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Sammanfattning
Datorspelsbranschen är en relativt ung bransch, både jämfört med andra delar
av  mjukvaruindustrin  och  nöjesbranschen.  En  av  de  stora  utmaningarna
spelutvecklare  står  inför  är  planeringen  av  den  långsiktiga  kompetens-
försörjningen.  Dock  saknas  sammanställda  historiska  data  och  applicerbara
resursestimeringsmetoder, vilket gör detta arbete näst intill omöjligt. Det första
delmålet med den här studien är att samla in historiska data angående strukturen
och  storleken  på  utvecklingsteam  som  utvecklat  AAA-spel  (professionellt
utvecklade  spel  med  en  hög  budget)  för  pc-datorer.  Datan  samlas  in  från
kreditlistor hämtade via webbsidan Mobygames.com. Det andra delmålet består
i  att  utreda  huruvida  den  insamlade  datan  kan  appliceras  på  modeller  för
estimering  av  framtida  personalbehov.  De  två  modellerna  som  används  är
trendanalys samt kvotanalys. Resultatet visar att det går att samla in och bygga
upp en historisk databas samt att båda modellerna kan appliceras på databasen
med gott resultat.Trendanalysen visar att storleken på projektteamen de senaste
20 åren i stort sett utvecklats linjärt och kvotanalysen att det finns klara och
tydliga  relationer  mellan  olika  yrkesgrupper  samt  relationer  mellan
projektteamet och en yrkesgrupp.

Nyckelord: Datorspel, Kompetensförsörjning, Personalbehov, Historiska data
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Abstract
The video-game business is  relatively young in  relation to  the software and
entertainment  industries.  One  of  the  major  challenges  for  video-game
developers  is  long-term human resource planning.  Due to missing historical
data  in  combination  with  applicable  estimations  methods,  it  is  close  to
impossible  to  perform such  planning.  The  first  sub-goal  of  this  study is  to
collect historical data about the structures and sizes of game development teams
involved in developing "Triple-A" games (professionally-developed games with
a  large  budget)  for  PC.  The collection  of  data is  done through the  website
mobygames.com. The second sub-goal is to examine whether the collected data
could  be  applied  to  an  existing  model  for  use  in  the  forecasting  of  future
staffing needs. The two models selected for this purpose are the trend analysis
model and the ratio analysis model. The result shows it is possible to build up a
database  with  historical  data.  Trend  analysis  shows  that  the  size  of  project
teams over  the past  20 years  has  evolved almost linearly and ratio  analysis
shows clear relationships between the sizes of different occupational groups.

Keywords: Video-games,  Human  resource  planning,  Workforce  planning,
Historical data
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Förord
Först och främst vill jag tacka min mor och far som båda tog sig tid att läsa
igenom och återkoppla på detta arbete.

Jag  vill  givetvis  även  tacka  min  handledare  vid  Mittuniversitetet,  Håkan
Sundberg, för stöd och återkoppling jag har fått under tiden som jag läst kurser i
affärsutveckling och under detta arbetes gång.

Sist men inte minst vill jag tacka alla mina kollegor från spelbranschen. De 15
åren jag varit i industrin har varit en fantastisk resa och detta arbete är mitt lilla
bidrag till den globala spelindustrin.

Lev väl och lycka till med nästa Crunch!
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1 Inledning
I kapitel 1 presenteras bakgrund, syfte, problemformulering, frågeställning och 
avgränsning.

1.1 Bakgrund
Vi  lever  i  en  tid  där  världen  är  under  ständig  förändring.  Den  tekniska
utvecklingen, Internet och globalisering skapar givetvis en rad nya möjligheter
för bolag, men ökar även konkurrensen från andra aktörer.  Det ställer enligt
Armstrong  [1] högre  krav  på  bolag  och  organisationer  som  vill  växa  och
utvecklas.  Ett  av  nyckelorden  är  kompetensförsörjning.  En  organisation  bör
alltid sträva efter att ha rätt mängd och rätt typ av personal, och att personalen
är tillgänglig vid rätt tidpunkt.

Datorspelsbranschen är en relativt ung bransch, både jämfört med andra delar
av mjukvaruindustrin och nöjesbranschen, till exempel filmindustrin. Vilket det
första riktiga datorspelet var är inte helt klart, men det första spelet som fick
någon form av spridning var Spacewar utvecklat av Steve Russel 1962  [2]. I
början av 70-talet blev datorspel en kommersiell produkt via arkadspel och den
första kommersiella spelkonsolen Magnavox Odyssey. 

Spelutvecklingen  har  gått  från  att  vara  en  hobbybransch  till  en  global
nöjesindustri. Globalt omsatte datorspelbranschen 67 miljarder dollar år 2012,
vilket är mer än dubbelt så mycket som musikbranschen. [3]

Från  att  varit  ett  enmansprojekt  har  spelprojekt  idag  gått  till  att  vara
mångmiljonprojekt  med  ibland  över  flera  100  projektmedlemmar  med
utvecklingstider  som  spänner  över  flera  år.  Detta  har  lett  till  att
spelutvecklingsprojekt har blivit något av högriskprojekt. Därför ställs det idag
betydligt högre krav både ur ett affärsperspektiv och ett utvecklingsperspektiv.
Det krävs idag att spelutvecklare och spelförläggare planerar långsiktigt, både
vad gäller till exempel budget och personalbehov, om det ska vara möjligt att
överleva och vara med och konkurrera på den globala marknaden. [4]

Det är ofta ett naturligt steg för bolag både i och utanför spelbranschen att vilja
växa  och  utöka  sin  verksamhet.  Spelutvecklare  är  ofta  organiserade  i
projektteam där varje projektteam utvecklar och ansvarar för en produkt. Det
gör att ett spelbolag som vill fördubbla sin verksamhet också måste fördubbla
antalet projektteam. [4]
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Utvecklingen  av  ett  AAA-spel  (professionellt  utvecklade  spel  med  en  hög
budget) görs nästan uteslutande i samarbete med en förläggare. Anledningen är
att förläggaren ställer upp med finansiering, och tillhandahåller ett varumärke
(IP).   Förläggaren  tillhandahåller  även  andra  tjänster,  såsom  distribution,
marknadsföring och nödvändig hårdvara om spelet skall utvecklas till konsoler,
såsom Xbox och Playstation. [4]

Om spelutvecklare vill  expandera med nya projektteam ställs denne inför ett
dilemma. Det är ytterst sällan en förläggare är beredd att skriva på ett kontrakt
med en spelutvecklare innan spelutvecklaren har anställt sitt nya projektteam.
[4] Det i sin tur gör det  till  en stor utmaning för spelutvecklaren vad gäller
rekryteringen av nya medarbetare.  Hur skall  spelutvecklaren veta hur många
och vilken kategori av nya medarbetare som bör anställas när spelutvecklare
inte har några som helst fakta om vilket spelprojekt som denne faktiskt kommer
att arbeta med i framtiden? 

Författarens fundering är om det är möjligt att ta fram användbara historiska
branschdata av projektteamstorlek och projektstrukturer som kan appliceras på
en   estimeringsmetod,  vars  resultat  kan  användas  som  stöd  vid  framtida
personalrekrytering när projektfakta saknas.

Under inledningsfasen av det här arbetet gjordes en litteraturstudie av skriftliga
källor i form av böcker och vetenskapliga artiklar, för att utröna om det gjorts
någon  forskning  inom  historiska  data  vad  gäller  projektteamstorlek  och
projektstrukturer.  De  vetenskapliga  artiklarna  hittades  via  databaserna
Academia  och  Sciencedirect.  Ingen  av  de  verk  som författaren  gått  igenom
kunde peka på eller bekräfta att någon forskning eller historisk branschdata för
framtida resursestimering gjorts.

Det finns en del forskning om både branschens historia och de anställda inom
spelbranschen. Den kanske mest framstående forskaren inom området är Ulf
Sandqvist [5] vid Umeå universitet. Han har i sin doktorsavhandling redogjort
för den svenska spelindustrin och de svenska spelutvecklarna, både vad gäller
ekonomi,  historisk  utveckling  och  antalet  anställda  inom  de  olika  bolagen.
Dock ligger hans forskning på organisationsnivå och inte på projektnivå, det
vill säga han redogör för hur många anställda ett bolag har, men inte hur många
utvecklingsteam bolagen har.

Andra som har skrivit vetenskapliga artiklar är Mary Flanagan  [6] och Alicia
Herrling  [7]. I sina artiklar har de redogjort för teamstrukturer, men då ur ett
könsperspektiv. Det samma gäller Industrisajten Gamasutra  [8] som sedan ett
antal år tillbaka i tiden redogjort för löneutveckling i datorspelbranschen, där
även könsfördelning per kategori av utvecklare har gjorts.
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Det  finns  även  exempel  på  andra  branscher  där  det  har  sammanställts  och
använts  historiska data som stöd för framtida rekryteringsbehov. Ett exempel är
LMI  i  Maryland  [9],  medan  ett  annat  är  Aldosarys  estimering  av  framtida
personalbehov med hjälp  av  regressionsanalys  vid  King Fahd-universitetet  i
Saudiarabien [10].

1.2 Problemformulering
Att  planera  framtida  personalbehov  är  i  allmänhet  svårt,  inte  bara  i
datorspelsbranschen. Bechet skriver: ”Defining staffing requirements is often
the most difficult and time consuming part of the strategic staffing/workforce
planning process.” [11]

Han skriver vidare: 

Finally, when it comes to estimating requirements, do the best job you
can with the data that are available. Don't try to find, or wait to get, full,
complete  data  on  staffing  requirements  -  they  probably  don't  exist.
Instead, make full use of the data you have, even if they address only
part  of  an  issue.  It's  far  better  to  address  only  part  on  an  issues
completely then to do nothing at all. [11]

Av egen erfarenhet är problematiken i datorspelsbranschen  att det inte finns
någon  officiell  eller  lättillgänglig  sammanställd  historisk/statistisk  data  eller
någon vedertagen modell att tillgå överhuvudtaget. 

1.3 Syfte
Arbetet syftar till att ta reda på om det går att ta bygga upp en databas med
historiska data som kan appliceras på  resursestimeringsmetoder som kan ligga
till  grund  för  framtida resursestimering när  en spelutvecklare  vill  expandera
med ett nytt projektteam.
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1.4 Frågeställningar
Målet med arbetet är att försöka svara på följande frågeställningar:

• Är det  möjligt  att  samla  in  historisk  data  från  utvecklingsprojekt  av
AAA-spel  från  de  sista  20  åren,  där  den  historiska  datan  håller
tillräckligt  hög  nivå  för  att  kunna  appliceras  på
resursestimeringsmodeller?

• Är  det  möjligt  att  med  hjälp  av  en  resursestimeringsmetod  påvisa
relationer  och  trender  för  hur  projektteam  har  förändrats  under  de
senaste  tjugo  åren  som  skulle  kunna  vara  ett  stöd  för  framtida
resursestimering?

1.5 Avgränsningar
Följande avgränsningar har gjorts:

• Endast  spel  som  har  utvecklats  (eller  haft  sin  huvudutveckling)  i
Europa,  Nordamerika  och  Australien/Nya  Zeeland  kommer att  ingå  i
arbetet.

• Endast spel som har utgivits år 1993, 2003 och 2013 kommer att ingå i
arbetet.

• En begränsning är satt till 40 spel per årtal.
• Endast  en  begränsad  applicering  av  datan  på  estimeringsmetoderna

kommer att ske.

1.6 Konkreta och verifierbara mål

De två frågeställningarna i kapitel 1.4 bryts ned i några delfrågor:

• Är det praktiskt möjligt att sammanställa historiska data från år 1993, 
2003 och 2013?

• Vilken typ av relationer kan hittas med hjälp av kvotanalys?
• Är det möjligt att identifiera ett mönster av storleksförändring av 

projektteam med hjälp av Trendanalys?
• Hur många medarbetare kan estimeras att ett projektteam kommer ha år 

2023?
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1.7 Översikt

Arbetet är indelat i sex kapitel

• I  kapitel  1  beskrivs  bakgrunden  till  studien  och  presenterar
frågeställningar  och begränsningar.

• I  kapitel  2  ges  en  övergripande  beskrivning  av  spelbranschen  och
kompetensförsörjning  samt  definitioner   för  att  ge  läsaren  den
referensram som krävs för att förstå arbetet. 

• I kapitel 3 beskrivs den process som användes vid insamlingen av den
historiska datan och vilka modeller som datan applicerades på.

• I  kapitel  4  presenteras  dels  resultatet  av  den  insamlade  datan,  dels
resultatet  av  när  datan  applicerades  på  det  två  utvalda  estimerings-
metoderna.

• I kapitel 5 presenteras analysen av resultatet av undersökningen.

• I kapitel 6 presenteras slutsatsen av studien, etiska överväganden samt
förslag på fortsatt forskning.
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2 Teori
I  kapitel  2  ges  en  övergripande  beskrivning  av  spelbranschen  och
kompetensförsörjning. Sist beskrivs de centrala begrepp och definitioner som är
relevant för arbetet och problemformuleringen.

Även om arbetet och problemformuleringen fokuserar endast på ett av stegen i
kompetensförsörjning,  det  vill  säga  själva  estimeringsprocessen  av  framtida
behov (behovsprognos), är det viktigt för förståelsens skull att placera in steget
för behovsprognos i sitt korrekta sammanhang. Därför beskrivs ytterligare delar
av kompetensförsörjningsprocessen (enligt  Armstrongs beskrivning  [1]),  men
med extra fokus på behovsprognosen och dess metoder. 

2.1 Spelindustrin – en växande bransch
Under de senaste 20 åren har spelbranschen vuxit kraftigt, både i  Sverige och
internationellt. Mellan år 1993 och 2008 ökade omsättning i Sverige från nära
noll till cirka 1,1 miljard kronor enligt Ulf Sandqvist [5]. Internationell statistik
visar ungefär samma kurva vad gäller omsättningsökningen, där den globala
omsättningen år 1993 var 29 miljarder dollar, för att år 2013 ha ökat till  76
miljarder dollar [12]. Även antalet anställda har per bolag ökat kraftigt sedan år
1993. [5]

I  en  situation  när  ett  bolag  vill  växa  och  utöka  verksamheten  med  nya
projektteam krävs ofta en ny eller uppdaterad affärsplan.  Affärsplanen är det
underlag som eventuella investerare,  banker,  ägare och styrelser kommer att
basera  sina beslut  på.  En av grundpelarna  i  en affärsplan är  vilket  framtida
personalbehov bolaget kommer att behöva, det vill säga hur många och vilken
kategori  av  nya  medarbetare  som kommer  att  behöva nyanställas  för  att  nå
målet i affärsplanen. Kategorin är viktig eftersom det kan ha stor påverkan på
lönekostnader  för
bolaget. [13]

Enligt Gamasutras [8] årliga undersökning från 2014 av lönerna i spelbranschen
på den amerikanska marknaden, framgår att det är stora skillnader mellan olika
yrkeskategorier.  En  genomsnittlig  lön  räknat  på  årsbasis  för  yrkeskategorin
ljudtekniker 95 692 dollar, samtidigt som yrkeskategorin testare endast tjänar
54 833 dollar på årsbasis.
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2.2 Spelutvecklare och förläggare
Det  vanligaste  sättet  för  spelutvecklare  att  verka  är  att  tillsammans  med en
förläggare  utveckla  projekt.  Spelutvecklaren  ansvarar  för  att  leverera  ett
spelprojekt  i  enlighet  med  en  leveransplan  innehållande  delleveranser
(milstolpar). Vid leverans av definierade milstolpar får spelutvecklaren betalt av
förläggaren i form av förskottsroyalty. Förläggarens viktigaste uppgifter är att
marknadsföra och sälja det  slutlevererade spelet.  Om spelet säljer tillräckligt
bra  får  spelutvecklaren  även  royalty  i  efterhand.  [4] Fördelen  med  detta
arbetssätt är att bolagen dels delar på risken, dels att inget av bolagen behöver
den totala summan likvida medel som krävs från dag 1.

2.3 Att starta ett nytt projektteam
När en spelutvecklare vill  påbörja utveckling av ett nytt spel som inte är en
uppföljare av ett  tidigare spel finns det  oftast en osäkerhet  vilket  varumärke
spelet  i  slutänden  kommer  att  baseras  på.  Spelutvecklaren  äger  sällan  egna
varumärken, och även om spelutvecklaren äger egna varumärken är förläggaren
sällan villig att finansiera ett spel baserat på spelutvecklarens varumärke. Ofta
försöker förläggaren se till att spelprojekt når marknaden samtidigt som andra
produkter  baserat  på  samma  varumärke  (även  om  den  andra  produkten
produceras av andra bolag). Det är vanligt att ett spel lanseras i samband med
en film, till exempel Harry Potter,  eller sportevent, såsom Olympiska spelen.
På så sätt drar de olika produkterna nytta av varandra ur ett  marknadsförings-
och försäljningsperspektiv. [5]

I en situation där ett  bolag vill  expandera med ett  nytt  projektteam finns ett
problem.  En  förläggare  är  i  regel  inte  beredd  att  skriva  på  ett
mångmiljonkontrakt  för att finansiera ett nytt spelprojekt om spelutvecklaren
inte har  ett  projektteam på plats.  En anledning är  att  förläggaren  vill  se  en
beskrivning  av  projektteamet,  det  vill  säga  hur  många  projektmedlemmar
projektteamet består av, vilken yrkeskategori de tillhör, samt vilken erfarenhet
de har. Detta sker för att försäkra  att projektteamet har kompetensen som krävs.
[4]

Det leder till att en spelutvecklare som vill växa och utöka antalet projektteam
hamnar i en form av moment 22-situation. Spelutvecklaren måste anställa fler
medarbetare  samtidigt  som  alla  viktiga  fakta  saknas  om  det  framtida
spelprojektet,  såsom varumärke,  genre,  budget,  tidsramar  samt  tekniska  och
funktionsmässiga krav. 
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För att summera situation för spelutvecklaren, måste spelutvecklaren anställa
nya medarbetare utan att ha tillgång till några fakta om det projekt som det nya
projektteamet  skall  arbeta  med.  Därför  är  det  inte  möjligt  att  använda
projektnära  utvecklingsprocesser  och  dess  resursestimeringsmetoder  som
normalt  sätt  används  vid  mjukvaruutveckling,  så  som Scrum,  Cocomo eller
Rational Unified Process. De bygger nämligen på att det finns en projektplan
eller  tillräckligt  med fakta för  att  skapa en projektplan  [14].  Lösningen är  i
stället att använda resursestimerings- processer som används på en högre nivå
än projektnivå, det vill säga organisationsnivå.

2.4 Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är den process som bolag och organisationer använder
för  att  estimera  det  framtida  personalbehovet  för  att  möta  affärsbehov  och
kundkrav. Reilly [15] definierar kompetensförsörjning som

the  process  by  which  an  organization  ensures  that  it  has  the  right
number and kinds of people at the right place at right time, capable of
effectively and completing those tasks  that  will  help the organization
achieve its overall objectives. [15]

Att arbeta med kompetensförsörjning innebär att hela tiden se framåt och sträva
efter  att  arbeta  strukturerat  med att  identifiera områden som kräver  åtgärder
baserat på analys av tillgång och efterfrågan vad gäller arbetskraften.

Kompetensförsörjning  bygger  på  att  organisationer  ser  personalen  som  sin
viktigaste tillgång, där det i längden handlar om att matcha mänskliga resurser
mot organisationens affärsmässiga behov och mål. Det långsiktiga perspektivet
är  fokus,  även  om  det  kortsiktiga  perspektivet  ibland  måste  prioriteras.
Kompetensförsörjning  tar  upp  personalbehovet  ur  både  ett  kvantitativ  och
kvalitativ perspektiv, och har enligt Greer [16] till uppgift att besvara följande
två övergripande frågor:

• Hur många resurser?
• Vilken typ av resurser?

 
Det  ingår  även  i  kompetensförsörjning  att  undersöka  personalbehovet  ur  ett
bredare perspektiv, till exempel hur personalen kan utveckla sin kunskap och
kompetens för att lösa sina nuvarande eller framtida arbetsuppgifter. [17] 
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2.5 Kompetensförsörjningsprocessen
Armstrong  [1] menar att processen för kompetensförsörjning (se figur 1) kan
delas in i ett antal olika aktiviteter. 

1. Prognos av aktivitetsnivå – Omfång och andra parametrar sätts för den
aktuella kompetensförsörjningsanalys som skall genomföras.

2. Omvärldsanalys –  Omvärldsanalys där en rad olika faktorer som kan
påverka bolagets framtid undersöks. Det kan vara politiska förändringar,
demografiska förändringar  eller ny teknik som kan ha en direkt  eller
indirekt påverkan på vad som kommer behövas i framtiden.

3. Behovsprognos – Estimering av vilket framtida behov av medarbetare
och vilken kompetens som behövs, i  förhållande till de affärsmässiga
planer och ambitioner organisationen har.

4. Tillgångsprognos  - Estimering av tillgången på framtida personal, både
i  antal  och  vad  gäller  önskad  kompetens.  Även  den  förväntade
förändring av den framtida arbetsmarknaden tas i beaktning.

5. Prognosresultat –  Analys  av  efterfrågan  och  tillgången  på  framtida
personal för att identifiera om ett under eller överskott av personal är att
vänta.

6. Åtgärdsplan –  Utarbetande  av  planer  för  att  hantera  den  framtida
situation som steget  innan visar på.  Vid framtida personalbrist  är  det
möjligt  att  planera  för  till  exempel  extern  rekrytering  eller
internutbildning.  Vid  framtida  personalöverskott  måste  nedskärningar
planeras.
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Figur 1: Processöversikt - Kompetensförsörjning [1] 
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2.5.1 Prognos av aktivitetsnivå

Innan genomförande av de olika analysaktiviteterna måste omfång och andra
parametrar  bestämmas.  Parametrarna  påverkar  hur  kompetensförsörjnings-
analysen kommer att genomföras enligt Armstrong  [1] och Buvaneswar  [18].
Enligt  Lam  och  Schaubroeck  [19] räcker  det  inte  med  att
kompetensförsörjnings- planerare har tillgång till bra metoder och verktyg, utan
de  måste  även  ha  klart  definierade  mål  om  vad  de  vill  uppnå  med  en
kompetensförsörjningsanalys, annars blir resultatet dåligt. Därför är det viktigt
att  identifierade  parametrar  sätts  innan  nästa  steg  i  processen.  Exakt  vilka
parametrar som är viktiga att sätta skiljer sig från fall till fall, men nedan listas
några av de som anses viktiga :

• Tidshorisont – Hur lång tid kompetensförsörjningsanalysen får ta.
• Kostnad –  Hur  mycket  tid/pengar  kompetensförsörjningsanalysen  får

kosta.
• Organisationsomfång – Vilken / vilka delar av organisationen som ska

omfattas.
• Mål –  Vad  som  är  det  definierade  målet,  vad  som  är  viktigast  att

undersöka och vilket resultat som önskas.

2.5.2 Omvärldsanalys

Nästa steg i processen är enligt Armstrong [1] att göra en omvärldsanalys: Olika
scenarier hur framtiden kan tänkas förändras. Olika faktorer som kan påverka
organisationen  undersöks.  Det  kan  vara  politiska förändringar,  demografiska
förändringar eller ny teknik som kan ha en direkt eller indirekt påverkan. En av
de vanligaste sätten att göra framtida prognoser är med hjälp av PEST-analys. 

2.5.3 Behovsprognos

Behovsprognosen  är  enligt  Armstrong  [1] en  systematisk  process  för  att
estimera det framtida personalbehovet, både mätt i antal och kompetens. Målet
med estimeringen är att organisationen ska veta hur mycket och vilken typ av
personal som behövs i  framtiden för att  uppnå affärsmässiga och strategiska
mål.  Enligt  Armstrong  är  basen  för  processen  den  årliga  budgeten  för
kortsiktiga perspektiv och affärsplanen basen för långsiktiga perspektiv. Enligt
Reilly  [15] kan  perspektiven  variera,  och  det  beror  på  organisationen  och
situationen vilket perspektiv som väljs.
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Enligt Jackson & Schuler [20] går det att göra en relativt enkel prognos ur ett
kortsiktigt  perspektiv.  Ofta  finns  tillgänglig  och  uppdaterad  data  som  kan
användas för att titta på historik och trender som kan ligga till grund för en bra
prognos. Ur ett medellångt och långt perspektiv är det betydligt svårare att göra
bra  prognoser.  Det  beror  delvis  på  att  vi  lever  i  en  tid  när  den  tekniska
utvecklingen  går  väldigt  fort  vilket  gör  att  företagens  förutsättningar  och
marknader är i konstant förändring. Jackson & Schuler  [20] menar därför att
sättet  att  estimera  och  valet  av  estimeringsmetod  till  stor  del  beror  just  på
tidshorisonten.

Enligt  Prashanthi  [21] och  Armstrong  [1] är  det  möjligt  att  dela  upp  de
estimeringsmetoder  som  används  inom  kompetensförsörjning  i  två  grupper:
hårda  och  mjuka.  Fokus  på  de  hårda  metoderna  är  att  estimera  behovet  av
personal  i  antal  och  per  yrkeskategori.  Dessa  metoder  är  kvantitativa  och
bygger  på  matematiska  och  statistiska  beräkningar.  Fokuset  på  de  mjuka
metoderna är att  skaffa tillgång till personal som är engagerade, samt har rätt
attityd  och  motivation.  Dessa  metoder  är  kvalitativa  och  bygger  ofta  på
intervjuer  eller  enkäter.  Greer  [16] är  dock  inte  lika  övertygad  om den  här
uppdelningen mellan mjuka och hårda metoder, och anser att "the distinction is
sometimes unclear".

2.5.3.1 Val av estimeringsmetod
Som beskrivs av både Armstrong [1] och Greer [16] finns det en mängd olika
typer av estimeringsmetoder. Vissa metoder är relativt enkla medan andra kan
vara komplexa, [17] men vilken metod som lämpar sig bäst att använda sig av
beror enligt Greer på sammanhanget.  [16] Några av de faktorer han nämner
som kan spela in är:

• Mål med planeringen
• Storleken på organisationen
• Industrin som organisationen verkar inom
• Tillgången till data
• Tidshorisont för planeringen 

Greer  [16] anser att det bästa resultatet inträffar när flera metoder för en och
samma  estimering  används.  Då  kan  dess  dess  styrkor  utnyttjas  och  dess
svagheter undervikas.

2.5.3.2 Trendanalys
Enligt Armstrong [1] går trendanalys ut på att försöka hitta mönster med hjälp
av  historiska  data.  Den historiska  datan  kan  vara  baserad  på  bolagets  egna
historia, flera bolags historia eller historia från en hel bransch. 

Ett  exempel  skulle  kunna  vara  att  i  snabbmatsbranschen  se  ett  mönster  att
branschen  har  expanderat  med  mellan  10  och  20  procent  per  år  under  den
senaste 20 års  perioden.  Genom att  analysera den trenden är  det  möjligt  att
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kunna  estimera  att  branschen  även  under  de  närmaste  åren  kommer  att
expandera  i  samma takt,  det  vill  säga  att  personalbehovet  kommer  att  öka
ungefär med 15 procent på  årsbasis.

2.5.3.3 Kvotanalys
Kvotanalys  går  enligt  Armstrong  [1] ut  på  att  analysera  och  hitta  relativa
relationer i en organisation med hjälp av en (eller flera) matriser. Matrisen kan
sedan  ligga  till  underlag  för  estimering  hur  mycket  behov  eller  vilken
förändring som måste göras i en organisation. Antingen mäts relativa relationer
mellan en viss arbetsposition gentemot en produkt eller tjänst, alternativt mäts
en arbetsposition mot en annan arbetsposition.

Ett exempel på en arbetsposition relativa relation mot en produkt kan vara ett
bolag som säljer dammsugare. Bolaget säljer 30 dammsugare i veckan och har
sex  säljare,  men  vill  öka  försäljningen  till  45  dammsugare  per  vecka.  Den
relativa relationen mellan säljare och sålda dammsugare är 1:5. Således måste
tre nya säljare anställas för att öka försäljningen med 15 dammsugare i veckan.

Ett  exempel  på  arbetsposition  med  en  relativ  relation  till  en  annan
arbetsposition  kan  vara  karaktärsgrafiker  och  karaktärsanimatörer.  En
filmstudio  ska  precis  påbörja  arbetet  med  sin  nästa  film.  I  den  föregående
filmen fanns det  två animerade huvudkaraktärer.  I  den nya  filmen är antalet
huvudkaraktärer  tre,  och  därför  vill  filmstudion  anställa  ytterligare  en
karaktärsgrafiker.  I  det  här  fallet  är  relationen  mellan  karaktärsgrafiker  och
karaktärsanimatörer  1:4.  Det  är  känt  att  en  karaktär  måste animeras  och  de
historiska data från de sista 20 åren visar att det behövs i snitt fyra animatörer
för varje karaktär. Således bör fyra  karaktärsanimatörer anställas varje gång en
karaktärsgrafiker anställs.

2.6 Definition av AAA-spel
Normalt  sett  definieras  AAA-spel  som  ett  spelprojekt  som  utvecklas  av
professionell  firma  men  med  utvecklingsbudget  och  marknadsföring  i
mångmiljonklassen (dollar). Det är mer regel än undantag att spelet även skall
vara ett krossplattformspel, det vill säga utvecklats till flera olika plattformar
såsom Playstation, pc och Xbox. [22]
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I det här arbetet minimeras nivån på definitionen. Definitionen som har använts 
är följande:

• Spelet skall vara utvecklat av ett professionellt bolag.

• Spelet skall vara förlagt av en extern förläggare alternativt bygga på ett 
väletablerat eller framgångsrikt varumärke.

2.7 Definition av indie-spel

Indie-spel definieras som spel utvecklade av enskilda personer eller små team
utan finansiellt stöd från förläggare. Teamen är ofta inte professionella, det vill
säga arbetar inte heltid med full avlöning. Sedan Internet slog igenom har även
marknaden för indie-spel exploderat, framför allt tack vare att det under senare
år har blivit möjligt att sälja spel elektroniskt till en massmarknad. [22]

I  det  här  arbetet  har  definitionen  av  indie-spel  utvidgats  för  att  undvika  en
gråzon mellan AAA-spel  och indie-spel.  Därför  betraktas  alla  spel  som inte
uppfyller definitionen av AAA-spel som indie-spel.
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3 Metod
I kapitel 3 beskrivs den kvantitativa metod som användes under arbetets gång.
Metoden bestod av följande delsteg:

1. Design och uppbyggande av databas för den historiska data

2. Insamling, verifiering och validering av den historiska data

3. Applicering av den historiska data på estimeringsmetoder

3.1 Design och uppbyggande av databas för historisk data
Den historiska data som skulle användas baserades på kreditlistor från utvalda
spel.  För  att  kunna hantera och extrahera data ur  kreditlistorna skapades en
databas. Databasen innehöll följande yrkeskategorier:

• Producent (inkluderade alla typer av management-positioner som kan
härledas  till  utvecklingsteamet,  till  exempel  projektledare  eller
producent)
 

• Programmerare (inkluderade även personal ansvarig för byggprocessen
av ”nightly builds”)

• Grafiker (alla typer av grafiska eller artistiska positioner, till  exempel
animatörer, konceptgrafiker och 3D-grafiker)

• Speldesigner (inkluderade även kreativa positioner som historieskrivare
och spelbalanserare)

• Leveldesigner (inkluderade  alla  typer  av  positioner  som  hade  med
världsuppbyggnad eller mission scripting att göra)

• Ljudtekniker (inkluderade alla typer av positioner som hade med ljud att
göra, till exempel röstinspelningsledare eller ljudeffektkreatörer)

• Testare (samtliga  typer  av  testare,  även  plattforms-  och
kompatibilitetstestare)
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Kategorierna är baserade på Maxweller Chandlers  [4] och Morris & Rollings
[23] sätt att definiera olika huvudkategorier inom utvecklingsteam för datorspel.

Databasen innehöll även följande information för varje spel:
• Spelutvecklarens bolagsnamn
• Förläggarens namn
• Landet i vilket spelet utvecklats

3.2 Insamling, verifiering och validering av historiska data

Wolming skriver "Enkelt uttryckt har mätningens reliabilitet att göra med hur
noggrant en mätning är genomförd... och validiteten med om man verkligen har
mätt det man avsett att mäta". [24]

Den processen som har använts för insamling, verifiering och validering av data
baseras på de principer som Robert Yin rekommenderar [25].

Processen har brutits ned i ett antal väldefinierade delsteg (se figur 2). Varje
steg har ett väldefinierat syfte med ett klart och tydligt regelverk för hur datan i
delsteget ska hanteras. Detta garanterar att:

• Om  källdatan  och  processen  kan  användas  såsom  dokumenterad  i
arbetet av andra än författaren kommer slutresultatet av den insamlade
datan alltid bli densamma. Detta ger reliabilitet. 

• De yrkeskategorier den insamlade datan bygger på baseras på verk från
väletablerade  och  respekterade  personer  inom  branschen.  Detta  ger
validitet.

3.2.1 Urval av spel som bas för historiska data

Det första steget var att göra ett urval av olika spel vars kreditlistor skulle ingå i
databasen. För att hitta spel utgivna de specifika årtalen användes två sajter:
Mobygame.com och Game-debate.com. Målet var att slumpvis välja cirka två
spel med första bokstaven av namnet ur alfabetet. Detta fick delvis frångås då
det i vissa fall inte var möjligt att hitta två spel ur samma bokstavskategori.
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Varje spel kontrollerades mot Mobygames så att spelet uppfyllde följande krav:
• Spelet skulle vara listat på Mobygames.com.
• Spelet  fick  inte  vara  märkt  som  ”indie”,  det  vill  säga  budget  eller

hobbyprojekt.
• Spelet fick inte vara märkt som webbspel/flashspel.
• Spelet fick inte vara märkt DLC/addon/expansionspacket. Spelet skulle

ha lanserats i låd-version i minst ett territorie (vilket i fall det var osäkert
kontrollerades  på  Amazon  och/eller  Ebay)  eller  spelet  skulle  ha  en
annan förläggare än utvecklaren själv.

• Spelet  skulle  huvudsakligen  vara  utvecklat  i  Nordamerika,  Europa,
Australien eller Nya Zeeland.

3.2.2 Genomgång och sammanställning av kreditlistorna
Kreditlistorna som har använts har erhållits från Mobygames.com. I de fall då
kreditlistor saknades på sajten har bolagen i fråga e-postats för att få kreditlistan
för det specifika spelet.

Varje  kreditlista  analyserades  och  endast  relevant  data  infördes  i  databasen.
Urvalsprocessen av kreditlistorna följde följande regelverk:

• Alla krediter som inte tillhörde utvecklaren sorterades bort (till exempel
underleverantörer och förläggare)

• Alla krediter som inte kunde härledas till produktionsteamet sorterades
bort (till exempel marknadsförings- och personalenheten)

• Alla  krediter  som inte  kunde härledas  till  day-to-day work  av  spelet
sorterades bort (till exempel vd, ekonomichef och webbsupport)

Det som återstod av kreditlistan innehöll såldes endast namnen på de personer
som  tillhörde  själva  utvecklingsteamet.  Även  den  återstående  listan  krävde
analys och sorteringssteg då det är vanligt  förekommande att en och samma
person blir krediterad för mer än en position.
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Följande  regelverk  användes  när  dubbletter  av  namn  i  den  återstående
kreditlistan sorterades bort:

• Om en person krediterats flertalet gånger inom samma yrkeskategori, tas
alla dubbletter bort.

• Om en person krediterats flertalet gånger inom olika yrkeskategorier, tas
den/de krediter som innehåller ”additional” bort.

• Om en person krediterats flertalet  gånger  inom olika yrkeskategorier,
där  ”additional”  inte  använts,  användes  det  nedan  nämnda
graderingssystemet. Den kredit med den yrkeskategori som värderades
högst stod kvar medan de övriga krediterna togs bort.

1. Producent
2. Programmerare
3. Grafiker
4. Leveldesigner
5. Designer
6. Ljudtekniker
7. Testare

Graderingssystemet bygger på egna erfarenheter och sunt förnuft.  Det är till
exempel  inte  vidare  troligt  att  en  testare  dessutom  har  arbetat  som
programmerare, det är dock vanligt förekommande att programmerare hjälper
till med testning.

När ovanstående steg genomförts fördes den återstående datan in i databasen.

3.2.3 Filter för osäkra data

Det sista steget var att göra ett ”filter” för osäkra data. Kreditlistor från år 2003
och 2013 är uppbyggda på ett sådant sätt att det är klart och tydligt vem som har
arbetat för respektive bolag. I kreditlistorna från år 1993 finns inte någon tydlig
avgränsning. Därför går det ibland inte att utläsa om en person har arbetat för
utvecklingsteamet  eller  för  förläggaren.  De  yrkeskategorier  där  detta  är  ett
problem är testare och producenter. Dessa två yrkeskategorier förekommer  i
stort sett alltid hos både förläggaren och spelutvecklaren [4][26].

Databasen innehåller därför ofiltrerad data och filtrerad data som exkluderar
testare  och  producenter.  Ofiltrerad  data  benämns  ”Alla”  och  filtrerad  data
”Begr.” i den löpande texten.
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Figur 2: Processöversikt – insamling, verifiering och validering
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3.3 Applicering av data på estimeringsmetoder
När databasen var klar applicerades den historiska datan på två olika vanligt
förekommande estimeringsmetoder. 

3.3.1 Trendanalys

Den  historiska  datan  applicerades  på  modellen  trendanalys,  i  enlighet  med
Bechet [11] för att estimera framtida teamstorlek.

Vid estimeringen av storleken av ett framtida projektteam användes enkel linjär
regression som är en linjär funktion och har följande definition:

y=a+bx eller f (x )=a+bx

I detta arbete motsvarar ( y) antalet medarbetare vid (x ) år framåt i tiden.
(a ) är antalet medarbetare vid år 1993, och (b) är antalet nya medarbetare

varje år.

3.3.2 Kvotanalys

Den historiska datan applicerades på modellen kvotanalys. Resultatet listades i
matriser.  Matriserna  analyserades  sedan  för  att  hitta  olika  mönster  på
förhållandet mellan olika yrkeskategorier över tiden.

Vid  uträkningen  av  olika  förhållanden  användes  proportionalitetskonstanten
mellan två variabler enligt följande definition,

k=
y
x

där (k ) är  proportionalitetskonstanten  och  visar  förhållandet  mellan ( y)
och (x ) .  I  arbetet  redovisas  förhållandet  mellan  antalet  medarbetare  i  två
olika yrkeskategorier, samt förhållandet för antalet arbetare i en yrkeskategori
och samtliga arbetare för samtliga yrkeskategorier.
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4 Resultat
I kapitel 4 presenteras resultatet av den insamlade historiska datan. Resultaten
kommer presenteras med diagram och tabeller.

4.1 Historisk data från 1993

Nedan visas den historiska datan från år 1993.

Figur  3 visar  den  globala  fördelningen  av  de  datorspel  som  ingick  i
undersökningen som publicerades år 1993. 29 av datorspelen har utvecklats i
Nordamerika, 11 i Europa och noll i Australien/Nya Zeeland.

Tabell 1: Redovisning av yrkeskategorier 1993

Yrkeskategori Antal (alla) % (alla) Antal
(begr.)

% (begr.)

Producenter 53 7,51% 0 0,00%

Programmerare 140 19,83% 140 30,37%

Grafiker 180 25,50% 180 39,05%

Speldesigner 51 7,22% 51 11,06%

Leveldesigner 23 3,26% 23 4,99%

Ljudtekniker 67 9,49% 67 14,53%

Testare 192 27,20% 0 0,00%

Totalt 706 100,00% 461 100,00%
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Tabell  1 visar  antalet  medarbetare  per  yrkeskategori  för  året  1993.  Både
ofiltrerad  data  (alla)  och  filtrerad  data  (begr.)  visas  i  reella  siffror  och
procentenheter. Ofiltrerat var det totala antal medarbetare 706 och filtrerat 461
medarbetare.

4.2 Historiska data från 2003

Nedan visas den historiska datan från år 2003.

Figur  4 visar  den  globala  fördelningen  av  de  datorspel  som  ingick  i
undersökningen som publicerades år 2003. 19 av datorspelen har utvecklats i
Nordamerika, 20 i Europa och 1 i Australien/Nya Zeeland.

Tabell 2: Redovisning av yrkeskategorier 2003

Yrkeskategori Antal (alla) % (alla) Antal
(begr.)

% (begr.)

Producenter 92 5,37% 0 0,00%

Programmerare 453 26,44% 453 31,24%

Grafiker 608 35,49% 608 41,93%

Speldesigner 156 9,11% 156 10,76%

Leveldesigner 142 8,29% 142 9,79%

Ljudtekniker 91 5,31% 91 6,28%

Testare 171 9,98% 0 0,00%

Totalt 1713 100,00% 1450 100,00%

Tabell  2 visar  antalet  medarbetare  per  yrkeskategori  för  året  2003.  Både
ofiltrerad  data  (alla)  och  filtrerad  data  (begr.)  visas  i  reella  siffror  och
procentenheter. Ofiltrerat var det totala antal medarbetare 1 713 och filtrerat 1
450 medarbetare.
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4.3 Historiska data från 2013

Nedan visas den historiska datan från år 2013.

Figur  5 visar  den  globala  fördelningen  av  de  datorspel  som  ingick  i
undersökningen som publicerades år 2013. 13 av datorspelen har utvecklats i
Nordamerika, 27 i Europa och noll i Australien/Nya Zeeland.

Tabell 3: Redovisning av yrkeskategorier 2013

Yrkeskategori Antal (alla) % (alla) Antal
(begr.)

% (begr.)

Producenter 162 4,86% 0 0,00%

Programmerare 732 21,98% 732 25,77%

Grafiker 1425 42,78% 1425 50,18%

Speldesigner 292 8,77% 292 10,28%

Leveldesigner 219 6,57% 219 7,71%

Ljudtekniker 172 5,16% 172 6,06%

Testare 329 9,88% 0 0,00%

Totalt 3331 100,00% 2840 100,00%

Tabell  3 visar  antalet  medarbetare  per  yrkeskategori  för  året  2013.  Både
ofiltrerad  data  (alla)  och  filtrerad  data  (begr.)  visas  i  reella  siffror  och
procentenheter. Ofiltrerat var det totala antal medarbetare 3 331 och filtrerat 2
840 medarbetare.

4.4 Sammanställning av samtliga år

Nedan visas en sammanställning av den historiska datan för samtliga 
undersökta år.
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Figur  6 visar  den  globala  fördelningen  av  samtliga  datorspel  som ingick  i
undersökningen som publicerades för de givna årtalen. 61 av datorspelen har
utvecklats i Nordamerika, 58 i Europa och 1 i Australien/Nya Zeeland.

Tabell 4: Redovisning av yrkeskategorier för samtliga årtal

Yrkeskategori Antal (alla) % (alla) Antal
(begr.)

% (begr.)

Producenter 307 5,34% 0 0,00%

Programmerare 1325 23,04% 1325 27,89%

Grafiker 2213 38,49% 2213 46,58%

Speldesigner 499 8,68% 499 10,50%

Leveldesigner 384 6,68% 384 8,08%

Ljudtekniker 330 5,74% 330 6,95%

Testare 692 12,03% 0 0,00%

Totalt 5750 100,00% 4751 100,00%

Tabell  4 visar antalet medarbetare per yrkeskategori för åren 1993, 2003  och
2013. Både ofiltrerad data (alla) och filtrerad data (begr.) visas i reella siffror
och procentenheter. Ofiltrerat var det totala antal medarbetare 5 750 och filtrerat
4 751 medarbetare.

4.5 Kvotanalys

Nedan visas resultatet när den historiska datan applicerades på kvotanalys 
modellen.

Tabell 5: Relativa relationer 1993
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Tabell 5 visar de relativa relationerna mellan alla olika yrkeskategorier för år 
1993.

Tabell 6: Relativa relationer 2003

Tabell 6 visar de relativa relationerna mellan alla olika yrkeskategorier för år 
2003.

Tabell 7: Relativa relationer 2013

Tabell 7 visar de relativa relationerna mellan alla olika yrkeskategorier för år 
2013.

4.6 Trendanalys

Nedan redogörs resultatet av trendanalysen av teamstorlek

Basdatan  av den historiska  datan visade att  det  fanns uppåtgående trend  av
medelstorleken av utvecklingsteam över tiden.
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1993 Prod Prg Gfx Des Level Sfx Test
Prod 1.00 2.64 3.40 0.96 0.43 1.26 3.62
Prg 0.38 1.00 1.29 0.36 0.16 0.48 1.37
Art 0.29 0.78 1.00 0.28 0.13 0.37 1.07
Des 1.04 2.75 3.53 1.00 0.45 1.31 3.76
Level 2.30 6.09 7.83 2.22 1.00 2.91 8.35
Sfx 0.79 2.09 2.69 0.76 0.34 1.00 2.87
Test 0.28 0.73 0.94 0.27 0.12 0.35 1.00

2003 Prod Prg Gfx Des Level Sfx Test
Prod 1.00 4.92 6.61 1.70 1.54 0.99 1.86
Prg 0.20 1.00 1.34 0.34 0.31 0.20 0.38
Art 0.15 0.75 1.00 0.26 0.23 0.15 0.28
Des 0.59 2.90 3.90 1.00 0.91 0.58 1.10
Level 0.65 3.19 4.28 1.10 1.00 0.64 1.20
Sfx 1.01 4.98 6.68 1.71 1.56 1.00 1.88
Test 0.54 2.65 3.56 0.91 0.83 0.53 1.00

2013 Prod Prg Gfx Des Level Sfx Test
Prod 1.00 4.52 8.80 1.80 1.35 1.06 2.03
Prg 0.22 1.00 1.95 0.40 0.30 0.23 0.45
Art 0.11 0.51 1.00 0.20 0.15 0.12 0.23
Des 0.55 2.51 4.88 1.00 0.75 0.59 1.13
Level 0.74 3.34 6.51 1.33 1.00 0.79 1.50
Sfx 0.94 4.26 8.28 1.70 1.27 1.00 1.91
Test 0.49 2.22 4.33 0.89 0.67 0.52 1.00
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Figur  7 visar  medelstorleken  av  utvecklingsteam  baserat  på  basdatan  i
diagramform.

Tabell 8: Medelstorlek på utvecklingsteam i tabell.

1993 2003 2013

Alla 17,7 42,8 83,3

Begr. 11,5 36,3 71,0

Tabell 8 och figur 7 visar hur många medarbetare varje utvecklingsteam i snitt
hade  per  årtal  som ingick  i  undersökningen.  För  1993  var  medeltalet  17,7
medarbetare ofiltrerat och 11,5 filtrerat. 2003 var medeltalet 42,8 medarbetare
ofiltrerat och 36,3 filtrerat. 2013 var medeltalet 83,3 medarbetare ofiltrerat och
71,0 filtrerat.
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Figur 7: Medelstorlek av utvecklingsteamen - basdata
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Tabell 9: Storleksökning av utvecklingsteam

1993 2003 2013

Alla N/A 25,1 40,5

Begr. N/A 24,8 34,7

Tabell  9  visar med hur många medarbetare utvecklingsteamen har ökad med
mellan  åren  1993  och  2003,  samt  2003  och  2013.  Ofiltrerat  var  ökningen
mellan  år  1993  och  2003  25,1  medarbetare.  filtrerat  var  ökningen  24,8
medarbetare.  För  perioden  2003  till  2013  var  ökningen  ofiltrerat  40,5
medarbetare och filtrerat 34,7 medarbetare.

Följande resultat gavs för framtida estimering när trendanalys applicerades på
den historiska datan.

Figur 8 visar den estimerade teamstorleken för år 2023 och 2033. För år 2023
estimerades 116,1 medarbetare ofiltrerat och 100,8 medarbetare filtrerat. För år
2033 estimerades 148,9 medarbetare ofiltrerat och 130,5 medarbetare filtrerat.

Tabell 10: Trend – framtidsestimering
1993 2003 2013 2023 2033

Alla 17,7 42,8 83,3 116,1 148,9

Begr. 11,5 36,3 71,0 100,8 130,5

Tabell 10 visar samma resultat som figur 8 men i tabellform.
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5 Analys
I kapitel 5 presenteras analysen av resultaten av både den insamlade historiska
datan  och resultatet  när  den  historiska  datan  applicerades  på  de  två
resursestimeringsmetoderna.

5.1 Historiska data

Den  första  forskningsfrågan  handlade  om  insamling  av  historiska  data  vad
gällde  teamstorlek för publicerade datorspel. Via webbsidan Mobygames var
detta  möjligt.  Datan från projekt  publicerade år  1993 skiljer  sig från de två
andra årtalen. Anledningen är att det ofta inte finns någon avgränsning mellan
projektteamet  och  förläggare.  Detta  är  problematiskt  för  framförallt  två
yrkeskategorier: producenter och testare. Enligt både Maxwell Chandler [4] och
Morris  [23] har  i  stort  sett  varje  förläggare  både producent  och testare som
deltar  från  förläggarens  sida.  Det  ger  en  viss  felmarginal.  Ytterligare  en
komplikation  gör  att  just  yrkeskategorin  testare  har  en  hög  felmarginal.  I
kreditlistor från år 2003 och  2013 åtskiljs interna testare, förläggarens testare,
externa testbolag samt frivilliga beta-testare, men det sker sällan i kreditlistor
från år 1993. Om de tre årtalen jämförs framgår att både 2003 och 2013 var
cirka 10 procent av de krediterade medarbetarna testare. År 1993 var siffran 27
procent. Det är högst osannolikt, på gränsen till omöjligt, att i snitt mer än var
fjärde  medarbetare  i  ett  projektteam  skulle  vara  testare.  Det  är  också
anledningen varför resultat, både inklusive (ofiltrerat) och exklusive (filtrerat),
redovisades av de två ovan nämnda yrkeskategorierna.

En annan  faktor  som bidrar  med en  liten  felmarginal  för  samtliga  år,  dock
begränsat till år 1993, är problemet med oklara krediteringar. I de flesta fallen
är det klart om en medarbetare är deltagare i projektteamet (och skall ingå i den
historiska data) eller om en medarbetare inte är deltagare i projektteam (och
därför inte skall ingå i datan). Under analysen av kreditlistorna upptäcktes att
det  inte var givet om en person var deltagare eller ej  i  projektteamet. De få
tillfällen detta inträffade var i stort sett alltid när en person krediterats med en
kredit  som  inte  är  ”standard”.  Det  kan  delvis  bero  på  att  den  som  skrivit
kreditlistan  inte  själv  riktigt  förstått  vad  personen  i  fråga  arbetade med.  En
annan anledning kan vara  när personen som skriver kreditlistan har bristande
kunskaper i engelska och gör en direktöversättning från ett annat språk, vilket
ger ett konstigt resultat. Dessa tillfällen registrerades dock inte, varför någon
potentiell felmarginal inte går att utläsa ur databasen.

Även om den historiska datan innehåller en viss felmarginal, håller den en hög
nivå och är därmed applicerbar på de modeller som använts.
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5.2 Applicering av datan

Den andra frågeställningen handlade om det gick att applicera den historiska
data  på  estimeringsmetoder,  och  huruvida  estimeringsmetoderna  kunde  ge
nyttiga resultat.

5.2.1 Trendanalys

Resultatet  från trendanalysmetoden visar att  det  går  att på ett  trovärdigt  sätt
estimera det framtida personalbehovet för  utvecklingsteam. Det  som är mest
intressant är det faktum att både det ofiltrerade och de filtrerade resultatet inte
skiljer sig så mycket åt, utan följer varandra ganska bra in i framtiden. 

5.2.2 Kvotanalys

De matriser som var resultatet av kvotanalysmetoden ger också intressanta och
användbara  värden.  Genom  att  jämföra  de  två  största  yrkeskategoriernas
(programmerare och grafiker) relativa relation, framgår att över tiden har antal
grafiker  sakta  men  säkert  ökat  i  förhållandet  till  programmerare.  Denna
relationsförändring  fortsätter  även  i  framtiden  enligt  egna  erfarenheter  och
observationer.  För  varje  konsolgeneration  som  släpps  på  marknaden  ökar
kraven  på  den  grafiska  presentationen  mer  än  den  rent  tekniska  och
spelmässiga.

En annan relativ relation som är ganska stabil är relationen mellan speldesigner
och programmerare. Den relativa relationen har varierat mellan 2,5 och 2,9 och
har inte en konstant uppåtgående trend.

En annan observation är den relativa relationen (filtrerat) mellan yrkeskategorin
speldesigner  och totala  teamstorleken.  Det  visar  att  ända  sedan  år  1993 har
speldesigner  utgjort  ganska  exakt  10  procent  av  den  totala
utvecklingspersonalen.

5.3 Eget perspektiv

Resultatet  av  både  historisk  data  och  de  matriser  som  var  resultatet  av
kvotanalysmetoden kan analyseras vidare, men det är säkert möjligt  att även
använda andra estimeringsmetoder. Det är också troligt att få ut betydligt mer
och framför allt intressanta värden om olika modeller kombinerars.

Resultatet  från  arbetet  måste  ses  i  sitt  perspektiv.  Historiska  data  från  40
utvecklingsprojekt  tagna  från  tre  referensår  kan  inte  ses  som  en  fullgod
representation av en  hel bransch med hundratals projekt per år. Resultatet ger
emellertid en indikation på hur utvecklingsteamen ur ett historiskt perspektiv
ser ut och hur de har utvecklats de senaste tjugo åren.
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6 Slutsatser
Examensarbetets  mål  var  att  besvara några frågor kring uppbyggande av en
historisk databas och vilka typer av mönster som kunde identifieras med två
resursestimeringsmetoder,  samt  om   det  är  möjligt  att  använda  eventuella
mönster för framtida resursestimering. 

- Är det praktiskt möjligt att sammanställa historiska data från år 1993,
2003 och 2013?

Det var praktiskt möjligt att bygga upp en historisk databas enligt den metod
beskriven i kapitel 3.1 - 3.2.3. Den insamlade datan byggde på projektpersonal
från  120  spelprojekt  som  finns  dokumenterade  på  webbsidan  Mobygames.
Samtliga spelprojekt är listade i bilaga A.

- Vilken typ av relationer kan hittas med hjälp av kvotanalys?

I kapitel  4.5 presenterades resultatet av när datan applicerades på kvotanalys-
modellen.  Analysen av resultatet av kvotanalysen i kapitel  5.1 visade att  det
fanns  flera  typer  av  relationer  som  identifierades.  En  typ  av  relation  som
identifierades  var  en  yrkeskategoris  konstanta  relation  till  en  annan
yrkeskategori. En annan relationsform som identifierades var en yrkeskategoris
konstanta relation till storleken av projektteamet.

- Kan ett mönster av storleksförändring av projektteam identifieras med
hjälp av trendanalys?

I kapitel 4.6 redovisas resultatet i ett diagram och en tabell med den historiska
förändringen  av storleken på projektteamen.  Som beskrevs  i  kapitel  5.1 har
förändringen i storlek varit ganska linjär. 
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- Hur många medarbetare kan estimeras att ett projektteam kommer ha år
2023?

Det andra diagrammet som presenteras i kapitel 4.6 visade tydligt den framtida
estimerade trenden. Estimeringen av projektteamets storlek som presenterades i
tabell 10 visade att år 2023 kommer ett projektteam att ha 116 medarbetare (101
om producenter och testare räknas bort).

-  Är det  möjligt  att  samla  in  historisk  data  från  utvecklingsprojekt  av
AAA-spel från de sista 20 åren, där den historiska datan håller tillräckligt
hög nivå för att kunna appliceras på resursestimeringsmodeller?

Historisk data baserat på 120 olika spelprojekt från de senaste 20 åren samlades
in. En historisk databas byggdes upp enligt den metod beskriven i kapitel 3.1 -
3.2.3. Även om det fanns vissa felmarginaler, som redovisades i kapitel 3.2.3,
gick  databasen  bra  att  använda.  Resultatet  från  den  sammanställda  datan  i
databasen  redovisades  i  kapitel  4.1  -  4.4.  Enligt  analysen  som  redovisas  i
kapitel 5.1 är den historiska data i databasen av hög nivå. 

-  Är  det  möjligt  att  med  hjälp  av  en  resursestimeringsmetod  påvisa
relationer och trender för hur projektteam har förändrats under de senaste
tjugo åren som skulle kunna vara ett stöd för framtida resursestimering?

I kapitel 4.5 - 4.6 presenteras resultatet av när datan applicerades på kvot- och
trendanalys. Flera olika relationer och trender påvisades och redovisas i kapitel
5.1. En estimering av storleken på ett framtida projektteam redovisas i kapitel
4.6  och  analysen  i  kapitel  5.2  visar  att  påvisade  relationer  och  trender  kan
användas som stöd för framtida restursestimering.

6.1 Rekommendation för datorspelsbranschen
Undersökningen  visar  att  alla  bolag  i  spelbranschen  som  står  inför
expansionsplaner bör göra en analys av det framtida personalbehovet genom att
granska den historiska data som har tagits fram eller annan likvärdig data, samt
undersöka vilken eller vilka estimeringsmetoder som kan passa organisationen
för att därefter applicera den tillgängliga datan som finns och ta fram en seriös
plan för framtida personalbehov. Då minskas risken att anställa för få eller för
många nya medarbetare, samt risken att få obalans mellan olika yrkeskategorier.
Där- igenom kan organisationen även skapa ett bättre underlag för förväntade
framtida utgifter och lönekostnader.
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6.2 Etiska överväganden
Det  här  arbetet  bygger  till  stor  del  på  den  historiska  databasen  som  har
utvecklats. Vid uppbyggande av en databas är det viktigt att vara försiktig med
vilken typ av information som samlas in och lagras. I fallet med det här arbetet
är all personlig information, såsom namn, titel och arbetsplats en delmängd av
Mobygames existerande databas. Mobygames databas är publik och är öppen
för alla utan någon form av åtkomstkontroll. Således är samtlig personlig data i
arbetets databas publik och lättåtkomlig via Mobygames. Inga nya data eller
uppgifter om de personer samt deras krediter har lagts till och därför är det inga
etiska problem med detta.

Att använda data någon annan har samlat ihop kan givetvis ge etiska problem. I
denna undersökning har en delmängd av data insamlad av Mobygames använts
för att utvekla en egen databas. Det var inte möjligt att sortera och utläsa den
information  ur  Mobygames  databas  som behövdes  för  att  kunna genomföra
arbetet. Syftet har aldrig varit att kopiera all data från Mobygames, utan endast
den data som behövdes. Syftet har inte heller varit att distribuera databasen eller
datan via en hemsida på Internet, eller att bygga en tjänst som på något sätt kan
konkurrera  med  Mobygames.  Syftet  har  endast  varit  att  använda  datan  i
forskning och inget annat. Inte hller detta har inneburit något problem.
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6.3 Vidare forskning

Det finns mycket mer som kan göras för att hjälpa bolag i datorspelsbranschen
att ha de verktyg och den data som krävs för att i framtiden kunna göra bättre
estimeringar  av  framtida  personalbehov.  Under  undersökningens  gång  har
många idéer och uppslag av frågor uppkommit som vore intressanta att fördjupa
sig i. Följande frågor kan besvaras i framtiden:

• Går  det  att  ta  fram  bredare  och  djupare  historisk  data  av
utvecklingsteam?

• Hur ser utbildningsnivån ut  bland medarbetare i  datorspelsbranschen?
Hur påverkar detta produktiviteten och kvaliteten på de produkter som
utvecklas?

• Hur  ser  jämlikheten  ut  i  datorspelsbranschen?  Hur  stor  del  av
medarbetarna är kvinnor och i vilken yrkeskategori tillhör de? Hur har
fördelningen förändrats över tiden?

• Hur stor del av bolagen i datorspelsbranschen gör en seriös bedömning
av de framtida personalbehovet? Vilken estimeringsmodell använder de
och varför just den?
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Bilaga A: Datorspel vars kreditlistor 
lades till i databasen

Datorspel publicerade år 1993
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Speltitel Utvecklare
Aces Over Europe Dynamix
Balance Cyberlogic
Beethoven's 2nd Rozner Labs Software
Cannonade Abacus
Der Schatz im Silbersee CyberVision
Dimo's Quest Infernal Byte Systems
Eight Ball Deluxe P.A.S. Systems
Empire Deluxe White Wolf Productions
Fantasy Empires Silicon Knights
Hannibal Starbyte Software
Hell Cab Digital Fusion
Inca II: Nations of Immortality Coktel Vision
Jonny Quest: Curse of the Mayan Warriors MicroIllusions
Kasparov's Gambit Heuristic Software
King's Table: The Legend of Ragnarok Imagitec Design
Lands of Lore: The Throne of Chaos Westwood Studios
Magic Boy Blue Turtle
Master of Orion SimTex
Network Q RAC Rally Pixelkraft
NFL Coaches Club Football MPS Labs
Nomad Intense! Interactive
Patriot Artech
Peter Pan: A Story Painting Adventure Novotrade Software
Pirates! Gold MicroProse Software
Premier Manager 2 Realms of Fantasy
Prince of Persia 2: The Shadow & The Flame Brøderbund Software
QuarterPole Action Games
Rags to Riches: The Financial Market Simulation Interplay Productions
Reach for the Skies Rowan Software
Return of the Phantom MPS Labs
Rules of Engagement 2 Omnitrend Software
Seven Cities of Gold Ozark Softscape
ShadowCaster Raven Software
Sid & Al's Incredible Toons Dynamix
Take a Break! Pinball Dynamix
Terminator 2: Judgment Day - Chess Wars IntraCorp
Terror of the Catacombs Softdisk Publishing
The 7th Guest Trilobyte
Ultima Underworld II: Labyrinth of Worlds Looking Glass
Ultrabots NovaLogic
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Datorspel publicerade år 2003

38

Speltitel Utvecklare
1503 A.D.: The New World Max Design, Sunflowers Interactive 
American Conquest GSC Game World
Beyond Good & Evil Ubisoft Montpellier Studios
Bloodrayne Terminal Reality
Call of Duty Infinity Ward
Commandos 3: Destination Berlin Pyro Studios
Devistation Digitalo Studios
Empires: Dawn Of The Modern World Stainless Steel Studios
Enclave Starbeeze
Freedom Fighters IO interactive
Freelancer Digital Anvil
Gothic II Piranha Bytes
Grand Theft Auto: Vice City Rockstar North
Hidden & Dangerous 2 Illusion Softworks
Homeworld 2 Relic Entertainment
IGI 2 - Covert Strike Innerloop Studios
Indiana Jones and the Emperor's Tomb Collective
Judge Dredd: Dredd vs Death Rebellion
Jurassic Park: Operation Genesis Blue Tongue Entertainment
Korea: Forgotten Conflict Plastic Reality Technologies
Legacy of Kain: Defiance Crystal Dynamics
Line of Sight: Vietnam nFusion Interactive
Master of Orion 3 Quicksilver Software
Max Payne 2: The Fall of Max Payne Remedy Entertainment
New World Order Termite Games
NRL Rugby League Sidhe Interactive
Outlaw Golf Hypnotix
Patrician III Ascaron Entertainment
Postal 2 Running With Scissors
Railroad Tycoon 3 PopTop Software
Red Faction II Volition, Outrage Games
Republic: The Revolution Elixir Studios
Rise of Nations Big Huge Games
Secret Weapons Over Normandy Totally Games
Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy Raven Software
Star Wars: Knights of the Old Republic BioWare Corporation
Terminator 3: War of the Machines Clever's Games
The Great Escape Pivotal Games
Unreal II: The Awakening Legend Entertainment
Worms 3D Team17 



Datorspelsbranschen - Att estimera resursbehovet för nya projektteam baserat
på historiska data
Peter Kullgard 2015-03-15

Datorspel publicerade år 2013

39

Speltitel Utvecklare
Alien Rage Unlimited City Interactive
Arma III Bohemia Interactive
Batman: Arkham Origins Splash Damage, Warner Bros
BioShock Infinite Irrational Games
Brothers: A Tale of Two Sons Starbreeze
Call of Juarez: Gunslinger Techland Sp.
Company of Heroes 2 Relic Entertainment
DARK Realmforge Studios
Dead Island: Riptide Techland
Dead Space 3 Visceral Games
Deadfall Adventures The Farm 51
Deadpool High Moon Studios
Dishonored: The Knife of Dunwall Arkane Studios
Divinity: Dragon Commander Larian Studios
Europa Universalis 4 Paradox Development
Expeditions: Conquistador Logic Artists
F1 2013 Codemasters Birmingham
Fast & Furious: Showdown Firebrand Games
Flashback VectorCell
Giana Sisters: Twisted Dreams (L.E.) Black Forest Games
Impire Amusement Cyanide
LEGO Marvel Super Heroes Tt Games
Lost Planet 3 Spark Unlimited
Metro: Last Light 4A Games
Omerta: City of Gangsters Haemimont Games
Payday 2 Starbreeze
Rayman Legends Ubisoft Montpellier
Remember Me DONTNOD Entertainment
Ride to Hell: Retribution Eutechnyx Limited
Shadowrun Returns HareBrained Schemes
Silent Hunter 5: Battle of the Atlantic Ubisoft SRL
Sniper: Ghost Warrior 2 City Interactive
The Cave Double Fine Productions
The Dark Eye: Memoria Daedalic Entertainment
The Raven: Legacy of a Master Thief KING Art
The Walking Dead: Survival Instinct Terminal Reality
The Wolf Among Us Telltale
Tomb Raider Crystal Dynamics
X-Rebirth Egosoft
XCOM: Enemy Within Firaxis Games


