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SAMMANFATTNING 
KARTLÄGGNING 
Denna rapport syftar till att lyfta fram och belysa södra Sveriges digitala spelindustri genom en 
genomgående kartläggning av samtliga verksamma aktörer inom branschen i Skåne och Blekinge. 
Rapporten innehåller även citat från intervjuer med utvalda utvecklare samt analys av nationella såväl 
som internationella trender. Den publiceras för första gången 2014 av Game City i samarbete med 
Invest in Skåne. Rapporten är Game Citys första officiella publikation och ämnas bli en årligen 
återkommande aktivitet för att på så vis också se hur branschen utvecklas över tid.  

GAME CITY 
Game City är en nystartad förening som verkar för att södra Sverige ska vara och förbli Europas i 
särklass ledande region inom utveckling av digitala spel. Detta inkluderar produktutveckling, drift, 
tjänster, spelifiering, forskning och utbildning relaterad till digitala spel. Under 2014 drar föreningen 
på allvar igång med sin verksamhet och första punkten på agendan är denna kartläggning. 
Föreningen har i dag ett tjugotal medlemmar, från tvåmansföretag som Mediocre till medelstora 
bolag som Tarsier Studios till större bolag som Massive Entertainment. 

I KORTHET 

• Kartläggningen har identifierat 32 bolag som är aktiva inom utveckling av digitala spel i södra 
Sverige 

• 2012 hade bolagen en total omsättning på 269,4 miljoner kronor 

• Merparten av bolagen är lönsamma och redovisar en sammanlagd vinst under 2012 på 9,9 
miljoner kronor 

• Totalt sysselsätter bolagen 535 personer av totalt 29 nationaliteter 

• Branschen visar på en fortsatt tillväxt på 6% från 2011 till 2012, samt med tydliga indikationer på 
fortsatt tillväxt under 2013 

• Det är en ung bransch; merparten av bolagen har startats efter 2010 och har funnits i snitt i fem 
år 

• Spelen utvecklas till samtliga ledande plattformar, från PC till konsoller som PlayStation och 
Xbox till mobila plattformar som iOS och Android 

• Kvaliteten är i världsklass. Över 20 titlar har fått 80 eller mer i Metacritic-betyg.  

• Det finns fem högskoleutbildningar och fem YH-utbildningar inom spel som tillsammans har 680 
studenter i dagsläget 

• De största utmaningarna är tillgång till kompetens samt finansiering och investerare med 
kunskap om och insikt i spelbranschen  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FÖRORD 
Spelbranschen fortsätter att växa kraftigt. Dataspelsbranschens Spelutvecklarindex rapporterar att 
svensk spelbransch växte med 215% 2010-2012, och allt tyder på att framgången fortsätter. 
Sverige är en av världens största spelexportörer, med många spännande bolag som verkar på en 
global marknad.  

Enbart Minecraft-skaparna Mojang omsatte 1,5 miljarder kronor under 2012, och stora bolag som 
DICE, Starbreeze och Massive fortsätter att leverera kvalitativa försäljningssuccéer till spelare världen 
över. Samtidigt växer nya bolag fram som framgångsrikt utmanar branschens konventioner. Här 
utmärker sig tvåmannaföretag som Simogo och Mediocre starkt med flertalet lyckade lanseringar på 
mobila plattformar. De visar att man inte behöver vara hundratals personer för att leverera spel som 
når en global publik och vinner såväl kritikers som spelares hjärtan. Det finns också mellanstora 
aktörer som Tarsier Studios som etablerat sig som huvudleverantör av ett av Sony Computer 
Entertainments viktigaste varumärken: LittleBigPlanet™. 

Antalet nya bolag ökar kraftigt och har nästan fördubblats sedan 2010. Kreativitet och innovation 
står i fokus, och merparten av bolagen i södra Sverige utvecklar spel baserade på egna varumärken. 
Endast ett fåtal av aktörerna arbetar efter den mer traditionella förlagsfinansierade modellen, medan 
resten har valt att satsa på mer öppna och snabbrörliga plattformar, med stor framgång. Södra 
Sverige visar också på en stark samhörighet och en trivsam kultur som präglas av en stark 
framtidstro och entreprenörsanda. Här talar företagen öppet med varandra och stöttar varandra när 
det blåser. Kanske är detta en av huvudanledningarna till att bolagen trivs så pass bra i regionen. 
Om man byter jobb är det vanligtvis antingen till ett annat bolag i regionen, eller så provar man sina 
vingar och startar eget.  

Det finns så klart också utmaningar. Här utmärker sig behovet av finansiering och investerare som 
kan och vill förstå sig på spelbranschen, samt svårigheten att hitta rätt kompetens för sina växande 
företag. 

Vårt mål med Game City är att södra Sverige ska vara och förbli Europas i särklass ledande region 
inom utveckling av digitala spel. Det är tydligt att potentialen i södra Sverige är stor, och genom vårt 
arbete ämnar vi skapa förutsättningar för ökad tillväxt, innovation och entreprenörsskap. Vi ser fram 
emot utmaningen, och branschens fortsatta utveckling under de kommande åren.  

!
!

Game Citys styrelse 
Malmö, augusti 2014 

 
Peter Lübeck, Emma Mellander, David Polfeldt,  

Karin Ryding, Ann-Sofie Sydow och Martin Walfisz 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KARTLÄGGNING 
ANTAL BOLAG 
Totalt har denna kartläggning identifierat 32 stycken bolag som är verksamma inom spelutveckling i 
Skåne och Blekinge. Kartläggningen innehåller endast bolag där man kunnat verifiera att bolaget är 
aktivt samt klart verksamt inom spelutveckling. Vi reserverar oss för att det kan finnas fler aktörer i 
regionen som inte är med i kartläggningen. 

Det är en ung bransch då mer än hälften av bolagen startats sedan 2010 och snittåldern för alla 
bolag är fem år. Det bolag som sticker ut ur mängden är Ubisoft Entertainment Sweden AB (Massive 
Entertainment) som grundades redan 1997 och har varit verksamma i regionen sedan dess. 
Karlshamn leder toppen av nystartade bolag då samtliga av de fem yngsta bolagen har sitt säte där. 
Av dessa sitter fyra i spelinkubatorn GamePort som drivs av Blekinge Business Incubator AB (BBI). 

Yngst 

 
Det har även försvunnit några bolag från regionen, däribland Junebud AB och Global SouthEnd 
Productions AB som var två av de större aktörerna i Malmö med ca 20 anställda vardera. Junebud 
försattes i konkurs 2012 och den senaste årsredovisningen är för räkenskapsåret 2010-2011. Global 
SouthEnd Productions ABs personal och teknik förvärvades av Massive Entertainment under 2013 
efter ekonomiska svårigheter.  
 

Bolag Startades

Stormhatt Studios AB December 2013

Nemoria Entertainment AB September 2013

Gatling Goat Studios AB September 2013

Station Interactive AB Maj 2013 (tidigare Tarsier Studios)

Dead Shark Triplepunch AB April 2013
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Den svenska spelbranschen har i stort gått väldigt bra de senaste åren och omsatte 3,7 miljarder 
under 2012 enligt Dataspelsbranschens Spelutvecklarindex som också visar på att branschen växte 
med 215% mellan 2010-2012. Stockholm är tydligt i täten, och enskilda aktörer som Mojang står för 
en betydande del av den totala omsättningen. Under 2012 omsatte Minecraft-skaparen 1,5 miljarder 
kronor. 

I södra Sverige växte branschen med ca 50% under samma period och visar på en fortsatt 
tillväxt. De kartlagda bolagen omsatte under räkenskapsåret 2012 totalt 269,4 miljoner, vilket visar 
på en tillväxt på ca 6% från föregående års 253,6 miljoner. Av dessa står Massive Entertainment 
enskilt för mer än hälften med en omsättning 2012 på 160 miljoner, upp från 130 miljoner 2011. 
Därefter kommer Tarsier Studios och Frictional Games. Sju av bolagen är så pass nystartade att de 
inte hade någon ekonomisk verksamhet det året. 

Tarsier Studios minskade i omsättning från 29,1 miljoner 2011 till 25 miljoner 2012 till följd av att man 
avslutade projektet LittleBigPlanet™ PS Vita och därmed inte längre omsatte lika många konsulter 
och projektspecifika anställningar. Frictional Games gjorde ett rekordlyft från 2011 års omsättning på 
14,7 miljoner till 2012 års 19,6 miljoner, vilket innebär en tillväxt på 33,2%. 

Några av de kartlagda bolagen har valt att inte dela sina siffror, och i de fall då inte publika siffror 
funnits att tillgå, t.ex. för Simogo som är ett handelsbolag, har dessa inte kunnat inkluderas i totalen. 
Omsättningen är därmed högre än vad som angetts, men det är oklart hur mycket. Just Simogo har 
gjort global succé med flera av sina spel den senaste tiden och bidrar därmed troligen stort till 
regionens totala omsättning och resultat. King, vars moderbolag inte är registrerat i regionen, har 
heller inte delat några siffror för sin verksamhet utan finns endast med i kartläggningen i form av antal 
anställda. !

Största aktörer 2012 

 
Vad gäller omsättning per anställd kan denna inte räknas ut rakt av baserat på de totala 
summorna då det saknas data från alla bolag. Om man beräknar den på de 22 bolag där det finns 
offentlig data på både omsättning och antal anställda från 2012 landar den på drygt 730 000 kronor 
per anställd.  

Bolag Omsättning 2012

Ubisoft Entertainment Sweden AB 160 084 tkr

Tarsier Studios AB 25 008 tkr

Frictional Games AB 19 645 tkr

Global SouthEnd Productions AB 13 621 tkr

Mediocre AB 13 505 tkr
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Det sammanlagda resultatet under 2011-2012 har minskat. 2011 gjorde bolagen ett totalt resultat 
på 26,9 miljoner mot 2012 års 11 miljoner. Den stora skillnaden orsakas till viss del av rekordhöga 
resultat hos ett fåtal bolag under 2011 som inte upprepas under 2012. Illusion Labs, som själva 
omsatte nästan 32 miljoner 2011 och hade en vinstmarginal på nästan 60%, har valt att ändra sitt 
räkenskapsår och har därmed bara redovisat för 6 månader under 2012. Detta drar ner deras 
redovisade omsättning till 11,9 miljoner, vilket har relativt stor påverkan på totalen. Även Frictional 
Games och Pixelbite hade mycket goda vinstmarginaler under 2011 på 74,2% respektive 69,11%, 
men minskar under 2012. Andra orsaker till det minskade resultat är att bolag som t.ex. Tarsier 
Studios valt att investera en betydande del av sin vinst på utveckling av egna IPn, vilket kan komma 
att ge avkastning längre fram i tiden.  !

Störst tillväxt 2011-2012 

 
Kartläggningen inkluderar endast resultat till och med räkenskapsåret 2012. Med minst sju nya 
aktörer på kartan ska det bli spännande att se hur branschens totala omsättning och resultat 
påverkats under 2013. Bolag som Mediocre och Simogo har dessutom gjort mycket lyckade 
lanseringar under året och kommer med största sannolikhet att uppvisa mycket positiva siffror. 
Simogo uppger i en intervju med GamesIndustry.biz  att de räknar med att dubbla sin omsättning 1

under 2013 tack vare den lyckade försäljningen av Year Walk och Device 6. 

 

Bolag Tillväxt 2011-2012

Planeto AB 2855,38 %

Grapefrukt (webbfarbror AB) 1594,00 %

Redikod AB 461,18 %

Binary Peak AB 78,74 %

CommuniSport AB 70,03 %
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ANSTÄLLDA 
Enligt uppgifter från företagen själva är 535 personer verksamma inom spelutveckling i Skåne och 
Blekinge idag. Då detta inkluderar olika typer av anställningar och andra former av sysselsättning 
samt ägare är en direkt jämförelse med informationen från 2012 års bokslut om 341 anställda inte 
helt relevant, men det tyder på en kraftig ökning. I de fall bolagen inte själva uppgett antal anställda 
har uppgifterna hämtats från senaste årsredovisning och kan därmed skilja sig något från dagens 
siffror. Enligt årsredovisningar från 2010-2012 ser det ut som följer. Observera att King inte finns med 
i den här historiken, vilka utgör en betydande del av det totala antalet anställda i regionen. 

Antal anställda 

 
Majoriteten (ca 65%) svarar ja på frågan om de planerar att anställa de kommande 12 månaderna. 
Sex bolag är osäkra och ett fåtal planerar inte att växa alls. Några enstaka bolag hade gärna vuxit 
ifall det funnits medel, t.ex. genom investering i bolaget. 

Största arbetsgivarna 

 
När det gäller arbetskraft uppger bolagen att det generellt är svårt att hitta personer med stark 
teknisk kompetens inom respektive disciplin, som t.ex. tekniska designers, programmerare och 
animatörer. De mindre bolagen efterlyser starka generalister, då de har svårare att omsätta 
specialister. Senior talang är mycket svår att få tag på, vilket också märks tydligt i och med att  
rekryterare och head hunters kontinuerligt letar talang hos de sydsvenska bolagen, för både 
nationella och internationella uppdrag. I övrigt lyfter flera av bolagen svårigheten att hitta kvinnor med 
kompetens inom spelutveckling, vilket gör det svårt för dem att förbättra jämställdheten i bolagen.  !

Bolag Antal anställda idag

Massive Entertainment 300 personer

Tarsier Studios AB 40 personer

Star Vault AB 16 personer

Frictional Games AB 13 personer

Illusion Labs AB 11 personer
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”Mångfald är mycket viktigt. Våra spel riktar sig till en mycket varierande 
målgrupp, och det vore bra om vår team-sammansättning bättre kunde 
återspegla detta.” 

MARTIN WALFISZ, PLANETO 

!
Några av de mindre bolagen efterlyser också tillgång till marknadsföringskompetens då de har svårt 
att göra det själva, men kan samtidigt ha svårt att motivera att anställa någon med den 
kompetensen på grund av att de är för små.  

Rekrytering görs främst genom befintliga nätverk, där de mindre bolagen i första hand letar bland 
personer de redan känner. Spelskolorna i regionen samt i resten av landet är också en viktig källa till 
kompetens. Senior kompetens däremot får man ofta söka efter utanför rikets gränser. !

"Större delen av den seniora kompetensen rekryteras för närvarande 
internationellt. Hela 30% av våra medarbetare är icke svenskfödda. Junior 
kompetens rekryterar vi från skolor som The Game Assembly." 

 DAVID POLFELDT, MASSIVE ENTERTAINMENT 

 

Tom Clancy’s The Divison av Massive Entertainment 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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 
Andelen kvinnor är fortsatt låg i spelbranschen, även om trenden pekar uppåt. Dataspelsbranschen 
rapporterar att den 2012 var 15% i landet som helhet.  

Av de kartlagda bolag som valt att svara på frågan har majoriteten (16 bolag) angett att de har 0% 
kvinnor anställda. De bolag som står ut ur mängden är Station Interactive med ca 40% och Ozma 
Speldesign med 50%. Station Interactive har arbetat hårt för att hitta kompetent personal med 
varierad mångfald, men det är svårt. Det är också mycket svårt att locka senior personal till 
Karlshamn.  !

“Vi får helt enkelt anstränga oss lite extra när vi letar ny personal. Just nu 
letar vi efter mera medarbetare och har kontakt med flera lovande 
kandidater. Det skulle vara trevligt om det fanns något sätt att lyfta upp 
lokala förmågor så man kunde få till ett bättre samarbete mellan 
spelstudior i södra Sverige och frilansare. Då skulle vi inte behöva hyra in 
folk på kontrakt som sitter i Canada, Asien eller USA. Vi skulle istället 
kunna jobba lokalt och stötta näringsverksamheten i Sverige eller 
Blekinge. Det finns många personer under 30 i spelbranschen, så 
genom att satsa på spelbranschen kunde man skapa flera jobb för den 
åldersgruppen.” 

MATTIAS NYGREN, STATION INTERACTIVE 
 
 
De kartlagda bolagen uppvisar en imponerande mångfald när det kommer till nationaliteter, med 
anställda från totalt 29 länder. Här ligger Massive Entertainment i toppen med alla 29, därefter 
kommer Tarsier Studios.  !

“Vi är ganska bra på mångfald i dagsläget om man ser till nationalitet, ålder 
och bakgrund, men har idag under 10% kvinnor. Jag tror att ett 
mångfasetterat team är bättre på att hitta på nya lösningar och komma 
med nya perspektiv, så för oss är det jätteviktigt. Det ger även bättre 
dynamik i teamet.” 

OLA HOLMDAHL, TARSIER STUDIOS !
!
!

!
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Nationaliteter 

Vad som är tydligt är att just jämställdhetsfrågan engagerar. Majoriteten av bolagen uppger att 
jämställdhet innebär fördelar såsom ökad kreativitet, nya perspektiv, ökad förmåga att relatera till och 
tilltala en bred målgrupp samt att det bidrar till en mer stimulerande företagskultur och ökad moral. 
Flera av bolagen, inklusive de som har 0% kvinnor, lyfter att de är trötta på mansdominerade 
attityder och våldsamma spel och menar att ökad jämställdhet kan hjälpa till att förändra detta. De 
menar också att branschen är i behov av nya perspektiv för att kunna fortsätta växa och utvecklas 
och att homogena grupper kan vara direkt skadliga för produkten. Att visa att vem som helst kan 
arbeta med spel anses också vara viktigt, om inte annat för att det behövs mer arbetskraft generellt. !

“Internationellt har spelindustrin tyvärr fortfarande en hel del problem med 
sexism och allmän macho-kultur. I Sverige är det annorlunda, men även 
här tror jag att fler kvinnor i branschen skulle göra skillnad.” 

KARIN RYDING, OZMA SPELDESIGN 
 
 
Några av bolagen var dock tydliga att poängtera att talang och kompetens går före allt och några 
enstaka verkade närmast provocerade av frågan. 

Flera bolag lyfte att kulturell mångfald också underlättar med nya perspektiv och infallsvinklar samt 
förmågan att utveckla produkter som tilltalar en global publik.  !

“Vi uppskattar mångfald och tycker att det är mycket viktigt. Om man 
lägger kön och nationalitet åt sidan så är det viktigt för alla företag att 
individer kan vara sanna mot sig själva och vara stolta över sitt arbete. 
Konformitet hindrar kreativitet, mångfald stimulerar den.” 

HENRIK JOHANSSON, MEDIOCRE 

Australien Bulgarien Danmark Frankrike Filippinerna

Finland Irland Island Israel Italien

Kanada Nederländerna Nya Zeeland Pakistan Polen

Portugal Rumänien Ryssland Schweiz Slovakien

Spanien Storbritannien Sverige Tyskland Ukraina

Ungern USA Uzbekistan Österrike
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PRODUKT OCH MARKNAD 
Majoriteten (13 av 24) av de tillfrågade bolagen uppger att de riktar sig mot mobila plattformar 
såsom iOS och Android med samtliga eller delar av sin verksamhet. Därefter kommer PC med 11 
bolag. Endast ett fåtal av bolagen uppger spelkonsoller som PlayStation och Xbox som den 
marknad de utvecklar för. Det är tydligt att trenden går från traditionella spelkonsoller och mot mer 
öppna och lättillgängliga plattformar, vilket också bekräftas av intervjuer med bolagen. 

De sydsvenska bolagen uppvisar en bred spridning på sin produktportfölj. Här finner man en mängd 
olika typer av mobilspel, frågesportspel, utbildningsspel, atmosfäriska äventyrsspel samt AAA-spel till 
konsoll. 

Egna varumärken är tydligt i fokus. Majoriteten av bolagen lägger 90% eller mer av sin tid på 
utveckling av spel baserade på egna varumärken (IP). De har antingen redan släppt eller planerar att 
släppa spel baserat på egna IP inom en snar framtid. Flera av bolagen lägger stor vikt vid kreativ 
frihet och vill utveckla spel som sticker ut ur mängden. Övriga bolag lägger en betydande del, ibland 
100%, av sin tid på olika typer av kontrakterade uppdrag för andra. 
 

Year Walk till iOS av Simogo !!
“Vi vill skapa spel som bryter mot vad spel ska vara och hur både gamers 

och vanligt folk tänker kring spel. Vi kommer aldrig att göra ett spel som 
går ut på att skjuta och döda soldater eller aliens, vi vill berätta andra 
typer av historier och nå andra målgrupper.” 

MAGNUS “GORDON” GARDEBÄCK, SIMOGO !
!12
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Tarsier Studios kontor i Malmö. Foto: Acromacy Media !!
“Tarsier har haft flera år av stadig tillväxt bakom sig och många bra 

årsredovisningar. Vårt nästa mål är att expandera och så småningom få 
ut ett 100% eget IP på marknaden. Att jobba med en stor publisher som 
Sony ger en finansiell trygghet, och en del av de pengarna vill vi nu 
använda till att bygga något vi känner verkligen representerar all de 
kreativa potential som finns samlad här på företaget.” 

OLA HOLMDAHL, TARSIER STUDIOS !
De sydsvenska spelen håller överlag en mycket hög kvalitet och har mottagits väl av såväl kritiker 
som spelare. Här följer ett urval på spel som utvecklats av sydsvenska spelföretag och deras 
Metacritic-betyg. Metacritic destillerar yttranden från de mest respekterade kritikerna som skriver på 
nätet och i tryck till en sammanslagen poängsiffra . 2

!
!
!
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Metacritic-betyg 

Omslagsbilder från några av spelen med högst snittbetyg 

Titel Bolag Utgivet Plattform Metacritic

Device 6 Simogo 2013 iOS 92

Beat Sneak Bandit Simogo 2012 iOS 92

Far Cry 3 Massive Entertainment 2012 X360, PS3, PC 91

World in Conflict Massive Entertainment 2007 PC 89

Labyrinth 2 Illusion Labs 2009 iOS 89

LittleBigPlanet™ PS Vita Tarsier Studios 2012 PS Vita 88

Year Walk Simogo 2013 iOS, PC 87

Bumpy Road Simogo 2011 iOS 86

Ground Control Massive Entertainment 2000 PC 86

Amnesia: The Dark Descent Frictional Games 2011 PC 85

rymdkapsel Grapefrukt 2013 iOS 85

Kosmo Spin Simogo 2010 iOS 83

Dominions 3: The Awakening Illwinter Design 2006 PC 82

Sprinkle Mediocre 2011 iOS 81

Ilomilo SouthEnd 2011 Xbox 360 81

Granny Smith Mediocre 2012 iOS 80

Smash Hit Mediocre 2014 iOS 80

Nimbus Noumenon Games 2010 PC (Steam) 80

Ground Control II Massive Entertainment 2004 PC 80

Touchgrind Skate 2 Illusion Labs 2013 iOS 80
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När det kommer till  försäljningssiffror så är utvecklarna generellt ganska hemlighetsfulla. Det är 
dock tydligt att utvecklare som Mediocre, Simogo och Illusion Labs klarat sig mycket bra på sin 
försäljning av mobilspel. I Mediocres fall har de uppgett att deras senaste spel Smash Hit sålt bättre 
än alla deras tidigare spel tillsammans.  

Smash Hit av Mediocre Games AB !
 
Frictional Games har byggt upp en mycket stark affär kring sina atmosfäriska skräck- och 
äventyrsspel som hittills lanserats uteslutande på PC.  

Massive Entertainment och Tarsier Studios finansieras uteslutande av förlag, vilket innebär att det är 
svårare att utläsa hur försäljningen ser ut. På VGChartz.com uppskattar man försäljningen av 
LittleBigPlanet™ PS Vita till 720 000 exemplar världen över , vilket kan ställas mot att PS Vita sålts i 3

totalt ca 8,6 miljoner exemplar världen över . 4

Flera av spelen som utvecklats till iOS har fått så kallade Features (I Blickfånget) på App Store, vilket 
lett till kraftigt ökad exponering och försäljning. Här återfinns bl.a. Smash Hit, Device 6 och 
rymdkapsel. Detta kan vara helt avgörande för om en produkt får en lyckad lansering på iOS eller 
inte.  
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Intäktsmodellerna varierar kraftigt, men t.ex. Free2Play som är stort internationellt har inte haft 
samma genomslag hos sydsvenska utvecklare. Här är det mer vanligt att man betalar en summa för 
spelet direkt, även om det varierar kraftigt hur mycket. Mediocre valde att släppa sitt Smash Hit 
gratis, med förbehållet att man inte kan spara sina framsteg utan att betala för spelet. I en intervju 
med IT24  i mars 2014, endast tre veckor efter att spelet släppts, meddelar Mediocre att det laddats 5

ner 27 miljoner gånger och att mellan 2%-5% valt att betala för det vilket innebär ca 500 000 - 1 300 
000 sålda exemplar. I Simogos fall valde man att gå ifrån den låga prissättningen som var vanlig på 
App Store när man släppte sitt Year Walk. !

“När vi gjorde vårt första spel Kosmo Spin 2010 satte vi vårt pris till 7kr/
spel, för vi såg att alla andra gjorde det. Problemet med det är att du 
måste sälja miljontals exemplar för att tjäna in en dräglig lön. När vi sedan 
släppte Year Walk satte vi ett mycket högre pris, och det fungerade jätte 
bra för oss. Vi har med både Year Walk och Device 6 nått ut till en helt ny 
typ av målgrupp som aldrig själva skulle definiera sig som ”gamers”, och 
vi har lyckats behålla en högre prissättning av våra spel.” 

MAGNUS “GORDON” GARDEBÄCK, SIMOGO !
Hur man marknadsför sina spel varierar också kraftigt. Sociala medier används genomgående, 
likaså YouTube. Många förlitar sig på att bygga och underhålla sina communityn, andra på digital 
annonsering. Ett fåtal förlitar sig helt och hållet på 'mun till mun', alltså att låta spelet sälja sig självt 
genom att det sprids från person till person, vilket också vanligen sker via sociala medier som 
Facebook och Twitter. 

I Massives och Tarsiers fall är det förlaget som sköter marknadsföringen av spelen. Tarsier 
marknadsför sig själva via sin egen hemsida, Facebook och Twitter, medan Sony Computer 
Entertainment sköter all marknadsföring av LittleBigPlanet™.  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GEOGRAFISK PLACERING 
Av de 32 kartlagda bolagen är 22 baserade i Malmö, 8 i Karlshamn och 2 i Helsingborg. På frågan 
om man någon gång funderat på att flytta svarar nästan alla nej. Några av bolagen planerar eller 
funderar på att flytta inom regionen, då främst till Malmö. Enstaka bolag uppger Tyskland, Frankrike 
eller England som möjliga alternativ, men inga konkreta planer finns i dagsläget. 

Det är tydligt att Malmö är ett givet val för många. I Malmö kombineras utmärkta förbindelser till 
Sverige och världen med bra boendemöjligheter (jämfört med t.ex. Stockholm), mångfald, 
stödfunktioner och möjligheter att utöka sitt nätverk. Kulturen i Malmö beskrivs som öppen och 
inbjudande och det finns en stark framtidstro i staden. Malmö rankades också nyligen som världens 
4e mest innovativa stad av OECD efter Eindhoven, San Diego och San Francisco baserat på antalet 
patentansökningar per invånare . 6

Malmö Högskola. Foto: Peter Lübeck 
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Karlshamn kompletterar Malmö. Här finns en vacker, familjevänlig småstad med billigt boende och 
närhet till natur och landsbygd. Dessutom finns Blekinge Tekniska Högskola (BTH) med sina 
spelutbildningar på orten vilket innebär en stadig ström av ny talang. Med inkubatorn GamePort 
samt evenemang som Game Concept Challenge skapas möjligheter för unga utvecklare att testa 
sina vingar och starta företag i en trygg miljö. Detta blir extra tydligt när man ser till antalet nystartade 
bolag i staden. Även etablerade företag som Tarsier Studios startade i Karlshamn och förblev på 
orten i många år. Efter en omstrukturering och efterföljande utköp bedrivs nu det som var Tarsier 
Studios Karlshamns-kontor som ett nytt bolag vid namn Station Interactive. Det är fortfarande 
samma människor och samma lokaler, men med nytt namn och nya planer. !

“Visst, vi kanske inte har de hetaste klubbarna om man vill gå ut och 
dansa, men vi och Karlshamn har mycket annat att erbjuda våra 
anställda. Flera av dem är föräldrar, och då kanske man har lite andra 
prioriteringar. Det är t.ex. mycket lättare att få dagisplatser i Karlshamn än 
i Malmö och det är betydligt billigare att köpa hus eller lägenhet samt att 
hitta boende att hyra. Det är nära till allt och ett tryggt samhälle. Naturen 
ligger runt hörnet och på kontoret har vi en fantastisk havsutsikt.” 

MATTIAS NYGREN, STATION INTERACTIVE 
 

Station Interactives kontor i Karlshamn. Foto: Acromacy Media !
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Några av bolagen har valt att arbeta hemifrån, däribland Frictional Games och Mediocre. De har 
inget fast kontor och är spridda över olika städer.  

!
 

!
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Skåne

 Blekinge                

Blast Door Interactive AB

Binary Peak AB

CommuniSport AB

Defrost Games

Grapefrukt (webbfarbror AB)

Haunted House AB

Illusion Labs AB

Midasplayer AB / King.com

Mediocre AB

Ozma Speldesign AB

Planeto AB


Primary Hive

Redikod AB

Redgrim AB

Saguru AB

Star Vault AB

Simogo AB

Supervurpa Handelsbolag

Tarsier Studios AB

Massive Entertainment

VisionPunk

Imperial Game Studio AB

Coastalbyte AB

Dead Shark Triplepunch AB

Forgotten Key AB

Gatling Goat Studios AB

Nemoria Entertainment AB

Noumenon Games AB

Station Interactive AB

Stormhatt Studios AB

Pixelbite AB

Frictional Games AB

Karlshamn

Malmö

Helsingborg



GAME CITY SURVEY 2014

FRAMTID OCH UTSIKTER 
Överlag verkar bolagen nöjda med sin situation, men det finns definitivt saker som kan förbättras.  

Svårighet att få investering lyfts av många bolag som den främsta utmaningen, och flera bolag 
hade gärna vuxit om möjlighet funnits. De menar att det finns en tydlig brist på investerare med 
förståelse för eller vilja att investera i spel. !

"När jag startade Star Vault AB fanns det inte mycket hjälp eller information att få 
i Sverige. Man sade mig att det inte var möjligt att starta på det sätt vi gjorde. 
En hel del personer sa till oss att inte starta ett företag och leta investerare, 
utan istället ansluta oss till ett befintligt företag. Detta var något som gjorde mig 
väldigt ledsen att behöva höra i Sverige. Jag förstår varför det knappt finns 
några spelföretag som startat på samma sätt på grund av detta, och en stor 
anledning är att investerare inte förstår spelindustrin." 

HENRIK NYSTRÖM, STAR VAULT !
“Det är väldigt svårt att hitta finansiering för spelföretag i Sverige. I många 

fall verkar inte riskkapitalister eller affärsänglar vara speciellt insatta i vad 
spelutveckling ens är, eller att det är en industri med enorma möjligheter.” 

ROBIN HJELTE, FORGOTTEN KEY !
Trycket på Nordic Game Programs utvecklingsstöd var rekordhögt i år, med 185 ansökningar 
från 175 bolag  som slåss om totalt tre miljoner danska kronor. Detta ses som en av få möjligheter 7

för små, nystartade bolag att få en chans att etablera sig. Tyvärr är framtiden för programmet oviss.  !
“Det är helt galet när man tänker på det. Över 150 olika företag har ansökt 

om dessa pengar i år. Jag tycker det visar hur många företag det finns 
där ute, men hur lite pengar det finns att söka i dagsläget. Tyvärr är 2014 
den sista gången vi kan dela ut dessa pengar. Vad som kommer att ske i 
framtiden är inte helt klart ännu. Problemet är att spel hamnar mellan de 
klassiska definitionerna av kultur och näringsliv. Det är både kultur och 
näringsliv. ” 

JACOB RIIS, NORDIC GAME !
!
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De fem största utmaningarna 
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LittleBigPlanet™ PS Vita av Tarsier Studios !
!
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Hitta rätt kompetens för att kunna växa

Vara för beroende av sina kunder

Att marknadsföra och nå ut med sina spel

Hitta nya kunder för konsultarbete
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Säkra investeringar för att expandera företaget1
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TRENDER 
Vid samtal med bolagen dyker ett antal tydliga trender upp. En av sakerna som det talas mest om är 
Virtual Reality (VR), vilket gjorts tydligt med satsningar som Oculus Rift och nu senast Sony 
Computer Entertainments egna Project Morpheus. Det finns stora möjligheter att skapa fantastiska 
spelupplevelser med hjälp av VR-teknik, men i dagsläget finns det inga pengar i det för utvecklarna. 

Vision Punks kontor i Malmö. Foto: Vision Punk 
 
 
“Det händer så mycket inom VR just nu, och då menar jag inte bara i 
underhållningsvärlden, utan hur virtual reality kan användas inom 
sjukvården vid operation, vid träning av soldater eller för mäklare och 
arkitekter som vill visa sina byggnader för kunder. VR kommer bli mycket 
mer än bara spel. Facebooks uppköp av Oculus Rift var något av de 
bästa som kunde hända VR. I och med det har plötsligt alla de 
investerare som tidigare inte ens ville ta i VR med en tång fått upp 
ögonen för möjligheterna.” 

CARL LUNDGREN, VISION PUNK !
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Mobila spel är inte längre en trend utan ett faktum. Segmentet växer så att det knakar och 
nästan alla sydsvenska utvecklare arbetar med mobila spelprojekt i någon form, eller planerar att 
göra det. Illusion Labs var tidigt ute på just iOS och har hunnit släppa hela 11 spel, främst olika 
versioner av deras succéer Labyrinth och Touchgrind. Simogo och Mediocre är också mycket aktiva 
på just iOS och har hunnit med att släppa fem respektive fyra spel på plattformen. Grapefrukts första 
spel rymdkapsel fick en lyckad lansering och sålde ca 200 000 exemplar de första sex månaderna . 8

Idag finns spelet på sju olika plattformar.  

Crowd funding är också ett fortsatt hett diskussionsämne, med fler och fler projekt som lyckas få 
finansiering via olika crowd funding-kanaler. Detta ses som ett alternativ till traditionell 
förlagsfinansiering.  

Gamification eller spelifiering, alltså när man applicerar speldesignmetodik på icke spelrelaterade 
områden, såsom t.ex. sjukvård eller transporttjänster, är något som förutspås växa kraftigt de 
kommande åren. !

“Det märks att många organisationer och företag i regionen är intresserade 
av spelifiering, då ämnet allt oftare dyker upp i olika sammanhang. Det 
tycks finnas en enorm potential i att nyttja regionens spelutvecklings-
expertis inom bredare affärs- och samhällsutmaningar.” 

MARTIN WALFISZ, PLANETO !
Indie-utveckling är på uppgång och hos de sydsvenska bolagen värderas kreativ frihet högre än 
tillväxt och resultat.  !

“Jag anser inte att storlek är synonymt med succé, det tycker jag att 
Markus Persson har bevisat med Mojang. Vi vill växa, men ta det i vår 
egen takt. Att bli stora eller tjäna massor av pengar är inte vårt mål i sig. 
Pengar är inte det viktigaste för oss, vi vill helt enkelt ha kul och göra vår 
egen grej. Pengar är bara ett nödvändigt redskap på vägen, kreativ frihet 
och möjligheten att följa våra instinkter är det viktigaste.” 

CARL LUNDGREN, VISION PUNK !
De nya spelkonsollerna lyser med sin frånvaro, i alla fall hos de mindre utvecklarna. Hos Tarsier 
Studios och Massive Entertainment är det däremot fortfarande spelkonsollerna som är i fokus. 
Massive Entertainments nya spelmotor Snowdrop är utvecklad för den nya generationen av 
konsoller, PlayStation 4 och Xbox One, samt PC. Tarsier Studios arbetar uteslutande med Sony 
Computer Entertainment och utvecklar därmed endast spel till deras PlayStation-konsoller.  
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ÖVRIGA ORGANISATIONER 
Utöver företagen som nämnts i kartläggningen finns även följande företag som är verksamma inom 
eller i närheten av spelbranschen men som på grund av att de inte bedriver utveckling har 
exkluderats ur kartläggningen.  

ProCloud Media Invest AB är ett produktionsbolag inom spel som också har en projektbaserad 
fond. De arbetar huvudsakligen med befintliga varumärken (IP) och har kontor i Malmö och Los 
Angeles. Bolaget omsatte 10,9 miljoner kronor räkenskapsåret 2012-2013 men har inga anställda.  

Nordic Game Resources AB driver den årliga branschkonferensen Nordic Game Conference i 
Malmö. De deltar också i, samt samarbetar med, andra internationella konferenser inom spel, där de 
verkar för att lyfta fram den nordiska spelbranschen. Bolaget omsatte 8,3 miljoner kronor 
räkenskapsåret 2012-2013 och har fyra anställda.  

Nordic Game Conference 2013. Photo: Nordic Game !

!24



GAME CITY SURVEY 2014

UTBILDNING OCH FORSKNING 
Södra Sverige har en mycket stark spelutbildningssituation med fem högskoleutbildningar samt fem 
yrkeshögskoleprogram. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) bedriver utbildningsverksamhet i både 
Karlshamn och Karlskrona och har ett stort antal studenter varje år. I Karlshamn har utbildningen, 
som där heter Digitala Spel, haft stor inverkan på branschen i närområdet. Flera av bolagen som gått 
vidare till inkubatorn GamePort härstammar från utbildningen, och tidigare årgångar har flertalet 
personer som är yrkesverksamma i spelbranschen i stort. 

På BTH i Karlskrona finns högskoleprogrammen Civilingenjör inom Spel, Technical Artist och 
Spelprogrammering. Technical Artist och Spelprogrammering som är på tre år vardera hade under 
våren 2014 ca 80 respektive ca 90 studenter medan det femåriga Civilingenjörs- programmet hade 
hela 178 studenter.  

På BTH i Karlshamn finns sedan 2004 det 3-åriga högskoleprogrammet Digitala Spel med 
inriktningar mot programmering, design och grafik. Under våren 2014 hade programmet ca 100 
studenter. Totalt utbildar alltså BTH i dagsläget ca 450 personer, med ca 200 nya studenter varje år. 

På Malmö Högskola undervisar man sedan 2010 i spelprogrammering och har ca 90 studenter i 
dagsläget, med ett 70-tal nya studenter på väg in till hösten. Man uppger att ca 20% av de 
studenter som slutfört utbildningen har jobb i spelbranschen idag. 

På yrkeshögskolan The Game Assembly (TGA) i Malmö utbildar man programmerare, level 
designers, technical artists och 3D-grafiker. För närvarande går 123 studenter utbildningen på TGA, 
med ytterligare 94 personer på väg in nästa år. Ca 90% av studenterna som slutfört utbildningen har 
jobb i spelbranschen i dag. Sedan starten 2008 har man hunnit med att utbilda totalt 285 personer. 

På Malmö Yrkeshögskola undervisar man sedan januari 2014 i mobilspelsprogrammering. 
Utbildningen är ett år lång, har 35 studenter, och 35 nya börjar i januari 2015. Utbildningen har en 
nära koppling till branschen i regionen, och har gästföreläsare från bl.a. Mediocre och Planeto.  !

”På The Game Assembly lägger vi stort fokus på att lära ut hantverket 
spelutveckling. Det innebär att vi inte enbart lär ut programmering, 3D-
grafik, level design och de mer tekniska bitarna av grafikframställning, 
utan även hur man samarbetar mellan yrkeskategorierna med en metodik 
där vi efterliknar branschens vardag på närmast möjliga sätt. Vi är 
övertygade om att detta är det som gör att våra studenter är så 
eftersökta.” 

ANN-SOFIE SYDOW, TGA !
!
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Utbildningarna lyfter att det är svårt att hitta bra lärare med erfarenhet från spelindustrin. Detta är 
extra svårt för de akademiska utbildningarna som också kräver att lärarna har akademisk utbildning i 
grunden. !

“Det är en balans mellan att hålla en bra akademisk kvalité på lärarna och 
att få in folk som har praktiska erfarenheter av att jobba med spel. Det är 
många talangfulla spelutvecklare som lärt sig koda eller rita på egen hand 
som inte gått via en skola och tagit en magisterexamen. Man kan givetvis 
alltid ta in den här typen av personer som gästföreläsare om det är 
möjligt. Att hitta duktiga programmerare och grafiker som även passar 
som lärare är nog det svåraste.” 

JONAS SVEGLAND, BTH - DIGITALA SPEL !
YH och akademiska utbildningar kompletterar varandra och fyller olika behov. YH är mer 
praktiskt orienterad, tar kortare tid och innebär att studenterna direkt får kontakt med yrkeslivet 
genom praktikplatser. De akademiska utbildningar är mer teoretiska och långsiktiga och har som mål 
att utveckla mediet som helhet. Här finns också möjligheten att studera vidare och till och med att 
forska inom spel. 

Flera av utvecklarna lyfter fram att spelutbildningarna är viktiga för att generera ny arbetskraft, och 
flera personer som tagit examen på BTH och TGA har fått anställning hos bolag i regionen.  !

“The Game Assembly är utan tvekan en mycket viktig resurs för 
spelutvecklare när det kommer till rekrytering. Det är en av de starkast 
lysande spelskolorna i Sverige idag. Med detta sagt tycker jag att både 
skolorna i Skövde och Stockholm gör ett bra jobb, men TGA sticker ut. Vi 
upplever att kvalitén på studenterna från TGA är mycket hög. Många av 
Tarsiers grundare gick själva på School of Future Entertainment i 
Karlshamn, så spelskolornas roll i att göra södra Sverige till en ledande 
del av spel-Sverige är absolut mycket viktig.” 

OLA HOLMDAHL, TARSIER STUDIOS !
Tyvärr kan inte utbildningarna fylla alla behov, och avsaknaden av senior kompetens kvarstår som ett 
faktum som hämmar möjligheterna till tillväxt.  

!
!
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STÖDFUNKTIONER 
Regionen har flera stödfunktioner som kan underlätta för både nystartade och etablerade bolag. 

Media Evolution är ett mediekluster och en medlemsorganisation som jobbar för att stärka 
innovation och tillväxt i södra Sveriges mediebranscher. De driver projekt och erbjuder tjänster inom 
tre olika områden: mötesplatser, marknadsskapande och kompetens. Flera av bolagen i 
kartläggningen är medlemmar och har genom Media Evolution bl.a. fått tillgång till kostnadsfri 
kompetensutveckling.  

Media Evolution City i Malmö. Foto: Media Evolution/Sebastian Borg !
MINC är en inkubator i Malmö som erbjuder affärsutveckling, kreativ arbetsplats, internationellt 
nätverk/kontakter, mentorer samt coachning och stöd. Till skillnad från många andra inkubatorer 
riktar de sig inte mot någon specifik bransch, utan är mer generella och arbetar med startups inom 
olika områden, också spel. De arbetar bl.a. med The Game Assembly för att få deras studenter att 
våga satsa på sina egna idéer och starta eget.  

Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina 
idéer. De erbjuder vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö till entreprenörer. De samarbetar 
en del med spelutbildningar men har överlag ingen specifik satsning på spelutveckling i dagsläget. 

Blekinge Business Incubator (BBI) som har sitt säte i Karlskrona är en av landets tio bäst 
presterande inkubatorer . De driver den spelfokuserade inkubatorverksamheten GamePort i 9

Karlshamn som en del av deras ordinarie inkubatorverksamhet. Hela sex av bolagen i kartläggningen 
sitter för närvarande hos GamePort, och både Tarsier Studios och Noumenon Games har startat sin 
verksamhet i inkubatorn.  
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Game City är en nystartad förening som verkar för att södra Sverige ska vara och förbli Europas i 
särklass ledande region inom utveckling av digitala spel. Detta inkluderar produktutveckling, drift, 
tjänster, spelifiering, forskning och utbildning relaterad till digitala spel. 

Game Concept Challenge (GCC) i Karlshamn är en årligen återkommande tävling där team får 
presentera spelkoncept för en jury bestående av branschfolk. Vinnaren får en plats i spelinkubatorn 
GamePort, mentorer i spelbranschen samt en liten summa pengar till att utveckla sitt spelkoncept 
vidare mot färdig produkt. Tävlingen har funnits i flera år, och det var även här Tarsier Studios fick sin 
början med konceptet som sedan blev till det omtalade The City of Metronome. Ett av de senaste 
bolagen som fått sin start den här vägen är Forgotten Key som vunnit GCC hela tre år i rad.  

Aer av Forgotten Key  !!
“Vi startade Forgotten Key under vår studietid här på Blekinge Tekniska 

Högskolas utbildning “Digitala Spel” i Karlshamn. Game Concept 
Challenge har verkligen varit den språngbräda vi behövde för att våga ta 
företaget vidare. Idag är vi fem personer som jobbar på heltid med att 
utveckla vårt nästa spel; Aer.” 

ROBIN HJELTE, FORGOTTEN KEY !
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AVSLUTNING 
Det är tydligt att spelbranschen i Skåne och Blekinge befinner sig i ett mycket spännande och 
lovande läge inför framtiden. Framgångssagorna är många, och med ett antal spännande 
lanseringar under det kommande året finns det all anledning att tro att trenden kommer att fortsätta. 
Tillväxtpotentialen kan anses som mycket god, med planer på expansion hos flertalet bolag. Bristen 
på tillgängligt kapital och investerare som förstår sig på branschen håller tillbaka, men om detta kan 
förbättras finns möjlighet till ökad tillväxt.  

Regionen präglas av en öppen och social kultur, med god kommunikation och samarbeten mellan 
aktörerna. Ett flertal stödfunktioner underlättar för såväl nystartade som etablerade bolag och gör 
det attraktivt att etablera sig och verka i regionen. Utbildningarna ser till att det finns en stadig ström 
av ny kompetens på arbetsmarknaden, och genererar dessutom varje år flera nya bolag. Behovet av 
senior kompetens är fortsatt stort, och det är många aktörer som slåss om den befintliga 
kompetensen i regionen.  

Södra Sveriges spelutvecklare befinner sig i framkanten av en snabbrörlig bransch. Här står 
innovation i centrum, det utvecklas spel till samtliga plattformar och man är tidigt ute och utforskar 
nya teknologier och trender. De mindre bolagen är flexibla och kan agera tidigt, medan de större 
bolagen är etablerade organisationer med stabil ekonomi och stadig tillväxt.  

Spelbranschen i södra Sverige står fortfarande i startgroparna. Det är en ung bransch med stor 
potential, och de kommande åren kommer att vara mycket händelserika. Det är tydligt att detta bara 
är början på en mycket spännande framtid för branschen i regionen.  

!
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METOD 
Kartläggningen har gjorts i flera steg. Först togs en lista fram på alla bolag som var verksamma inom 
spelutveckling i Skåne och Blekinge. Detta gjordes genom att sammanställa information från olika 
källor, däribland Dataspelsbranchens Spelutvecklarindex 2012, en lista över svenska utvecklare 
sammanställd av Sara Casén med bidrag från hundratals utvecklare i landet samt genom sökning av 
branschkoder på hemsidan allabolag.se.  

Därefter verifierades att bolagen är aktiva och bedriver verksamhet inom just spel. En enkät togs 
fram med frågor om nuläge, framtid, utmaningar m.m. Denna enkät skickades ut till alla bolag på 
listan och svaren har sedan agerat underlag för den här rapporten. Av de 32 bolag som listats har 
24 stycken fyllt i enkäten. Efter att enkätsvaren kommit in har data om omsättning, resultat och antal 
anställda verifierats och kompletterats med hjälp av allabolag.se.  

Samma process upprepades för spelutbildningarna varpå en ny enkät togs fram som var riktad mot 
deras verksamhet. Här kom endast fullständiga svar in från två av utbildningarna, men alla 
tillhandahöll data på utbildningar och antal studenter.  

All data samlades in och samtliga intervjuer utfördes under maj 2014 varefter denna rapport 
skapades för att omfatta resultaten av undersökningen.  

Det kan finnas ytterligare bolag aktiva inom spelutveckling som denna metod ej har identifierat, och 
som därmed inte kommit med i kartläggningen. 
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Denna rapport är framtagen av REGN Consulting på uppdrag av Game 
City samt finansierad av Invest in Skåne. 
!
Game City är en ideell förening som verkar för att södra Sverige ska 
vara och förbli Europas i särklass ledande region inom utveckling av 
digitala spel.


Invest in Skåne är en regional företagsfrämjande byrå vars uppdrag är 
att attrahera utländska investeringar till regionen samt att främja export 
och internationalisering.
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REGN Consulting 
peter@regn-consulting.com


Martin Walfisz 
Ordförande, Game City 
martin@walfisz.com


Benjamin Page 
Investment Advisor, Invest in Skåne 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