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Abstract 

This essay is about the history of the Swedish board game-industry from the 1970’s to today. The 

essay focuses on the companies in the business and how they change during this period and about 

the causes of this change. This essay aims both at accurately describing the development of the 

industry as well as asking the question of what influence factors from outside of the industry have 

upon the change during this period of time. The material used in this essay is mainly extracts from 

interviews with people who have been working in the industry during the period, as well as literature 

on the subject and product-catalogues from certain years in the time-frame. 

From this material I have outlined the basic history of the industry. From a nearly monopolized 

industry in the 1970’s to the global market of today with a wide spectrum of different companies 

competing for the attention of consumers. I have looked at the different kind of games that enter the 

shelves in the stores and what trends have come, like the party and trivia games, and what have 

gone, like the electronic board games and the DVD-board games. 

I have also applied a theory of society affecting the board gaming industry and looked at if this is true 

of other factors than just the theme of games. I found that the theme of games is more affected by 

outside factors than the mechanics are. I also found that while the industry is competing with the 

quickly growing industry of digital games, board games still sell almost as much today as they did 

forty years ago. When it comes to the business part of the industry, the globalization and the new 

ways to fund and distribute products have affected the consumers more than the companies in the 

Swedish industry. The big Swedish companies still work mainly for a Swedish market and mostly in 

the same working methods as earlier.  
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1. Inledning 

Att spela är ett mänskligt beteende som sträcker sig många tusen år bakåt i tiden och har intresserat 

människor i alla tider. Att spelandet har en lång tradition märks om inte annat på de spel som än idag 

finns att köpa i leksaksbutikerna runt om i landet. Sätter man sig med ett parti Fia med Knuff så är 

det samma spel som man spelade i Indien på 400-talet, men då under namnet Pachisi. Backgammon, 

som fortfarande är ett av de mest populära abstrakta spelen för två spelare fanns redan för femtusen 

år sedan i Mesopotamien och spelades av sumererna.1 

Det historiska arvet i att spela är med andra ord stort och idag spelar vi mer än någonsin.2 Spelandet 

är idag något som är självklart för en mycket stor del av befolkningen och det är socialt accepterat i 

dagens samhälle att roas av spel, vuxen som barn.  När man idag sätter sig ner i tunnelbanan och 

tittar sig omkring så sitter, allt som oftast, halva vagnen och spelar Wordfeud eller Angry Birds på 

mobiltelefonen.  

Dator- och TV-spelen har också revolutionerat spelvärlden och skapat en industri av gigantiska mått. 

Här är gruppen spelare möjligen mer homogen men även detta förändras och digitala spel är idag 

inte enbart en angelägenhet för tonårskillar eller unga vuxna män.3 

I takt med att dessa digitala spelformer flyttar fram positionerna blir begreppet spelande i allt högre 

grad förknippat med just digitalt spelande. Samtidigt finns det analoga spelandet kvar och 

sällskapsspelsindustrin är på intet sätt på ruinens brant. Spel som Monopol eller Trivial Pursuit 

fortsätter att sälja i stora upplagor världen över och sällskapsspel som social umgängesform verkar 

fortfarande stå sig stark i konkurrensen med andra spelupplevelser. 

Hur har då den svenska sällskapsspelsbranschen utvecklats under dessa år av digitalisering av 

spelvärlden, och hur kommer det sig att det fortfarande kan vara kul att slå en tärning och flytta runt 

en pjäs på ett bräde när man kan välja att spränga dödsstjärnor med ett musklick? Hur stor påverkan 

har den tekniska utvecklingen och andra samhälleliga skeenden på en till synes traditionell bransch? 

 

 

 

                                                           
1
 Höglund, Björn (2009) Alla spelar spel Lund: Historiska Media. s.12ff 

2
 Intervju med Dan Glimne 2012-10-12 

3
 Intervju med Annika Furuvik 2012-11-22 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Spelandet före 1970 

Sällskapsspelen har en mångtusenårig historia och hade förmodligen sin början i religiösa riter.4 De 

äldsta kända spelen dateras till mellan 3500-2000 f.Kr. och då handlar det oftast om abstrakta spel 

för två spelare som ska spegla religiösa eller världsliga händelser.5 Spel var vid den här tiden en 

aktivitet för vuxna. På 1500-talet kom de första spelen för barn och till skillnad från de tidigare spelen 

var dessa pedagogiska verktyg med syfte att lära ut något om världen. Sakta men säkert började 

denna nya typ av spel, riktade till barn, ta över och i början och mitten av 1900-talet var spelande 

något nästan uteslutande för barn och ungdomar. 6  

Sällskapsspel började massproduceras på 1700 och 1800-talet i och med industrialiseringen av 

samhället och där började spelens kommersiella historia.7 En stor anledning till att antalet spel ökade 

kraftigt var de nya tryckmetoder som kom på 1700-talet. De första spelen var handritade eller gjorda 

i träsnitt och på 1600-talet började man använda kopparstick. Dessa metoder var dock kostsamma 

vilket gjorde att de tryckta spelen blev något för samhällets privilegierade.8 

På 1800-talet kom ytterligare förbättringar inom trycktekniken som möjliggjorde en ännu större 

spridning av spelen som nu kunde bli mycket mer färgglada och visuellt uttrycksfulla. Vid den här 

tiden fanns det få svenska företag som sysslade primärt med sällskapsspelstillverkning men sådana 

började komma på 1900-talets början. Av dessa var Adolf Johnssons förlag och Axel Eliassons 

konstförlag ledande fram till slutet av 30-talet.9 

Under början av 1900-talet började spelen att bli något för även de lägre samhällsklasserna då de 

ekonomiska förutsättningarna blev bättre för många människor i Sverige samtidigt som kostnaden 

att producera de fabrikstillverkade spelen gick ner.10 

Den svenska speltillverkaren Alga gav ut sitt första spel 193811 och var sedan i nästan 50 år den 

överlägset största aktören på den svenska marknaden även om man bland annat hade konkurrens av 

Aristospel, som utvecklade Bondespelet.12 Algas spelproduktion var i början ganska blygsam med 

                                                           
4
 http://algaspel.se/AlgaBlog/2011-09-26_Dan-008.aspx 

5
 Höglund, Björn (2009) Alla spelar spel Lund: Historiska Media. s.10ff 

6
 http://algaspel.se/AlgaBlog/2011-08-30_Dan-006.aspx 

7
 Höglund, Björn (2009) Alla spelar spel Lund: Historiska Media. s.5 

8
 Pluntky, Peter (1983) Alla tiders spel Stockholm: Askild och Kärnekull Förlag AB. s.9f 

9
 Pluntky, Peter (1983) Alla tiders spel Stockholm: Askild och Kärnekull Förlag AB. s.10f 

10
 Höglund, Björn (2009) Alla spelar spel Lund: Historiska Media. s.20 

11
 http://algaspel.se/AboutAlga.aspx 

12
 Höglund, Björn (2009) Alla spelar spel Lund: Historiska Media. s.77 
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enbart 25 utgivna spel på de första 12 åren.13 I takt med folkhemmets utveckling, med större 

barnkullar, lagstadgad semester och god ekonomisk tillväxt ökade också intresset för sällskapsspel14 

och 1965 innehöll Algas produktkatalog 35 unika titlar.15 

I början av 70-talet var Alga fortfarande störst på marknaden i Sverige men såväl inhemska som 

utländska företag började få upp ögonen för den expansiva sällskapsspelsmarknaden och började så 

småningom att ge sig in i branschen.16 

1.1.2 Handel i informationssamhället 

På 70-talet kom det, i USA, ett nytt teknologiskt paradigm som i stora delar skulle förändra samhället 

och vårt sätt att leva. Tekniken ligger till grund för Internet och det globala informationssamhälle vi 

har idag, men var under den här tiden fortfarande ganska outvecklad.17 

I slutet av 90-talet var tekniken så utvecklad och så billig att de flesta hushåll i den rikare delen av 

världen hade tillgång till en dator. Internettekniken fanns integrerad i alla persondatorer och företag 

började på allvar att använda sig av detta nya sätt att kommunicera med sina kunder.18 

För företagen innebar denna utveckling till exempel att handeln med utlandet blev mycket enklare. 

Handel över internet är internationell på det viset att det inte kräver någon valutaväxel eller att 

fysiskt behöva skicka pengar till någon. Man handlar med digitala tillgångar och pengar förs över med 

ett knapptryck. Dessutom innebär försäljning via internet att det är lättare för företag att nå 

slutkunder utan att behöva gå igenom mellanhänder, som fysiska butiker och återförsäljare. Detta 

drar ner kostnaderna och gör det lättare att konkurrera med lägre priser.19 

Samtidigt innebar det förbättringar för alla företag, inte bara det egna, och bidrog till en ökad 

konkurrens. Per Ström kallar detta fenomen för hyperkonkurrens och menar att enkelheten i att 

jämföra produkter via internet ställer högre krav på företagen än någonsin tidigare.20 

Att konkurrensen ökar innebär dock inte per automatik att det blir svårare än tidigare för nya företag 

att lyckas. Tvärtom är det enligt Pär Ström nu en tidsålder där ”David allt oftare slår Goliat – eller 

åtminstone ger Goliat en rejäl match”. Kostnaderna för att ge sig in i en bransch minskar dramatiskt i 

                                                           
13

 Höglund, Björn (2009) Alla spelar spel Lund: Historiska Media. s.47 
14

 Höglund, Björn (2009) Alla spelar spel Lund: Historiska Media. s.5f 
15

 Höglund, Björn (2009) Alla spelar spel Lund: Historiska Media. s.47 
16

 Intervju med Dan Glimne 2012-10-12 
17

 Castells, Manuel (2001) Nätverkssamhällets framväxt Göteborg: Bokförlaget Daidalos. s.73 
18

 Castells, Manuel (2001) Nätverkssamhällets framväxt Göteborg: Bokförlaget Daidalos. s.74 
19

 Ström, Pär (2000) Vinna eller försvinna i IT-åldern Stockholm: Liber. s.43ff 
20

 Ström, Pär (2000) Vinna eller försvinna i IT-åldern Stockholm: Liber. s.14f 
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och med internethandeln, att hyra en webbplats är till exempel betydligt billigare än att hyra en 

fysisk butikslokal.21 

Detta gör även att handeln med nischprodukter ökar och har större möjligheter att faktiskt överleva. 

Dels är kostnaderna för att starta och upprätthålla en butiksverksamhet via internet, som sagt, lägre 

men dessutom ökar upptagningsområdet för potentiella kunder, vilket gör att man kan nå fler än 

man skulle kunna göra med en fysisk butik. Kunderna kan dessutom mycket lättare hitta din butik på 

egen hand och behöver lockas dit i lika hög grad.22 

Förändringarna i sällskapsspelsbranschen kan möjligen ses parallellt med den här utvecklingen. Det 

har på senare tid kommit allt fler mindre företag och även de små företagen kan producera 

konkurrenskraftiga produkter. För kunder har marknaden blivit större och att beställa sällskapsspel 

från utländska internetbutiker är inte ovanligt. I hur stor grad den här utvecklingen har haft betydelse 

återstår dock att se.23 

 

1.2 Definitioner och ordförklaringar 

1.2.1 Spel  

Hur man definierar spel är inte särskilt enkelt och ändå kan vi alla ge mängder av exempel på vad ett 

spel är för något. Men någonstans övergår spel till lek, eller till idrott och när spelandet idag tar sig 

helt nya former i ständigt föränderliga digitala miljöer är det svårt att hitta en entydig definition. 

Följande definitioner är hämtade från Rules of Play från 2004 av Katie Salen och Eric Zimmerman där 

de båda har sammanställt ett antal olika försök till definitioner av spel från de senaste 100 åren.24 

Två av de senaste försöken till att definiera termen står Greg Costikyan och författarna själva för. 

Greg Costikyan är speldesigner och författare och skrev 1994 artikeln I have no words and I must 

design vari han berättar hur han ser på vad spel är för något. 

”A game is a form of art in which participants, termed players, make decisions in order 

to manage resources through game tokens in the pursuit of a goal.”25 

                                                           
21

 Ström, Pär (2000) Vinna eller försvinna i IT-åldern Stockholm: Liber. s.71f 
22

 Ström, Pär (2000) Vinna eller försvinna i IT-åldern Stockholm: Liber. s.62 
23

 Intervju med Fredrik Malmberg 2012-11-29 
24

 Salen, Katie - Zimmerman, Eric (2004) Rules of Play Cambridge, Massachusetts: MIT Press. s.71ff 
25

 Costikyan, Greg (1994) “I have no words and I must design” i Fantasy #2  
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Costikyan ser alltså spel som en 1) konstform och tar upp 2) spelarna, 3) beslutsfattande, 4) 

resurshantering och att spelandet har ett 5) mål. Salen och Zimmerman menar i sin bok att det 

faktum att han inte nämner regelverket som begränsar vad en spelare får och inte får göra, är något 

unikt för Costikyan och något de ser som en brist. Att definiera spel som en konstform är kanske inte 

så konstigt när Costikyan är speldesigner själv, men Salen och Zimmerman pekar även på det unika i 

detta.26 

I I have no words and I must design förklarar Costikyan begreppet game tokens så här: 

”You effect actions in the game through your game tokens. A game token is any entity 

you may manipulate directly. In a boardgame it’s your pieces. In a cardgame, it’s your 

cards. In a roleplaying game it’s your character. In a sports game it is you yourself.”27 

Salen och Zimmerman egen syn på termen spel lyder istället: 

”A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, 

that results in a quantifiable outcome”28 

Den första aspekten i deras definition är alltså att spel bygger på ett system av någon typ. System i 

detta fall kan vara de ettor och nollor som bygger upp vad som händer i ett datorspel när du klickar 

med musen på en viss ikon, eller trycker på en tangent på tangentbordet. Det kan också vara den 

samling mekaniker som samverkar i ett bräd- eller kortspel och som bestämmer vilka effekter en viss 

handling utlöser. Begreppet är dock väldigt brett och kan följaktligen vara väldigt många saker.29 

Den andra aspekten de tar upp är att ett spel kräver spelare. Det kräver minst en aktiv spelare enligt 

Salen och Zimmerman. 30 Nu finns ju möjlighet att se två eller flera datorstyrda spelare göra upp i ett 

digitalt spel utan att man själv behöver vara aktiv i spelet, man behöver inte ens titta på. Så huruvida 

en sådan aktivitet ska kunna klassas som ett spel i den här definitionen är kanske tveksamt men å 

andra sidan sker det inte speciellt ofta. 

Den tredje aspekten är att spel är artificiella, det vill säga, skapade av människor och det som sker 

inom ramarna för spelet behöver inte ske i verkligheten. Det finns alltså en gräns mellan spelet och 

det verkliga livet.31 

                                                           
26

 Salen, Katie - Zimmerman, Eric (2004) Rules of Play Cambridge, Massachusetts: MIT Press. s.78 
27

 Costikyan, Greg (1994) “I have no words and I must design” i Fantasy #2 s.6  
28

 Salen, Katie - Zimmerman, Eric (2004) Rules of Play Cambridge, Massachusetts: MIT Press. s.80 
29

 Salen, Katie - Zimmerman, Eric (2004) Rules of Play Cambridge, Massachusetts: MIT Press. s.80 
30

 Salen, Katie - Zimmerman, Eric (2004) Rules of Play Cambridge, Massachusetts: MIT Press. s.80 
31

 Salen, Katie - Zimmerman, Eric (2004) Rules of Play Cambridge, Massachusetts: MIT Press. s.80 
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Den fjärde aspekten är konflikt, som alltid finns i ett spel på ett eller annat sätt enligt Salen och 

Zimmerman. Det kan vara en konflikt mellan spelare eller lag, eller mellan spelarna och spelsystemet, 

men på något sätt innebär alltid ett spel ett konfliktelement.32 

Den femte aspekten är regler, något nästan alla andra tidigare definitioner varit överens om. Salen 

och Zimmerman definierar här regler som det som dikterar för spelarna vad de kan och inte kan göra, 

eller vad de får, respektive inte får göra. 33 

Den sjätte och sista aspekten är att spel har någon form av kvantifierbart avslut eller utgång. Efter ett 

spelat parti har spelarna antingen vunnit eller förlorat eller blivit tilldelade någon form av mätbar 

poängsumma. Det är det här, menar Salen och Zimmerman, som ofta urskiljer spel från lek eller 

andra närliggande aktiviteter av mindre formell karaktär.34 

Jag kommer i min uppsats använda mig av Salen och Zimmermans definition av spel, då jag anser att 

den åtminstone kan appliceras på alla typer av spel som jag kommer skriva om. Däremot anser jag 

den kanske inte vara vattentät i att innesluta alla typer av digitala spel men det behöver den heller 

inte vara för att fylla mitt syfte då den här uppsatsen inte handlar om vare sig dator- eller TV-spel. 

För att förtydliga vilken typ av spel jag skriver om i den här uppsatsen duger det dock inte att helt 

enkelt bara kalla dem spel, det krävs någon form av begrepp som innefattar vissa spel men utesluter 

andra. 

1.2.2 Sällskapsspel  

Det finns en mängd av termer som brukar användas för att beskriva icke-digitala spel. Ibland används 

de synonymt, ibland inte. Bland dessa kan nämnas brädspel, som är något av en direkt översättning 

av engelskans board games. Problemet med denna definition är att den pekar på användandet av ett 

bräde, som i Schack eller Monopol, och det utesluter till exempel kortspelen som oftast spelas direkt 

på ett bord utan behov av ett bräde. Dessutom finns det spel, som Varulv, som överhuvudtaget inte 

behöver någon form av fysisk yta för att spelas. 

En annan term som används ibland är analoga spel, främst genom engelskans ”analog games”, och 

denna term skulle då innebära på att man skiljer dem mellan digitala spel som kräver någon form av 

teknisk apparatur för att kunna spelas. Tydliga exempel på detta kan vara diverse datorspel, tv-spel 

eller mobilspel. Bland de analoga spelen skulle då kort- och brädspel kunna räknas, d.v.s. de som inte 

behöver någon dator eller mobiltelefon för att kunna spelas. Problemet med den här definitionen 

                                                           
32

 Salen, Katie - Zimmerman, Eric (2004) Rules of Play Cambridge, Massachusetts: MIT Press. s.80 
33

 Salen, Katie - Zimmerman, Eric (2004) Rules of Play Cambridge, Massachusetts: MIT Press. s.80 
34

 Salen, Katie - Zimmerman, Eric (2004) Rules of Play Cambridge, Massachusetts: MIT Press. s.80 
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uppstår när man talar om blandningar mellan digitalt och analogt, som med elektronikspelen som 

kom i mitten av 80-talet. Spel som Taktik eller Marin-attack spelades på ett bräde men krävde en 

liten handdator som räknade ut pjäsernas förflyttningar och vilken sida som vann en strid. Dessa 

varianter, som blivit allt mer vanliga på senaste tiden, innefattar oftast analoga spel som 

digitaliserats men det gör hela klassificeringen ganska svår och suddar ut gränslinjerna. Dessutom har 

termen ett annat problem. Medan digitala spel är en term vi känner till och är bekväma med är det få 

som brukar tala om analoga spel och att införa ett till synes nytt begrepp är knappast speciellt 

lämpligt. 

Istället har jag valt att använda mig av termen sällskapsspel. Det är en ganska allmänt använd term i 

sammanhanget och den pekar på något sätt på det som särskiljer de flesta bräd- och kortspel jämfört 

med digitala spel. De spelas oftast i sällskap av medspelarna och även om detta inte innefattar alla 

solitärvarianter och patienser som finns och spelas av enskilda människor utan sällskap av 

medspelare så är det en term som av de flesta förknippas med just de spel jag pratar om. Till 

exempel används termen på sajter som tradera.se eller prisjakt.se och syftar där på alla typer av spel 

som inte är för dator, tv-spelskonsoler eller mobiler. 

1.2.3 Att klassificera spel  

När man skriver om spel kan det finnas en poäng i att förklara de olika underavdelningar som finns 

inom spelvärlden. I och med att jag skriver den här uppsatsen kommer termer som hobbyspel, 

eurospel och konfliktspel dyka upp och då bör dessa åtminstone i korthet förklaras i detta avsnitt. 

Den första uppdelningen jag gör är att dela upp spelen i 1) digitala spel och 2) sällskapsspel. Med 

digitala spel menas alla typer av datorspel, TV-spel och mobilspel. Med sällskapsspel menar jag i 

huvudsak bräd-, kort- och tärningsspel och andra spel som inte kräver elektronisk utrustning för att 

kunna spelas. Som jag var inne på i föregående avsnitt finns det exempelvis spel som i huvudsak är 

analoga men med digitala element och som utgör gränsfall även i en sådan här uppdelning. Jag tror 

dock att den här uppdelningen, dessa undantag till trots, är tydlig i huvudsak och kan användas i 

uppsatsen. 

Sällskapsspelen kan delas in i ytterligare underkategorier och där brukar man prata om 1) klassiska 

spel, 2) massmarknadsspel och 3) hobbyspel.  
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Med klassiska spel menas här spel som Schack, Backgammon eller Go vars historia är gammal och 

ursprung dunkelt. Det finns ingen spelkonstruktör eller inget företag som äger rättigheterna till dem 

och de är oftast abstrakta snarare än tematiska.35 

Massmarknadsspelen utgör den stora massan av spel som går att hitta i leksaksbutiker och varuhus. 

Bland dessa kan man se ytterligare några kategorier, dels finns det populära familjespel från början 

av 1900-talet som till exempel Monopol eller Cluedo. En annan typ är de så kallade partyspelen där 

frågespel som Trivial Pursuit och Geni likväl som de sociala spelen Pictionary och Rappakalja räknas 

in. En tredje huvudtyp är licensspelen som delar tema med någon populär film eller bok och som ofta 

har en kortare livslängd än de två tidigare kategorierna. Exempel på licensspel kan vara till exempel 

Expedition Robinson eller Transformers-RISK. Gemensamt för massmarknadsspelen är att de ofta har 

enkla regler och tillåter stora spelarantal.36 

Hobbyspelen tillåter ofta mer komplexa regler och tävlingsmomentet är ofta mer uttalat. 

Målgruppen för hobbyspelsgenren är ofta vuxna och har ofta en seriösare syn på spel. Hobbyspelen 

kan också delas upp ytterligare i fyra huvudsakliga kategorier. Dessa är 1) konfliktspel, 2) rollspel, 3) 

samlarkortspel och 4) strategiska brädspel.37 

Konfliktspelen kommer ursprungligen från tidiga spel som användes inom det militära för att 

simulera olika krigssituationer men utvecklades under 1900-talet och blev en populär 

fritidssysselsättning bland amerikanska studenter på 60-talet. Spelen simulerar konflikter av olika typ 

och spelas antingen med brickor eller med modellfigurer, ofta på stora hexagonmönstrade bräden. 

Konfliktspelen hade sin storhetsperiod mellan 1960 och 1980 men har tappat mark sedan dess, 

troligtvis till följd av datorspelens ökade popularitet.38  

Rollspelen kom på 70-talet från USA och innebar en spelform där spelarna skapar en egen rollfigur i 

en fiktiv värld och tillsammans med medspelarna utforskar världen och utvecklar sin karaktär. 

Världens ramar är uppbyggda enligt en regelbok men händelserna styrs av en så kallad GM (game 

master), en spelledare. Genren blev oerhört populär och var väldigt stor under 70- och 80-talet.39  

Samlarkortspelen var nya på 90-talet och var en bidragande effekt till rollspelens avtagande 

popularitet då den nya genren lockade över många gamla rollspelare. Samlarkortspelen har sitt 

ursprung i de samlarbilder med hockey- eller baseballspelare som var populära i USA vid tidpunkten 
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och blandade samlandet med möjligheten att kunna spela med korten. Magic: the Gathering var det 

första spelet i genren och är fortfarande det mest framgångsrika exemplet.40 

De strategiska brädspelen är egentligen en gammal genre men den har ökat i popularitet mycket 

sedan mitten på 90-talet. Det har uppkommit två breda kategorier bland de strategiska brädspelen 

som bottnar i olika nationella stilar. Dels finns eurospelen som även kallas ”German style games” och 

som syftar på en typ av spel som främst utvecklas i Tyskland. Eurospel kännetecknas av att de sätter 

spelmekaniken framför tematik och ofta erbjuder spelarna mycket stor kontroll och låter slumpen 

spela en mindre roll.41 

Den andra kategorin kallas ofta ameritrash, men termen ”American style games” förekommer också. 

I dessa spel är temat väldigt viktigt och speldesignen behöver inte vara lika innovativ, gamla koncept 

kan återanvändas och kopplingen mellan spelmekanik och tematik är tydligare. Slumpen spelar 

oftare en större roll än i eurospelen och innebär också ofta ett större moment av direkt interaktion 

mellan spelarna.42 

1.2.4 Termer 

Nedan följer ett antal begrepp som återkommer i uppsatsen och en förklaring till hur jag som 

författare ser på dem, och använder dem i texten. 

Tematik – Spelens handling och miljön de utspelar sig i. Ett tematiskt spel lägger stor vikt vid 

handlingen och att spelaren ska leva sig in i spelupplevelsen. Till exempel är Drakar och Demoner 

väldigt tematiskt medan Yatzy helt saknar tema. 

Spelmekanik – Med spelmekanik menar man hur spelet faktiskt är uppbyggt. I Monopol utgör 

tärningsslag en mekanik, precis som satsande eller bluffande utgör en mekanik i Poker. Inom 

speldesign brukar man skilja på just tematik och mekanik som två huvudkomponenter i vad som 

utgör ett spel. 

Bransch – Jag har nämnt ordet bransch i inledningen till uppsatsen, och då ordet kan ha en ganska vid 

betydelse kan det finnas en poäng i att klargöra vad jag menar när jag använder begreppet i 

uppsatsen. När jag tittar på sällskapsspelsbranschen är det främst med produkterna, d.v.s. spelen, i 

fokus och även med blick på de yttre konkurrensförhållandena på den svenska marknaden. Jag vill 

alltså titta på vilka företag som finns och verkar och vilka produkter dessa säljer under en viss period. 
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Jag fokuserar inte på ekonomin ur vare sig en samhällsekonomisk, eller företagsekonomisk synvinkel. 

Anledningen till detta är att uppsatsen främst är historisk och jag ser snarare fokuset på ekonomi 

som en tänkbar utveckling av ämnet. Mitt fokus är snarare produktutveckling och konkurrensmiljö. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Spel har blivit ett allt vanligare forskningsämne under de senare åren, men oftast är det digitala spel 

som dator- eller TV-spel som forskningen kretsar kring och det handlar snarare om designprocesser 

än om historiska perspektiv. Dock finns det författare som till större del har ägnat sina texter till de 

analoga spelens utveckling i ett historiskt perspektiv. 

1.3.1 Eurogames av Stewart Woods 

Stewart Woods är en australiensisk forskare och hobbyspelare som 2012 skrev boken Eurogames – 

The Design, Culture and Play of Modern European Board Games. I boken ger han en ganska bred 

översikt över hur speldesignstraditionen har utvecklats i både USA och Tyskland under senare hälften 

av 1900-talet och ger även en översikt över de olika genrer som dykt upp under den här perioden.43 

Woods egen forskning rör främst spelandet idag och använder det historiska perspektivet främst för 

att ge en bakgrund för läsningen.  

Woods vill genom boken undersöka främst tre frågor, vilka lyder ungefär såhär: 1) varför spelar 

hobbyspelare eurospel? 2) hur påverkas tävlingsmomentet i spel av det faktum att man spelar spel 

som en social umgängesform? 3) i hur stor grad påverkar den sociala kontexten spelupplevelsen?44 

För att angripa dessa frågeställningar bygger Woods mycket av sin undersökning på en ganska 

omfattande enkät som lades ut på boardgamegeek.com som är en webbplats där hobbyspelare från 

hela världen samlas och diskuterar sällskapsspel. Centralt för enkäten var dels hur olika typer av 

spelmekanik påverkar spelupplevelsen samt att undersöka hur metaspelandet ser ut, d.v.s. hur den 

sociala kontexten kan göra sig påmind även i själva spelupplevelsen. Genom sin undersökning 

kommer Woods bland annat fram till att den sociala kontexten spelar en ganska stor roll inom 

spelandet och han utvecklar tankar om det han kallar metaspelande, d.v.s. det sociala samspelet 

mellan spelarna och hur detta påverkar deras identiteter inom spelets ramar.45  
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Boken fokuserar sålunda mest på spelarna och konsumenterna och förbiser i stort företagen som 

faktiskt styr vilka spel som finns till hands. Jag skulle gärna se att en liknande studie kunde göras kring 

den svenska hobbyspelskulturen, för att undersöka om det finns regionala skillnader. Även om 

boardgamegeek.com används av svenskar såväl som japaner så är huvuddelen av användarna 

amerikaner och Woods studie är förmodligen mest applicerbar på amerikansk hobbyspelskultur. 

1.3.2 Alla spelar spel av Björn Höglund 

Höglunds bok är ovanlig så till vida att den fokuserar enbart på svenska förhållanden och rör sig också 

ungefär kring samma period som jag undersöker i min uppsats. Höglunds fokus ligger på spelens 

innehåll och tematik och han driver en tes om att samhällsklimatet eller tidstypiska händelser kan ge 

spår i vilka spel som kommer ut under en viss period. För att ge stöd för detta går han igenom spel 

från olika svenska utgivare under olika delar av 1900-talet och förklarar deras ursprung med att peka 

på vad som hände i världen under den tiden. Höglund ger många intressanta ingångar till ämnet då 

boken, trots sin populärvetenskapliga ansats, går igenom saker och ting förhållandevis grundligt.  

Höglund fokuserar främst på spelen, och hur dessa sett ut och förändrats under 1900-talet. Han 

skriver också mycket mer om spelens tematik än dess mekaniker när han beskriver spelens 

utveckling. Höglund beskriver visserligen företagen i Sverige under perioden i vissa delar av boken, 

men gör ingen analys av hur förhållandena förändrats genom åren. Dessutom fokuserar Höglund på 

den tidigare delen av 1900-talet medan jag undersöker den senare delen, och början av 2000-talet. 

På så sätt skiljer sig min uppsats i ganska hög grad även från Höglunds bok. 

 

1.4 Metod, material och källkritik 

Jag har i den här uppsatsen använt mig av en kvalitativ ansats och haft intervju som metod för att nå 

svar till mina frågeställningar. Utöver detta har jag även läst in mig på litteratur kring ämnet samt 

tagit del av källmaterial som är relevant för min uppsats.  

Kvalitativ ansats betyder att man studerar ett fenomen i dess ”naturliga miljö och utifrån den mening 

som människor ger den”.46 I mitt fall innebär detta att jag dels studerat spelbranschen utifrån att ha 

talat med människor som jobbat inom den under perioden för min undersökning och dessutom 

studerat spelens utformning och karaktär under perioden genom att ha tittat i produktkataloger, 

spelarkiv och egna samlingar. Jag har inte kunnat omfamna allt som finns att analysera kring ämnet 
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utan har valt ut och fokuserat på vissa aspekter som jag hoppas ska kunna ge en ökad förståelse för 

hur den historiska utvecklingen har sett ut under perioden för min undersökning. 

1.4.1 Metod 

Enligt Monica Dalen kan intervju användas både som huvudmetod eller som hjälpmetod.47 I mitt fall 

är intervjuer min huvudmetod då den större delen av mitt kunskapsinsamlande kommer från mina 

samtal med intervjupersonerna. Intervju som metod innebär att jag får ta del av hur ett antal 

intervjupersoner ser på ämnet för uppsatsen och det är sedan upp till mig att analysera och tolka 

deras upplevelser. Att det handlar om just intervjupersonernas upplevelser är viktigt att komma ihåg 

och gör att det inte går att dra samma generella slutsatser som man kan inom kvantitativ forskning 

där resultatet grundas på statistik och siffror. Jag har för den här uppsatsen intervjuat fem personer 

och att genom fem intervjuer få en komplett bild av en fyrtioårig utveckling är inte troligt. Däremot 

har jag genom mitt urval av intervjupersoner försökt välja ut personer som kan ge en representativ 

bild av branschen i stort under perioden. 

Jag har använt mig av en semistrukturerad intervjuguide inför mina intervjuer. Detta innebär att jag i 

förväg har valt ut vilka ämnen och teman jag vill att samtalet ska kretsa kring48 och på så sätt styrt 

samtalet. Intervjuerna har varit strukturerade på i princip samma sätt i alla intervjuer men vissa 

frågor har anpassats för att passa intervjupersonernas personliga historia och bakgrund inom 

branschen.  

Mina intervjupersoner har funnits på vitt skilda platser runt om i världen och jag har därför gjort de 

flesta intervjuerna över telefon. Dessa samtal har sträckt sig mellan 30 minuter och 60 minuter. Jag 

har fört anteckningar under samtalens gång och försökt fånga det de intervjuade personerna sagt så 

korrekt som möjligt. För att minimera risken för missförstånd och feltolkningar har jag skrivit över 

mina anteckningar till ett word-dokument och sedan skickat detta till intervjupersonen i fråga. De 

tittade över anteckningarna och gjorde tillägg eller förändringar där jag missuppfattat eller missat 

någonting. Jag har sparat både mina originalanteckningar samt de korrekturlästa anteckningarna och 

bifogar de sistnämnda som bilagor i uppsatsen. 

En intervju har jag gjort på plats, öga mot öga med intervjupersonen, men även där valde jag att göra 

på samma sätt. Jag antecknade under vårt samtal, renskrev anteckningarna på dator och skickade 

dem till intervjupersonen för korrekturläsning och eventuella tillägg och fick sedan tillbaka ett 

korrekturläst dokument. Anledningen till varför är för att det är en snabbare metod än att spela in 
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och transkribera intervjun och då 4 av 5 intervjuer ändå sker på det sättet kändes det logiskt att även 

låta den sista intervjun gå till på det viset. Det blir dessutom lättare att ge varje intervju lika stort 

utrymme och lika stort värde när man använder dem i uppsatsskrivandet. 

Min förförståelse för sällskapsspel och spelande i allmänhet är ganska stor. Det är ett av mina stora 

intressen och något jag ägnar mig mycket åt under min fritid. Däremot har jag ganska liten 

förkunskap kring just hur sällskapsspelsbranschen fungerar och hur den sett ut i ett historiskt 

perspektiv. Min ingång till ämnet var snarare att jag spelat mycket av sällskapsspel från olika tider 

och tyckt mig se en förändring i hur spelen ser ut och hur de fungerar. En anledning till att jag velat 

skriva den här uppsatsen är alltså att kunna pröva den här föreställningen genom ett akademiskt 

angreppssätt. 

Min förförståelse har hjälpt mig i mina samtal med intervjupersonerna då jag tyckt mig förstå vad de 

menar i de flesta fall och även känt igen mig i det de beskriver emellanåt. Däremot finns det även en 

risk med förförståelsen i samband med intervjuer då det är möjligt att låta sina föreställningar 

bestämma hur man tolkar det man får höra.49 Detta har jag haft i åtanke under arbetets gång. 

1.4.2 Material 

Förutom att använda mig av intervjuer för att få fram information kring ämnet har jag även tittat på 

relevant källmaterial kring ämnet. Jag har främst tittat på produktkataloger och gjort nedslag i dessa 

under ett antal årtal från 1970 och fram till idag. Jag har tittat på kataloger från Alga, Kärnan, ALF och 

Target Games under perioden och har genom dessa avläst hur spelutbudet har förändrats under 

årens lopp både inom de enskilda företagen, men även jämfört de olika företagen med varandra. 

Jag har även besökt Algas spelarkiv i Osby och tittat på hur de spel som finns där har sett ut och 

förändrats i utseende och karaktär under perioden för min undersökning. 

1.4.3 Källkritik 

Jag valde ut intervjupersonerna genom att höra av mig till de svenska spelföretag som varit stora 

under perioden för min undersökning och frågade om någon anställd eller tidigare anställd kunde 

tänka sig att medverka i min studie. Dessa förfrågningar gav svar från tre utav företagen och gav fyra 

personer som kunde tänka sig att ställa upp på intervju. Redan tidigare visste jag dessutom att jag 

ville intervjua Dan Glimne som varit tidigare anställd på Alga och som har skrivit en hel del om spel 

och historia. 
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Genom Alga fick jag kontakt med Annika Furuvik, som är produktchef på Alga idag och som jobbat på 

företaget sedan 1985. Genom Egmont Kärnan fick jag telefonnummer till två tidigare anställda. Björn 

Wadelius arbetade där mellan 1988 och 2003, och därefter på Tactic från 2003 till 2008 och jobbade 

som produktchef på båda företagen. Sten Nilsson jobbade på Kärnan mellan 1977 och 1994, och var 

chef för produktutveckling och inköp. Då jag även var intresserad att prata med någon från 

hobbyspelsmarknaden hörde jag av mig till Paradox Entertainment där Fredrik Malmberg idag 

jobbar. Han var VD och grundare för Target Games som var stora inom hobbyspelsbranschen i 

Sverige under 80- och 90-talet och konstruerade även egna spel. Dessa fem har alltså utgjort mina 

intervjupersoner och jag tycker de täcker en ganska stor bild av den svenska spelbranschen under 

perioden för min undersökning. Alla har arbetat under perioden för min undersökning, men lite olika 

länge och under olika årtionden. Även om deras tid som aktiva täcker in hela perioden för min 

undersökning innebär urvalet att alla fem har arbetat under 80-talet medan bara tre har arbetat 

under 00-talet, på det viset kan det bli en större fokus på just de tidigare årtiondena. Detta har jag 

haft med mig under arbetets gång och därmed balanserat hur mycket plats olika delar av 

intervjumaterialet får i uppsatsen. 

Eftersom alla personerna jag intervjuat varit aktiva i den kommersiella bransch jag undersöker under 

perioden får man även ha i åtanke att de kan ha intresse av att minnas vissa saker och glömma 

andra. Åtminstone en av personerna arbetar fortfarande inom branschen och där kanske risken för 

en färgad redogörelse borde vara störst. Även i den mån jag skrivit om hobbymarknaden kan man ha 

i åtanke att den historiken i större grad vilar på uppgifter från en person medan den övriga historiken 

är underbyggd av fler oberoende källor. Dock har jag den mesta av min förförståelse i just delen kring 

hobbyspelens utveckling och har dessutom kompletterat med uppgifter ur litteraturen kring den 

delen så jag har ändå en stor tilltro till uppgifterna. Det är främst i frågor kring de egna företagen 

eller egna produkter som uppgifterna från intervjupersonerna kan anses mindre tillförlitliga och där 

har jag försökt vara återhållsam med hur jag använder uppgifterna i uppsatsen. I den mån subjektiva 

åsikter eller uppgifter använts i uppsatsen har jag nämnt vem som lämnat uppgiften och då ansett att 

uppgiften är tillräckligt intressant för att motivera ett omnämnande även om jag inte kunnat hitta en 

annan källa som bekräftar den. 

Jag har under urvalet av intervjupersoner sett det som en fördel om intervjupersonerna fortfarande 

är aktiva. Att kunna se förändring över tid gör det lättare att kunna urskilja vilka förändringar som är 

viktiga och vilka som är perifera. Exempelvis har Dan Glimne har jobbat längst i branschen och är 

fortfarande aktiv, utan att vara knuten till något företag. Detta gör att jag får en stor tilltro till hans 

uppgifter även om uppgifterna kring hans tid som produktchef hos Alga är dem man generellt sett får 

vara mest försiktig med.  
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Intervju handlar om tolkningar av enskilda personers minnen av ett förlopp och jag har försökt att ta i 

beaktande den påverkan den egna rollen i sammanhanget kan ha för vad som tas upp eller inte. 

1.4.4 Etiska överväganden 

Vid användande av intervju bör man även ta ställning till vissa etiska överväganden. Enligt 

etikprövningslagen50 ska vissa krav uppfyllas inom forskningstexter. De krav som jag anser vara 

relevanta för min forskning är krav på samtycke, krav på information och krav på konfidentialitet. 

Krav på samtycke innebär att man måste säkerställa att intervjupersonen faktiskt ger sitt 

godkännande till att medverka i studien.51 I mitt fall har samtliga intervjupersoner varit på det klara 

med att det gäller en uppsats på C-nivå inom historieämnet och att deras tankar och synpunkter som 

framkommer i samtal kommer att kunna återkomma i uppsatsen. 

Krav på information innebär att intervjupersonen ska ha blivit informerad om forskningens syfte, 

dess övergripande plan, vilka metoder som ska användas, vem jag som forskare är och att deras 

medverkande är frivilligt och att de får avbryta sin medverkan när som helst.52 Även detta krav har 

jag uppfyllt då den informationen har givits vid det inledande samtalet med intervjupersonen. I 

lagtexten står det även att information kring forskningens risker och följder ska framgå men då jag 

inte kunnat se några direkta risker kopplade till intervjupersonerna har jag inte kunnat ge någon 

sådan information. 

Krav på konfidentialitet innebär att intervjupersonerna ska få vara anonyma i undersökningen så att 

utomstående inte ska kunna identifiera dem. Detta krav har jag valt att inte uppfylla då jag i samtal 

med handledaren kommit fram till att det är ett krav främst i sammanhang där intervjupersonen kan 

skadas av att deras berättelse kan kopplas till sin identitet. I det här fallet upplever jag inte att så har 

varit fallet, men har såklart informerat intervjupersonerna om hur deras uppgifter kommer att 

användas i skrivandeprocessen. 

1.4.5 Urval och avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa perioden för min undersökning till åren 1970-2012. Min ursprungliga tanke 

var att ha ett längre perspektiv men redan när jag började titta på materialet och litteraturen så 

märkte jag att det skulle bli ett för stort ämne att få en överblick över. Jag valde därför att fokusera 

på den senare delen av 1900-talet och tiden fram till idag därför att det är en tid av stor förändring i 

stora delar av samhället och en tid där jag tror att det även händer mycket inom just 
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sällskapsspelsmarknaden. Dessutom är forskningen mer omfattande inom mitt ämne om tidigare 

perioder och just tiden för min undersökning finns det väldigt få studier kring. För att kunna göra ett 

så givande arbete som möjligt och förhoppningsvis kunna fylla vissa akademiska luckor valde jag 

därför den här perioden. Man skulle även kunna tänka sig att inte gå så långt fram som till idag, då 

det trots allt är en historisk uppsats och det finns vissa skäl till varför jag valt att ändå ta upp dagens 

läge. 

Eftersom ämnet i hög grad står outforskat så skiljer sig materialläget för ”idag” jämfört med till 

exempel 2005 inte speciellt mycket. Snarare är det så att det varit lättare att kunna ha material kring 

”idag” då personerna jag intervjuat kan ge sina reflektioner kring det de ser nu. Osäkerheten blir 

större om man skulle sätta ett slutdatum någon gång tidigare. Dessutom är det så att jag upplever att 

det hänt mycket under bara de senaste åren som har påverkan på sällskapspelsmarknaden, något jag 

också kommer försöka påvisa senare i uppsatsen. 

Jag har valt att fokusera på den svenska sällskapsmarknaden istället för att titta på den globala 

marknaden. Anledningen till detta är för att kunna få ett gripbart ämne för en C-uppsats då ett 

globalt perspektiv, eller ens ett europeiskt, skulle vara omöjligt att studera på ett bra sätt under en så 

kort tid som jag har haft till förfogande. Sett i relation till andra branscher så är 

sällskapsspelsbranschen en liten sådan men tittar man på en svensk marknad finns det ungefär 10 

någorlunda stora aktörer under 40 år att jämföra med tusen och åter tusen tillverkare och 

distributörer i ett globalt perspektiv. Det skulle därför bli svårt att kunna säga någonting om den 

globala marknaden genom en kvalitativ forskningsansats. Dessutom är det i de svenska förhållandena 

som jag har min förförståelse och ur ett geografiskt perspektiv underlättar det att utföra studien i 

närområdet då det är svenskt källmaterial jag kan få tillgång till. 

 

1.5 Teori, syfte och frågeställning 

1.5.1 Teori 

I Alla spelar spel driver Björn Höglund en tes om att innehållet i sällskapsspel i stor grad påverkas av 

vad som händer i världen under tiden för utgivningen. Höglund tycker sig se en röd tråd som ringlar 

sig fram genom historien när det gäller sällskapsspel, vad de handlar om följer oftast någon form av 

logik.53 Höglund tar upp diverse exempel för att stödja sin hypotes och visar bland annat på det stora 

antalet spel med rymdtema som dök upp på 50- och 60-talet under tiden för rymdkapplöpningen 
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mellan USA och Sovjet eller finansspelen som oftast kommit i ekonomiska kristider. Exemplen är 

många och Höglund redovisar på ett trovärdigt sätt hur kopplingen mellan händelser i samhället och 

spelens handling kan se ut. 

Höglund gör dock inga djupare analyser av kopplingen mellan samhällshändelser och spelbranschens 

utveckling. Att tematiken kan kopplas till vad som är i ropet, eller att spelen kan speglas av tidsandan 

är inget som förvånar men jag skulle önska en bredare analytisk ingång på hur samhällsförändringar 

har förändrat branschen i stort.  

Dessutom kan man se förändringar i hur spelens mekanik har förändrats under perioden. Nya genrer 

kommer och går och andra består. I hur stor grad kan faktorerna som påverkar den här utvecklingen 

vara annat än rent branschisolerade? 

Jag ska därför utveckla Björn Höglunds resonemang i min uppsats och undersöka hur sällskapsspelen 

har påverkats av samhällsklimat eller samhällsförändringar, i andra aspekter än den miljö de utspelar 

sig i. 

1.5.2 Syfte 

Den här uppsatsen berör ett ämne som inte har blivit omskrivet i speciellt stor utsträckning i tidigare 

svensk forskning. Sällskapsspelen har inte utgjort ett standardämne för doktorsavhandlingar eller C-

uppsatser varken inom historieämnet eller inom andra discipliner. Av den anledningen är kunskapen 

om de mest grundläggande förändringarna inom sällskapsspelsbranschen inte allmänt känd. Jämför 

man med de digitala spelen så har de på senare tid kommit mängder med forskning kring den 

genren, både från Sverige och från övriga världen. 

Den internationella forskning som finns inom ämnet har handlat mest om frågor kring spelandet och 

spelarna. Vad som däremot saknas är forskning kring hur spelen har uppkommit och om de som 

tillverkar dem, spelföretagen. Därför vill jag i den här uppsatsen ge en bredare kartläggning av den 

svenska brädspelsmarknaden från 1970-talet till idag. Jag vill visa på de viktigaste händelserna inom 

branschen och undersöka hur de har sett ut och vad de inneburit. Mer konkret innebär detta att jag 

ska undersöka hur konkurrensmiljön har sett ut och se på hur spelen sett ut under perioden, främst 

när det gäller förändringar i vem spelen varit riktade till och i rent produktutvecklingsmässiga 

aspekter. 

Utöver detta undersökande syfte skulle jag även vilja utveckla Björn Höglunds resonemang om 

samhällets påverkan på speltematik och titta på hur spelen påverkats av samhällsförändringar även i 

andra aspekter. Detta andra syfte är mer av analytisk karaktär och går egentligen att göra hur brett 

som helst. Jag har dock i den här uppsatsen fått begränsa mig till den information jag kunnat hämta 
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från mina intervjupersoner, som utgjort mitt primära källmaterial och min analys kommer därför 

främst att röra den påverkan som sett och tagit upp i våra samtal. 

För att kunna belysa dessa syften har jag ställt mig följande frågor under mitt uppsatsarbete. 

1.5.3 Frågeställningar 

I. Vilka är de viktigaste händelserna i sällskapsspelsbranschens utveckling från 1970 till idag? 

II. Hur mycket av utvecklingen har berott på branschspecifika, respektive branschexterna händelser? 

Dessa frågor har jag haft med mig under arbetet och de ligger till grund för det empiriska materialet. 

I min analys och slutsats kommer jag att besvara dessa frågor och därmed uppfylla uppsatsens syfte. 
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2. Empiri 

2.1 1970-1979 – Alga-dominans och hobbyspelen på frammarsch 

2.1.1 ”Alla spelar Alga” 

1970-talet präglades i Sverige av en närmast monopoliserad sällskapsspelsmarknad.54 Skånebaserade 

Alga ägde tre fjärdedelar55 av marknadsandelarna och företagets slogan, ”Alla spelar Alga”, stämde 

tämligen väl. Algas spelutbud var inte så stort vid den här tiden men innehöll ett antal stora titlar från 

amerikanska tillverkare, på lånad licens. Bland dessa kan nämnas Monopol, Scrabble och Risk som 

utgjorde storsäljare i Algas sortiment. Utöver dessa fanns ett antal egenägda produkter som sålde 

bra, som till exempel Bondespelet. Man hade ungefär 20-25 spel i sortimentet i början av decenniet 

men antalet ökade rejält till nära på 50 stycken åren 1978-7956. Spelen var riktade till barn eller 

familjer och i den mån vuxna spelade sällskapsspel så var det tillsammans med barnen.57 Klassiska 

spel som Schack, Bridge eller Backgammon kunde spelas av vuxna men inte i någon jättestor 

utsträckning.58 I Algas katalog 1975-76 hade man 21 barnspel och nästan lika många familjespel men 

vuxenkategorin fanns inte än.59 

Konkurrensen för Alga ökade dock i och med att en ny svensk aktör gick in på 

sällskapsspelsmarknaden i slutet av 1977. Helsingborgsföretaget Kärnan hade tidigare tillverkat 

pussel och barnböcker och tog i slutet av 70-talet, det inte alltför stora steget, in på 

sällskapsspelsmarknaden. Kärnan riktade sig precis som Alga främst till barn med sina spel och i en 

växande marknad visade det sig att det skulle finnas utrymme för båda företagen.60 

Utöver de svenska aktörerna fanns även viss utländsk närvaro i form av tyska Ravensburger och 

holländska Jumbo som lanserade enstaka titlar i Sverige.61 

Spelen som producerades på 70-talet var mycket enkla och det krävdes ingen större ansträngning 

från konstruktörens sida för att få ett säljande spel. De flesta spelen innebar att man slog en tärning 
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och flyttade ett antal steg, men i olika miljöer och på olika bräden. Sällskapsspelen var fortfarande 

ganska outvecklade både när det gäller grafik, innehåll, komponenter och idéer.62 

Detta gjorde också att det var lättare för spelkonstruktörer att sälja in sina idéer till ett företag som 

Alga under 70-talet.63 Utomlands hade det dock börjat komma en våg av spelkonstruktioner med en 

högre grad av komplexitet. Exempelvis började det komma mer innovativa spel för massmarknaden i 

form av till exempel brittiska Hare and Tortoise från 1972 som är ett kapplöpningsspel i princip helt 

utan slump, eller amerikanska Cosmic Encounter från 1977 som är ett helt asymmetriskt konfliktspel 

med förhandling och diplomati som en stor del av spelet.64 Båda dessa titlar köpte Alga licenserna till 

och gav ut även i Sverige och det markerade lite av den förändring som var på väg under slutet av 70- 

och början av 80-talet, nämligen att spelkonstruktionerna blev bättre.65 

Den ökade acceptansen för komplexitet bland världens spelande befolkning märktes även i att 70-

talet blev genombrottet för två av hobbyspelens största kategorier, konfliktspelen och rollspelen.66 

2.1.2 Konflikt- och rollspel skapar en ny marknad 

I mitten av 70-talet började svenska återförsäljare som Tradition och Acumen importera amerikanska 

konfliktspel, så kallade co-sims (conflict simulations). Den här genren hade kommit i USA på 60-talet 

och blivit populär i studentkretsar och bland ungdomar.67  

Spel av den här typen kunde ha mycket mer omfattande regler än Algas sortiment och var därför 

snarare riktat till ungdomar och unga vuxna än till barn. När konfliktspelen började komma till 

Sverige skapades de första hobbyspelsföreningarna i landet, där spelare kunde samlas för att 

diskutera och spela tillsammans. Hobbyspelandet var fortfarande i väldigt liten skala och 

föreningarna fyllde därför en funktion för att kunna hitta personer med samma intresse i sin omnejd. 

De största föreningarna hette Conflict Simulation Sweden och Swedish Wargaming Society men även 

dessa hade bara mellan 200 och 400 medlemmar.68 

Alga gjorde ett försök att närma sig den nya målgruppen med spelet Håtunaleken från 1977. Spelet 

baserades på det amerikanska konfliktspelet Kingmaker från 1974 men istället för att ta en av 

sidorna i Rosornas krig i det medeltida England så tog man i Håtunaleken parti för antingen Birger 

Magnusson eller hertigarna Valdemar eller Erik. Försvenskningen till trots blev spelet inte den succé 
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Alga hade velat och det visade sig att konfliktspelen ännu var en för smal nisch för att kunna säljas i 

stora upplagor.69 

En annan händelse som dock fick hobbyspelandet i Sverige att ta mer plats var att spelkonventet 

Konvent7670 gick av stapeln för första gången, just 1976. Detta blev ytterligare en plats för 

hobbyspelare att träffas och det fungerade även som en inkörsport för spelnyheter från andra 

länder. I en tid utan internetshopping och globala reklamkanaler var konvent och andra 

sammanslutningar viktiga för att möjliggöra spridning av nischade produkter, så som hobbyspel. Det 

var via Konvent76 som en av de största spelframgångarna någonsin nådde Sverige - rollspelen. 

Det mest framgångsrika amerikanska rollspelet vid den här tiden hette Dungeons & Dragons och var 

skapat av Gary Gykax och Dave Arneson 1974. Detta spel nådde Sverige genom Konvent76 och blev 

starten på den rollspelskultur som skulle följa, och som fortfarande är väldigt stark i Sverige.71 

1.2.3 Elektronikspelens uppgång och fall 

De första datorspelen kom under 70-talet i och med bland annat spelkonsolerna från Atari och med 

de första arkadmaskinerna i Sverige. De riktigt stora framgångarna skulle visserligen låta sig dröja, 

men den nya spelformen var förstås intressant även för sällskapsspelsföretagen.72 

En effekt av att datorspelen kom och att tekniken blev mer tillgänglig var att sällskapsspelsföretagen 

försökte anamma den nya tekniken och integrera den i sina produkter. Alga lanserade redan 1978 de 

så kallade elektronikspelen som innebar sällskapsspel med elektroniska tillbehör. Bland annat kom 

Alga 1978 med spelen Marin-attack och Data-finans där det medföljde en liten dator som skötte all 

slumpgenerering i spelet, istället för de vanliga tärningarna eller spelkorten. Genren blev dock ingen 

succé och därmed även kortlivad, och försvann ur sortimentet redan efter några få år.73 

1.2.4 Sigvard Bernadotte och den anonyme speldesignern 

Spelskapare har levt en tämligen anonym tillvaro under världshistorien men detta började förändras 

under 60- och 70-talet. De amerikanska spelkonstruktörerna Alex Randolph och Sid Sackson stod 

bakom en stor mängd populära och nyskapande spel i slutet av 60-talet. Dels var de först med 

konceptet ”bookshelf-games” som innebar att spelen skulle kunna stå vertikalt i en bokhylla och 

ändå visa innehållet och locka till köp, ett koncept som idag används av så gott som alla 
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speltillverkare i världen.74 Dessutom var de tidiga med att kräva sitt namn på spelen de tillverkade, 

det blev ett sätt att öka professionalismen inom spelbranschen och idag är det praxis, främst inom 

hobbyspelsmarknaden, men även bland vissa av massmarknadsspelen.75  

Denna utveckling hade kanske börjat smyga sig på i Sverige på 1970-talet men det var ännu inte vem 

som helst som fick sitt namn skrivet på sina konstruktioner. I Algas katalog från 1975-76 finns två 

spel, Batalj och Kampay, med speldesignerns namn angivet och i båda fallen är det Sigvard 

Bernadotte som står som konstruktör. Att skriva spelkonstruktörens namn fyllde än så länge bara en 

funktion om namnet redan var välkänt och kunde öka intresset för spelet.76 

 

2.2 1980-1989 – En växande marknad och spel för vuxna 

2.2.1 Marknaden växer och internationaliseras 

Under 80-talet fortsatte spelmarknaden att växa i omsättning och detta lockade fler aktörer att ta sig 

in på den svenska marknaden. Under den här tiden blev det lättare och billigare att handla mellan 

landsgränser då handelshinder som tidigare funnits började försvinna. Algas dominans bröts och man 

gick under 80-talet från 80 % av marknadsandelarna till ungefär 35 % tio år senare.77 Början av 80-

talet var svår för Alga då man dels blev uppköpta av BRIO-koncernen, och även om speltillverkningen 

och utvecklingsavdelningarna hölls intakta förändrade det företaget i stort.78 Dessutom förlorade 

man i en rättstvist mot de amerikanska jätteföretagen Parker Brothers och Milton Bradley och 

tvingades bland annat ta bort storsäljarna Monopol, Risk och MAD-spelet ur sortimentet. De 

amerikanska företagen hade börjat intressera sig för en växande skandinavisk marknad och ville sälja 

sina spel under eget varumärke i regionen.79  

Detta slog hårt mot Alga, som istället tvingades satsa mer på egna spelkonstruktioner. Dan Glimne 

var produktchef på Alga under 80-talet och designade under den här perioden många spel som kom 

att bli mycket populära.80 Till exempel nådde man stora framgångar med Drakborgen från 1985, som 

var ett samarbete mellan Glimne och Jakob Bonds.81 Under 80-talet blev kontakten mellan företag i 
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olika länder tätare och man både köpte och sålde licenser i högre grad än tidigare.82 Drakborgen, som 

idag inte finns kvar i någon svensk utgivning, såldes exempelvis till både tyska och amerikanska bolag 

och i USA fick spelet en ny utgåva så sent som 2010, då under namnet DungeonQuest.83 

Alga och Kärnan var fortfarande störst under 80-talet men Target Games från Stockholm kom och 

blev ledande inom hobbyspelssektorn. Target Games grundades 1980 av bland andra Fredrik 

Malmberg och tog rollspelen till Sverige under varumärket Äventyrsspel. Target Games importerade 

en hel del spel från utlandet men sålde även egna konstruktioner. 1982 lanserade man Drakar och 

Demoner som var en svensk motsvarighet till Dungeons & Dragons. Enligt Malmberg blev spelet en 

mycket stor succé och har fått, inte mindre än, åtta nyutgåvor genom åren. I mitten av 80-talet 

började Target Games även ge ut sällskapsspel, då under varumärket Casper.84  

80-talet blev, mycket tack vare Äventyrsspel och deras många lanseringar, rollspelens storhetstid i 

den svenska spelvärlden. Rollspelen skapade en ny målgrupp bland hobbyspelsföretagen, från att 

tidigare mest ha attraherat unga män med intresse för krig och historia började nu även spelen att ha 

fantasy-tema och man kunde rida på framgångsvågen från Sagan om Ringen och annan fantasy-

litteratur.85 

En annan anledning till rollspelen ökade spridning var att ATARI, som tillverkade populära 

spelkonsoler, gick i konkurs i mitten av 80-talet. Detta skapade en period där alternativen för 

spelintresserade minskade drastiskt. I detta ”vakuum” växte rollspelen till att bli den huvudsakliga 

spelunderhållningen för 12-16 åriga killar i Sverige.86 

2.2.2 Trivial Pursuit och spelen för vuxna 

En annan händelse som drastiskt förändrade marknaden för sällskapsspel i Sverige var frågespelet 

Trivial Pursuit som lanserades i Sverige 1985. Trivial Pursuit skapades redan 1979 av kanadensiska 

Chris Haney och Scott Abott och lanserades i Amerika två år senare.87 Spelet nådde snart mycket 

stora framgångar och det dröjde alltså inte länge förrän det gjorde sitt intåg i svenska butiker. Det 

blev BRIO som distribuerade spelet i Sverige, men under överinseende av Haney och Abotts egna 

bolag. Spelet sålde otroligt bra även i Sverige trots det var mycket dyrare än de spel som funnits i 

sortimenten innan. Konsumenterna visade sig vara villiga att betala mer än tidigare för ett 
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sällskapsspel och detta gjorde att högre pris kunde sättas även för andra titlar i sortimenten.88 De 

svenska spelföretagen var inte sena med att lansera sina egna frågespel för att också kunna vara med 

och dela kakan.89 

Algas MasterQuiz kom 1985 och Kärnans Geni kom ungefär samtidigt och framför allt Geni nådde 

stora försäljningsframgångar då det var det billigaste alternativet. Att frågespelen hade kommit för 

att stanna var tydligt och snart dök det upp spel med mer nischade frågeutbud, som SportQuiz från 

Alga eller Barn-Geni från Kärnan. Efter frågespelen hade öppnat dörrarna till det vuxna spelandet 

kom de sociala spelen några år därefter. Precis som med frågespelen, eller rollspelen, kom även den 

här nyheten från Amerika där sällskapsspel för en vuxen publik hade börjat komma under början och 

mitten av 80-talet.90 

Dessa spel kännetecknas av enkla regler och att de kan spelas av många personer samtidigt, och 

spelarinteraktionen är hög. Spel i den här genren liknar i stort lekar som funnits i, främst 

societetsmiljöer, redan kring det förra sekelskiftet. Exempel på spel av den här typen som blivit 

framgångsrika i Sverige är Pictionary (1987)91 från Playmix, P.S.I. (1988)92 från Alga eller Rappakalja 

(1989)93 från Casper. Dessa nya spel skapade helt nya målgrupper och bland annat började unga 

vuxna spela på fester eller som ett sätt att umgås med vänner. Detta nya sätt att spela sällskapsspel 

har gett namn till genren som populärt brukar kallas partyspel.94 

2.2.3 De digitala spelens genombrott 

De digitala spelen hade gjort sin kommersiella debut redan under 70-talet men var då fortfarande 

dyrt och något väldigt få hade tillgång till. Detta förändrades under 80-talet då datorspelen fick sitt 

stora genombrott. Det gick inte över en natt men sakta men säkert stärktes datorspelens ställning 

och när PC-datorerna och Nintendos 8-bitskonsol kom i slutet av 80-talet blev spridningen mycket 

stor.95  

Detta medförde att en målgrupp som tidigare varit stor hos sällskapsspelföretagen, pojkar i åldern 10 

och uppåt, nästan helt försvann. Spel som Fantomen eller Drakborgen togs snart ur sortimentet och 

fokuset blev tydligare på andra målgrupper. Sammantaget påverkade inte förändringarna under 80-
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talet företagen negativt rent ekonomiskt, man hade vunnit en ny målgrupp och förlorat en annan och 

det ena tog i princip ut det andra.96 

2.2.4 Spiel des Jahres och en seriösare syn på spel 

1978 började man i Tyskland att ge ut pris för det bästa sällskapsspelet för året, utmärkelsen, som 

kallas Spiel des Jahres, är än idag det mest inflytelserika pris ett sällskapsspel kan tilldelas och många 

moderna klassiker har tilldelats priset genom åren. Motsvarigheter började snart dyka upp även i 

andra länder och Sveriges Leksakshandlares riksförbund började ge ut priset Årets spel 1984.97 

Utmärkelsen blev snabbt viktigt för sällskapsspelföretagen och att kunna marknadsföra ett spel som 

Årets spel-vinnare innebar ett säkert försäljningslyft. För att kunna tävla i någon av de två klasserna, 

barn- eller familjespel krävdes att spelen lanserats under året samt att reglerna finns på svenska. 

Bland de mest kända vinnarna av priset kan nämnas Trivial Pursuit (1985), Svea Rike (1997) och Ticket 

to Ride (2005) i familjespelsklassen och Busungar (1984) och Roqfort (2008) i barnklassen.98 

Så sent som 2003 började man även dela ut pris i Vuxenspelskategorin och 2008 tillkom ”Årets 

spelnyhet” som ytterligare en kategori.99 

En annan aspekt av det ökade allvaret kring spel och en utveckling mot att spel mer och mer blir en 

vuxen angelägenhet är hur produktkatalogerna förändras från 70-talet till 80-talet. Under 70-talets 

senare hälft presenteras spelen i Algas utbud med fyra attribut, bild, namn och rekommenderad 

ålder och i de flesta fall en kort beskrivande text som till exempel: ”Jägersro – Ett spel med galoppens 

alla spännande händelser” eller ”Champion – Spelet för hundvännerna.”.100 

Under 80-talet börjar man skriva ut mer information kring spelen. I katalogen från 1982-83 beskrivs 

spelen i katalogen med sju attribut, bild namn, rekommenderad ålder, antal deltagare, tidsåtgång, 

huruvida de är en nyhet eller inte samt med en ingående förklarande text. Till exempel beskrivs 

Twister som: ”Det originella spelet där du själv är spelpjäs! Det gäller att hålla balansen, trillar du är 

du ute ur tävlingen. Spelet som kan bli höjdpunkten på såväl vuxenpartyt som barnkalaset!”101 

Året därefter i katalogen 1983-84 är utvecklingen ännu tydligare och svårighetsgraden gås nu också 

igenom i varje presentation. Texten är mer skriven för en vuxen publik och man börjar göra reklam 

för tävlande i sällskapsspel, som till exempel VM och SM i Othello, som Alga var med och arrangerade 
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1982. Dessutom är de förklarande texterna mycket ingående och spelkonstruktörernas namn finns 

för det mesta med i presentationen.102 

I slutet av 80-talet ges Algas produktkatalog ut i tidningsformat och kallar den ”Speltidning från Alga”. 

Här börjar man ha med ett fåtal informationstexter i artikelform och intervjuar bland annat 

spelkonstruktörer och inkluderar recensioner från tidningar. Nu finns namn på konstruktörerna alltid 

med och informationen kring spelen är utförlig och omfattande.103 

 

2.3 1990-1999 – Sällskapsspelens guldålder och tekniska framsteg 

2.3.1 Internet och den globaliserade marknaden 

I början av 90-talet drabbades Sverige av en ekonomisk kris och i mitten av 90-talet ingick landet i EU. 

Detta medförde ytterligare förändringar i handelsmöjligheterna länderna emellan och Sverige blev, 

som ett resultat av detta, mer konkurrensutsatt. Under 90-talet kom även Internet, och även om det 

ännu var ganska outvecklat öppnade det i all fall gränserna ännu mer och det blev snart möjligt att 

handla från utlandet mycket enklare som privatperson.104  

En annan effekt blev att företagen började nätverka i mycket större utsträckning. Samarbeten mellan 

företag från olika länder blev vanliga och gjorde att man kunde trycka i mycket större upplagor och 

på så sätt öka vinsten. Under 90-talet gick antalet spel i utbudet generellt sett ner och man började 

öka upplagorna på vissa spel i utbudet istället. Allt som allt innebar det ingen försäljningsökning utan 

den var kvar på ungefär samma nivå som innan.105 

Under 90-talet ökade även konkurrensen inom Sverige med flera nya aktörer på den inhemska 

marknaden. Malmöföretaget ALF (Användbart Litet Företag) startades 1990 och blev snart 

framgångsrika inom partyspels-genren.106 Finska företaget Nelostuote Oy, som tidigare bland annat 

samarbetat med Kärnan, bytte namn till Tactic och gav sig också in på den svenska marknaden i 

början av 90-talet.107 
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2.3.2 TV-reklamen och nya spelgenrer 

En sak som påverkade handeln av sällskapsspel positivt var att TV-reklamen kom i början av 90-talet. 

Detta gav en ny kanal där man kunde marknadsföra spelen och det gav resultat i säljstatistiken. 

Dessutom gav det upphov till en ny typ av spel, de så kallade actionspelen som kunde se ut som en 

blandning mellan en actionleksak och ett spel. På dessa produkter lade man mycket energi på att de 

skulle se häftiga ut och kunna säljas in bra i en kort reklamsnutt på TV.108 

Under 90-talet blev de även vanligare med att man gjorde spel på teman från film eller TV-program. 

Denna typ av spel brukar kallas licensspel och även om genren har funnits länge så blev 90-talet 

något av en storhetsperiod. Framför allt Kärnan hade väldigt många licenser knutna till sig, bland 

andra varumärken som Bamse och många Disney-karaktärer. Disneyspelen släpptes ofta i anslutning 

till en ny film med samma karaktär och sålde för det mesta bra i ett eller två år. 109 

Alga satsade under 90-talet stort på att fånga in flickor som en ny målgrupp och skapade många spel 

som var riktade enbart till unga tjejer.110 En ny kategori vid namn ”bara för tjejer” infördes i 

produktkatalogen med titlar som Tjejsnack, Pst och Vem blir prinsessa.111 Inriktningen var inte bara 

på just flickor utan i slutet av 90-talet kom även spel riktad enbart till vuxna kvinnor. Spelet Barbro 

kom 1999 och marknadsfördes som ”en höjdare på tjejmiddagen” och spelarna turades om att föra 

fram sina olikfärgade spelpjäser, i form av kvinnobröst, på spelplanen och antar rollen som antingen: 

”Viktigpettra”, ”Bimbobabe”, ”Bullmamma”, ”Dräktdrake” eller ”Ninjafeminist”.112 

Generellt kan man säga att spelen blir mer nischade under 90-talet. Antalet familjespel, som är 

tänkta att spelas av barn och vuxna tillsammans, minskar enligt Algas produktkataloger under 90-

talet, samtidigt som antalet vuxen- respektive barnspel ökar. Det börjar alltså bli mer och mer så att 

spel produceras och anpassas för att passa en tydlig målgrupp istället för att vara något för alla.113 

2.3.3 Sällskapsspelens guldålder 

Förutom att det växte fram nya spelgenrer började det tillverkas spel, globalt, i mycket större 

kvantitet än någonsin tidigare. Dan Glimne, som sysslat med speldesign i nära 40 år, ser 90-talet som 
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starten på en guldålder för sällskapsspelen och menar att det kommit fler nya spel under de senaste 

30 åren än under den föregående delen av mänsklighetens historia. 114 

Även bland hobbyspelen kom det dock nya genrer och en av de största spelframgångarna någonsin 

lanserades av företaget Wizards of the Coast 1993. Kortspelet Magic: the Gathering skapades av 

matematikern Richard Garfield och byggde på en idé om att sammankoppla samlarkulturen från till 

exempel 80-talets hockeykort med ett kortspel, i en fantasyvärld, med influenser från tidigare 

nämnda Cosmic Encounter.115 Nya kort skulle släppas till spelet med jämna mellanrum och vilka kort 

som ingick i ett paket var inte förbestämt. Magic blev en otrolig succé och spelet sålde slut så fort en 

ny tryckning hade kommit in till butikerna. Spelet spreds även till Sverige och snart kom det 

samlarkortspel även inom andra teman. Under slutet av 90-talet och början av 00-talet var det spel 

som Pokémon och Yu-Gi-Oh som var mest populära och som spelgenre verkar det som att 

samlarkortspelen har kommit för att stanna.116 

Ytterligare en stor förändring i hobbyspelsvärlden var att tyska spel på allvar började anammas även 

utanför landets gränser. I Tyskland hade spelkonstruktionen sett annorlunda ut jämfört med Sverige 

och resten av världen sedan åtminstone 70-talet, och den tyska marknaden hade växt sig väldigt stor 

fram till mitten av 90-talet. Mycket tack vare internet, kunde de tyska spelen nå en större publik och 

när Klaus Teuber kom med spelet Settlers of Catan 1995 blev det en omedelbar succé, både i 

Tyskland och utanför landets gränser. Settlers of Catan var det första riktigt framgångsrika spelet i en 

genre som kom att explodera under senare delen av 90-talet, nämligen eurospelen.117 

Från att spel från USA utgjort i princip hela utbudet för hobbyspel i svenska spelbutiker började nu 

tyska spel konkurrera om platsen på hyllorna och idag är hobbyspelsvärlden i princip jämnt uppdelad 

mellan amerikanska och tyska spel.118 

2.3.4 ”Print-and-play” och hemmabyggen 

Produktionskostnader blev lägre och skapandeprocessen blev mycket mindre tidskrävande tack vare 

nya tekniska framsteg inom bland annat tryckteknik och med hemdatorerna. Med de grafikprogram 

som kom under 90-talet kunde plötsligt vem som helst skapa en visuellt tilltalande produkt och 

företagen behövde inte längre anlita konstnärer för att sitta och handrita bilderna till spelen.119 
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Detta gav upphov till ”print-and-play”-spelen som började produceras i slutet av 90-talet och som 

innebär att spelkonstruktören designar allt material i ett datorprogram och kan sälja, eller skänka 

bort, sin skapelse digitalt och låta mottagaren själv skriva ut spelet på en vanlig hemskrivare. Denna 

metod användes inte av stora företag utan var ett sätt för privatpersoner att sprida sina idéer utan 

att behöva investera den tid och de pengar som krävs för att kunna trycka och distribuera spel på 

vanligt vis.120 

2.3.5 Datorspelen och en ökad konkurrens 

90-talet är också det årtionde då dator- och TV-spelen utvecklas som mest och blir närvarande i allt 

fler människors liv. Under den här tiden börjar de digitala och de analoga spelen att utvecklas åt olika 

håll.121 Det började visa sig att vissa typer av spel gjorde sig bättre på en dator än vid ett bräde och 

många av de superkomplexa simulationsspelen från 80-talet började utvecklas till dator istället. För 

spel med många variabler och där stora delar av speltiden gick åt till att avläsa tabeller eller 

konsultera manualer låg det nära till hands att låta datorn sköta det arbetet. Datorspelsmarknaden 

adopterade sålunda stora delar av de mer komplicerade sällskapsspelen. 122 Target Games gav sig in 

på datorspelsmarknaden under 90-talet och utvecklade några av sina tidigare titlar till datorspel, 

bland annat blev sällskapsspelen Europa Universalis och Svea Rike datorspel under 90-talet.123 

Datorspelens framfart började även påverka genrer som varit stora under 70- och 80-talet. 

Konfliktspelen och framför allt rollspelen började känna av konkurrensen från de digitala 

spelformerna som kunde erbjuda en större visuell upplevelse. Resultatet av utvecklingen blev att 

pappersrollspelen tappade mark och även om många fortfarande hellre spelade dem så gick en 

majoritet av rollspelarna över till att spela digitala rollspel124. Dem genren utgör idag den största 

spelformen på dator, med World of Warcraft som mest lysande exempel med över 11 miljoner 

spelare världen över.125 
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2.4 2000-Idag – Det globala spelandet 

2.4.1 Hyperkonkurrens och en stagnerande bransch? 

Under 00-talet började försäljningen av sällskapsspel att dala för de svenska tillverkarna och 

marknaden i stort går inte längre lika starkt uppåt.126 För företag som Alga och Kärnan är det viktigt 

att kunna ha kvar sina storsäljande klassiker, som Algas Tjuv och Polis eller Bondespelet och Kärnans 

Geni. Det blir också allt viktigare att försöka skapa moderna klassiker som håller i flera år istället för 

de kortvariga försäljningssuccéer som varit vanliga tidigare.127 

Den svenska marknaden har fått se ett antal nya aktörer under 00-talet fram till idag och gemensamt 

för de flesta av dessa är att det är mycket mer småskaliga än den gamla tidens företag, och går med 

ett mycket mer begränsat sortiment. Exempel på den här typen av småskaliga speltillverkare är 

Gigantoskop, Mindtwister och Fryxgames som alla tre har varit väldigt framgångsrika, både i och 

utanför Sverige under 00-talet.128 

Webbhandeln har blivit väldigt stor de senaste 10-15 åren och antalet webbutiker som säljer 

sällskapsspel har ökat explosionsartat. Möjligheterna till jämförelser på internet har också ökat med 

webbplatser som Prisjakt129 eller SpelSök130 som pressar ner priserna och ökar konkurrensen. 

Webbhandeln har även gjort att handeln från utlandet har ökat och att köpa spel från till exempel 

amerikanska eller tyska webbutiker har blivit allt vanligare.131 

En annan faktor som har ökat konkurrensen för de svenska företagen är att de stora speltillverkarna, 

som amerikanska Hasbro eller danska Top-toy, även äger butikskedjor som är återförsäljare av just 

sällskapsspel. Att ta in egentillverkade spel blir mer lönsamt än att köpa in från konkurrerande 

tillverkare så det blir svårare för de företag som enbart sysslar med speltillverkning att sälja in spelen 

till återförsäljare.132 

I USA finns det tecken på att sällskapsspelen börjar sälja mer än någonsin och det är framför allt 

hobbyspelsmarknaden som går framåt med många nya framgångsrika företag. Detta har gjort att 

även de stora jättarna inom amerikanska massmarknadsspel har börjat intressera sig för 

hobbyspelen och har börjat köpa in rättigheter till vissa titlar. Under finanskrisen syntes tecken på att 
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amerikanska konsumenter började köpa sällskapsspel i allt högre grad, medan de digitala spelen 

sålde sämre än tidigare. Kim Thai, skriver i en artikel i amerikanska tidsskriften Fortune, att 

sällskapsspelsbranschen är stabil även i kristid och att det är den sociala interaktionen i 

sällskapsspelen som gör dem så attraktiva, till och med i konkurrens från digitala spelupplevelser.133 

2.4.2 Mättnad på licensspel 

Trenden med spel om populära TV-program eller filmer fortsatte under början av 00-talet och gav 

spel som Expedition Robinson, idol och Bosse Bildoktorn. Från början sålde dessa spel bra men det 

blev snart en överdriven utveckling och det kom för mycket av samma vara. Idag är det fortfarande 

en genre, med Algas Solsidan från i år, som exempel, men man är mer återhållssam än tidigare.134 

Utvecklingen med nischade sortiment har bibehållits och idag gör Alga främst spel för små barn eller 

spel för vuxna. Tjejer i åldrarna 10 och uppåt, som tidigare var så stark hos Alga har idag blivit svårare 

att nå, och tjejspelen är inte kvar som kategori i 2012 års produktkatalog.135   

Generellt kommer det och försvinner trender i mycket högre tempo än tidigare i dagens samhälle, 

mycket på grund av internet.136 En annan trend som kom på 00-talet var DVD-spelen som integrerade 

modern teknik i de traditionella sällskapsspelen, lite på samma sätt som när elektronikspelen kom på 

70-talet. Precis som elektronikspelen fick de ett ljumt mottagande och försvann snart ur 

sortimentet.137 De digitala spelen har under 00-talet utvecklats oerhört mycket och konkurrerar idag 

med sällskapsspelen på ett tydligare sätt än tidigare.138 Generellt sett har konkurrensen om 

människors tid skärpts och idag konkurrerar man inte bara inom den egna branschen utan även med 

alla andra typer av underhållning som finns att tillgå.139 

2.4.3 Boardgamegeek och en global hobbyspels-community 

I januari 2000 skapades webbplatsen boardgamegeek.com som en plats för diskussioner och 

information om sällskapsspel i allmänhet, och hobbyspel i synnerhet. Sedan starten har sidan 

utvecklats till att idag ha en databas över fler än 60 000 sällskapsspel med separata sidor, med 

information och forumtrådar om varje enskild titel.140 Med ungefär en halv miljon registrerade 
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användare och kring 3 miljoner unika besök per månad141 fungerar sidan idag som en större variant 

av de föreningar som knöt samman hobbyspelsvärlden i Sverige på 70- och 80-talet.142 

En annan aspekt av de globala samlingsplatser som internet har möjliggjort är videobloggen och 

hemsidan ”The Dice Tower” som drivs av amerikanen Tom Vasel. Varje vecka läggs det upp nya 

videorecensioner av sällskapsspel, både i massmarknads- och hobbyspelsgenren, och youtube-

kanalen har haft över 12 miljoner visningar sedan starten 2008. Videorecensionerna har blivit allt 

vanligare de senaste åren och har förändrat sättet många inhandlar sällskapsspel på. Fram till i 

början av 00-talet fanns det små möjligheter att se ett spel innan man köper det men med 

videorecensionerna kan konsumenterna bilda sig en bättre uppfattning om produkten före ett 

inköp.143  

Det har även kommit videobloggar av samma typ från andra håll och en svensk motsvarighet vid 

namn ”ConraDargo Recenserar” startade 2011 och har fått en del uppmärksamhet, främst inom den 

svenska hobbyspelsvärlden.144  

Ett annat internetfenomen som har haft en ännu tydligare effekt på sällskapsspelsbranschen är 

video-bloggen ”Table Top”, på youtube-kanalen Geek & Sundry, vars första säsong hade premiär 

under 2012. Skådespelaren Wil Wheaton bjuder in andra amerikanska kändisar och spelar brädspel 

och det hela visas på youtube och har hittills haft över 30 miljoner visningar på bara ett år. Många av 

spelen som har visats under första säsongen har fått en synbar ökning i försäljningsstatistiken och 

nytryck av spelen marknadsförs med att det står ”As seen on Geek & Sundry” på lådan.145  

2.4.4 Läsplattor och digitala sällskapsspel 

Under slutet av 00-talet blev läsplattorna och smarttelefonerna vanliga och de nya större skärmarna 

innebar att mobilspelen, som funnits redan tidigare, kunde utvecklas och bli allt mer avancerade. 

Stora skärmar innebar även att sällskapsspelstillverkare började intressera sig för det nya mediet och 

många, framför allt amerikanska, företag släpper idag titlar både som traditionella sällskapsspel och 

som digitala sällskapsspel i form av IOS-applikationer.146 

De digitala spelen kan även fungera som dragplåster till deras analoga motsvarigheter. Mobilspelet 

Wordfeud kom 2010 och blev snart en stor succé. Spelet är i princip en direkt kopia av det gamla 
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spelet Scrabble, vilket i sin tur har en kopia i Algas Alfapet, och försäljningen av Alfapet ökade 

märkbart under tiden Wordfeud var som mest populärt.147 

Att göra digitala versioner av analoga spel är inget nytt men något som kommit de senaste åren är 

analoga spel baserade på digitala motsvarigheter. Exempel på detta är spelen på actionspelet Angry 

Birds som kom 2012 och som bygger på det populära mobilspelet med samma namn.148 

Ett annat exempel på hur analoga och digitala spel idag möts på nya sätt är amerikanska 

sällskapsspelstillverkaren Plaid Hat Games och deras samarbete med datorspelsföretaget Irrational 

Games. Det kommande Bioschock Infinite kommer att bli både sällskapsspel och datorspel och vid 

köp av datorspelet medföljer bonusmaterial till sällskapsspelet.149 

2.4.5 Kickstarter och alternativa finansieringsmetoder 

Under 2009 startade webbsidan Kickstarter.com som en plats för privatpersoner och företag att hitta 

finansiärer för olika projekt. Konceptet kallas crowdfunding och har funnits tidigare, men Kickstarter 

utvecklades snart till att bli ledande inom genren och de senaste åren har antalet Kickstarter-projekt 

ökat explosionsartat. Även bland sällskapsspelstillverkare har konceptet anammats och det har sedan 

starten finansierats ungefär 1200 spel genom sidan.150 

Det har främst blivit ett verktyg för mindre aktörer att kunna genomföra ett projekt utan att behöva 

ta en lika stor finansiell risk som tidigare. Man sonderar marknaden redan under utvecklingsfasen 

istället för att stå med ett lån och en färdig produkt som ingen vill ha.151 Till exempel använde 

svenska familjeföretaget FryxGames crowdfunding-sidan Indiegogo.com väldigt framgångsrikt när 

man skulle producera spelet Wilderness som kom 2011.152 Dessutom innebär de nya 

finansieringsmetoderna att det har kommit en ökad nostalgisektor i sällskapsspelbranschen. Gamla 

titlar som länge varit ute ur företagens sortiment kommer tillbaka i nytryck genom kickstarterprojekt, 

i många fall utan samma krav på vinst som finns hos företagen.153 

I Sverige har det så sent som hösten 2012 dykt upp en alternativ distributionskanal för 

privatpersoner som konstruerar egna spel. ”Svensk spelmarknad” är en liten mässa där utställarna 

får visa upp sina skapelser och sälja dem till intresserade besökare. Marknaden har en förlaga i 

japansk sällskapsspelskultur där den mässan Tokyo Game Market lockar ett stort antal besökare varje 
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år. Svensk spelmarknad utgör ytterligare en möjlighet för mindre företag eller privatpersoner att 

kunna nå ut och skapa intresse kring sina nischade produkter.154 

De nya finansierings- och distribueringsmetoderna tillsammans med ökad teknisk utveckling som gör 

det billigare och lättare att själv ta fram en produkt har skapat helt nya möjligheter för sällskapsspel 

att tillverkas utanför ramarna av de stora etablerade företagen.155 
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3. Analys och slutsats 

I. Vilka är de viktigaste händelserna i sällskapsspelsbranschens utveckling från 1970 till idag? 

Det ena av mina syften har varit att kartlägga utvecklingen i sällskapsspelsbranschen och genom att 

följa den kronologiska berättelsen i det empiriska avsnittet i uppsatsen får man en ganska god bild av 

vad jag, genom litteraturstudier, intervjumaterial och egna reflektioner upplevt ha hänt inom 

branschen under de senaste 40 åren. För att dock försöka utkristallisera vad som faktiskt varit viktiga 

skeenden och vad som har varit mer av perifer art har jag frågat mina intervjupersoner om vad de 

ansett varit de viktigaste milstolparna i branschens historia under perioden för min undersökning. 

Min första reaktion var att det var förhållandevis spridda svar på den frågan. Under 70-talet är det 

egentligen bara en av intervjupersonerna som ser viktiga förändringar och han uppmärksammar 

konfliktspelen och Konvent76. Dessa är båda händelser som främst påverkat hobbyspelsmarknaden 

så att de övriga intervjupersonerna, som främst sysslat med massmarknadsspel, inte tar upp dessa 

händelser är kanske inte så konstigt. Dessutom är det bara en annan person som var yrkesaktiv inom 

sällskapsspelsbranschen under 70-talet. Kanske hade dessa händelser fått större utrymme om 

intervjumaterialet varit större och bredare. 

80-talet är enligt min undersökning det årtionde där det hänt mest, rollspelen kom till Sverige i 

början av 80-talet och detta tas upp av två av mina intervjupersoner. Sedan blev även dator- och TV-

spel populärt och mer spritt under den här tiden och att detta är en viktig händelse för branschen är 

alla jag frågat överens om. En annan händelse under perioden som alla utom en tar upp som viktig i 

sammanhanget är Trivial Pursuits popularisering i Sverige i mitten av 80-talet. Det är främst 

skapandet av en ny genre med vuxna som målgrupp som de intervjuade ser som viktigt, men även att 

det innebar att konsumenten började acceptera en högre prisnivå på sällskapsspel.  

Att detta är en viktig händelse ur företagens synvinkel är förståeligt, och då alla mina 

intervjupersoner har jobbat med att sälja spel under just 80-talet är det naturligt att det framstår 

som det mest händelserika årtiondet för just dem. 

Under 90-talet menar många av de jag intervjuat att det ser ut på ungefär samma sätt som tidigare, 

men några saker menar de ändå förändras. En person nämner att en ny typ av mer avancerade spel 

börjar komma och att konsumenterna börjar acceptera en större komplexitet i spelen. En annan 

intervjuperson nämner den kommersiella TV:n som en viktig händelse under det tidiga 90-talet. 

En person nämner även de förändrade villkoren för speldesigners och hur dessa börjar figurera med 

namn på, och i, spelen som en viktig utveckling under perioden. 
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Viktigt att ha i åtanke är att mitt redovisade underlag och svaret på min frågeställning till stor del 

baseras på de fem intervjuer jag utfört och att det är mina intervjupersoners syn på vad som är 

viktigt som framgår. Det är inte omöjligt att vissa händelser har förbisetts eller glömts trots att de 

fyllt en viktig funktion och jag anser det därför vara relevant att även ta upp några skeenden som jag i 

egenskap av uppsatsförfattare och forskare uppfattat som viktiga under perioden. De ovanstående 

svaren är alltså sådant som jag har direkt stöd av från intervjuerna medan nedanstående är egna 

tankegångar och reflektioner med visst stöd från intervjuer och annat material. 

Att Algas dominans på den svenska marknaden bröts under slutet av 70-talet är något jag, genom 

den här studien, ser har haft väldigt stor påverkan på den svenska marknaden. Men förmodligen är 

det så att därför de flesta av mina intervjupersoner började jobba inom branschen efter att den här 

utvecklingen påbörjades kan det kanske missas. Hade man intervjuat anställda inom Alga mellan åren 

1965 till 1985 hade kanske svaren sett annorlunda ut? 

En annan reflektion är att ingen av mina intervjupersoner tar upp några viktiga händelser från de 

senaste 10 åren, även förändringarna under 90-talet tycks vara mindre viktiga än de tidigare under 

seklet. En anledning jag ser till detta är dels att några av de intervjuade personerna inte har varit lika 

aktiva inom branschen under den här perioden, dessutom kan det vara lättare att urskilja vad som 

har haft en påverkan på något, ju längre tid som gått. 

Det finns saker jag genom samtal med intervjupersoner eller genom läsning av litteraturen har sett 

som viktiga under dessa senaste tjugo år och som jag också reagerat över att de inte tas upp som 

viktiga. Samlarkortspelen som kom under början av 90-talet gav visserligen ingen uppsjö av svenska 

Magic: the Gathering-varianter men det är en genre som sålt väldigt bra även i Sverige och som 

fortfarande utgör en stor av den svenska hobbyspelskulturen. Spelen Pokemon och Yu-Gi-Oh har 

dessutom tagit samlarkortspelen till en yngre målgrupp och på så sätt har hobbyspelsmarknadens 

demografi också påverkats. 

En annan aspekt som påverkat branschen i hög grad under de senaste 20 åren är den generella 

tekniska utvecklingen i samhället. Spelbranschen är dock inte ensam om att påverkas av nya 

produktionsmetoder eller möjligheterna som det nya internetlandskapet innebär och kanske är det 

därför det inte tagits upp av de intervjuade. Att det varit viktigt för branschen framgår dock genom 

intervjuerna och många tar upp dagens ökade konkurrens som en del i den tekniska utvecklingen. Att 

företagen blir mer och mer nischade är även det en utveckling som är viktig i sammanhanget. 

För andra än de redan etablerade företagen är den tekniska utvecklingen främst viktig genom att den 

sänker kapitalrisken för att kunna tillverka spel. Jag har dels berättat om uppkomsten av bra 
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grafikverktyg till hemdatorer samt om ”crowdfunding”-sajter som på olika sätt har underlättat stort 

för privatpersoner att kunna producera konkurrenskraftiga produkter utan större kostnader. Att 

detta inte tas upp i speciellt hög grad av mina intervjupersoner beror dels på att det är tämligen nya 

fenomen som fortfarande inte används i jättestor grad och förstås att de inte påverkar redan 

etablerade företag speciellt mycket. Alga eller Kärnan använder sig exempelvis inte av den nya 

tekniken på just det sättet. 

II. Hur mycket av utvecklingen har berott på branschspecifika, respektive branschexterna händelser? 

När jag började skriva den här uppsatsen hade jag en idé om att det skulle visa sig att branschen 

påverkades av större samhällshändelser i ganska hög grad. Dock visade det sig under arbetets gång 

att intervjupersonerna främst såg förändringar inom branschen som viktiga. Björn Höglund menar ju 

att tematiken i spelen oftast påverkas av vad som sker i samhället under samma tid men när det 

gäller spelmekaniken verkar den snarast påverkas av branschisolerade trender än yttre samhälleliga 

faktorer. Bland de faktorer, som av intervjupersonerna togs upp som viktiga för branschens 

utveckling, är det egentligen bara dator- och TV-spelens popularisering, samt TV-reklamens ökade 

roll, som kan anses ha påverkat branschen utifrån. I övrigt är det interna designtrender eller enskilda 

spelsuccéer som verkar ha format utvecklingen mest enligt intervjupersonerna. 

Kanske är det även så att de förändringar som jag tyckt mig se när det gäller teknisk utveckling och 

globalisering av marknaden inte är unika för just sällskapsspelsmarknaden, men att de har påverkat 

branschen är dock väldigt tydligt. Dessa förändringar har knappast påverkat hur spelen ser ut, eller 

vad de handlar om, men de har snarare påverkat förutsättningarna för såväl tillverkare som 

konsumenter. För tillverkarnas del har det inneburit att fler och fler nischar in sig på specifika 

målgrupper och att antalet aktörer på marknaden har ökat dramatiskt. För de mindre företagen 

innebär det ökade möjligheter att konkurrera om konsumenterna. För konsumenterna, i sin tur, 

innebär det istället ett mycket större utbud och en ökad möjlighet att köpa produkter från olika delar 

av jordklotet, vilket i sin tur leder till en större konkurrens bland företagen. 

Sammantaget kan man därför säga att spelens innehåll, mekanik, tematik och utseende snarare kan 

kopplas till branschinterna händelser eller trender medan yttre faktorer spelar en mycket större roll i 

frågor kring målgrupper, utbud, försäljning och annat rörande relationen mellan konsument och 

tillverkare. 

Jag tror att den här uppsatsen kan fylla en funktion i att ge en god grund till fortsatt forskning inom 

ämnet men jag hoppas att det kan tillkomma ny forskning som kan gå in på övriga aspekter av ämnet 
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sällskapsspel i Sverige. Exempelvis har jag i denna studie fokuserat på sällskapsspelsföretagen men 

en tänkbar utveckling är att även titta på hur spelarna ser på utvecklingen under perioden. 
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5. Bilagor 

5.1 Intervjuguide 

Intervjuguide 2012-10-10 

Namn: 

Yrke: 

År som verksam inom branschen: 

 

Kan du berätta om den svenska sällskapsspelsmarknaden 1970-1979? 

- Vilka aktörer finns? 

- Vilka spelar spel? 

- Hur ser spelen ut? 

- Vad kostar spelen? 

- Hur ser konkurrenssituationen ut? 

- Ser man några nya trender eller trender som dör ut? 

 

Kan du berätta om den svenska sällskapsspelsmarknaden 1980-1989? 

- Vilka aktörer finns? 

- Vilka spelar spel? 

- Hur ser spelen ut? 

- Vad kostar spelen? 

- Hur ser konkurrenssituationen ut? 

- Ser man några nya trender eller trender som dör ut? 

- Påverkar digitaliseringen? Isåfall hur? 

 

Kan du berätta om den svenska sällskapsspelsmarknaden 1990-1999? 

- Vilka aktörer finns? 

- Vilka spelar spel? 

- Hur ser spelen ut? 

- Vad kostar spelen? 
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- Hur ser konkurrenssituationen ut? 

- Ser man några nya trender eller trender som dör ut? 

- Påverkar digitaliseringen? Isåfall hur? 

 

Kan du berätta om den svenska sällskapsspelsmarknaden 2000-idag? 

- Vilka aktörer finns? 

- Vilka spelar spel? 

- Hur ser spelen ut? 

- Vad kostar spelen? 

- Hur ser konkurrenssituationen ut? 

- Ser man några nya trender eller trender som dör ut? 

- Påverkar digitaliseringen? Isåfall hur? 

 

Vilka är de enskilda händelser som påverkat branschen mest under perioden 1970 till idag? 

- På vilket sätt har de påverkat?  

- Positivt/Negativt? 

 

Hur har din egen yrkesroll förändrats under den här tiden? 

 

På vilket sätt skiljer sig utvecklingen i den svenska marknaden med den i andra markader i 
världen? 

- Hur ser det ut om man jämför med den tyska sällskapsspelsmarknaden? 

- Hur ser det ut om man jämför med den amerikanska sällskapsspelsmarknaden? 

 

Hur ser du på sällskapsspelens framtid? 

- Utvecklingen inom 10 år? 

 

Andra reflektioner kring ämnet? 
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5.2 Intervjuanteckningar 

5.2.1 Intervju med Annika Furuvik, Alga 2012-11-22 

Namn: Annika Furuvik 
Yrke: Produktchef/produktutvecklare 
Aktiva år inom branschen: 1985- (började som assistent och jobbar idag som chef) 

Hur såg den svenska sällskapsspelsmarknaden ut på 70-talet? 

- (Jobbade inte under den perioden) 

80-talet 

Det fanns färre aktörer än idag. Alga var mer dominerande. I början av 1980-talet ägde Alga 
fortfarande rätten till att använda licenser från amerikanska företagen Milton Bradley och Parker 
Brothers och när dessa gick ut (ca. 1982-83) så förändrades ganska mycket. 
Man blev tvungen att satsa mer på egen utveckling av spel. Sådant hade funnits även innan men stod 
nu för en större del av utbudet. Dessutom försvann några av bolagets största säljare, där Monopol 
och Data-Finans är exempel. 

1983 blev även Alga uppköpt av BRIO och även om det påverkade företaget i stort så blev 
spelutvecklingssidan av Alga i princip intakt. Även fabriken fanns kvar. Trots att detta var ganska tuffa 
år för Alga så ökade utbudet (och har så gjort konsekvent fram till idag).  

Många av de egna produktionerna under 80-talet stod Dan Glimne för men när han lämnade Alga 
1988 och Roger Gehrke tog över började man snarare arbeta med att nätverka med utländska bolag 
och agenter för och köpa in licenser utifrån. Dessa kom främst från Storbritannien och USA. 
 
1985 kom Trivial Pursuit till Sverige och det hade en stor effekt på spelmarknaden i stort då det 
öppnade upp för en helt ny målgrupp, de vuxna. Det blev plötsligt rumsrent att spela spel som vuxna 
tillsammans. Samtidigt som en helt ny målgrupp tillkom försvann dock en annan då datorspelen (som 
började komma i mitten av 80-talet) gradvis fasade ut pojkar i åldern 10 och uppåt som målgrupp för 
spelföretagen. Detta gjorde att spel som Fantomen, Masters of the Universe och Drakborgen (som 
haft just dessa som målgrupp) så småningom togs bort från sortimentet. 
Allt som allt innebar det inget tapp i pengar, mer en omfördelning av vad som sålde. 

90-talet 

Följde samma mönster som under 80-talet. Några nya aktörer, i form av finska TACTIC och Kärnan. 
Kärnan är ett gammalt företag och har funnits länge. Däremot så startade spelföretaget ALF sin 
verkasamhet och marknaden växte. Alga gjorde många framgångsrika spel för flickor under den här 
tiden. 

00-talet 

Marknaden började stagnera någonstans under 2000-talet. En stor trend i början av 00-talet var att 
göra spel baserade på populära TV-program. Exempel på detta är spel om Expedition Robinson, Idol, 
På Spåret och Bosse Bildoktorn. Det konceptet fungerade bra till en början men efterhand kom en 
självsanering och idag är man mer restriktiv med vilka spel man väljer att ge ut. En annan ganska 
kortlivad trend var DVD-spelen som kom ca. 2005 och försvann ur sortimentet ca. 2008. Vissa titlar 
(som Idol) fungerade bra medan andre gick okej men tekniken var snarare en extra svårighet än 
något som tillförde. 
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Idag 

Idag är marknaden stabil men växer inte. Alga säljer idag ungefär lika många spel som under 00-talet 
men generellt sett till något lägre priser. Idag finns ungefär 70 spel i utbudet och då är ungefär 6 utav 
dem klassiker som går väldigt bra år efter år.  

Exempelvis Alfapet, Barn Alfapet, Den försvunna Diamanten, Tjuv och Polis, Bondespelet, Finans 

Idag har även gruppen flickor i åldern 10 och uppåt blivit svårare att nå och man koncentrerar sig 
idag i större grad mot yngre barn och spel för vuxna. 

Viktigaste enskilda händelserna: 

Trivial Pursuit 1985 och hur det möjliggjorde spelandet för vuxna. Samt satte ny prisnivå 

Datorspelens framväxt från 80-talet och framåt och hur det har påverkat målgrupperna för 
sällskapsspel. 

Generellt sett är de dock en traditionell bransch och det händer inte jätteradikala saker. 

Skillnaden mellan svenska och amerikanska/tyska marknaden: 

Tyskland: I Tyskland är man seriösa när det gäller spel och speldesigners är kända och respekterade 
namn som har sina namn på spelen precis som författare. Spelen får ta lång tid och med mer 
avancerade regler att sätta sig in i. Trots att den tyska marknaden är stor så är den väldigt speciell 
och Algas försök att importera tyska spel till den svenska marknaden har inte fallit jättebra ut. För en 
svensk publik kan de kännas lite trista eller tråkiga. Dock ser vi en trend att strategispel är på 
frammarch i hela Norden. 

USA/England: Den anglo-amerikanska marknaden är mer lik den svenska i att spelen gärna ska vara 
lätta att sätta sig in i och snarare fylla en roll som roligt tidsfördriv än något man spenderar en hel 
kväll med. 

Påverkan av den teknologiska utvecklingen: 

En stor förändring är att det är lättare att göra ett spel idag, vem som helst som kan skaffa ett 
datorprogram och formge spelet själv. På 80-talet var man tvungen att anställa konstnärer som skulle 
stå för formgivningen av spelen. Hela produktionskedjan går snabbare idag. Dessutom är marknaden 
mer global idag och hela världen utgör på något sätt ett nätverk. Alga har till exempel 
försäljningsbolag i Norge, Danmark och Finland förutom Sverige. Konkurrensen från utlandet har 
dock inte varit så stor tack vare att det svenska språkområdet är för litet, de utländska företagen 
översätter helt enkelt inte spel specifikt för de nordiska länderna i så stor utsträckning. 

Försök att integrera teknik i traditionella sällskapsspel har gjorts genom åren men man har idag inte 
jättemycket sådant. Det är för det mesta större aktörer (typ Matell, Hasbro) som kan göra sådant då 
det är ganska kostsamt. 
 
En tydlig koppling på hur den nya tekniken kan påverka den traditionella sällskapsspelsmarknaden är 
hur mobiltelefonspelet wordfeud (som baseras på scrabble/alfapet) fick Algas försäljning av Alfapet 
att öka när det kom ut.  

Hobbyspelsmarknaden: 
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Alga har gjort några försök att ge ut tyngre och mer komplicerade spel (t.ex. Reiner Knizias Sagan om 
Ringen från 2000) men det kräver att man är ganska insatt för att kunna göra det bra och Alga är 
bättre på andra saker. (Även om just Sagan om Ringen sålde bra) 

 

5.2.2 Telefonintervju med Dan Glimne 2012-10-12 

Namn: Dan Glimne 

Yrke: Spelexpert, spelkonstruktör 

Aktiva år inom sällskapsspelsindustrin: Professionellt från 1980, fortfarande aktiv som 
spelkonstruktör 

70-talet 

Marknaden var främst inriktad på barn- och familjespel. Spel sågs som något som man växer ifrån, 
vuxna spelar inte med undantag för schack, bridge, backgammon och ett fåtal andra spel. 
Datorspelen gjorde kommersiell entré under detta årtionde men sällskapsspelen var ganska ohotade 
(datorspelen var dyra och få hade tillgång till dem). Sällskapsspelen var fortfarande ganska 
outvecklade, både när det gäller grafik, innehåll, komponenter och idéer. 

Rollspelen började komma. Dungeons & Dragons kom på 70-talet och i slutet av 70-talet gavs den 
svenska motsvarigheten Drakar & Demoner ut. 

Alga var den största aktören med ¾ andelar av den svenska sällskapsspelsmarknaden. Kärnan fanns 
även men i liten skala med ett fåtal spel lite då och då. Även några få importspel från tyska 
Ravensburger. 
 
Försäljningssiffrorna låg kring 10-15 000 ex per år för ett riktigt populärt spel (Monopol) och 1500-
3000 för andra ”normala” spel. Alga hade ungefär 20-25 spel i sitt sortiment. 

80-talet 

Handeln ökade. Det såldes ungefär 3 gånger så många spel i slutet av 80-talet jämfört med 70-talet. 
Marknaden fick en ny inriktning i och med vuxenspelen. Dels de sociala spelen (Scruples m.fl.) och 
frågespelen (TP) kom på 80-talet. Det blev mer accepterat att spela spel som vuxen. 

De nya vuxenspelen bröt ny mark och ökade även försäljningen. 

Alga hade nu ca. 40-50 spel i sitt sortiment och spelen sålde bättre. Monopol sålde ca. 25000 ex per 
år. 

Kärnan tog en större andel av spelmarknaden och gav ut fler spel än innan. Även importen ökade av 
spel t.ex. från Ravensburger och Jumbo. Amerikanska Parker Brothers tog sig in på den skandinaviska 
marknaden och drog in de licenser som man tidigare hade gett till olika skandinaviska företag. Bl.a. 
förlorade Alga sin licens på Monopol, Risk och MAD-spelet. Priset på spel ökade, i takt med att 
kvaliteten och därmed produktionskostnaderna ökade. 

Algas omsättning 3-dubblades samtidigt som deras andel av marknaden sjönk från 75-80% till 35% 
från 1980-1989. 

Datorspelens genombrott gav ett större allmänt intresse för spel vilket även gjorde att 
sällskapsspelen blev mer populära. Spelmarknaden exploderade. 
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90-talet 

Datorspelen utvecklades rejält och gled allt längre ifrån sällskapsspelen. Rollspelen hade sin 
glansperiod i slutet av 80-talet samt början av 90-talet. Datorspelens ökade popularitet drev på 
utvecklingen av sällskapsspel i andra riktningar och det kom mer komplexa sällskapsspel. 
Sällskapsspelens guldålder började (inom en allmän guldålder för spelandet i stort). Fler nya spel 
under de senaste 30 åren än under den föregående delen av mänsklighetens historia. 
Marknaden fortsatte att expandera med fler aktörer och fler spel. 

00-talet och idag. 

Spelande är något man bär med sig genom hela livet. Det finns spel för alla åldrar. Datorspelen är 
mer konkurrent idag än tidigare. Spel finns överallt, via tävlingsprogram på TV, datorspel och spel på 
mobilen. Alla spelar. 

Floran av företag är större och mer varierad. Finns nischade företag som gör mer speciella spel för en 
viss målgrupp. En bred marknad gör att behoven blir större och mer specifika för vissa grupper. Man 
kan se paralleller med andra branscher (bilmarknaden t.ex.).  

Viktigaste händelser under de senaste 40 åren 

Rollspelens uppkomst och popularisering. 

Datorspelens uppkomst och popularisering. 

Vuxenspelens återkomst med de sociala spelen och frågespelen. 

Konsumenterna kunde tänka sig att betala mer för sällskapsspel. 

Konsumenterna började acceptera en större komplexitet i sällskapsspelen. 

Spelkonstruktörerna fick erkännande som upphovspersoner, med namn på och inuti spelen. 

Hur jobbet som spelkonstruktör har förändrats under den här perioden 

Professionalismen är större idag. Konstruktörens namn står som sagt på lådan, något som i princip 
inte existerade före 1960-talet. 

Konkurrensen är större idag, fler som sysslar med spelkonstruktion. 

Ställer större krav på idéerna. Är svårare att sälja in en idé hos en utgivare. 

Andra marknader 

Den tyska marknaden präglas av såväl familjeorienterade som mer komplexa spel. Alla spelar 
tillsammans, i alla åldrar. Bra kvalitet.  

Den amerikanska är mer präglad av att spel är mest för barn och barnfamiljer. Spel för barn 
marknadsförs gärna med ”no reading required”, något som inte skulle ses som positivt på den tyska 
marknaden. Mycket av marknadsföringen sker via TV-reklam vilket ställer högre krav på att spelen 
ska vara actionfyllda. Helst mycket liv och rörelse, dramatik. 

Den svenska marknaden är på det sättet mer lik den amerikanska. 

Framtiden 

Datorspelen kommer utvecklas rejält. Virtual reality inom 50 år? 
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Teknologin kommer bli mer integrerad i sällskapsspelen. Ljud, ljus och rörelse. Spelen kommer att 
fortsätta i utvecklingen mot en större komplexitet. 

 

5.2.3 Telefonintervju med Björn Wadelius 2012-10-24 

Namn: Björn Wadelius 

Yrke: Produktchef på Kärnan och Tactic, Spelkonstruktör 

Aktiva år inom sällskapsspelsindustrin: 88-03 (Kärnan) 03-08 (Tactic) 

 

80-talet (Slutet av 80-talet/början av 90-talet) 

Ett färre antal aktörer på marknaden. Kärnan och Alga var de stora. Även Target Games som startade 
1980 kan nämnas. Sålde främst rollspel men även sällskapsspel som Drakskatten, Talisman och 
Rappakalja . 5-6 nya titlar per år. Spelen var inte lika gedigna (i meningen att spelidéerna inte 
behövde vara så avancerade), titlarna höll ofta inte längre än ett eller två år. Idag vill man ha titlar 
som håller längre än så. Kraven på annorlunda unika spelidéer var mindre förr, men ambitionen att 
hitta spel som håller länge fanns även då. Kärnan hade vid den här tiden en del spel i sitt 
bassortiment som fortfarande finns kvar t ex Bamses Honungsjakt och Geni. 

90-talet 

Några nya aktörer: ALF (Användbart Litet Företag) startade 1990, Casper (Casper är varumärket som 
Target Games använde för sina sällskapsspel från 1989) och Tactic. 

På 90-talet blev licensspelen på karaktärer större, med exempel som Barbie, Bamse, Nalle Puh, 
Björnes Magasin och olika Disney-licenser. Man började även koppla spelen till enskilda filmer eller 
TV-program. T.ex. Disneys filmer (exempelvis Den lilla sjöjungfrun 1989, Skönheten och Odjuret 1993 
och den största ”spelsuccen” Lejonkungen 1994) eller reseprogrammet ”När och Fjärran” från TV4. 
Licenserna lönade sig och ”När och Fjärran”-spelet blev en stor succé. Disneyspelen var storsäljare till 
en början men försäljningssiffrorna gick ner efter ett tag. Just Kärnan hade väldigt många licenser, 
och det blev tydligare i och med uppgången i Egmont Serieförlaget. 

Marknaden blev lite mättad på licensspelen efterhand och man försökte istället utveckla egna 
spelidéer och även satsa på att utveckla befintliga framgångsrika koncept mer då dessa kostade 
mindre. 

Viktigt att ha några klassiker som folk känner igen, de säljer bäst. T.ex. Rappakalja(Casper, numera 
Tactic), Geni(Kärnan), Alias(Tactic), Bondespelet, Tjuv och polis, Den försvunna diamanten(Alga). 
Svårare att få nya spel att bli klassiker.  

00-talet 

Fler nya titlar per år. Kärnan hade ca. 30-40 nyheter per år 2003 från Kärnan (att jämföra med 5-6 i 
slutet av 80-talet). Försök att integrera ny teknik i de traditionella sällskapsspelen, t.ex. VHS-band 
eller DVD-skivor som följer med spelen och på så sätt integrerar TV-skärmen med spelet. Dessa 
försök har sedan fortsatt men knappast varit någon större succé. 

Idag 
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Konkurrensen mycket större idag än förr. Ungefär 70- till 80-tal nya titlar i Sverige per år, många nya 
aktörer (Nicogame, Mindtwister, Lautapelit) som har ett mindre antal spel men som ändå är 
slagkraftiga. ”Årets spel”-priset viktigt för att spel ska uppmärksammas och sälja bättre. 

Även utländska företag är konkurrenter idag i större utsträckning. Exempel: Hasbro och BR. BR har 
egen spelproduktion och är samtidigt leksakshandel så det gör konkurrensen ännu mer tydlig, de 
fyller hellre hyllorna med egentillverkade spel än köper in. Totalt sett mycket fler spel i butiker idag 
än på 90-talet. Danskägda Top-toy är den största aktören på den svenska och nordiska 
leksaksmarknaden. Bolaget driver butikskedjan BR-leksaker i Sverige, Danmark, Norge, Finland och 
Tyskland, samt Toys R Us på franchisebasis i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. 

Försöken med att integrera ny teknik i spel fortsätter, ett exempel är Tactics licens på ”Angry birds”, 
ett populärt mobiltelefon-spel som man har gjort ett traditionellt spel utav. Angry Birds är inte 
exempel på att integrera teknik utan på att man gjort ett analogt spel utifrån ett mobiltelefonspel, se 
http://www.tactic.net/angrybirds 

Även en större konkurrens idag av dator- och TV-spel. Det sällskapsspelet överlever på är den sociala 
aspekten, att man spelar tillsammans och fysiskt slår en tärning och flyttar en spelpjäs. Av denna 
anledning är det också de sociala spelen (partyspel) som säljer bäst. Framför allt till jul då den största 
delen av spelandet sker i svenska hem. Ca. 70% av all sällskapsspelsförsäljning i Sverige sker inför jul. 

Kanske kommer barnspelen, som ofta fyller ett pedagogiskt syfte att få det svårare i konkurrensen 
med Ipads och andra läsplattor? Där finns inte samma vikt vid den sociala aspekten. 

Framtiden 

Finns ett behov av att beredda utbudet och stå på fler ben än bara den traditionella 
spelproduktionen. Den tekniska utvecklingen (med dator-, Tv- och mobilspel) är ett ständigt hot mot 
den traditionella spelmarknaden men som hittills inte slagit ut sällskapsspelen. De kan förmodligen 
existera parallellt även i framtiden, men möjligen göra sällskapsspelsmarknaden mindre. 

Stora händelser 

Den tekniska utvecklingen har snarare smugit sig på än slagit ner som någon plötslig händelse. Det är 
i alla fall den stora skillnaden från förr. Gör till exempel att målgrupperna förändras, killar i 8-15 
årsåldern är svårare att nå idag. 

Förändringar som speldesigner 

Ställs större krav idag. Förr var det lättare att göra ett spel som säljer, spelen var enklare och 
kunderna krävde inte så mycket nytänkande. Idag är det svårare även för utomstående speldesigners 
att sälja in sina produkter hos företag. 

Jämförelse med andra marknader 

Tyskland: En större acceptans mot mer komplicerade spel med svårare regler och längre speltid. 
Annan syn på spel där än i Sverige, finns fler ”gamer”-spel eller hobbyspel. 

USA: de amerikanska spelen har ofta kortare och enklare regler. Det ska gå snabbt att sätta sig in i 
spelet och gå snabbt att spela det. 

Den svenska marknaden är mer lik den amerikanska. Spelen behöver inte vara så sofistikerade utan 
det räcker med enkla spel. Kanske lite för enkelt uttryckt. Vi har generellt ett motstånd mot för långa 
och krångliga regler och vill komma igång snabbt, men som alltid finns det undantag. Vissa tyska spel 
har gått bra även i Sverige t ex Carcassonne. 
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5.2.4 Telefonintervju med Sten Nilsson 2012-10-24 

Namn: Sten Nilsson 

Yrke: Chef för produktutveckling och inköp på Kärnan (korrigera gärna om detta inte stämmer, det 
var den informationen jag fick från Krister Engdahl) 

Aktiva år inom sällskapsspelsbranschen: 1977-94 

70-talet 

Alga och BRIO-koncernen var nästan helt dominerande. Kärnan startade upp verksamheten inom just 
spel i slutet av 70-talet. Man hade tidigare haft tillverkning av barnböcker och pussel och steget till 
att göra spel för barn var inte så långt. Medan Alga hade ett bredare utbud både med familje- och 
barnspel fokuserade Kärnan helt på spel för barn. Spelproduktionen innebar att omsättningen i 
Kärnan ökade kraftigt, då spelen var dyrare produkter än de man sysslat med innan.  

80-talet 

På 80-talet kom frågespelen i och med Trivial Pursuit som blev en stor succé. Kärnan var inte sena 
med att haka på trenden och utvecklade ett eget, billigare frågespel som hette Geni. Det blev en stor 
succé och drog in mycket pengar. Det var ett spel som riktade sig till vuxna och det första i sitt slag i 
Kärnans utbud, fokuset på barnspel fortsatte dock och Geni utgjorde snarare ett undantag. Alga var 
fortfarande den stora konkurrenten men efterhand kom fler aktörer in på marknaden, ALF 
(Användbart Litet Företag och Tactic t.ex.). 

Man hade dels egen utveckling av spel men samarbetade också med tyska Schmidt Spiele och med 
finska Nelostuote Oy (sedermera Tactic) och köpte in redan färdiga spelidéer.  

90-talet 

- 

Idag 

Idag är det fler aktörer på marknaden. Framför allt fler utländska företag. 

 

5.2.5 Intervju med Fredrik Malmberg, 2012-11-29 

Namn: Fredrik Malmberg 
Yrke: VD för Paradox Entertainment, då VD och grundare av Target Games 
Aktiva år inom branschen: Target Games 1980-99 (Sedan 1999 VD för Paradox Entertainment) 

Hur kom det sig att du började jobba med spel? 

Intresset väcktes under högstadietiden genom ett stort intresse för krigshistoria. Fick upp ögonen för 
konfliktspel som simulerade historiska krig genom en artikel i tidningen Soldat och teknik i början av 
70-talet. Startade ett företag som hette Wellington Wargames 1976 vid 14 års ålder och tillverkade 
och sålde spelet Fight for Tobruk. 1979 startades Swedish Game Production (SGP) som bl.a. 
tillverkade spelet HOLOWCZYN 1709 (som konstruerades av Peter Englund). Tryckte då spel i Hong 
Kong och importerade. De flesta spel som importerades var på engelska men svenska regler medkom 
ibland i form av små regelhäften. 1980 startades sedermera Target Games som både sysslade med 
import och av egna spelkonstruktioner. 
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Hur såg den svenska sällskapsspelsmarknaden ut på 70-talet? 

På 70-talet dominerades marknaden helt av Alga. De kontrollerade hela den svenska marknaden och 
ville man spela andra spel än de som Alga gjorde fick man konstruera dem själv. 

Fanns ett annat företag som hette Inspiration med spelet Kapital, men det var i princip det enda. 

Fanns dock ett antal importbutiker (Acumen och Tradition) som tog in mer nischade amerikanska 
hobbyspel. Då rörde det sig mycket om konfliktspel från t.ex. Avalon Hill som startat genren i USA på 
60-talet. Tack vare importörerna uppkom en liten, men existerande, marknad för hobbyspel. 

Marknaden var dock för liten och målgruppen för nischad för att den typen av spel skulle utges av 
Alga som behövde sälja större upplagor. Dock gjordes enstaka försök, bl.a. Håtunaleken (1977) som 
var en försvenskad version av amerikanska Kingmaker från 1974. 

Spelkulturen var vid den här tiden begränsad till de två spelförbund som fanns i Sverige och som 
tillsammans hade mellan 200-400 medlemmar. Dessa hette: CONFLICT SIMULATION SWEDEN och 
SWEDISH WARGAMING SOCIETY. 

1976 gick första KONVENT 76 (senare omdöpt till GothCon) av stapeln vilket ökade 
hobbyspelskulturen avsevärt och det var även på den typen av samlingar som de nya spelnyheterna 
från USA kom till Sverige. Däribland Dungeons and Dragons som var det första stora rollspelet. 

80-talet 

80-talet innebar en större konkurrens då handelshinder luckrades upp och marknaden i stort ökade. 
Rollspelen kom och ökade målgruppen för hobbyspelen. Tidigare hade det handlat om krig och 
konflikter men nu fick spelen även fantasy-tema och red på popularitet från bland annat Sagan om 
Ringen-böckerna. Target Games blev ledande på den svenska marknaden inom import av rollspel, 
och tog in många amerikanska rollspel under varumärket Äventyrsspel. 12- till 16-åriga killar började 
spela rollspel och marknaden växte explosionsartat. ATARI gick i konkurs i borjan av 80-talet vilket 
skapade en period där brädspelen stod som enda alternativet för spelintresserade ungdomar, detta 
gav rollspelen en väldigt stor spridning. 

I slutet av 80-talet importerades TP från USA, där det varit en fluga sedan det kom 1981. Detta 
innebar starten för vuxenspelen som en helt ny genre inom brädspelen. Spel hade länge varit 
synonymt med barn- eller familjespel och i det senare fallet var det fortfarande mest till för barnen. 
Att vuxna kunde spela på egen hand var helt nytt. Det startade en ny typ av spelform där unga vuxna 
kunde umgås kring ett spel, efter en middag och ett glas vin. 

I slutet av 80-talet kom datorspelen med t.ex. lanseringen av PC som plattform och Nintendos TV-
spelskonsoler. 

Nya produktionstekniker gjorde att Target Games började tillverka spel i Holland och kunde få ett 
bättre resultat än med Alga-fabriken som fortfarande använde gamla metoder. 

90-talet 

I början av 90-talet drabbades Sverige av en ekonomisk kris. Spelmarknaden blev mer 
konkurrensutsatt från utländska aktörer i och med att tullmurar försvann och handel över 
landsgränser blev lättare. I början av 90-talet kom TV-reklamen som förändrade marknaden. Det 
innebar även att en ny typ av spel kunde komma, de s.k. actionspelen (liknade leksaker), som kunde 
visas upp effektivt i korta reklamsnuttar på TV. 
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Samproduktion mellan länder blev också vanligare och spelföretagen började nätverka med varandra 
även över landsgränserna. Detta innebar att det blev lättare att genomföra dyrare produktioner då 
man delade på kostnader och ökade säljområden. Totalt innebar det att man gick ner på vilka spel 
som sålde men att dessa spel sålde i större upplaga. Allt som allt, ungefär lika många sälj. 

Datorspelens starka uppgång under 90-talet bromsade pappersrollspelens utveckling som var en 
genre fungerade bättre till att spelas på dator eller konsol. 

Vuxenspelen stannade kvar som kategori och var i stort sett efterföljare till de lekar (t.ex. charader, 
lexikonsleken) som man spelat även i början av 1900-talet, men nu förpackade som spel. 

00-talet och Idag 

Marknaden blir global och trender kommer och går mycket snabbare än förut. Webben och Internet 
är det som påverkar mest. Små nischer får enklare att överleva då du lättare kan hitta andra som 
t.ex. tycker om samma typ av spel som du.  

Dessutom finns en växande nostalgisektor och många äldre får möjlighet att komma tillbaka genom 
crowdfunding-sidor som kickstarter. Mellanhänderna sållas bort och produkterna går mer direkt från 
producent till konsument. 

Den ökade handeln över nätet innebär att impulsköpen blir en mindre vanlig företeelse. 

Viktigaste enskilda händelserna: 

1) Soldat och teknik-artikel om konfliktspel i början av 1970-talet. Spred intresset för konfliktspel till 
Sverige. Skapade en liten importmarknad. 

2) GothCon 1976. Första mötesplatsen för hobbyspelare gav en plattform där nyheter kunde 
diskuteras och spridas. Innebar att Dungeons and Dragons och andra rollspel kom till Sverige. 

3) Drakar och Demoner 1982. Den svenska motsvarigheten av Dungeons and Dragons. Startskottet 
till en stor svensk rollspelskultur. 

4) Trivial Pursuit 1985. Vuxenspelsmarknaden öppnades upp. 

5) PC kom som plattform för datorspel i slutet av 80-talet och öppnade datorspelsmarknaden. 

6) Nintendo 8-bitars-konsol kom även den i samma veva och verkade på motsvarande sätt för TV-
spelsmarknaden. 

7) Den kommersiella TV:n kom i början av 90-talet och ändrade marknaden för brädspelsmarknaden 
(bland andra branscher) 

8) DICE kom och startade det svenska datorspelsundret, bidrog till att skapa en stor exportbransch 

Skillnaden mellan svenska och amerikanska/tyska marknaden: 

USA: Massmarknadsspelen är stora men även hobbyspelen lever och frodas i USA.  

Tyskland: Finns en speciell spelkultur i Tyskland där speldesignen är viktig och mekaniker och 
konstruktion hyllas. 

Marknaderna blir mer och mer lika varandra men vissa nationella särdrag finns kvar. 

Generellt har det som var väldigt smalt och nischat på 70-talet nu blivit mycket bredare företeelser.  



54 
 

Subkulturen kring spel har blivit mycket större. 

Påverkan av den teknologiska utvecklingen: 

Idag är allt mobilt och den utvecklingen gör att det idag finns en mycket större kritisk massa att nå. 
Idag spelar kanske färre personer brädspel, men det är mycket lättare att nå varandra. Generellt sett 
har konkurrensen om människors tid blivit större och det gäller även inom spelbranschen. 
Konkurrensen finns alltså inte bara inom den egna branschen utan även från andra. 

Idag är dock spel en så stor del av människors liv och så etablerat att det inte kommer kunna 
konkurreras bort.  

Tillverkningen har förändrats till att bli mycket billigare och kvaliteten på komponenter är högre.  

Crowd-funding-sidor som kickstarter har haft väldigt stort genomslag under de senaste åren, inte 
bara inom spelbranschen utan även många andra. Möjliggör att man kan hitta finansiärer och kunder 
redan i ett tidigt stadie i en produktion och skapar förutsättningar för att väldigt nischade projekt kan 
bli av om tillräckligt många stödjer det. 
Förmodligen kommer det snart ett bakslag där någon stor kampanj inte håller vad den lovar. Ju mer 
pengar som kommer in i systemet desto fler oseriösa projekt eller rena bluffar kommer det att 
attrahera. 

Hobbyspelsmarknaden: 

Postorder har blivit så stort. Förr krävdes att man skrev på tullavgifter, bokade telefontid på 
televerket eller skickade brev som tog 8 veckor för att komma fram för att kunna handla utomlands 
och valutorna var olika och fysiska pengar skulle skickas. Idag är allt det där mycket enklare och att 
köpa en produkt från ett annat land är inte svårt eller krångligt. 
 
Den nya tekniken har underlättat främst för konsumenterna som kan hitta nischade produkter från 
vilken del av världen som helst. Det går inte att jämföra med hur det var på 70-talet. 

För företagen har det blivit svårare att hitta konsumenterna då konkurrensen har blivit så mycket 
större. Men samtidigt är den totala kundkretsen man har att leta i så pass mycket större att det 
knappast har inneburit någon skillnad för företagen. 

Hur det kommer sig att Target började med datorspel: 

Hade även butiksverksamhet i form av Tradition-butikerna och man såg att datorspelen tog mycket 
större del av försäljningen. Man valde att gå in i den världen för att kunna överleva som företag och 
började med att göra om redan existerande brädspel som man ägde licenser till och gjorde om dessa 
till datorspel. De första var Svea Rike och Europa Universalis. 

Det fanns en kategori av väldigt komplexa brädspel (där Europa Universalis är ett exempel) som 
innehöll en stor mängd olika tabeller och variabler som skulle visa sig göra sig mycket bättre på dator 
då en maskin kunde sköta alla uträkningar åt dig. 

Så småningom började företagen växa väldigt snabbt vilket ledde till en expansion som i senare 
skeden gav ekonomiska bekymmer. Företaget rekonstruerades 1999 och hela företagets bräd- och 
rollspelskatalog försvann och licensierades ut till andra aktörer. 

Vilka spel som kommer finnas kvar i framtiden: 

De komplexa spelen med mycket variabler kommer främst spelas på dator. 
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Rollspelen kommer i stor grad spelas på dator, men en del kommer fortfarande att spela 
pappersrollspel för den sociala aspekten. 

Solitärspelen kommer i princip helt att försvinna och enbart finnas kvar på datorer och mobiler. 

Det som kommer finnas kvar är de spel där den sociala umgängesfaktorn är viktig och där det finns 
en stor interaktion mellan spelarna. Också där spelarnas känslor eller tankar fyller någon form av 
funktion. 


