
 

 
 
Stockholm 2012-04-12 

Svenska King.com passerar 2,5 miljarder spelomgångar per 

månad 
 

Svenska spelutvecklingsföretaget King.com som utvecklar sociala skicklighetsspel till 

Facebook, mobila enheter och egna sajten King.com meddelar idag att företagets 

omkring 150 spel spelas över 2,5 miljarder gånger varje månad över hela världen.  

 

Svenska King.com har under det senaste året ökat antalet spelade spelomgångar på 

samtliga plattformar (King.com, Facebook och mobilt) från 300 miljoner till 2,5 miljarder 

per månad. King.com är världens tredje största spelutvecklare på Facebook (enligt 

Appdata.com) och klassas av den svenska branschorganisationen Dataspelsbranschen 

som Sveriges tredje största spelutvecklare baserat på omsättning efter EA Dice och 

Avalanche Studios. 

 

King.com lanserar idag spelet Candy Crush Saga på Facebook. Candy Crush Saga blir 

därmed företagets sjätte Saga-spel på Facebook. 

 

”Vårt enskilt mest populära spel Bubble Witch Saga spelas av över 6,3 miljoner spelare 

varje dag på Facebook. Det gör det till världens fjärde mest spelade spel på Facebook. 

Nu hoppas vi att lanseringen av Candy Crush Saga kommer att attrahera ännu fler 

Facebook-spelare och hjälpa oss att växa ytterligare”, säger Lars Jörnow, VP Mobile på 

King.com.  

Candy Crush Saga har i likhet med Bubble Witch Saga utvecklats och producerats av 

King.com:s utvecklarteam i Stockholm. Spelet innehåller 65 spelnivåer där spelaren ska 

hjälpa Mr. Toffee och hans dotter, Tiffi Toffee, att resa över världen. 

 

För att spela Candy Crush Saga på Facebook, vänligen besök: 

apps.facebook.com/candycrush  

 
För mer information:  

http://www.king.com/
http://apps.facebook.com/king_com/
http://www.king.com/games/sponsored-games/miner-speed-iphone/
http://www.appdata.com/
http://www.dataspelsbranschen.se/


 

Lars Jörnow, VP Mobile på King.com  

Tel: +46 (0)760 150 219 

Email: lars.jornow@king.com 

 

Om King.com: 

Spelutvecklaren King.com är världsledande på sociala skicklighetsspel med över 30 

miljoner unika spelare och mer än 2,5 miljard spelade spelomgångar varje månad över 

hela världen. King.com erbjuder mer än 150 spel på 14 olika språk genom King.com, 

mobila enheter, Google+ och Facebook. King.com är en av världens tio största 

spelutvecklare på Facebook och exklusiv leverantör av onlinespel för webbportaler, 

webbsidor och mediaföretag. King.com grundades 2003 och har idag över 175 anställda 

i Stockholm, Malmö, London, Hamburg, Milano, Bukarest, Malta och San Francisco. För 

mer information, vänligen besök about.king.com. 
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