
SAMMANFATTNING 
KARTLÄGGNING 
Denna bilaga är ett komplement till den kartläggning av södra Sveriges spelbransch som 
publicerades av Game City hösten 2014 . 40 bolag har identifierats som aktiva inom digitala spel, 1

varav data för 30 bolag har sammanställts för räkenskapsåret 2013 från allabolag.se. De bolag som 
inte kommit med är antingen för unga för att det ska finnas data för 2013 eller så bedrivs de i en 
annan bolagsform än aktiebolag och har därmed inte sina bokslut tillgängliga via allabolag.se. 

I KORTHET 
• 2013 hade bolagen en totalt omsättning på 335,9 miljoner kronor jämfört med 291,7 miljoner 

kronor föregående år, en tillväxt på 15,1%.  

• Merparten av bolagen är lönsamma och redovisar en sammanlagd vinst på 26,2 miljoner kronor 
jämfört med 11,1 miljoner kronor föregående år, en ökning på 136%. 

• Totalt hade bolagen 413 anställda under 2013 jämfört med 378 anställda föregående år, en 
ökning på 9,3%.


 

 http://www.gamecity.se/game-survey-2014/1
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NYCKELTAL 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Spelbranschen i södra Sverige fortsätter att växa. Från 2012 till 2013 ökade branschens totala 
omsättning med hela 15,1%.  

 
Även resultatet har ökat kraftigt och har mer än fördubblats under samma period. Den kraftiga 
ökningen beror till stor del på 2012 års låga resultat, vilket finns förklarat i mer detalj i rapporten som 
finns tillgänglig på www.gamecity.se. Resultatet påverkas också rejält av bolagets SouthEnds nära 
konkurs, då bolaget gjorde en förlust på 8,3 miljoner kronor under 2013.  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Branschens resultat 2010-2013
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Listan över de största aktörerna toppas fortsatt av Massive Entertainment medan Tarsier Studios har 
blivit nerknuffade från andra plats av Mediocre som ökar kraftigt. Frictional Games tappar en 
placering till fjärde plats, tätt följda av Illusion Labs på femte plats.  

 
Tillväxten baseras på bolagets nettoomsättning. Bolagen behöver ha omsatt minst 100 tkr 
föregående år för att komma med i uträkningen.  

ANSTÄLLDA 
Man kan se en fortsatt stadig ökning av antalet anställda. Från 2012 till 2013 ökade antalet med 
9,26%, från 378 till 413 anställda. Enligt uppgifter från företagen själva kommer det sannolikt vara en 
fortsatt hög ökning även under 2014. När Game City i maj 2014 i en enkät frågade 32 bolag om hur 
många personer de sysselsatte landade siffran på 535 personer. Observera att King inte finns med i 
den här historiken, vilka utgör en betydande del av det totala antalet anställda i regionen. Enligt 
årsredovisningar från 2010-2013 för de bolag vars data har granskats i denna bilaga ser det ut som 
följer. 

 

 

Största aktörer 2013
Bolag Omsättning 2013

Massive Entertainment (Ubisoft Entertainment Sweden AB) 190 047 tkr

Mediocre AB 32 052 tkr

Tarsier Studios AB 26 583 tkr

Frictional Games AB 24 680 tkr

Illusion Labs AB 21 809 tkr

Störst tillväxt 2012-2013
Bolag Tillväxt 2012-2013

Coastalbyte AB 223,53 %

Mediocre AB 137,33 %

Noumenon Games AB 123,08 %

Planeto AB 88,29 %

Illusion Labs AB 83,36 %
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Massive Entertainment står fortsatt för den största andelen anställda i regionen, och fortsätter att 
växa kraftigt.  
 

 
Om det hade funnits publik data för Kings Malmö-kontor, så att de hade kunnat inkluderats i 
kartläggningen, hade de hamnat på andra plats på listan över största arbetsgivare. 

Största arbetsgivarna 2013

Bolag Antal anställda 2013

Massive Entertainment 273 personer

Tarsier Studios AB 37 personer

Illusion Labs AB 10 personer

Pixelbite AB 9 personer

Station Interactive AB 9 personer
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Antal anställda 2010-2013
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Denna rapport är framtagen av REGN 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.

Peter Lübeck 
REGN 
peter@regn.se


Martin Walfisz 
Ordförande, Game City 
martin@gamecity.se


Daniel Kipowski  
Business Development, Invest in Skåne 
daniel.kipowski@skane.com
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