras i kickstarterprojekt kan inte ge avkastning till investerare. Istället får investerare små (eller stora) 

belöningar beroende på hur mycket de valt att donera. Belöningarna varierar allt ifrån in-game förmåner till 

fysiska specialutgåvor av spel, helt beroende på vad utvecklarna väljer. Kickstarter ger ytterligare en 

möjlighet för mindre utvecklare att få en chans att klara sig rent finansiellt, så länge det finns ett 

kommersiellt intresse hos slutkunderna. Man är alltså helt beroende av kvalité och intresse redan vid 

projektstart. Största nackdelen med kickstarter är att det inte finns någon garanti för att utvecklare ska 

uppfylla sina löften när de väl fått sina pengar. I nuläget är det runt 44% av alla projekt som fullt finansierats 

genom Kickstarter (Rushin 2012). 
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2.2.4 Nya utvecklingsmöjligheter med Unity3D 

För ett par år sedan lämpade sig verktyg och editors enbart till större produktioner. Varje företag hade sina 

egna utvecklarverktyg med tillhörande verktygsprogrammerare samt egna pipelines för produktion. Det är 

först nu på senare tid som verktyg och editors kommit ut på marknaden som lämpar sig till mindre 

produktioner. 

Spelmotorn och utvecklingsplattformen Unity3D har under de senaste åren slagit igenom stort hos 

independentuvecklare och gjort det möjligt för små produktionsteam utan publishers att genomföra små 

såväl som större projekt. Unitys unika portningsmöjligheter gör det möjligt att göra spel tillgängligt för en så 

bred publik som möjligt, utan att betala för dyra licenser.  

 

Real time 3D games have been around for well over ten years now. We’ve played them, created assets in 

the style of our favorites, and maybe even “mod”ed a few of them. But until recently, the cost of licensing 

one of the premier game engines has ranged from several hundred thousand to several million dollars 

per title (!), relegating the dream of creating your own 3D game to an unattainable fantasy. 

Times have changed. 3D has become affordable not only in the movie industry, as seen by the 

number of titles featuring CG (computer graphics), but also in the game industry where we’ve seen a 

shift in casual games from 2D to a 3D format. With Unity’s bold move to offer a robustly featured free 

version of their engine, a radical change in the pricing models of the high-end engines has rocked the 

industry. The cost of the engine is no longer a barrier to taking your game from a nebulous idea to a 

working prototype and even on to a marketable product. – (Blackman 2011) 

 

 

Editorn erbjuder dessutom en utvecklingsmiljö där utvecklare inte behöver programmera egna tools och 

pipelineverktyg, något som i sin tur drar till sig fler utvecklare. Kostnad är inte längre en barriär som 

begränsar kreativitet. Untiy är framför allt dominant på den mobila marknaden, där över hälften av alla spel 

använde sig av motorn redan 2008. 
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2.3 Frågeställning 

Hur ser en optimal agile produktionsmetod för mindre indie 3D spelproduktioner i Unity ut? 

 

2.4 Syfte 

 

Syftet var att utarbeta en metod som både vi själva och andra kan använda för att effektivisera arbetet med 

fristående indie-spelprojekt i Unity3D. Vi ville på något sätt skapa en optimerad arbetsprocess som förbättrar 

arbetsförhållanden och översikt vid mindre spelprojekt med Unity3D.  

Vi ville skapa ett ramverk som andra utvecklare kan ha hjälp av i sina utvecklingsprocesser, detta genom att 

minimera eller eliminera så mycket som möjligt av den spilltid som uppstår när en ny arbetsgrupp går 

samman för att skapa ett spel. Syftet är alltså att främja kommunikationen i en produktion för att nå bästa 

möjliga resultat när det saknas en övergripande kvalitetskontroll i  form av utgivare eller andra chefer.  
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3 Tidigare forskning  

 

Under tidigare forskning redogörs för hur utvecklingsfaser i en spelproduktion ser ut, samt 

produktionsmetodik relevant för spel. 

I tidigare forskning tar vi upp arbetsmetoden Scrum, och då specifikt de delar som vi anser vara önskvärda i 

mindre spelproduktioner. Vi har även fokuserat på att ta upp aspekter ur den agile metod Scrum bygger på. 

Detta för att få en djupare insikt i hur arbetsprocessen kan skräddarsys efter olika projekt.  

Kapitlet undersökningar inom scrum innehåller statistik från företag som använt scrum i produktion. Detta 

för att få en bredare bild om agilemetodik. Scrum i produktion tar upp de olika stegen som ett projekt går 

genom och beskriver grundläggande vad de går ut på. Vi har även studerat hur andra gått tillväga vid 

skapandet av en arbetsmetod eller process. 

 

3.1 Utvecklingsfaser i spelutveckling 

 

I boken Agile Game Development With Scrum (Keith 2010) beskrivs de olika utvecklingsfaserna i en 

spelproduktion. Alla spelprojekt har utvecklingsfaser oavsett produktionsmetod, men hur man tar sig runt 

dem varierar mellan produktionsmetoder. Utvecklingsfaserna kan se ut lite hur som helst och är inte helt 

linjära. Vissa uppgifter överlappar mellan faserna och beror på planering samt behov. Nedan listar vi 

samtliga faser. 

 

Concept / Koncept 

Iterativt konceptgenerering och idégenerering. Mindre prototyper skapas för att testa olika spelsätt. Fasen 

används ofta för att visa upp och sälja in idéer för publishers och finansiärer för ett första godkännande. 

Huvudmålet är att skapa kunskap för teamet och eventuella investerare.  

 

Pre production / Förproduktion 

Teamet sätter upp riktlinjer för hur spelet ska konstrueras under produktionsfasen, samt testar 

gameplayprototyper mer utförligt. Kompletta gameslicescener och assets produceras för att testa koncept 

och artstyle. I slutet av förproduktionen bör gameplaydesign och artstyle vara spikat.  
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Production / Produktion 

Teamet implementerar planen som sattes upp under förproduktionen. Ändringar i gameplaydesign och 

artinriktning sker vanligtvis inte här. Fokus ligger på att bygga vidare på det som testades fram tidigare. 

Detta är den största och dyraste fasen. Framgången beror till stor del på hur väl förproduktionen skötts.  

 

Post Production / Efterproduktion 

Den sista fasen fokuserar på polering av innehållet som skapades under produktionen. Speltestning är 

vanligt förekommande. Post produktionen börjar vid den så kallade alphabuilden.  

 

3.2  Undersökningar inom Scrum 

I det här kapitlet kommer vi ta upp tidigare forskning från en uppsats som behandlar olika metoder som kan 

tillämpas i It projekt. Texten heter Agil projektmetodik ”En studie av den agil metodiken och Scrums 

inverkan på IT-projekt”. (Landström, Odervall 2012) 

I uppsatsen återfinns berättelser om företag som använt sig av Scrum och hur utfallet av deras produktioner 

varit. Företagen författarna sökt information om är Adobe Systems och Microsoft. Adobe Systems arbetar 

med mjukvaroprodukter och använder sig av scrum. Peter Green skrev en artikel där han nämner resultatet 

av Scrum i företaget, Measuring the Impact of Scrum on Product Development at Adobe Systems (Green, 

2011). Artikeln behandlar hur teamen bedömer sig själva och sin produktion. Teamet utvärderar 

arbetsmetoden genom att återkoppla till produktionen. Resultaten som Peter Green beskriver är bland annat 

att mängden fel i koden minskade jämfört med tidigare arbetsmetoder. Det i sin tur gav möjligheten för 

utvecklarna att fokusera på ny funktionalitet. Han menar att eftersom produkten itereras och testas så kan 

man handskas med fel mycket snabbare och fixa dem.  

 

Microsoft gjorde liknande studie där de implementerade Scrum i tre projektgrupper. Grupp A och Grupp C 

jobbade med ett team som alla inte var på samma plats. En del av teamet jobbade i USA och den andra i 

Kina. Grupp B jobbade alla på samma plats. Gruppstorleken för A och B var tre respektive fyra arbetare. 

Grupp C i sin tur bestod av 19 personer. Grupperna använde sig initiellt av fyra veckors sprintar. Grupp A 

övergick senare till sprintar om två veckor eftersom de tyckte det blev lättare att uppskatta och planera samt 

lättare att ta hand om eventuella problem. 

(Landström, Odervall 2012) 

VersionOne är ett företag som gör en undersökning varje år vid namn State of Agile survey. Uppsatsen Agil 

projektmetodik har statistik från den undersökning som gjordes 2011, som även är den senaste som finns 

läsbar på VersionOnes hemsida. Undersökningen ställer sig frågande om hur projektet har gått och hur 

individen influerat projektet. 
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Det framkom att 11% av de tillfrågade ansåg kunskapen om arbetsmetoden inte var tillräcklig. Det ansåg de 

tillfrågade hade påverkat produktionen och slutprodukten negativt. Det många saknade när de jobbade med 

scrum var den tidiga dokumentationen av ett projekt, samt behovet av produktionsöversikt. 

 

De punkter Agil projektmetodik främst lyfter fram är följande; 

B1. Agil projektmetodik och Scrum kan minska defekter i programkod. 

B2. Agil projektmetodik och Scrum kan öka produktiviteten. 

C1. Agil projektmetodik förenklar och ger en bättre prioritering. 

C2. Agil projektmetodik ökar insynen och transparensen i projekt. 

 

 

3.3 Scrum i produktion 

Boken  Scrum® in Action: Agile Software Project Management and Development  (Pham 2011) beskriver 

vitala delar i arbetsmetoden scrum. Den behandlar allt från arbetsgruppen till hur man sköter sig som scrum 

master. 

Eftersom scrum inte alltid kan användas fullt ut i alla projekt av olika anledningar är det vanligt att gör om 

och anpassar element ur metoden. Då är det viktigt att man har en god kunskap av agile för att kunna bygga 

en metod till ett specifikt projekt.  

När ett scrumprojekt inleds börjar det med en sprint. Sprintar är tidsbegränsade perioder som anger vilka 

uppgifter som ska göras för projektet under en viss tid. När varje sprint inleds är det viktigt att börja med ett 

större möte. Där går teamet genom hur långt produkten ska ha kommit vid sprintens slut samt skapar 

”tasks”. Tasks är uppgifter som delas ut till de olika produktionsrollerna (Pham 2011). 

Med hjälp av tasks ser teamet vad som finns att göra, hur lång tid det kommer ta, vilka som passar bäst till 

uppgiften samt när den måste vara klar.  

Den så kallade scrum mastern har en central roll i en traditionell scrumproduktion. Scrum mastern utbildar 

teamet i arbetsmetoden, ser till att riktlinjer efterföljs och att tasks delegeras rätt. Scrum master hanterar 

konflikter som uppstår och ska försöka lösa dessa på smidigaste sätt så produktionen inte avstannar (Keith 

2010).  

För att alla ska hålla reda på vad som händer under en sprint har teamet ett morgonmöte varje dag där de går 

igenom vilken sprint man jobbar på samt vad gjorde man igår, ska göra idag samt planen för nästa dag. 

Morgonmöten är viktiga för att teamet ska hålla reda på vad andra i teamet har för tasks samt att 

ScrumMastern kan få en översikt om sprinten fortlöper enligt tisplanering. Vissa agilemetoder använder sig 

av en ”burndown chart” som visar hur mycket tid som är kvar totalt i alla tasks tillsammans. Det ger en 
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tydlig bild över produktionstakten i sprinten och visar hur teamet som helhet presterar. När en sprint avslutas 

utvärderas den för att förbättra nästkommande sprint. Genom att ha koll på brister och läckor i produktionen 

och täppa till dem mellan sprintar ska det ge en fördel då effektiviteten ökar  (Pham 2011). 

 

3.4 Agile och Cloudmetoden 

 

Uppsatsen Cloudmetoden - Utveckling av ett alternativt arbetssätt för produktion i digitala medier (Gryth, 

Torshall, Svensson, Åkerman 2011) behandlar projektmetoter och hur författarna försöker optimera en egen 

produktionsmetod med hjälp av Agile och Scrum. De kallar sin metod för Cloudmetoden.   Metoden går ut 

på att jobba med flertalet mindre projekt där en del roller faller under samtliga projekt, tex designer eller 

ljuddesigner. Detta arbetssätt öppnar upp för möjligheten att flytta runt kompetens mellan de olika mindre 

projekten. Genom att använda denna arbetsmetod anser författarna att ett mer kreativt arbetande uppnås i 

projektet, genom att hela tiden jobba parallellt på olika saker. Motivationen ökar och arbetstempot hålls uppe 

genom variation. 

 

Genom att samtliga inblandade har en detaljerad översikt på hur teamet ligger till ger det möjlighet att 

enklare omdirigera arbete och se vart produktionen stannar upp. Författarna menar att genom cloudmetoden 

kan man enklare flytta över medlemmar för att snabba på processen så ingen arbetskraft går till spillo. För 

att detta ska fungera behövs det många möten där alla inblandade går igenom samtliga aktiva projekt 

kontinuerligt.  

 

Inslag från en mer iterativ arbetsprocess återfinns i Cloudmetoden, eftersom projekt hela tiden kan förändras 

under produktionens gång med förbättring som målsättning. Därav menar de på att det blir viktigt att hålla 

kvalitetskontroller för att veta om produkten håller målen som sattes under förproduktionen. Med 

Cloudmetoden går mycket arbetstid åt möten och administrering runt alla aktiva projekt. Detta  ska tydligen 

jämnas ut på längre sikt eftersom de menar på att man håller arbetsmotivationen uppe. När en person blir 

frånvarande från en av produktionerna kommer den avstanna samt behovet av att låna in medlemmar från 

andra projekt uppstår. 

Författarna hävdar att metoden fungerar för större team med dock kräver det fler möten. Arbetsgrupper inom 

inom specifika områden bör då ha egna möten om just sitt projekt. Förlorad tid återbetalas när det uppstår 

behov av omflyttning och projektdeltagare kan lätt komma in i andra projektmiljöer. Enligt uppsatsen finns 

ingen gräns om hur många projekt som kan arbetas samtidigt. 

 

Cloudmetoden referar till vad Agile Sweden skriver på sin hemsida runt agil metodik. En artikel som Agile 

Sweden skrivit på sin hemsida (Agile Sweden, 2002) beskriver vad agile går ut på. 
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” Grundtanken med agile är att i en föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar förändring som en del 

av verkligheten, inte sådana som blundar för förändringar eller som försöker reglera bort dem. Fler regler kommer 

inte ge oss fler lyckade mjukvaruprojekt. Vi behöver flexibilitet - inte rigididet.” 

 

En samlingsram för nyckelbegrepp om agile sattes 2001 ihop till det så kallade Agile manifesto.  Manifestet 

har tagits fram av ledande agile profiler och ramverket förfinas än idag.  

 

Manifesto for Agile Software Development (2013): 

 

 Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av   värdefull 

programvara. 

 Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar förändring till 

kundens konkurrensfördel. 

 Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders mellanrum, ju oftare 

desto bättre. 

 Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet. 

 Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på att de får 

jobbet gjort. 

 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla   information, både 

till och inom utvecklingsteamet. 

 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

 Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna hålla jämn 

utvecklingstakt under obegränsad tid. 

 Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker anpassningsförmågan. 

 Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande. 

 Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 

 Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och justerar sitt beteende därefter. 
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4 Tillvägagångssätt  
 

I detta kapitel beskrivs hur undersökningen gick från vag idé om produktionsmetod till en konkret produkt. 

Vi kommer att beskriva hur vi valde att ta oss an problemområdet samt beskriva vilka metoder vi fokuserat 

på. 

  

4.1 Val av metod 

Målet var att i slutändan ha en metod eller ett system som på något sätt förbättrar spelproduktioner i unity 

kombinerat med agile. För att vi skulle kunna sätta oss in i hur det går till att effektivisera och skapa en 

produktionsmetod eller system skapades en mindre spelprototyp. Detta främst för att kunna utröna i detalj 

var fallgropar och behov fanns, för oss såväl som för andra. 

Det första stora problemet var produktionsmetodiken, hur och vad bör man utgå från för att få fram de 

spelrelaterade teoretiska och tekniska aspekterna som behövs för att konstruera en metod? Vad är det för 

metod vi skulle skapa egentligen? Vi behövde få ökad förståelse inom ämnen som pipelinehantering, task 

tracking men framför allt agile i spelutvecklingsmiljöer.  

4.2 Litteraturundersökning 

Vår litteraturundersökning har legat till grund för större delen av den teori i kapitel 3, samt även till viss del i 

kapitel 2.1 och 2.2.  Till viss del har undersökningen baserats på litteratur som mer generellt behandlar 

ämnet agile och scrum och därmed inte behandlar spelproduktionsmetodik.  

Då det råder brist på litteratur som riktar sig till vår målgrupp mindre indie 3d spelproduktioner fick vi vidga 

våra vyer till litteratur som behandlar större produktioner. Vi valde initiellt att fokusera mycket på Clinton 

Keiths bok Agile game development with Scrum (Keith 2010). Keiths bok riktar sig till större etablerade 

spelstudior men binder ihop agile med spelproduktioner på ett sätt som är högst relevant även för det vi 

fokuserar på.  

Som komplement till Keiths bok använde vi i vår undersökning även uppsatsen Cloudmetoden - Utveckling 

av ett alternativt arbetssätt för produktion i digitala medier (Gryth, Torshall, Svensson, Åkerman 2011) där 

vi kunde bygga vidare på de tankar och idéer som skapat den iterativa produktionsmetoden Cloudmetoden. 

Genom att kontinuerligt jämföra vår process med Cloudmetoden, de produktionsmetoder Agile Game 

development with scrum (Keith 2010) redogör för, samt med våra egna erfarenheter och tankar, så har vi 

tillräckligt med kött på benen för att konstruera ett system anpassat till våra krav och önskemål.  
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4.3 Verktyg för produktionsutvärdering 

För att kunna ta fram den metod det system samt den krydda vi sökt inom ämnet produktionsmetodik 

planerade vi ihop en småskalig testproduktion. En tidsplan på fyra veckor sattes upp där vi skissade fram en 

första version av vår agila projektmetod. Utifrån de riktlinjer vi läst om för hur en agile spelproduktion och 

dess faser ser ut (Keith 2010) satte vi oss ner och planerade ett initiellt upplägg. 

Frågeställningen är vinklad med spelutvecklingseditorn Unity i fokus. Genom att göra vårt spektrum mindre 

brett och sikta direkt på Unity hoppades vi att vår undersökning skulle resultera i en produkt anpassad för  

vår målgrupp. Team som är i samma situation som vi, fristående utvecklare utan utgivare. I testproduktionen 

kom vi att använda oss av programmet Maya för skapande av 3D modeller, Adobe Photoshop för bilder. 

Kodningen skedde i språket C# i Unitys inbyggda kodeditor Monodevelop.  

 

4.4 Arbetsmodellen tar form 

Det vi ville ha ut av en metod var enkelhet. Det ska vara lätt att komma igång med ett projekt. Metoden vi 

ville skapa skulle innehålla de milstolpar och produktionsfaser som spelindustrin följer med egna 

modifikationer. Genom att se tillbaka på tidigare produktioner samt undersöka andras arbetsmetoder hade vi 

ett utförligt underlag för hur vi skulle skapa en egen metod. Med den produktion vi satt upp samt med de 

intervjuer och med det litteraturunderlag vi insamlat började själva konstruktionen av det som senare kom 

att kallas USaM – Unifying Simplicity agile Method.  

De tidiga versionerna av vår arbetsmodell bestod av olika kompromisser av element ur olika arbetsmetoder.  

En logg och kontinuerlig dialog fördes över de problem vi stötte på och vad vi kände fallgroparna var i det 

produktionsupplägg vi konstruerat. Tillvägagångssättet när vi skötte spelproduktionen var en blandning av 

egna erfarenheter samt tillvägagånssätt och best practices hämtat ur boken Beginning 3D Game 

Development with Unity (Blackman 2011). Det svåra var att få en konkret och strukturerad arbetsmetod utan 

att begränsa upplägget till fri arbetstakt och plattsoberoende arbete, men samtidigt bygga ett ramverk för 

indieutvecklare att förhålla sig till under en produktion. Vi valde väldigt tidigt att ge vår produktionsmodell 

en produktionsfokuserad udd genom att tydligt och koncist utesluta spelkonceptgenerering. Arbetsgrupper 

som använder vår arbetsmodell skulle helt enkelt få förlika sig med tanken om att konkreta spelkoncept 

behöver finnas där innan produktionen börjar.  Genom att hålla konceptgenerering utanför vår arbetsmodell 

ansåg vi redan tidigt att projekt skulle ha en större chans att lyckas. Det ansåg vi skulle medföra mindre risk 

för iterering av halvdana spelkoncept. Detta hade från början en central del i våra tankegångar runt 

indieproduktioner, eftersom de i brist på utgivare oftast inte har någon form av övergripande 

kvalitetskontroll.   
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4.5 Testproduktionen Hiveminded - Sökande och implementerande av en metod 

Den första iterationen av arbetmodellen USaM implementerades i en testproduktion med arbetsnamnet 

Hiveminded. Hiveminded är ett casual indieplattformsspel sett från en sidovy och utspelas i en 

laboratorievärld där genmodifierade bin i olika varianter förekommer.  

Det unika med tillvägagångssättet var hur vi valde att tackla produktion, frågeställning och mål på samma 

gång. Hiveminded var vår metod för att hitta vår optimala metod och gav oss möjligheten att testa våra 

tankegångar i realtid.  

 Fig. 2 – Hiveminded2 

Fig. 1 – Hiveminded1 
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4.6 Behovet av visuell feedback i produktionsmiljön 

Vi hade genom flertalet produktioner använt en myriad av task tracking system, det ena mer komplicerat än 

det andra. I det team om 16 vi jobbade i våren 2012 framkom det tydligt att samtliga upplevde att task 

tracking blev en arbetsbörda som tog onödig produktionstid. Ibland gick det åt mer tid att skriva i,  flytta och 

administrera en arbetsuppgift i ett task tracking system än det gick åt att genomföra själva uppgiften. Scrum 

master-rollen fick konstant släcka eldar och jaga folk att uppdatera sina tasks i ett system som inte var 

överskådligt och gav något konkret till den enskilde arbetaren. 

Något vi tidigt under kandidatproduktionen stötte på var önskan om visuell feedback i det agilesystem vi 

höll på att konstruera. 

Hur kan man knyta ihop teorin i en tilltänkt agile produktionsmodell med det praktiska utförandet, och 

samtidigt representera det tydligt visuellt? Ju längre vi kom desto mer insåg vi det otroligt breda spektrum vi 

hade att göra med, och att vi behövde något som sammanföll med vår frågeställning som vi samtidigt kunde 

bygga ett system på. 

Insikten kom att det behövdes skapas en brygga mellan teorin i arbetsmodell och plattformen Unity. Vårt 

utvecklingstest saknade en projektöversikt med tydlig visuell återkoppling. Efter mången diskussion och 

skissande kom vi fram till att vi skulle skapa en task tracker och på något sätt integrera den i vår 

utvecklingsplattform Unity. I enlighet med vår grundtanke med en simpel arbetsmodell anammade vi ett 

enkelt tänk inledningsvis med designen. Virtuella post-it lappar blev det grundkoncept vi förädlade till 

produkten vi kallar TaskMania!. 

 

4.7 Realisering av Unity plugin och applikation 

Taskmania är skapat med Unity 3Ds verktyg för fönsterskapande och använder sig av klassen EditorWindow 

för att få åtkomst till de funktioner som behövs för att skapa extra fönster.  Unity erbjuder mycket bra 

dokumentation på sin hemsida för hur plugins samt kod ska konstrueras samt det är lätt att hitta vad för 

funktioner som finns att tillgängliga för att konstruera egna plugin till Unity 3D. 

Konstruktionen började utan att riktigt veta vad för funktioner som gick att göra i Unity.  När vi planerade 

funktionerna som programmet skulle innehålla kunde vi inte säga med säkerhet att funktionera kommer att 

fungera för slutprodukten. En metod vi använde oss av var dissikera kod i andra pluginprojekt, då går det att 

få svar om vilka utveklingsmöjligheter som finns att tillgå. Det blev snabbt tydligt att en bra struktur på 

programmeringen behövdes för att tillverka ett större plugin till Untiy. Även en god planering om vad som 

skulle konstrueras behövdes för att inte trassla in sig i koden. 



Agile indieproduktionsmetodik  Blekinge Tekniska Högskola, VT 2013 

Anton Hällfors & Tobias Kärrman                                                              ME1460 Kandidatarbete för medieteknik, 30hp 

20 

Eftersom systemet skulle använda sig av partiell sparning och laddning på en extern server blev det viktigt 

att hela tiden testa varje ny funktionalitet. Detta för att veta att funktionalitet verkligen fungerar hela vägen. 

Pluginet använder sig av en MySQL databas för att spara all information. För att komma åt databasen 

används PHP scripts som skickar data till systemet. Sedan bearbetas datan från PHP filen för att slutligen 

läggas i eller hämtas från databasen. För att förenkla arbetet med PHP delen skapades grundattribut för all 

data varje komponent behövde. Detta förenklade sättet att arbeta på eftersom det inte behövdes läggas till 

någon kod i PHP filen när mängden data för en specifik komponent förändrats. Systemet sparar all 

information i samma textlängd, som sedan laddas in i databasen med ett specifikt id. När pluginet sedan 

hämtar informationen får den vilket id komponenten använder samt en text som den själv delar upp och 

lägger på rätt position i komponenten. Detta lösta många problem med PHP konstruktionen eftersom det inte 

behövdes skrivas mer kod i filen när man lade till nya attribut och det gick att fokusera på pluginet allt mer. 

Ett väl planerat upplägg som fungerade genom hela produktionen. 

 

4.8 Intervju med små etablerade spelföretag 

 

Under kandidatarbetet har vi sökt flertalet etablerade spelföretag som arbetar i små team. De vi fått kontakt 

med och intervjuat är företagen Noumenon games, samt Coastalbyte. Noumenon är känt för att ha släppt 

spelet Nimbus som sålt i tiotusentals exemplar. Storleken på företaget ger dem enligt egen utsago 

möjligheten att arbeta på annorlunda projekt som AAA studior inte vågar fokusera på. I skrivande stund 

jobbar de på spelet Nimbus+ till Playstation Vita.  

Coastalbyte har jobbat med flertalet framgångsrika produktioner. Med två mindre spelsläpp i ryggen och 

flertalet konsultuppdrag har de börjat etablera sig på den svenska indiespelmarknaden.  

 

Intervjuerna hjälpte oss att utarbeta ett grundtänk när vi konstruerade vår egen metod. De frågor som vi 

ställde behandlade hur de började med och bildade teamet och hur de har arbetat tillsammans för att vara där 

de är idag.  
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5 Resultat  

I det här kapitlet presenteras det resultat vi uppnåt genom våra litteraturstudier, producerande 

undersökningar, teori och de företagare vi kontaktat.  

Hur ser då en optimal agile produktionsmetod för mindre indie 3D spelproduktioner i Unity ut? 

Med vår arbetsmodell USaM och det tillhörande TaskMania! Systemet har vi åstadkommit mångt och 

mycket i det vi siktade på.Vi har skapat en metod, ett förhållningssätt och en produktionsmodell som är lätt 

att sätta sig in i och använda för små team i liknande situation som vår. Vi har dessutom lyckats brygga 

metoden med utvecklingsplattformen vi fokuserat på genom task tracking programmet TaskMania!. Ett 

plugin som även fungerar som en fristående applikation utan USaM modellen. 

5.1 USaM modellen 

Den ena produkten denna undersökning resulterat i är produktionsmetoden och systemet USaM. Utfallet av 

vårt produktionsupplägg i dess senaste iteration kan beskådas i sin helhet i bilaga 1 (USaM – Unifying 

Simlicity agile Method)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3 – USaM produktionsexempel 
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5.1.2 Idéfasen 

I USaM skapas inte en grundidé till något spel utan den ska vara väl utarbetad av någon i teamet eller 

komma från en extern källa. Detta eftersom vi inte tror på att man utarbetar en bra spelidé genom att sitta på 

ett kontor med massa folk runt sig som kämpar för att trycka fram ett bra koncept.  Vi anser att det tar tid 

och kan komma från varsomhelst. Därav valde vi att exkludera idegenerering i vår tilltänkta arbetsmetod. 

Det som händer under idéfasen är att planera för projektet och förmedla iden för hela gruppen samt delegera 

arbetsroller. 

 

5.1.3 Pre-produktion  

Under första delen av Pre-produktion reder gruppen ut vad som är det minsta möjliga spel man kan göra av 

iden. Tanken är att detta ska fungera som en grund för senare utveckling. Det är även ett sätt att få direkt 

feedback om spelet är underhållande eller inte. Det viktiga i denna fas är att hålla det till vad gruppen kan 

och inte experimentera med nya saker som ingen har använt sig av. Detta för att kunna skapa en liten version 

av spelet där man lagt in de mer kritiska nyckelkomponenterna samt få en grund att stå på när man börjar 

med experimenteringsfasen. Detta grundkonceptet/prototyp som innehåller kärnan av spelmekaniken kan 

sedan skickas ut till diverse intressenter för att söka finansiering, extra arbetskraft eller partners.  

I experimenteringdelen/Research and delevopment(R&D) under förproduktionsfasen gäller det att 

undersöka de kunskapselement arbetsgruppen inte sitter inne med. Det viktiga är att få en klar bild för hur 

saker ska tillverkas inom alla områden för att vara redo att skapa och implementera elementen i 

produktionsfasen.  

 

5.1.4 Produktion 

Under produktionsdelen ska sker ingen R&D, utan all kunskap om produkt samt produktion ska finnas i 

teamet. Det ska inte finnas några frågetecken om hur slutprodukten ska se ut. Det gäller att ha struktur på 

vad som ska göras först och sist. Genom att avvända sig av sprintar skapar man lätt ordningen som spelet 

ska göras i. Detta upplägg förespråkas gång på gång i vår nyckellitteratur Agile Game Development with 

Scrum (Keith 2010). När projektet väl går in i produktionsfasen ska inga frågetecken finnas. Återstår 

frågetecken har teamet inte gjort sin planering korrekt. 

 

 

 



Agile indieproduktionsmetodik  Blekinge Tekniska Högskola, VT 2013 

Anton Hällfors & Tobias Kärrman                                                              ME1460 Kandidatarbete för medieteknik, 30hp 

23 

 

5.1.5 Post-produktion 

Vid denna fas i produktionen ska inget större tillföras eller implementeras i spelet. Projektet försfinas och 

görs redo för lansering. Här det kommer in mycket mer bitar om marknadsföringstexter, film, bilder, 

kontakta bloggar m.m. Det gäller att förfina de delar som man vill visa upp så tidigt som möjligt för att inte 

ha för stort gap mellan utskick till resurser som skriver om nya spel och själva släppet av spelet. 

5.1.6 Behovet av scrum master 

Olikt processerna och metoderna i  Scrum in action (Pham 2011) där vikten av en scrum master är central i 

många fall gjorde vi bedömningen att en scrum master inte är önskvärt i ett mindre team. Vi anser att 

tillräcklig visuell återkoppling till projektmetoden, i kombination med ett litet antal personer i arbetslaget, 

eliminerar behovet av en scrum master roll. Istället ligger det i gruppens bästa intresse att ha en överskådlig 

bild över hela projektet och gemensamt plocka upp de bitar som eventuellt faller mellan stolarna. Istället 

valde vi i vår metod ett system med kollektivt ansvar. Detta eftersom projekt i små team är mer 

överskådliga. I kombination med det visuellt underlättande system vi skapat (se kap 5.2), eliminerar det 

behovet av en scrum master.  Pham skriver även att den effektivaste formen av kommunikation sker genom 

kontakt ansikte till ansikte. USaM kräver en kontinuerlig och aktiv dialog i form av sprintmöten och show & 

tells.  

 

5.1.7 Avsaknad av stand up meetings 

Då USaM är tänkt att fungera även när teamet sitter åtskiljda blev det naturligt att plocka bort en av 

huvudingredienserna i många scrum och agilemetoder, stand up meetings. Stand up meetings sker 

traditionellt sett på morgonen var dag, (Keith 2010). Under mötet får teamet i tur och ordning berätta om vad 

de gjorde föregående dag samt vad de kommer göra under dagen. USaM fokuserar istället mer på de två 

viktiga möten som sker i början och slutet av en sprint, sprintmötet och show and tell. I kombination med 

den visuella feedback i TaskMania! anser vi att den återkoppling som ges eliminerar behovet av stand up 

meetings.  
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5.1.8 Bare minimum prototyper 

Genom idén med bare minimum prototypande och därgenom tidiga, värdefulla och kontinuerliga gameslices 

uppfyller vi grundtanken och den största prioriteringen med agile, enligt Manifesto for Agile Software 

Development (2013). Bare minimum prototyperna har två funktioner – De ger teamet en klar bild över hur 

underhållande produkten är redan i ett tidigt stadie, samt att det ger teamet möjlighet att planera milstolpar 

runt arbetsmetoden. Under den gestaltande produktionen med testproduktionen Hiveminded arbetade vi hela 

tiden med bare minimum prototyper, vilket kulminerade i en gamesliceinlämning till koncepttävlingen GCC.  
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5.2 TaskMania! 

Tasktrackingsystemet och kommunikationsplattformen TaskMania! 

TaskMania! är utvecklat med enkelhet som grundtanke. En virtuell post-it tavla som innefattar de som vi 

anser är de viktivaste komponenterna i en task tracker till en agileproduktion. TaskMania! består av ett antal  

så kallade stories (kolumnen till vänster – fig 4. S25). Stories agerar som en övergripande samlingspunkt för 

uppgifter (tasks) som har med varandra att göra. Till exempel fig. 4  s25, i storyn Animations ligger ett antal 

tasks. Tasks kan sedan läggas ut på sprintboarden (de tre kolumnerna till höger). Samtliga användare kan nu 

flytta runt alla små miniatyr post-it lappar utifrån deras produktionsstatus. Tasks som ingen har börjat arbete 

på ligger i kolumnen till vänster, de som börjats på i nästa kolumn till höger, och de som slutförts för just 

den här sprinten ligger i kolumnen längst till höger. Knapparna NextSprint och PreviousSprint skiftar mellan 

olika sprintar. De tre kolumnerna till höger byts ut mot motsvarande sprint. 

 Fig 4 – TaskMania!  
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Fig. 5 - Story view fönster   Fig. 6 -Task view fönster 

 

 

Klickar användaren på en story i vänsterkolumnen öppnas story view fönstret. 

Fig. 5 s26 visar hur det ser ut vid editering av en story. Samtliga tasks listas upp och användaren har 

möjlighet att skapa nya tasks samt ändra färg. 

Fig. 6  visar hur det ser ut när användaren klickar på en task i storylistan. Användaren kan här mata in namn, 

beskrivning, samt länka till en fil. Knappen add to board lägger ut vald task på sprintboarden så den går att 

flytta runt. 

 

I länkrutan i fig. 6 kan en fil dras in och samtliga användare kan då klicka på länken för att direkt komma till 

länkad fil. Detta betyder att användare vet var de kan hitta länkar till resurser i produktionen på ett väldigt 

smidigt sätt. Direkta länkar minskar mängden onödig kommunikation ”Var har du lagt den där? Vad heter 

den? Vad gör jag?”. Istället ligger beskrivningen och länken direkt i tasken.  

Projektinnehavarna är fria att bestämma upplägget och uppdelningen på sina stories. Även hur mycket de 

ska innefatta och vem som ska ha att göra med vilken story. Med färgkodning kan varje person i ett projekt 

få en egen story. Färgen ärvs sedan av alla tasks som hör till storyn, vilket ger en klarare bild av vem som 

jobbar på vad.  

 

TaskMania! kan köras direkt i Unity som en plugin och sköta uppdateringar med den inbyggda asset servern. 

Det kan köras i webläsare och som stand-alone applikation, men då krävs en mindre sql databas. Denna 

mångsidighet gör att samtliga användare alltid i realtid kan hållas uppdaterade om vart i  produktionen de 

befinner sig.  
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6 Diskussion och analys 

Detta kapitel behandlar de intervjuer vi gjort med olika företag och deras tankar runt produktionsmetodik. Vi 

tar upp de arbetsprocesser som förekommer och jämför med vår undersökning, litteratur, samt vår egna 

gestaltande produktion och dess resultat.  

6.1 Intervjuanalys  

Nomenons förhållningssätt till produktionsmetodik  började med att konkretisera en spelidé som någon i 

gruppen tänkt ut. Idén hade utvecklats under en längre tid på fritiden och det hade skapats en grundläggande 

prototyp. Genom att tidigt och kontinuerligt arbeta fram en prototyp som visar spelets funktionalitet 

underlättar det att utarbeta en planering och strukturera projektet. Vi har använt detta tankesätt i vår metod 

eftersom vi ser vikten av att idéer måste få mogna utanför produktionsramarna. Även vikten av att ha tidiga 

och kontinuerliga prototyper.  

Det framgår av båda intervjuerna att det är viktigt att välja rätt folk till sitt projekt. De som jobbar på 

Nomenon och Coastalbyte känner varandra väl och vet hur de andra fungerar. Det gör att alla kan lita på att 

var gruppmedlem gör sitt jobb rätt. Viktigt är också att gruppmedlemar ska kunna prestera samt slutföra sina 

uppgifter. Det kan vara väldigt svårt att bli av med medlemmar i produktionen när den startat. När vi skrev 

vår USaM metod ville vi på något sätt täcka denna vinkel, och skrev till i vår guide att USaM metoden 

förutsätter att samtliga i produktionen kan sina roller samt kan prestera till förväntad nivå. Återigen lägger vi 

ett ansvar på teamet som annars kan försvinna mellan stolarna i mindre indie produktioner.  

 

6.1.2 Produktion och arbetsprocess 

Det finns många metoder att jobba efter när det gäller produktioner inom spel. Nomenon sade sig arbeta 

enkelt och producerade enligt en egen iterationsmetod där de satte upp mål för varje iteration. Vid varje 

iteration skapade de egna arbetsuppgifter åt sig själva för nå produktionsmål. Deras målsättning med varje 

iteration var att sprinten inte var klar för än kvalitén på tasks var tillräckligt hög. Detta för att konstruera ett 

så bra spel som möjligt. Eftersom iterationerna inte varit tidsbestämda blev det stor variation på 

sprintlängderna. Detta eftersom de inte avslutade en sprint förrän de var riktigt nöjda med sitt nuvarande 

resultat. 

Vi ser stora problem med Noumenons arbetssätt, framför allt med bristen på konkreta planerade 

arbetsperioder. Till skillnad från Noumenon anser vi att det är viktigt att ha bestämda tider när saker ska vara 

klart eftersom det ger en bättre tidsplanering. Deadlines kan även ge ett push i produktionen. Olikt de 
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resurser vi tagit del av under denna undersökning har Noumenon valt att inte arbeta in de produktionsfaser 

som återfinns i spelutveckling. Jämförelsevis med Cloudmetoden där vissa utvecklingsfaser återfinns med 

lös sammansättning, samt med vår egen USaM metod, saknas det en transparens i Noumenons arbetssätt. 

Utomstående intressenter har ingen som helst insyn i hur lång tid det tar att att producera olika moment eller 

projekt, något som kan komma att kosta teamet dyrt. 

Coastalbyte tacklar produktion med en egen utarbetad scrummetod. Då de är väldigt inkopplade i olika 

kunder i sitt konsultarbetande kräver det en viss transparens gentemot uppdragsgivaren. Coastalbyte lägger 

ner mycket tid inför varje jobb för att tidsestimera och planera sprintar och produktionsupplägg. I deras 

arbetsprocess är överblick och tidsuppskattning vitalt, till  skillnad från Noumenons ”arbeta tills det ser bra 

ut”-upplägg. En öppen dialog anser Coastalbyte är viktigt när ett team har med en kund att göra. I likhet med 

våra egna tankegångar anser sig teamet inte ha behov för en scrum master roll, utan den rollen ansvarar 

teamet som helhet för.  

 

6.1.3 Vikten av transparent arbetsprocess som konsult 

I en produktion kan det saknas kompetens som behövs för att få fram en färdig produkt. I Nomenons fall  

har denna saknade kompetens varit musik och ljudeffekter, och för Coastalbyte var det både ljud och bild. 

Företagen hyrde istället in kompetensen under de senare delarna av produktionen. Det gäller att veta när 

man behöver ta in kompetensen och planera vem man ska välja samt ungefär när det kan vara aktuellt att 

kompetensen kommer in i produktionen. Jämfört med Cloudmetoden där det konstant finns ljuddesigners 

inkopplade i de olika projekten anser vi att Noumenons och Coastalbytes konsulttänk ger en mer ef fektiv 

arbetsprocess rent finansiellt. 

Ett litet team har fördelen att det blir lättare att överleva anser Noumenon. Det kräver inte lika mycket 

pengar i månaden för att gå runt för varje individ. Nomenons taktik för att överleva utan utgivare var att 

konsultera ut sig för att få in pengar i företaget som det kunna betala levnadskostnader med. Det viktiga här 

är att man vet vad man ger sig in på eftersom det kan ta mycket tid från företagets egna produktioner. Det 

kan bli många timmar extra om dagen om man vill hinna med sina egna projekt. Återigen finns det en stor 

svaghet i att inte ha en transparent arbetsprocess, speciellt en arbetsprocess som inte innehåller någon visuell 

feedback. Till exempel har ett team mycket bättre underlag med TaskMania!  under produktionen, då 

uppdragsgivaren kontinuerligt kan logga in i task tracking systemet och se svart på vitt hur produktionen 

fortlöper. Ett strukturerat team/företag med anpassade produktionsmetoder och visuell återkoppling 

förmedlar en professionell attityd till uppdragsgivaren, och genom det ökar chansen för fler uppdrag.  

Coastalbyte sköter sin task tracking genom ett google docs dokument, där de för en checklista över vad som 

ska göras. Detta kan de länka till sin uppdragsgivare och på så sätt ge sin kund en tydligare återkoppling till 

vad som görs. 
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6.1.4 USaM vs Cloudmetoden 

Uppsatsen Cloudmetoden - Utveckling av ett alternativt arbetssätt för produktion i digitala medier (Gryth, 

Torshall, Svensson, Åkerman 2011) beskriver produktionsmodellen vid namn Cloudmetoden. Jämförelsevis 

har Cloudmetoden en annan fokus på hur prototyputveckling och utvärdering ska ske. En lösare syn på 

sprintar samt en större fokus på conceptutveckling och conceptframställning gör Cloudmetoden näst intill 

kontraproduktiv i ett iterativt sammanhang. Istället för att fokusera på tidiga iterationer och kontinuerlig 

utvärdering och reflektion på veckobasis sker projektutvärdering väldigt sent i produktionen. Metoden 

beskrivs som en iterativ process, men är i det närmaste en vattenfallsmetod med mindre strika ramar. 

Önskan om att producera med fokus på parallella produktioner, alltså kvantitet över kvalitet, ökar mängden 

information ett team ska hantera drastiskt. Utan tydlig visuell feedback, som med USaM modellen och 

TaskMania!, vet inte arbetslaget var de som team befinner sig i produktionen. Även med visuell feedback 

blir det många lösa trådar med flera rullande produktioner samtidigt.  

 

Med USaM ska det rent teoretiskt sätt gå att sköta parallella produktioner. Efter vår undersökning anser vi 

att Cloudmetoden inte ger de verktyg, överblick och återkoppling som behövs i en indieproduktion. 

Dessutom förutsätter Cloudmetoden att det ska finnas ett antal programmerare i teamet, medans USaM inte 

har det kravet och ger en större bredd av möjligheter för teamsammansättningar.  

 

6.2 Problematik med tillvägagångssätt 

Det största problemet med vårt tillvägagångssätt är bristen på testtillfällen med andra utvecklare. Detta är  

mer eller mindre ett moment 22. Om vår skapade produktionsmetod metod inte har testats och bevisligen 

ökar effektivitet och förbättrar produktionsmiljö kommer ingen vilja testa den. Under utvecklingen av 

systemet och metoden var vi själva beroende av att konstant testa vår produktionsmetod i realtid, additioner 

från teori eller lärdomar vi insöp under utvecklingen inkoporerades allt eftersom. Detta arbetssätt gav ett mer 

hands-on utvecklingssätt, än om vi skulle skött det helt teoretiskt. Nackdelen är att vi inte kunnat testa den 

slutgiltiga versionen i en riktig produktionsmiljö under en längre period. Här kommer dock vårt syfte in i 

bilden, vi ger andra arbetsgrupper möjligheten att inkorporera hela eller delar av vårt arbetssätt i sitt eget 

arbetsflöde och dra lärdom av vår undersökning. Arbetsmetoder översätts inte helt enkelt och smärtfritt från 

en arbetsgrupp till en annan, men med en solid grund utarbetad med en klar målgrupp i sikte har uppsatsen 

ändå pekat ut många av de fallgropar ett litet team kan stöta på. 
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6.2 Slutsats 

 

Vi har genom undersökningen byggt vidare på många av de principer, tillvägagångssätt och arbetsprocesser 

som återfinns i många metoder. Produktionsupplägget i vår undersökning har givit oss möjligheten att i 

realtid testa och utvärdera vår egen process och metod, samt jämföra den mot andra produktionsupplägg.  

USaM modellen ger en iterativ arbetsprocess som tar mindre agile indieproduktioner till en effektivare nivå. 

Task tracking systemet TaskMania! bryggar dessutom vår metod till plattformen Unity. 

 

De flesta spelstudios har kunskap i ämnet arbetsmetodik och implementerar olika metoder i sin jakt på 

framgång. Anpassade arbetsmetoder kommer alltid behövas i spelindustrin, då nya verktyg och arbetssätt 

utvecklas konstant. Just nu sker stora förändringar i spelmediet på alla fronter, inte minst inom den 

gruppering som ej har en utgivare bakom sig. Målet med denna uppsats har inte varit att hitta den perfekta 

metoden till alla produktioner, utan att bjuda in till förändring av strikta ramverk. Vi har genom denna 

uppsats velat öppna fristående utvecklares ögon och ge en alternativ blick på arbetsmetodik i mindre 

arbetsgrupper. Projektframgångar nås genom att ett team har vetskap och kunskap om hur projekt ska 

utföras. Resultatet och produkterna av vår undersökning är ett verktyg och en kunskapskälla till hur man på 

ett strukturerat sätt tar sig an en produktion. 

   

Vi hoppas att genom anammandet av platsoberoende och arbetstaktsoberoende arbetsmetoder ska spelmediet 

återgå till dess mest passionerade form, det utvecklingssätt som startade det hela, fritidskodknackande i små 

dedikerade grupper. Det ska vara roligt att utveckla digital underhållning. Om vi på något litet sätt kan dela 

med oss och hjälpa andra ta bort onödiga kommunikationsbanor och implementera enkla lösningar som gör 

utveckling roligare och effektivare, då anser vi oss ha lyckats.  
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7 Ordlista 

 

Agile – En samling av olika metoder inom utvekling av system. 

Alphabuild – Den tidigaste versionen av det färdiga spelet.  

Bugg  - Ett fel i programmeringskod.  

Build- Kompilering av ett spel/mjukvara 

Cloudmetoden – Iterativ parallell arbetsmetod utvecklad av Gryth, Torshall, Svensson och Åkerman 2011. 

Editor – Ett verktyg som ofta är ett tillägg till en spelmotor som gör det lättare att skapa innehåll i ett spel. 

EUCROMA - En internationellt utbildningsprogram inom utveckling av transmedia projekt som kombinerar 

digital animation och spel. 

Gameslice – Liten bit av en spelprototyp, ofta polerad och förfinad för att visa upp 

grafik/ljud/programmering. 

Indie/independentutvecklare - Spelutveckling utan stöd från en utgivare 

Iteration – En process som repeteras under ett projekt till ett mål har nåtts. 

Kompilering – När kod omvandlas till maskinkod så den kan köras.  

Koncept – En beskrivning av en ide som ska produceras. 

Microsoft -  It- och teknikföretag 

MySQL – Databashanterare som använder frågespråket SQL. Licensierad under GNU General public 

license. 

Noumenon – Ett indiespelföretag som arbetar i Karlshamn. 

PHP – Dynamiskt scriptspråk som används av webbservrar.  

Pipeline - Arbetsflöde i olika steg och processer, samtliga beroende av föregående steg 

Plattfom – En speciell typ system av maskinvara och operativsystem. Ex Windows, Playstation, Andorid.  

Prototyp – Ett tidigt utkast av en produkt som visar nyckeldelarna som den innehåller. 

Publisher – Video Game Publisher kallas för extern utveklare som ofta tar hand om det finansiella i ett projekt. 

R&D – Research and development, fas där kunskap som inte finns i teamet införskaffas och implementeras 

Scrum – En arbetsmetod inom Agile. 

ScrumMaster – Ser till att folk följer Scrum samt har koll på samanhollningen i gruppen. 

Spelmotor – Grunden när man tillverkar ett spel, innehåller funktioner som man skapat för att effektivisera 

tillverkningen av spel. 

Task tracking system – System för att lagra uppgifter som finns i ett projekt och kunna se vad som har kvar 

att göras. 

Unity 3D – En spelmotor som fokuserar på enkelhet och lättillgängligt. 
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Bilaga 1 

USaM– Unifying Simplicity agile Method 

Anton Hällfors & Tobias Kärrman 

 

Förord 

USMa är en metod för små team i unity som utgår från, och agerar som komplement till, task 

trackingsystemet TaskMania! 

Metoden är anpassningsbar och ger möjlighet till iterativa produktionsprocesser. 

USaM är en iterativ agilevariant. I denna guide kommer vi redogöra för hur man använder USaM modellen, 

hur man förhåller sig till sprintar, utvecklingsfaser och dagliga procedurer som underlättar och effektiviserar 

spelutveckling med Unity3D. 

Detta är en modell utvecklat för enkelhet, struktur och visuell återkoppling. Metoden är designad med 

tanken att vilket team som helst ska kunna plocka upp, modifiera och använda den. 

För att använda metoden måste teamet vara utbildat i, samt vana att hantera, Unity3D och kunna använda sig 

av den inbyggda asset servern.  

Vi hänvisar till Unity Documentation (http://unity3d.com/learn/documentation) vid eventuella oklarheter 

med hur man konfigurerar Unity och dess asset server. 

Vi använder i denna guide engelska uttryck varvat med svenska, för att läsaren enklare ska kunna relatera till 

olika uttryck som han/hon tidigare stött på. (Guiden kommer även översättas till engelska, och de olika 

begreppen och faserna blir då lättare för oss författare att hålla reda på. )  

I guiden kommer vi ge mer eller mindre konkreta exempel på olika scenarier för att försöka ge en tydligare 

bild av ett relativt diffust ämne för de som inte använt någon agilemetod förr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unity3d.com/learn/documentation
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1. Sprintar 

 

Tiden vi ger varje sprint kan bero på produktionsfas (se kap3). Då USaM är högst anpassningsbart så kan 

sprintar formas som teamet själva vill. Som riktlinje är ändå systemet tänkt att fungera i sprintar om  1 vecka 

– 2 veckor beroende på milstolpar och behov. 

Nedan följer en flowchart över hur en USaM sprint ser ut.  

Möte (kap2) - > Arbete/sprint (kap? Dagliga procedurer) -> Show & Tell 

 

  

 

 

 

Sprintar inleds med ett sprintmöte (kap2). Det som följer är själva arbetsfasen eller sprinten. Se Dagliga 

procedurer (kap3) för best practices under själva sprinten. Sprinten avslutas med en Show & Tell.  

Exempel: Kalle och Peppe och Josefin har det första sprintmötet tillsammans. Efter sprintmötet skiljs de åt 

och börjar arbeta på sina enskilda uppgifter hemifrån. De fortsätter så fram till slutet av sprinten, då de 

träffas och har en show & tell. Kalle bjuder in sin kompis Leif till deras show & tell. 

 

 

 

2 Sprintmöten & bare minimum prioritetslista 

 

Sprintmöten är det som sker först under en sprint. Det är här teamet kommer överrens om vad som ska 

göras, inte göras och diskuterar produkten.Under sprintmöten förs och uppdateras en sk. prioritetslista, där 

teamet kommer överrens om vilka features och assets som ska skapas under sprinten.  

Prioritetslistan innehåller de bare minimum av ingredienser som krävs för att spelet ska vara 

spelbart/visningsbart(oavsett vart teamets målsättning med sprinten är) just den iterationen.  

Här gäller det att tänka både long term och short term utifrån sin egen och teamets förmåga.  

Är det värt att i den här iterationen investera i att programmera den där specifika idéen som tar lite extra tid 

när vi är osäkra på om vi kommer behålla idéen?  

Till exempel en fiktiv prioritetslista för sprintX; Spelaren ska kunna hoppa, springa och en gubbe samt en 

blomma ska ritas ut på skärmen.  

Prioritetslistan bryts ner till stories och tasks och delegeras till rätt person. 

Här får man självklart ta hänsyn till tid och arbetsinsats, men huvudtanken är att man tidigt ska kunna iterera 

gameplayideer och se i ett tidigt skede om spelet helt enkelt är roligt att spela.  
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Detta är traditionellt sett det stora problemet med andra produktionsmetoder, det finns väldigt lite utrymme 

för att se om produkten är underhållande eller inte. Resultatet kan bli att man har en jättepolerad soptunna 

tills spel. För mer djupgående diskussion i ämnet och om USaM generellt hänvisar vi till vår uppsats Agile 

indieproduktionsmetodik i Unity (2013).  

 

Varje sprintmöte inleds/avslutas med ett sprintmöte som sker i fyra steg. 

-Task review - Vad har vi gjort? Vilka tasks? 

-Product review - Gå över produkten som helhet – Vad har vi? Är det kul? Vad saknas? 

-To-do – Vad ska vi göra? 

-Task assesment – Vem ska göra? 

 

Task review - Otroligt viktig, den visar teamet klart och tydligt att saker gjorts, något som kan vara nog så 

viktigt under en lång produktion. Det ger dessutom en inblick i vad andra gjort och ger möjlighet att reda ut 

vad/hur/varför något inte har gjorts. 

Product review – Denna del av sprintmötet fokuserar på produkten som helhet och ska upprepas var gång 

ett sprintmöte hålls. Här gäller det att se till att visionen om produkten efterföljs(samt att det är en 

gemensam vision!), och diskutera eventuella övergripande fallgropar med t.ex. gameplay eller art direction.  

To-do – Features från veckans priolista lyfts fram i diskussion, görs om till stories som bryts ner till tasks.  

Task assesment  - Plocka individuella tasks från produktionens stories och delegera till teammedlemmar. 

Saknas tasks skrivs de in i TaskMania! i relevant story 
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3 Dagliga procedurer 

 

Innan arbete inleds ska en Asset server update göras för att samla in vad alla andra gjort. 

I slutet på dagen ska en commit göras till den gemensamma asset servern. Dagliga commits ger backups på 

flera fronter, utifall en individs arbete skulle gå förlorat pga hårddiskkrash etc. I värsta fall förloras  endast 

en dags arbete. 

 

Update -> Work -> Commit 

Undantaget är när en commit förhindrar att andra kan göra sitt jobb.  

 

Exempel: Programmeraren Kalle commitar en kodsnutt som inte fungerar helt och går sen hem för dagen.På 

morgonen nästa dag uppdaterar grafikern Peppe, och kan då inte köra spelet pga kompileringsfel.  

Tumregeln är, committa inte något  som förstör för någon annan.  

 

Det är varje teammedlems plikt att ha koll på uppdateringar i task trackern. TaskMania! är en central del av 

arbetsmodellen, och slarv förmedlar budskapet att task tracking inte är viktigt.  Flytta varje enskild task, vid 

slutfört arbete. Det är motiverande för både en själv och för andra att se att saker händer. 

Börjat på en ny task? Slutfört en task? – Gå in i TaskMania! och uppdatera dina tasks så alla vet var 

du befinner dig! 

 

4 Show and tell 

Show and tell fungerar precis som det låter. I slutet på varje sprint samlas teamet under mindre strikta 

omständigheter (gärna med tilltugg och saft!) och går igenom vad de gjort under veckan.  

Ingen måste visa något under show and tell, men alla bör visa något, oavsett hur litet och obetydligt det är. 

Kodsnuttar som gör saker, bilder, text och design.  

Det är här teamet får återknyta till arbetet under positiva och avslappnade omständigheter, samt alla hålls 

uppdaterade om var teamet befinner sig.  

Intrycken kommer sedan att bearbetas under helgen eller tiden innan nästkommande sprintmöte, då teamet 

kommer gå igenom föregående sprint under mer utvärderande former.  

Exempel: Grafikern Peppe visar upp en 3D modell av ett monster som kommer finnas i spelet. Någon 

upptäcker att konceptet skiljer sig lite mot 3D modellen som Peppe inte tänkt på. 

Exempel2: Programmeraren Kalle visar upp en kodsnutt som kommer göra att varje gång spelaren trycker 

på en piltangent så exploderar allt. Koden är inte klar, men han förklarar i detalj hur det kommer att funka.  
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5 USaM och spelutvecklingsfaser

 

Flowchart som visar på hur utvecklingsfaser och sprintar hänger ihop. 

 

Utvecklingsfaser i spelutveckling är ett fenomen som inte återfinns i annan mjukvaruutveckling. Faserna är 

flytande, och är definitivt inte satta i sten. Exemplet ovan  visar på en fiktiv 8 veckors produktion.  

Faserna fungerar mer som riktlinjer, till exempel så bör man se pre-production och production som ungefär 

en och samma fas. Tasks från förproduktionen kommer flyta in i produktionsfasen, likväl tasks från 

produktionen kommer flyta in i post.  

Det viktiga här är att det inte blir så att någon tar på sig för mycket uppgifter under ett sprintmöte. Det är 

viktigt att skilja på tasks som återfinnes i flera produktionsfaser, och tasks som inte blivit gjorda i tid.  

 

5.1 Concept 

Idefasen. 

I USaM modellen förutsätts det att det finns en konkret ide och tanke med projektet. I USaM modellen ingår 

det inte att generea nya koncept, däremot finns utrymme för iteration av till exempel gameplaymoment. 

Idéen ska alltså finnas där innan produktionen, samt metoden förutsätter att samtliga teamdeltagare kan sina 

roller.  
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5.2 Pre-produktion 

Förproduktionen är den viktigase utvecklingsfasen för bare minimum prototyper. Ju längre in i produktionen 

projektet går, desto svårare och kostsammare blir det att iterera om ideer.  

Därför är det viktigt att ta bare minimum prototyperna på allvar under förproduktionen och för en konkret 

interativ process. 

Under förproduktionens senare delar finns utrymme för experimentella sprints inom research and 

development (R&D).  

 

Exempel: Programmeraren Kalle inte vet hur till exempel ett metaball system implementeras. Vid 

förproduktionens första sprintmöte bestäms det att Kalle ska ägna 3 dagar åt att ta reda på hur/vad/varför, för 

att sedan visa under veckans show and tell.  

Förproduktionen är alltså en ypperlig tid för R&D och iteration av corefunktionalitet.  

 

5.3 Produktion 

När börjar produktionen och vad förändras?  

Produktionen är en fortsättning av förproduktionen. Teamet bör inte bestämma på förhand när 

förproduktionen avtar och övergår i produktion, utan produktionen börjar när de experimentella och 

testrelaterade tasks börjar avta.  

Det som tillkännager nya tasks i produktionen är att ingen mer R&D förekommer. Teamet vet att de kommer 

klara resterande produktionsuppgifter fram till utsatt deadline/milstolpe. 

Skillnaden i den iterativa processen är att under förproduktionen itereras core och gameplaymekanik, art 

direction och annat som definierar produkten som helhet. 

Under produktionen fortsätter den iterativa processen, men begränsat inom de ramverk som samlats in under 

förproduktionen. 

Exempel: SpelX behöver roligare leveldesign har det framkommit på ett spintmöte. Leveldesign itereras 

fram utifrån det grundkoncept och gameplay som utgör SpelX.  

Gameplayet och dess coremekanik bör inte itereras när projektet gått in i produktionsstadie.  

 

5.4 Post produktion 

”Make it nice” 

Produktionsfasen bör inte ha någon definitiv början, men den ska ha en deadline. 

När post produktionen börjar ligger fokus på polish. När väl produkten nått post-status ska alltså allt vara 

klart. Inga tasks från produktionen bör finnas kvar, utan all arbetskraft ska gå till att polera det som redan 

finns. Inger nytt läggs till, såvida det inte är något vitalt som inte hunnits med under produktionen 

 



Agile indieproduktionsmetodik  Blekinge Tekniska Högskola, VT 2013 

Anton Hällfors & Tobias Kärrman                                                              ME1460 Kandidatarbete för medieteknik, 30hp 

40 

Exempel: Programmeraren Kalle märker att kamerarenderingen tar onödigt mycket processorkraft när 

spelarkaraktären hoppar. Kalles jobb är nu att optimera koden, hitta problemet och se till att spelet flyter på 

smärtfritt när spelarkaraktären hoppar.   

 

Exempel2: Grafikern Peppe hann inte lägga så mycket tid han önskar att han hade på spelarkaraktärens 

textur under förproduktionen när karaktären testades fram. Under produktionen fanns så mycket annat att ta i 

så kvaliten gled genom stolarna. Nu under post bestämmer teamet under gemensam diskussion under 

sprintmötet att är det dags att förfina texturen, spelarkaraktären syns ändå rätt mycket.  

 

 

 


