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 Abstract 
The recent growth of the games market has created a demand in methods to ensure that 
games are being developed with as minimal amount of delays and mistakes as possible. To 
lower the risk, the game companies use agile software development, and to face the hard 
competition of the overcrowded market, the companies demand creativity and innovation 
now more than ever. However, we meet some challenges when trying to be creative on 
demand, when the creative design process gets tough, when the time is short, our 
motivation is low, or if we’ve encountered the renowned “Creative Block”. The purpose of 
this study is to find out what impact the agile method has on the creative workflow in game 
design, and how we, based on related theories and the individual experiences of the 
employees of a gaming company, can support and encourage the creative process during 
demanding conditions. To answer these questions, a case study on a gaming company is 
adopted. With related litterature and qualitative interviews with game designers, graphic 
artists and user experience designers, where the study seeks data on an individual level. 
The conclusion is that the agile method aims to support creativity but relies on the 
employees to deliver the work. Creative blocks among the employees can often be seen as 
the result of a negative attitude towards actually dealing with the creative task. Although, 
demanding situations and creative blocks can be prevented by trying to see the potential of 
our task instead of the difficulties, through utilizing creative tension and by breaking up 
our initial fixed thoughts. We also find out that the level of creativity we are able to achieve 
during our problem solving is a result of our frame of mind, where it’s not about the usual 
misconception whether you are creative or not. It is instead a question whether we create 
the conditions to be able to use the creativity we already have. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A creative writer is one for whom writing is a problem. 

 – Roland Barthes, Writing Degree Zero  
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1. Inledning 
Den senaste expansionen av spelmarknaden och efterfrågan om mer komplexa och realistiska 
spel utsätter spelföretagen för hög konkurrens och en kostnad för spelutveckling som uppgår 
till miljoner för enskilda spel. För att möta de risker som denna situation medför använder sig 
spelföretagen bland annat av agil projektledning, en iterativ metod för att, så mycket som 
möjligt, utesluta bortkastat arbete (Keith, 2010; Beck et al., 2001). 

För att möta nyskapandet och det värde som marknaden efterfrågar, behöver designers och 
grafiker vara kreativa på beställning. Dock när kreativiteten ställs inför krävande förhållanden, 
som begränsade tidsramar, höga förväntningar och kreativa blockeringar, händer det ofta att 
kreativiteten inte finns (Amabile, Hadler & Kramer, 2002). 

En väl omtalad kreativ blockering är Writer’s Block, som medför att författaren förhindras 
till att skriva utan att sakna kunskapen, engagemanget, eller möjligheten att göra det (Rose, 
1984; Flaherty, 2004). Många försök på att förklara orsaken har gjorts, men fortfarande vilar 
delade meningar om vad kreativitet är och hur den egentligen uppstår (Pope, 2005; Kaufman 
& Sternberg, 2010). 

I en fallstudie på ett spelföretag med fokus på att kunna dra allmäna slutsatser om 
spelindustrin i stort, syftar denna studie till att ta reda på hur de anställda anpassar sina 
kreativa designprocesser till en industri som söker konstant effektivisering. Vad kan vi säga 
om kreativa blockeringar och hur skapar vi förutsättningar för att underlätta för den kreativa 
arbetsprocessen? 

1.2 Problemformulering 
För att i denna studie ta reda på hur de kreativa förutsättningarna ser ut och hur dessa kan 
underlättas på spelföretaget, behöver information samlas in om projektledningens påverkan 
samt hur de anställda strukturerar sitt arbete för att vara kreativ även under krävande 
förhållanden. Därav följs dessa frågeställningar: 
 

1. Vilken inverkan har agil projektledning på de kreativa arbetsprocesserna inom 
speldesign?  

2. Hur kan de kreativa designprocesserna främjas under krävande förhållanden utifrån 
de anställdas individuella upplevelser?  

1.3 Syfte 
Studiens fokus ligger på att i ett djupare perspektiv ta reda på hur personer som arbetar i 
spelbranschen individuellt tar sig an den kreativa processen samt vilken roll den iterativa agila 
projektledningen besitter i detta. Syftet med studien är att belysa att det finns utmaningar med 
att vara kreativ på beställning, specifikt i en industri med plötsligt stor efterfrågan, med avsikt 
att i en studie på ett av dessa spelföretag undersöka vad detta kan bero på utifrån relaterade 
teorier, kunna ta fram ett stöd för att underlätta för det kreativa arbetet inom spelindustrin 
och ge ett underlag för vidare forskning. 
  



2 
 

1.4 Avgränsningar och förhållande till studieobjektet 
Kreativitet används och tolkas inom många områden och på många olika sätt. Därav är den 
här studien med tanke på syftet, avgränsad till hur kreativitet uppfattas och används inom 
speldesign. Speldesignen i sin tur är avgränsad till spelprojekt som följer agil projektledning 
och med avsikt att samla in kvalitativ individuell data utförs studien i form av en fallstudie 
med fördjupning i ett spelföretag. 

Jag genomför en praktik på det företag som studien utförs på och är därmed en del av 
spelbranschen och de personer som på arbetstid arbetar kreativt. I och med detta används ofta 
pronomenet vi i det här arbetet, med betydelsen “vi som arbetar kreativt under krävande 
förhållanden”. 

2. Bakgrund 
Här återfinns bakgrunden till studiens ämne: En introduktion till spelindustrin och den agila 
projektledningen, vilken definition av kreativitet och “krävande förhållanden” som används 
samt en fördjupning i det problem som arbetet baseras på. 

2.1 Spelindustrin och agil projektledning 
Ända sedan slutet av TV-spelskraschen 1983, då Nordamerika fick plötsligt överskott av 
lågkvalitativa spel och ett tappat förtroende hos kunderna, har spelmarknaden omvärderats 
och snabbt vuxit sig större (Wolf, 2008). År 2016 omsatte den globala marknaden över 90 
miljarder dollar, den fortsätter i dag att växa med en enorm hastighet och spel integreras på 
allt fler plattformar (SuperData Research, 2016). Newzoo (2016) förutseer även att 2017 
kommer bli året då marknaden når 100 miljarder. 

Spelprojekt som tidigare har bestått av en ensam person som själv designat, ritat och 
programmerat sina spel, har ersatts av enorma projekt med mängder av specialister och 
kostnader som överstiger tiotals miljoner dollar. Den stigande kostnaden för spelutveckling 
och de år långa spelprojekten som ofta går över budget eller misslyckas med att bli klara i tid, 
skapar dåliga förutsättningar för spelföretagen (Keith, 2010). 

Laramee (2003) tar upp hur den stora marknaden ser ut även för de spelutvecklare som 
inte redan har ett kapital eller ett känt varumärke att luta sig mot, och att det är svårt att ta sig 
fram på marknaden överhuvudtaget: 
 

“The game development market is overcrowded. Of the thousands of games 
released every year, only a few hundred ever receive wide distribution, and a 
mere fraction of those earn significant profits.” (s. 81) 

 
Spelindustrin har behövt en betydligt bättre arbetsmetod, ett sätt att ta tillbaka lönsamheten, 
kreativiteten och det roliga med spelutveckling (Keith, 2010). En sådan metod kallas agil 
projektledning, och är en iterativ metod som blir allt vanligare inom spelindustrin (Godoy & 
Barbosa, 2010). 

Den agila metoden som används av företagen är tagen ur The Agile Manifesto, kallas Agile 
Software Development och är en tillämpning av den agila metodens värden utifrån den 
kontext som programvaruutveckling innebär (Beck et al., 2001). 
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Ett agilt projekt består av en serie av iterationer som strävar efter att eliminera bortkastat 
arbete. Varje iteration är ett tidsintervall på ungefär två veckor, som avslutas med feedback för 
att direkt följas upp med en ny iteration och tillämpning av feedbacken. Genom att arbeta 
iterativt kan det tidigt visa sig ifall en spelidé är värd att fortsätta med och att projektet följer 
samma vision som produktägaren (Björkholm & Brattberg, 2010). Medan den agila metoden 
strävar efter produktivt arbete värdesätter den även att skapa engagemang och samarbete, där 
de anställda ska kunna ta sina egna beslut och känna sig värdefulla och att de fått förtroende 
(Beck et al., 2001). 

I och med iterationerna ligger ett stort fokus på att, istället för att strikt följa en plan, kunna 
anpassa projektet utefter eventuella förändringar (Björkholm & Brattberg, 2010) och en högre 
värdering av fungerande programvara än omfattande dokumentation (Beck et al., 2001). Keith 
(2010) ger ett exempel om hur en ett detaljerad speldesignsdokument, där all design för spelet 
definieras, kan förstöra mer än vad den tillför nytta:  

“I’ve seen a game design document for a fantasy shooter game that contained 
details such as the number of bullets per magazine! […] This is an example of 
the problem that detailed plans can create; they can create work that is not 
necessary. If all the assumptions about the weapon system were implemented 
before discovering what was fun about it, much of that work is wasted. (2010, 
s. 27) 

2.1.1 Scrum 
Ett exempel på en vanlig agil metodik är Scrum, där de korta iterationerna kallas sprintar. En 
backlog skapas med alla spelprojektets uppgifter i prioritetsordning, och innan varje sprint 
väljs gemensamt vilka uppgifter som ska färdiggöras inom varje iteration. (Schwaber, 2004). 

Inom scrum tar hela teamet platsen som en roll, där alla ska utföra uppgifterna i sprinten 
tillsammans och inte var och en för sig. Ofta kräver uppgifterna arbete och lösningar från mer 
än ett ansvarsområde, därmed byggs scrum helst av tvärfunktionella team, d.v.s. grupper med 
olika ansvarsområden och kompetenser (Björkholm & Brattberg, 2010). 

För att kunna prioritera uppgifterna i backloggen behöver kostnaden för varje uppgift 
definieras, d.v.s. hur lång tid den tar att utföra. För att definiera detta samlas teamet och 
bestämmer gemensamt en tidsuppskattning i form av story points för varje uppgift, där olika 
många story points utgör olika lång tid inom olika projektgrupper. (Björkholm & Brattberg, 
2010). 

2.2 Kreativitet 
Kreativitet har tidigt och länge setts som någonting mystiskt (Pope, 2005). Psykologer, 
forskare och teoretiker har fascinerats av kreativitet sedan början av psykologins historia 
(Kaufman & Sternberg, 2010) och är något som väldigt länge sällan belystes: 
 

“The use of the term “creativity” to refer to individuals who make creative 
contributions is relatively modern. Up until the early 20th century, such 
individuals were said to have “genius.” (Andreasen, 2008). 
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Det finns många definitioner av vad kreativitet innebär. Nationalencyklopedins definition 
(u.å.) är förmåga till att skapa någonting nytt eller originellt: 
 

“Kreativitet (bildning till latin creʹo 'skapa', 'frambringa'), förmåga till 
nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv.” (NE, u.å.). 

 
Vissa forskare ser kreativitet även som något överraskande (Boden, 2013), problemlösande 
(Weisberg, 2006), farligt tänkande (Rehn, 2010) eller som Barron (1969) beskriver, att den 
kreativa produkten även uppfyller en viss estetik och elegans. Pope (2005) tar upp exempel på 
många fler definitioner, men att kreativitet på ett övergripande plan innehåller något 
originellt, oväntat och användbart, även sett som nytt och värdefullt. Samt att en diskussion 
om  vad som definitionerar “nytt” eller “originellt” och “värdefullt” fortsätter därefter. 

Amabile (2012) definierar kreativt skapande som en passande lösning på en uppgift utan 
tidsbegränsning, men även att den måste vara helt ny och inte bara annorlunda i jämförelse 
till andra lösningar: 
 

“Creativity is the production of a novel and appropriate response, product, or 
solution to an open-ended task. Although the response must be new, it cannot 
be merely different.” (s. 1) 

 
För syftet i denna studie definieras kreativitet, med ovanstående i beaktande, som den förmåga 
speldesigners, UX- och UI-designers och grafiker använder när de utför nyskapande arbete 
och innovation inom spelutveckling. Dock är resultat och analys möjligt att anpassas även till 
andra områden relaterat till kreativt tänkande. 

2.3 Kreativitet under krävande förhållanden 
Kreativitet och innovation ses som viktiga element inom speldesign nu mer än någonsin. 
Redan 2010 presenterade en stor IBM-undersökning att kreativitet anses vara den främsta 
kompetensen för företag att kunna möta den ökande komplexiteten och hastigheten hos den 
globala marknaden: 
 

 “According to a major new IBM survey of more than 1,500 Chief Executive 
Officers from 60 countries and 33 industries worldwide, chief executives believe 
that – more than rigor, management discipline, integrity or even vision – 
successfully navigating an increasing complex world will require creativity.” 
(IBM, 2010). 

 
Designers och grafiker på spelföretagen behöver vara kreativa på beställning, men när 
tidsramen är begränsad och förväntningar höga, händer det ofta att kreativiteten inte finns 
(Amabile, Hadler & Kramer, 2002). Specifikt spelindustrin bär på en oundviklig spänning 
mellan producenterna som behöver se till att projektet färdigställs inom tid och budget och 
projektets designers som utför det kreativa skapandet. Designers har även ett ansvar att 
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balansera innovation, som drivs av passion och vision, och igenkänning, för att tidigare spelare 
ska vilja spela vidare (Bélanger, Veilleux & Tremblay, 2016). 

Vissa dagar kan vi uppleva att det kreativa skapandet faller sig naturligt, andra kan vi som 
Rose (1984) beskriver vara helt inkapabla till att utföra vårt arbete, utan att det är relaterat till 
vårt egna engagemang. Det Rose hänvisar till är fenomenet Writer’s Block, även kallat Artist’s 
Block och Creative Block, och kan definieras som: 
 

“[…]an inability to begin or continue writing for reasons other than a lack of 
basic skill or commitment.” (1984, s. 18). 
 

Enligt Flaherty (2004) innebär en blockering inom denna benämning, att författaren försöker 
skriva men att det inte går, trots att de är intellektuellt kapabla till det, och att de lider på grund 
av det. Pressfield (2003) säger att Creative Block, som han har namngett  Motstånd 
(Resistance), har som mål att ständigt trycka bort oss, distrahera och förhindra oss från att 
göra vårt jobb. 

Krävande förhållanden inom speldesign definieras i denna studie som när den kreativa 
arbetsprocessen går tungt, när projektet blir lidande på grund av tidsbrist, låg motivation, 
rädsla, frustration eller när vi genomgår Creative Block och kreativiteten plötsligt inte finns 
när vi behöver den som mest. Den franske författaren Gustave Flaubert målar upp innebörden 
av detta: 
 

“You don’t know what it is to stay a whole day with your head in your hands 
trying to squeese your unfortunate brain so as to find a word.” (Sand & 
Flaubert, 1866/2009). 

 
Ord har försökt sättas på vad det är som orsakar att vi blockeras kreativt. En förklaring är hur 
vi människor naturligt undviker att utmana vårt tänkande och inte utsätter oss själva för den 
utmanande problemlösningen som kreativiteten innebär, att vi delar upp utmanande 
uppgifter i olika mer lättbesegrade steg eller undviker dem helt. Kahneman (2011) beskriver 
detta fenomen som “the law of least effort” vilket anspelar på det omtalade uttrycket “minsta 
motståndets lag”. Denna lag innebär att ifall det finns flera vägar att nå samma mål, väljer vi 
den metod som går snabbast och enklast. 

Han tar även upp fenomenet att vi alltför säkert litar på de antaganden vi mer än nödvändigt 
snabbt utvecklar, utan att ifrågasätta om det finns ytterligare information eller någon annan 
vinkel att se situationen från. Kahneman kallar detta för What We See Is All There Is 
(WYSIATI): 
 

“Overconfidence is another manifestation of WYSIATI: when we estimate a 
quantity, we rely on information that comes to mind and construct a coherent 
story in which the estimate makes sense. Allowing for the information that does 
not come to mind—perhaps because one never knew it—is impossible.“ (2011, s. 
254) 
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En annan förklaring till varför det kan vara utmanande att vara kreativ på beställning, är vår 
sinnesstämning. De vanliga råden vi får när vi ska lösa ett kreativt problem är att koncentrera 
oss, tänka och att inte distraheras. Carey (2014) förklarar hur detta inte alltid är tillräckligt. 
För att utföra kreativ problemlösning krävs det att vi har en sinnesstämning där vi släpper 
taget om våra första idéer, omprövar den information vi tilldelats och tänker bredare. 

Carey (2014) beskriver hur de som tar sig an ett svårt problem ofta inte kommer på en bra 
lösning i början. De kan sitta tills deras idéer tar slut och tills problemet känns omöjligt att 
lösa, men att den slutliga och avgörande insikten inte uppenbarar sig förrän vi överger 
problemet och avsiktligt inte längre tänker på det.  

År 1926 presenterade Wallas, i sin bok The Art of Thought, ett ramverk med fyra steg för 
kreativ problemlösning; Preparation, Incubation, Illumination och Verification (Wallas 
refererad i Carey, 2014). Carey (2014) sammanfattar dessa och trycker på vad som är viktigt 
för varje steg. Preparation till att börja med, innebär inte bara att vi känner till problemet utan 
att vi även aktivt har försökt komma på alla tänkbara lösningar: 

 
“Preparation includes not only understanding the specific problem that needs 
solving and the clues or instructions at hand; it means working to a point where 
you’ve exhausted all your ideas. You’re not stalled, in other words. You’re stuck—
ending preparation” (2014, s. 273-274) 
 

Incubation, börjar när vi lägger problemet åt sidan, tar en paus och aktivt lägger vår mentala 
energi på någonting annat. När vi sedan återkommer till problemet inleds det tredje steget 
Illumination. Det är nu vi har lyckats öppna vårt sinne till att se nya perspektiv och plötsligt 
kommit till insikt hur vi ska lösa problemet. Slutligen inleds Verification som är det sista 
steget, där vi provar om vår lösning faktiskt fungerar (Carey, 2014). 

Amabile (2012) har tagit fram The componential theory of creativity, som är en modell av 
de sociala och psykologiska komponenter som är nödvändiga för kreativt skapande. Dessa 
komponenter är 1. Relevant kunskap inom området, som innefattar all expertis, teknisk 
kunskap, intelligens och talang som individen besitter sedan innan. 2. Kognitiva processer som 
främjar kreativitet, detta innefattar att ha en personlighet och ett tankesätt som medför 
självständighet, risktagande och att ta sig an nya perspektiv på problem. 3. Det krävs även 
motivation till att utföra uppgiften. Personer är som mest kreativa när de känner nöje, en 
utmaning och ett intresse för den uppgiften som ska utföras. Den sociala omgivningen tas upp 
som en faktor till kreativ blockering. Exempel på detta är hård kritik till nya idéer, konservativ 
och negativ inställning till att ta risker och att utsättas för svår tidspress. 

3. Metod  
Studien genomfördes utifrån ett kvalitativt metodval för att kunna fånga empirisk data för 
analys på en djup och individuell nivå. För att kunna förstå den situation som individer 
befinner sig i och för att kunna se situationen ur deras individuella perpspektiv behöver vi 
komma nära studieobjektet (Lofland, 1971 citerad i Holme & Solvang, 1997). En kvalitativ 
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metod lämpar sig särskilt bra, eftersom kreativitet och de metoder som används för att 
underlätta skapandet av nya och lockande spel är väldigt individuella. 

Den kvalitativa metoden kan ibland mötas med misstro i jämförelse med den kvantitativa 
metoden, då kvalitativa studier sällan resulterar i kvantifierbara resultat (Holme & Solvang, 
1997). Mätbara resultat är emellertid inte den kvalitativa metodens syfte, som beskrivits ovan. 
Som Lofland (1971, citerad i Holme & Solvang, 1997) kan fysisk och social närhet till 
intervjupersonerna underlätta för insamling av hållbar och riktig data. Att mötas ansikte mot 
ansikte, men att också känna personen tillräckligt för att förstå deras motiv och vilka signaler 
som de uttrycker. Även objektiva åsikter, deskriptiva beskrivningar och direkta citat ska och 
bör användas. De anställda på det företag som denna studie utförs på, är personer som jag 
personligen lärt känna sedan fyra månader tillbaka i och med min deltagande praktik. Att vid 
intervjuerna mötas ansikte mot ansikte, men också att känna intervjupersonerna tillräckligt 
för att förstå deras motiv med direkta citat, är därför en möjlighet. 

I studien ingick även en litteraturgranskning som syftade till att presentera den tidigare 
samlade kunskapen inom området samt att visa på betydelsen av problemet som lyfts fram i 
studien. Denna litteraturgranskning bör vara så neutral som möjligt för att forskaren inte ska 
befästa fördomar och förutfattade meningar utifrån vad andra forskare tidigare sagt och gjort 
inom samma område (Backman, 2008). Granskningen genomfördes genom att leta reda på 
vilken litteratur som i dag används för att förklara kreativitet och olika studier angående vad 
en kreativ blockering innebär och beror på.   
 

3.1 Fallstudie 
Med avsikt på att studien fördjupar sig i kreativitet, individuella uppfattningar och dess 
komplexitet har den kvalitativa metoden Fallstudie valts till detta arbete. Denna metod anses 
extra lämplig när frågor är formulerade för att ta reda på “varför?” och “hur?”, och är en metod 
som undersöker fenomen i sin verkliga kontext, utan att gränserna för kontext och fenomenet 
är tydligt angivna. (Yin, 2013) 

Fallstudien utförs på företag Y1 som utvecklar spel utifrån agil projektledning enligt den 
beskrivning som finns i avsnitt 2.1. Med möjlighet att undersöka det specifika fallet på plats, 
med min deltagande praktik och tidigare kunskaper inom området och att spelföretagets 
anställda besitter kunskap även från tidigare arbetsplatser för spelutveckling och frilansande, 
sågs företag Y som en nyanserad plats att utföra en fallstudie på. Företaget beskrivs mer 
ingående i avsnitt 4 i denna uppsats. 

3.2 Intervjuer och urval 

Kvalitativa intervjuer har genomförts utifrån en semistrukturerad metod, som är en öppen 
metod för att låta nya idéer och frågor att tas upp under intervjun som ett resultat av vad 
intervupersonen säger (Kvale & Brinkmann, 1997). Detta för att intervjupersonerna själva ska 
kunna bidra till att styra hur intervjun utvecklas, vilket är önskvärt då den kvalitativa metoden 

                                                   
1 Företagets namn och ort har anonymiserats. 
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bygger på att komma fram till ett resultat utifrån personernas egna uppfattningar och 
erfarenheter (Holme & Solvang, 1997). 

En intervjuguide skapades för att forma intervjuerna utifrån de faktorer som är viktiga för 
studien (Holme & Solvang, 1997) samt för att underlätta senare tematisering och analys. 
Intervjuguiden innehöll öppna frågor gällande kreativa blockeringar, den agila metoden, 
kreativitet allmänt och de metoder de använder sig av för att underlätta arbetet. Dessa 
områden användes sedan som ett stöd för att kategorisera resultatet och analysen.  

Fem intervjuer genomfördes på plats och som respondenter valdes personer som hade en 
mycket god kunskap och erfarenhet kring speldesign, spelindustrin och kreativt arbete. Dessa 
personer består av två män och tre kvinnor som jobbar på samma företag, arbetar dagligen 
med kreativt arbete, ibland tillsammans inom samma projekt, och följer den agila 
projektmetoden så som den beskrivits i asvnitt 2.1. 

Av hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) hålls respondenterna helt 
anonyma bortsett från deras respektive ansvarsområden på företaget, som innehar en relevans 
för studien. 
 

Intervjupersoner Ansvarsområden 
Respondent A Game Designer & Product Owner 
Respondent B Game Designer 
Respondent C User Experience & User Interface Designer 
Respondent D Artist, Graphic Artist 
Respondent E Senior Artist, Graphic Artist, Art Director 

Tabell 1: Överblick av intervjupersonerna 

3.3 Etiska överväganden 
De fyra etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet har ständigt följts under studien. Dessa består i att berörda intervjupersoner 
ska informeras om studiens syfte, att deltagandet ska vara helt frivilligt och deras medverkan 
ska gå att avbryta när de vill, samt att personuppgifter är helt konfidentiella och att den 
insamlade datan endast ska användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
Även en fråga om vilken dokumentationsmetod som föredrogs, som antecknande och 
ljudinspelning, ställdes i samband med informeringen. Hur dessa krav uppfylldes förklaras 
närmare i avsnitt 3.3 och 3.5. 

3.4 Transkribering och kodning 
Under varje intervju skrevs den insamlade datan ordagrant ned på dator, då ljudinspelning 
inte föredrogs av någon av respondenterna. Efter varje utförd intervju gicks materialet igenom 
med intervjun i färskt minne och intervjupersonen nära till hands på företaget, där jag också 
befinner mig, utifall osäkerheter eller fördjupande frågor kommits på i efterhand. 

Därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys, där det centrala temat är att koda det 
insamlade materialet. Genom att finna mönster i ett kodat material kan forskaren pröva olika 
redogörelser och dra potentiella slutsatser, där kodningen gör materialet hanterbart för 
analys. (David & Sutton, 2016). 
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De kodningsmetoder som följts är induktiv kodning och mönsterkodning. Den induktiva 
metoden innebär att kodningen skett efter insamlingen av data, med avsikt att se vilken data 
som arbetet skulle kunna baseras på utan att i ett alltför tidigt skede råka forma intervjuerna 
utifrån min analys. Sedan kodades den induktiva kodningen utifrån bakomliggande mönster 
som framkom i materialet, genom mönsterkodning som är en djupare sorts kodning (David & 
Sutton, 2016). 

All data i relevans till studien kategoriserades i områden som täckte hur kreativitet och agil 
projektledning samspelar, vilka kreativa blockeringar som igenkänns bland de personer som 
arbetar med kreativt krävande uppgifter, deras egna metoder för att ta sig förbi dessa 
blockeringar och andra relaterade synpunkter om kreativitet i stort. Dessa kategorier delades 
sedan upp i ytterligare mer specifika teman ur mönster som framkom ur intervjuerna, denna 
data sammanfattades i form av skriven text och citat. 

3.5 Metodkritik 
Kritik kan riktas mot valet av en kvalitativ metod, då kvantitativ datainsamling ger ett material 
som baseras på statistik och inte enskilda personers kanske helt avvikande syn på området. 
Istället utnyttjas vissa kvantitativa studier som bakgrund till studien, samt att den empiriska 
datan resulterade i relativt liknande åsikter om området. Motivet till valet av kvalitativ metod 
har redogjorts för i avsnitt 3:s inledande stycken. 

Som tidigare nämnts kan valet av litteratur leda till en subjektiv tolkning av studien om 
forskaren möts av andra forskares förutfattade meningar. Därav kan vissa resultat förbises 
eller leda till feltolkning av materialet (Backman, 2008). Den litteratur som använts i denna 
studie har dock lästs utifrån ett neutralt perspektiv, med undantag för då respektiva författares 
individuella syn avses att lyftas fram. Ett exempel på detta är Kahnemans (2011) teorier om 
just fördomar och hur vi undviker att utmana vårt tänkande. Ytterligare kritik mot den 
litteratur som valts är att jag vid ett tillfälle använder en andrahandskälla, detta på grund av 
att originaltexten av Wallas (1926) inte gick att få tag på. Detta var ett medvetet val och ett 
undantag.  

Kritik kan riktas mot att datainsamlingen från dessa intervjuer skedde i skrift på dator, utan 
ljudinspelning. Intervjupersonerna ansåg dock att inspelning var en stor faktor till nervositet 
och en press på att ständigt säga genomtänkta svar, och samtliga intervjupersoner föredrog 
om intervjun kunde antecknas istället. Då datorn går snabbt att anteckna på, och att jag har 
intervjupersonerna nära till hands även efter intervjuerna och kan ställa ytterligare frågor eller 
önskningar om förtydliganden, blev detta substitut ett fungerande alternativ. Långa pauser, 
gestikuleringar och känslor relevanta till studien och frågorna antecknades även de noggrant. 
Berörda personer informerades även om studiens syfte och att deltagandet är helt frivilligt. 

Ytterligare kritik kan riktas mot min roll och mina tidigare erfarenheter inom området. Det 
finns ingen strävan att nyfiket lära mig allt vad spelutveckling och kreativitet innebär, då det 
mesta inte är nytt för mig och studien utförs under en viss “hemmablindhet”. Detta kan dock 
vändas till något positivt, då min motivation ligger i att göra ett direkt nedslag i den del inom 
området som jag hört, läst och själv erfarit vara en utmaning inom industrin; att målinriktat 
kunna jobba utifrån denna information för att hitta nya perspektiv och ytterligare kunskap. 
När vi inte har tidigare erfarenheter så kommer troligast den person vi intervjuar som talar 
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starkast och mest influerat om området, ha den åsikt du sedan anammar. Min roll under 
intervjuer och resultatsammanställning har varit att inte blanda in mina egna åsikter mer än 
min förståelse för vad intervjupersonerna försöker beskriva. 

4. Fall 
Fallstudien utförs på spelföretaget Y. Företaget är en studio för ett större internationellt 
företag, som arbetar med många välkända distributörer världen runt sedan slutet av 1900-
talet. Studion som fallstudien baseras på startades för ungefär tre år sedan, har i dag över tjugo 
anställda och utvecklar spel utifrån agile software development. I och med att studion, 
spelföretaget Y, inte har funnits så länge är många av de anställda relativt nya men har många 
års erfarenhet på andra liknande företag. Vissa av de anställda har även arbetat som frilansare 
och besitter även erfarenhet där. 

Min roll på spelföretaget är praktikant sedan fyra månader tillbaka, jag deltar som grafiker, 
arbetar tillsammans med ett projektteam, har även sedan tidigare flera års erfarenhet av 
frilansande och har väl bekantat mig med kreativitet under krävande förhållanden. Denna 
studie har inte till syfte att använda mina egna erfarenheter i den empiriska datan och därmed 
har ingen fältdagbok skrivits. Däremot, med tanke på att jag lärt känna intervjupersonerna, 
vet vilken miljö och under vilka omständigheter de utför kreativt arbete, samt känner till den 
kreativa arbetsprocessen, så används mina tidigare kunskaper och min roll för att lättare förstå 
det material som intervjuerna resulterar i. Därav används ofta pronomenet vi, i denna studie. 

5. Resultat 
I det här kapitlet återfinns en sammanställning av insamlad data i  från intervjuerna i olika 
kategorier i relation till syftet och forskningsfrågorna. Inom dessa kategorier presenteras 
identifierade mönster. Kategorierna är förhållandet mellan kreativitet och den agila 
projektledningen, kreativa blockeringar och workarounds, och av utrymmesskäl och på grund 
av att många av kommentarerna överlappar varandra presenteras inte alla svar som citat. 

5.1 Kreativitet och agil projektledning 
Här återfinns resultatet i anknytning till vilken inverkan den agila projektledningen har på de 
kreativa arbetsprocesserna på spelföretaget Y. Återkommande teman hos intervjuerna som 
identifierats utifrån denna kategori är erfarenhet, effektivisering och anpassning samt 
deadlines. 

5.1.1 Erfarenhet 
Erfarenhet är ett tema som på olika sätt dykt upp i förhållande till den agila projektledningen. 
Samtliga respondenter tar upp hur både den agila metoden kräver att vi tidigare har en 
erfarenhet om våra kunskaper och vår kapacitet, men även att arbetsområdet speldesign i sig 
kräver ett utvecklande av nya kunskaper: 
 

“Man tvingas göras saker man aldrig tänkt göra tidigare.” (Respondent E) 
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Med detta menat att områden vi personligen aldrig tidigare känt intresse för eller lämnat 
outforskat av andra anledningar, måste beträdas inom agil projektledning dels för att alla ska 
kunna hjälpa och samarbeta med varandra oavsett vilka områden de specialiserar sig själva 
inom, men även inom speldesign i stort. Alla spelteman och karaktärer utgår inte ifrån den du 
är eller vilka värderingar och intressen just du har: 
 

“När man skriver så är det viktigt att allt inte blir samma sak. Speciellt karaktärer, 
vissa karaktärer är inte lik dig alls. Då måste du gå ut till folk som har åsikter som 
inte tycker som du gör, alla tycker inte samma sak som du gör.” (Respondent B) 

 
När speldesign innebär att vi tvingas studera områden vi aldrig tidigare arbetat med, säger 
respondent D att det kan bli ett problem vid uppskattningen av hur lång tid uppgiften kommer 
att ta. Tidsuppskattning utgår ifrån att vi har gjort liknande uppgifter tidigare, då det behövs 
en kunskap om hur lång tid de tar att utföra dem. 

Respondent B beskriver att efter ett tag vet vi ungefär hur lång tid det tar för oss att utföra 
en viss typ av uppgift, och trycker också på att tidsuppskattningen handlar mycket om tidigare 
erfarenhet. Finns inte erfarenheten sedan tidigare säger respondent E att vi ska utnyttja 
iterationerna och den feedback vi får, och att försöka definiera uppgifterna väl så att vi vet vad 
som förväntas av en. Samt att, som Respondent B säger, inte glömma bort marginal: 
 

“En Project Manager vill ju att allt ska gå enligt planerna och att varje uppgift ska få 
en specifik tidsram, men även om du inte jobbar med kreativa saker kan det helt 
plötsligt hända något som går fel.” (Respondent B) 

5.1.2 Effektivisering och anpassning 
Tidsuppskattningen på företag Y omvandlas, enligt scrum, till story points utifrån den 
beräknade tiden uppgiften kommer ta. Denna tidsuppskattning innefattar både positiva och 
negativa aspekter enligt samtliga respondenter. Respondent E beskriver ett exempel på hur 
denna tidsfaktor alltid finns där och att den kan vara utmanande att förhålla sig till.  
 

 “Om den här uppgiften ska max ta åtta story points att utföra men att när sex poäng 
har gått och jag fortfarande inte har gjort någonting, eller att jag knappt ens har 
börjat, då ligger projektledningarna definitivt där och pressar.” (Respondent E) 

 
Respodent E fortsätter dock att förklara hur tidsuppskattningen i sig egentligen är ett bra 
verktyg för att se till så att vi inte fastnar i en uppgift för länge. 
 

“Befinner jag mig i en pressande situation inser jag snabbt att något är fel, än att 
annars bara rulla på och inte märka att tiden rinner ifrån en.” (Respondent E) 
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Respondent C säger att den agila projektledningen hjälper för att inte slösa tid och arbete på 
saker som inte kommer användas, att vi behöver jobba nära varandra och samarbeta för vi ska 
veta om våra lösningar fungerar eller om de behöver itereras på. 
 

“Det ska aldrig va så att man sitter i sin lilla vrå och skissar idéer, och att när man 
är klar kastar över papperet till andra sidan staketet och sen återgår till att sitta i sin 
vrå och skissa. Jobbar man inte agilt blir arbetet väldigt lätt bortkastad tid.” 
(Respondent C) 
 

Kräver uppgifterna en viss tidsram, men att den tiden inte finns, får uppgifterna anpassas 
utifrån de resurser som erbjuds. Respondent A beskriver, gällande ritade bilder i spel, att 
exempelvis ett omslag förväntas ta mycket tid för att den är viktig och ska se lockande ut. 
Däremot om vi istället säger att det är 1000 bilder som ska göras, då ska vi istället tänka “hur 
lång tid får bilderna ta?”. 
 

“Har vi totalt tio väldigt väldigt snygga bilder i ett bildbaserat spel, för att det var 
det enda vi hann, så ja, bilderna är ju väldigt snygga, men vi kanske hade tjänat på 
att sänka kvaliteten på bilderna för att ha fler.” (Respondent A) 
 

5.1.3 Deadlines 
Deadlines, demos och milstolpar uppskattas dels för att de ger en tydlig översikt om hur långt 
projektet har kommit, och ett sätt att kontrollera så att alla följer samma riktning, men även, 
som respondent B beskriver, en motivation till att få saker gjort eller att projektet äntligen 
kommer ta slut. Samtliga respondenter delar samma positiva inställning, och respondent C 
beskriver det som positivt sporrande: 

 
“Jag tror att om jag inte hade varit tvungen att dema mitt arbete så hade det dels 
varit svårt för mig att visa mitt arbete för andra, men också svårt för att faktiskt bli 
klar med saker. På det sättet kan projektledningen det vara sporrande, men på ett 
bra sätt.“ (Respondent C) 
 

5.2 Kreativa blockeringar 
Som tidigare beskrivits är kreativa blockeringar då arbetsprocessen går tungt eller när vi 
genomgår Creative Block och kreativiteten plötsligt inte finns. Med syfte att försöka ta reda på 
vad de kreativa blockeringarna beror på, och med tanke på att dessa utmaningar varierar 
beroende på person och ansvarsområde, försöker denna kategori sätta ord på vad kreativa 
blockeringar innebär för respondenterna. Återkommande teman hos intervjuerna som 
identifierats är arbete utanför vår “comfort zone”, stress samt ångestdrivet arbete och 
självförtroendet. 
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5.2.1 Arbete utanför vår expertis 
En tydlig utmanande faktor med att finna kreativitet och motivation är, enligt samtliga 
respondenter, när vi behöver röra vid områden vi aldrig jobbat med förut. Respondent E 
beskriver hur processen inte faller sig naturligt när vi jobbar utanför vår tidigare kunskap och 
expertis och att om området inte faller inom vårt tidigare intresse även kan vara svårt att finna 
roligt. Otryggheten som denna situation kan även, som respondent C förklarar, leda till rädsla 
och stress: 
 

“Är man utanför sin comfort zone är det dock väldigt svårt att vara kreativ, det blir 
som en press på att lyckas istället för att vara kreativ. Man är inte bekväm inom 
området, och lite rädd för att misslyckas och det blir lite av en stressfaktor.” 
(Respondent C) 

 
Respondent D menar dock att det är väldigt viktigt att vi utmanar oss själva, och ändå tar de 
steg vi i vanliga fall inte vågar ta, men att vi gör det på rätt villkor: 
 

“Jag känner att man alltid måste utvecklas, annars blir det sådär att man sitter och 
hamnar i rutiner där man gör samma sak hela tiden och då blir man inte alls kreativ.” 
(Respondent D) 

5.2.2 Stress 
Alla respondenterna fann även att stress är en utmanande faktor vid kreativt arbete. 
Respondent A förklarar att vi behöver kunna avgränsa tid och fokus åt den mentala 
designprocessen, att det inte går att vara kreativ i ett utrymme som inte erbjuder kreativa 
förutsättningar: 
 

“Sitter du till exempel i telefonsupport och jobbar, så kan du ta en paus på en kvart 
och sen fortsätta jobba på som vanligt efteråt. Men ska du designa, och hitta känslan, 
och blir avbryten eller oroad av någon yttre faktor som stress. Du haft ett gräl på 
Facebook, det är dåligt hemma. Då glider tankarna över på det.“ (Respondent A) 

 
Respondent C beskriver hur stress kan påverka det färdiga resultatet och hur svårt det är att 
finna tid för att tänka kreativt, när vi inte har någon tid alls: 
 

“Det har ju hänt att man suttit alldeles alldeles för länge på jobbet bara för att man 
lovat att det ska vara klart imorgon. Man liksom går in i sin bubbla och fokuserar 
bara på att få det gjort, och det blir ju färdigt men inte så bra som när man har mer 
tid på sig. Det är omöjligt att bli kreativ i en sådan situation, man har inte tid.” 
(Respondent C) 

5.2.3 Ångestdrivet arbete och självförtroendet 
När vi hamnar i situationer där arbetet inte blir som förväntat eller att vi inte hinner i tid, 
framhåller några respondenterna att drivkraften kan bli ångestmotiverad. Respondent D 
förklarar att när detta inträffar är arbetet inte längre kreativt: 
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“Pushar jag mig inte att få saker gjort så får jag ångest och känner att ‘jag 
borde’, och då utför jag istället uppgiften per automatik och skapar en 
standardprodukt. Då utför jag effektivt arbete snarare än kreativt arbete.” 
(Respondent D) 

 
Respondent B säger att vi inte får tillåta oss själva att hamna i den här situationen, då vi oftast 
bara förlorar på det och att det inte är hälsosamt. Att i en kreativ industri, måste vi ge tid till 
oss själva och att inte göra arbetet ångestdrivet. 
 

“I en så pass kompetent kreativ industri, där alla jobbar hela tiden, måste man 
ge tid för sig själv och att vila och inte hamna i ett ‘duktig flicka/pojke-
syndrom”. Man ser alla andra och man ser hur alla jobbar, men man ser inte 
när de sitter instängda på toa och mår skitdåligt. Det är svårt att vara ‘out of 
the box-creative at all times’.” (Respondent B) 

 
Respondent C förklarar hur svårt det är att vända tillbaka och vara kreativ igen när vi börjar 
tvivla på vår egen förmåga och hur viktigt det är att hålla vårt självförtroende uppe. 
 

“Det är lätt hänt att man får dåligt självförtroende när man utsätts för kreativa 
blockeringar. Man känner att man inte kan göra nånting. Jag är sämst, vad 
håller jag på med, varför gör jag det här?” (Respondent C) 

5.3 Workarounds 
Kreativa blockeringar uppstår på arbetsplatser, men vare sig kreativiteten infinner sig eller 
inte måste arbetsuppgifterna utföras. Här presenteras hur de antällda, genom egna teorier och 
knep, främjar sin kreativitet under krävande förhållanden. Återkommande teman hos 
intervjuerna som identifierats är begränsningar och att utmana sig själv, bryta sig ur 
“snöraset” och att lura sin hjärna. 

5.3.1 Begränsningar och att utmana sig själv 
Samtliga respondenter uttryckte en vikt i att begränsa sina arbetsuppgifter. Med detta menat 
att vi behöver rama in våra uppgifter utifrån saker att förhålla oss till, annars blir de för breda 
och svåra att konkretisera. Respondent E beskriver hur svårt det är att utföra något som saknar 
ett tydligt mål:   
 

“Det är en stor hjälp att ha begränsade arbetsuppgiter. Annars får man det här 
vita papper-syndromet där vi säger ’Nu ska jag rita en bild. Den ska vara 
jättecool.’ [klappljud med händerna mot benen och en följande tystnad].” 
(Respondent E) 

 
Även att regelbundet utmana sig själv sågs gemensamt som något viktigt för att ta sig igenom 
kreativa blockeringar. Dock inte utmaning i benämningen att att göra något svårt, utan att 
utmana oss själva till att istället gå en annan väg: 
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“Det enda sättet att utvecklas kreativt är att pusha sig själv lite och att göra lite 
saker som är annorlunda kan vara roligare än vad man tror. Att våga gå en 
annan riktning än tidigare och inte gå i samma gamla spår.” (Respondent A) 

5.3.2 Bryta sig ur “snöraset” 
Att fastna i samma tankesätt och försöka finna en lösning på ett problem som verkar omöjligt, 
liknar ett flertal av respondenterna med att köra fast i djup snö. När detta händer beskriver 
samtliga respondenter att vi måste byta angreppspunkt, för då har vi slutat tänka kreativt, och 
istället fastnat i samma tankar. Respondent A förklarar hur vi måste skapa förutsättningar för 
att tänka kreativt: 
 

“Kör man fast, så funkar det inte att fortsätta sitta och stirra. Byt miljö, gör processen 
på ett annat sätt, se processen från ett annat håll. Skapa förutsättningar för att tänka 
kreativt. Samma gamla grej sett från samma perspektiv under samma förhållanden 
som alla andra gånger tidigare, är inte kreativt.” (Respondent A) 

 
Respondent B visar på hur denna situation kan göra att vi ur ren frustration lätt kan skylla på 
att problemet inte går att lösa, när vi bara efter en paus och en insikt om ett nytt perspektiv, 
kunnat lösa problemet utan problem: 
 

“Det gäller att ta en paus och bryta sig ur snöraset. Då händer att jag klagar att det 
är ett så himla stort problem, men så sen har jag kommit på en lösning mitt i allt det.” 
(Respondent B) 

 
Respondent C förklarar hur någon annans feedback och färska synsätt på din uppgift kan vara 
nyckeln till att vi inser att vi fastnat i samma tankesätt, och plötsligt kommer på det vi inte 
tänkt på tidigare: 
 

 “När man har snöat in sig på en viss grej, så kan någon annan komma förbi och säga 
‘varför gör du inte bara såhär?’ Och helt plöstligt bara [visar sig mind blown med 
händera] faller allt på plats. ” (Respondent C) 

5.3.3 Lura sin hjärna 
En återkommande blockering hos respondenterna är när det saknas motivation att starta med 
arbetet, exempelvis när vi gjort samma sak väldigt många gånger eller är osäkra om vi kommer 
klara av uppgiften. Ett knep för att trots detta finna en drivskraft till att ta första steget är att 
lura sig själv. Respondent A ger exemplet om att jobba femton minuter i taget: 
 

“När man dock är igång så brukar det lösa sig. Då handlar det om att lura sig 
själv. Säg att ‘jag gör det här bara i en kvart’, sen femton minuter senare har vi 
svårt att slita oss ifrån det istället.” (Respondent A) 
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Är vi medvetna om var problemet ligger, som exempelvis att arbetet känns för svårt och att vi 
inte tror på oss själva, kan vi underlätta designprocessen genom att bygga upp vårt 
självförtroende innan vi börjar, tipsar respondent E: 
 

“Är något svårt eller tungt, så kan man göra något annat som är lättare så att 
man får ett bättre självförtroende. Det kan göra skillnad, annars sitter man 
bara och trycker ner sig själv.” (Respondent E) 

 
Att övertala oss själva att arbetet vi utför inte är så utmanande som vi tror, är ännu en metod 
som fungerar för att finna motivation. Respondent E förklarar, genom att färdigställa den 
kreativa problemlösningen innan vi börjar med själva uppgiften behöver vi inte känna någon 
utmaning med att sedan utföra den: 
 

“Innan jag börjar med arbetet har jag gjort mina skisser på hur jag vill att 
bilden ska se ut, så det kreativa hårdarbetet görs innan jag börjar med bilden. 
Thumbnails är ett bra exempel. Då är det bara hantverk kvar, att replikera vad 
jag redan tänkt ut, och det är inte så svårt att hitta motivation där.” 
(Respondent E) 

6. Analys 
Här presenteras en induktiv analys av de mönster och teman som framkommit i resultatet, i 
relation till de relaterade teorierna och min egen tidigare förståelse av området kreativitet. 
Kategoriseringen i det här avsnittet utgår ifrån frågeställningarna som ämnar att svara på  
vilken inverkan agil projektledning har på de kreativa arbetsprocesserna inom speldesign och 
hur vi kan främja de kreativa designprocesserna under krävande förhållanden. 

6.1 Kreativ projektledning 
Den agila projektledningen, vilken redogjorts för i avsnitt 2.1. ramar in spelprojekten, tvingar 
de anställda att jobba iterativt, kräver produktivt arbete, och uppskattas i hög grad av de 
anställda. För att eliminera bortkastat arbete måste projekten delas upp i korta iterationer där 
alla jobbar nära varandra, där jobbtitlar och ansvarsområden suddas ut (Björkholm & 
Brattberg, 2010). Ett komplett speldesignsdokument skrivs inte första dagen som en direkt 
guide för alla andra att strikt följa (Keith, 2010), och en anställd som saknar erfarenhet inom 
ett område behöver inte sitta och gissa sig fram. Istället jobbar exempelvis speldesigners 
tillsammans med programmerare och presenterar sina koncept och idéer. Utifrån detta ger 
programmerarna feedback på vad som är möjligt, eller andra perspektiv på liknande 
designidéer, och tvärtom, gällande allas ansvarsområden inom spelprojekten. 

Resultatet av denna studie visar hur projektens inramning, i form av backloggens 
uppgiftsbeskrivningar och deadlines, ger en kreativ spänning mellan vad de anställda kan 
skapa och vad de vill. Effektiviseringen av projekten, iterationer och tidsuppskattning, ger 
konstant feedback, en överblick om att alla fortfarande går i samma riktning och en möjlighet 
att snabbt inse om de har fastnat med en uppgift. De anställda uppskattar att få göra vad som 
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faktiskt behövs och på grund av iterationerna känner de inte att deras idéer blir nedskjutna, 
som sägs orsaka kreativ blockering (Amabile, 2012), utan istället utvecklade till någonting 
mycket bättre. Spelindustrin befinner sig i en marknad där alla val inte är riskfria och jobbar 
mot att minska den kostnad i form av tid som projekten tar, vilket är ytterligare två faktorer 
för att förebygga kreativa blockeringar (Amabile, 2012). 

Utifrån detta kan vi säga, att ett påstående om att kreativt arbete inte är iterativt är som att 
säga att det första konceptet är det slutliga. Utan iterationer och utforskande i konceptfasen 
tvingas speldesigners att tidigt göra val de inte är redo att göra än. Den feedback som 
iterationerna erbjuder är många gånger precis vad vi behöver höra, speciellt när vi har kört 
fast. Detta är dock något vi många gånger hellre borstar bort på grund av frustration eller 
felaktig inställning. 

6.2 Attityd och undvikande 

Studien visar att ofta när vi jobbar med kreativt arbete förväntar vi oss att designprocessen ska 
falla sig naturligt, även när vi jobbar utanför vår egen expertis. Att utmana sig själv och sitt 
eget tänkande ses, enligt Kahneman (2011), som något jobbigt och förväntningarna sätter en 
press på att lyckas när vi bestämt förlitar oss på vår begränsade tidigare kunskap och våra 
första antaganden. 

Designprocessen går i sin tur tungt då vi saknar relevant kunskap eller förmågan att anta 
nya perspektiv (Amabile, 2012), det blir svårt att komma igång eller svårt att fortsätta och 
antingen beskyller vi yttre faktorer som tidsbrist eller vår egen förmåga. Som Amabile (2012) 
förklarar att det kreativa skapandet definieras som en helt ny lösning på ett problem och inte 
bara någonting annorlunda. Som tidigare omtalat, har vi en tendens att stanna kvar i samma 
tankesätt utifrån våra första idéer och antaganden (Kahneman, 2011), och många gånger 
fastnar vi helt (Carey, 2014). Att inte redan innan, med säkerhet, veta om eller hur vi ska klara 
av en kreativ uppgift medför att vi tappar motivation och den hellre undviker den, enligt 
minsta motståndets lag, och gör någonting annat (Kahneman, 2011). I slutändan ger tidsbrist 
och stress en skjuts framåt för att bara få något gjort, men arbetet är inte längre kreativt 
(Amabile, 2012). 

Detta går att tolka som en fråga om attityd, där en dålig inställning till den kreativa 
problemlösningen redan innan, utan att aktivt försöka främja det kreativa tänkandet, skapar 
dåliga förutsättningar för att arbetet ska bli bra och ens vara behagligt. Att när vi utan 
motivation, på grund av det missnöje vi utsatt oss för, väljer att på något sätt undvika det 
kreativa arbetet måste vi sedan ångestdrivet lämna in något som är under våra förväntningar. 
Detta kan leda till att vi misstror vår egen förmåga, sänker vårat självförtroende, och hamnar 
i en ond spiral. Nästa gång vi tar oss an en kreativ uppgift har vi en ännu mer negativ 
inställning. 

6.3 Ett nytt perspektiv 

Denna studie har tagit fram tre olika metoder för att främja kreativitet under krävande 
förhållanden inom iterativ speldesign, både utifrån intervjupersonernas egna ord och de 
underliggande mönster som arbetet påvisat. Dessa tillvägagångssätt är anpassningsbara 
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utifrån den kontext där de används samt utifrån ens individuella preferenser, men i kort 
beskrivs de som kreativ spänning, att bryta sig ur snöraset och att snabbt ta ett första steg. 
Slutligen presenteras en punkt angående vår egna kapacitet och kreativitet i allmänhet. 

Den första metoden är kreativ spänning. Denna metod är tolkad utifrån temat 
begränsningar och inramning av uppgiften, enligt intervjupersonernas rekommendationer. En 
för fri eller en för ogripbar uppgift kan leda till att vi lämnas sittandes vid ett blankt papper, 
med höga förväntningar utan ett tydligt mål. En metod för att motverka denna blockering, är 
att rama in uppgiften, exempelvis utifrån spelägarens förväntningar och den kapacitet spelet 
besitter, men att på något sätt ge oss ett utmanande motstånd. Som tidigare nämnts gällande 
agil projektledning, behöver vi skapa en spänning mellan vad vi kan göra och vad vi vill. Där 
vi istället för att se svårigheterna med uppgiften, ser potential och nya möjligheter. Vi behöver 
sätta oss i en motiverande mentalitet som främjar kreativitet (Amabile, 2012), där vi föreställer 
oss den absolut häftigaste lösningen på uppgiften, och med en motsättning till vad vi får och 
kan, sträva mot den. 

Den andra metoden utgår ifrån att bryta sig ur snöraset. Både Kahneman (2011) och 
intervjupersonerna beskriver hur vi lätt snöar in oss på ett första antagande eller en första idé 
när vi utför en uppgift. Vad som behövs är att vi behöver bryta detta mönster, ta ett steg tillbaka 
från våra tidigare välföljda fotspår, och genom helt färska perspektiv istället se situationen på 
ett oförutsägbart sätt. Att självständigt våga ta risker och ta sig an nya perspektiv för att främja 
kreativitet (Amabile, 2012). Precis som Carey (2014) säger, krävs det ibland att vi sitter med 
problemet och testar alla tänkbara lösningar tills vi ger upp, för att göra det möjligt för oss att 
helt lägga problemet åt sidan och fokusera på något annat. Detta i sin tur är vad som gör att vi 
plötsligt tar ett steg helt utanför det tankesätt vi tidigare snöat in oss på, som öppnar vårt sinne 
till helt nya lösningar. 

Den tredje metoden går hand i hand med de förstnämnda två, att snabbt ta ett första steg. 
Detta innebär att inte undvika arbetet, utan att påbörja det så tidigt som möjligt för att ge oss 
själva utrymme att gå därifrån. Ju tidigare vi testar alla tänkbara lösningar, desto mer tid har 
vi på oss att lämna det och se problemet från ett annat håll. Går det tungt att börja, kan vi testa 
att göra som intervjupersonerna och lura oss själva att komma igång. Att påbörja uppgiften, 
och göra någonting överhuvudtaget, är att föredra över att inte göra någonting alls. Ibland kan 
det vara någon annans syn på samma problem, som får oss att inse vad vi tidigare inte tänkt. 
Det är bättre att alltid göra någonting, speciellt om det vi skapat inte lever upp till våra 
förväntningar, för det är svårt för någon annan att ge feedback på något som inte finns. 

En slutlig aspekt, som intervjupersonerna vill påminna om, är att vi behöver respektera vår 
egen kapacitet gällande kreativt tänkande. Ibland kan det krävas att vi tar itu med ett yttre 
problem som tynger oss, för att kunna ta oss an en kreativare sinnesstämning. Det är även 
svårt att ständigt se alla situationer ur nya spännande perspektiv, det går inte att vara kreativ 
hela tiden och det är inte alltid vi behöver vara det. Till sist, ska en kreativ blockering inte 
behöva sänka vårat självförtroende. Att ha en sinnestämning som inte är kreativ, innebär inte 
att vi tappat den förmåga vi tidigare haft. 
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7. Slutsats 
Det finns en utmaning med att vara kreativ på beställning när den kreativa arbetsprocessen 
går tungt, när projektet lider under tidsbrist, låg motivation, rädsla, frustration eller när vi 
genomgår kreativa blockeringar och kreativiteten plötsligt inte finns. Agil projektledning har 
för avsikt att underlätta för kreativt arbete, men bygger på tilliten att de anställda utför sitt 
kreativa jobb och gör det bra. Kreativa blockeringar har i vissa fall utvecklats ur negativ attityd 
till själva lösandet i sig, vare sig det handlar om att arbetet anses påfrestande att komma igång 
med eller, efter en fastkörning, att det känns omöjligt att fortsätta. En negativ inställning till 
problemlösningen av uppgiften, utan att aktivt främja det kreativa tänkandet, skapar dåliga 
förutsättningar för att arbetet ska resultera i något bra. 

Däremot kan krävande situationer och kreativa blockeringar förebyggas genom att försöka 
se potential istället för svårigheter, utnyttja den kreativa spänningen som inramning och 
begränsning av uppgiften ger, bryta vår egen uppfattning och se situationen ur en oförutsägbar 
vinkel eller att utnyttja andras redan klara perspektiv. 

Den nivå av kreativitet som vi kan använda vid problemlösning av våra uppgifter är ett 
resultat av vår sinnesstämning, där det inte en fråga om att vara kreativ eller inte, utan att 
skapa förutsättningar för att använda den kreativitet vi redan har.
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