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Beskrivning
Författare: Thomas Arnroth.
Efter 20 miljoner sålda Minecraftspel kommer äntligen boken som kryper under huden på
Markus Persson och Mojang.
Följ med bakom kulisserna på världens hetaste spelstudio, i en tid när Markus Persson och
Mojang gör sitt yttersta för att skapa nya roliga spel och på samma gång förändra hela
spelbranschen. På vägen hjälper dem FN att förvandla världens fattigaste slumområden och
förändrar undervisningen i skolor hela vägen från USA till Kuwait - samtidigt som de vill vara
världens bästa arbetsplats.
Ett år med Mojang - Mincraft bakom kulisserna är skriven både för fansen och den som
varken spelat Minecraft eller något annat spel. Inga spelkunskaper behövs för att förstå, men
boken ger ändå både fans och gamers en djup inblick i hur det går till på världens mest
omtalade spelstudio just nu.
Boken är illustrerad med ett 30-tal foton.

Annan Information
19 maj 2016 . Markus ”Notch” Persson föddes i Stockholm år 1979 och är
datorspelsutvecklare och grundare av Mojang AB.
Better Together-uppdateringen är här! Utforska onlineservrar med massiv kapacitet för spelare
direkt i spelmenyn och spela med kompisar på olika enheter. Utforska slumpmässigt
genererade världar och bygg otroliga strukturer, från enkla hem till storslagna slott. Spela det
kreativa läget med oändliga resurser eller bryt ny.
Succéspelens magiska kurva. En tillväxt på 76 procent i omsättning och 29 procent i antalet
anställda på ett år. Svenska datorspelsföretag växer kraftigt och ingenting tyder på en
avmattning, visar siffror i en färsk rapport. Publicerad 2014-10-06.
Förra året vann BSK Arkitekter utmärkelsen ”Sveriges snyggaste kontor” för kunden Dices
räkning. I år tävlar de med den nya kunden Mojang, som står bakom succén med
datorspelsfenomenet Minecraft. Baserat på den fiktiva personen Sir Mojang skapades en
enastående miljö in i minsta detalj. Och en ny mästare?
26 aug 2015 . Minecraft har släppts till Windows, Mac OS, Android, IOS, Xbox 360,
Playstation 3, Playstation 4,Playstation Vita, Xbox One och Linux. Den fullständiga versionen
av Minecraft släpptes den 18 november 2011. För företaget Mojang har Minecraft blivit en
gigantisk succé. Mojang köptes av Microsoft år 2014.
30 aug 2013 . När Jens Bergensten började på spelföretaget Mojang i december 2010, för att ett
år senare ta över som ansvarig designer och utvecklare av Minecraft, var uppmärksamheten
stor. I Las Vegas höll han en presentation inför 5 000 åskådare. Men det var först när Svenska
Dagbladet senare skrev som pappa.
16 sep 2014 . Vad händer med Minecraft nu när Microsoft köpt Mojang? Den svenska
spelmarknaden är glödhet och vi har flera av världens vassaste spelutvecklare, Markus
”notch” Person på Mojang är en av dem. Vi har även andra företag som exempelvis Starbreze
och Dice som blev uppköpta av Electronic Arts år.
16 sep 2014 . Minecraft är det bäst säljande datorspelet genom tiderna, och på tre knappa år
har Mojang AB blivit en miljardindustri. För Kings Niklas Natt och Dag berättar Markus
"Notch" Persson om skaparglädje, skrivkramp, prestationsångest, vinstdelning och Bohemian
Rhapsodys gångbarhet som snapsvisa.
Mojang AB,556819-2388 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd,
styrelse, Status, offentliga värden, adress mm för Mojang AB.
16 sep 2014 . Sverige är bra på alla möjliga sätt - här har vi lyxen att kunna prova på och bara
testa och liksom "leka" - det var så Mojang och Minecraft blev till. För er som inte vet vad
Minecraft är så är det ett slags dataspel motsvarande 3D-lego. På senare år har det kommit en
massa…
10 nov 2013 . Vi sålde enorma mängder spel när jag kom till Mojang, Men eftersom regeln i

branschen är att runt åttio procent av den totala försäljningen sker den första . Själv fick han
sitt på det torra redan efter något år med Minecraft sedan spelets skapare, Markus Persson,
delade ut 30 miljoner kronor av sin.
5 sep 2017 . I dag är tusentals personer anställda inom spelutveckling i Sverige och
omsättningen hos svenska spelutvecklare har fördubblats på tre år. Men fortfarande . Mojang
är det största företaget med en omsättning på 3,7 miljarder kronor och sett till antal antällda är
Dice det största företaget med 640 anställda.
19 nov 2015 . Sveriges miljardärer har blivit rika på mycket - låtskriveri, arv, datorspel och
aktiespekulationer. Det visar sig också att många har en altruistisk sida. Det har blivit en trend
att ge, skriver Veckans Affärer. Föga förvånande är det att Ingvar Kamprad tar hem
förstaplatsen på årets lista, och i år gör han det med.
2 sep 2016 . Hundratals nystartade bolag varje år hoppas att just deras innovation ska göra dem
till nästa Spotify, Klarna eller Mojang. Men branschen är ojämställd. Styrelser, chefer och
investerare är nästan alltid män. Och den grabbiga kulturen som skapas i bolagen skrämmer
bort kvinnorna. – Det tyder på en.
17 maj 2016 . Omsättningen under de 18 månaderna uppgick till 4,2 miljarder kronor.
Vinstmarginalen ligger därmed på 47 procent. Per månad uppgår vinstökningen till 67 procent
jämfört med föregående år. Mojang, som bland annat ligger bakom dataspelet Minecraft, drar
in merparten av sina intäkter från försäljning.
5 sep 2012 . Tidigare i år så samarbetade Svensk Byggtjänsts och Minecraft-utvecklarna
Mojang med projektet Mina Kvarter där folk skulle återskapa samt förbättra kvarteren de
bodde i med hjälp av, bland annat, Minecraft. Det visade sig vara ett lysande sätt att visualisera
stadsplanering för gemene man.
10 sep 2014 . Om affären blir av skulle Mojang bli det tredje nordiska spelbolaget på blott ett
år som gör en exit värd flera miljarder dollar. I oktober i fjol köpte japanska Softbank 51
procent av finska Supercell, som utvecklar bland annat Clash of Clans, för 2,1 miljarder
dollar. I våras börsnoterades svenska King,.
Styrelsemedlemmar Mojang AB. Benjamin Owen Orndorff, Styrelseledamot,
Styrelseordförande. 46 år. Joacim Damgard, Styrelseledamot. 48 år, Täby. Visa nätverk. Keith
Ranger Dolliver, Styrelseledamot. 54 år. Michel Van Der Bel, Styrelseledamot. 57 år.
22 dec 2015 . Kan inte logga in! - Hej! Jag köpte Minecraft för några år sen och spelade då
mycket. Nu har jag inte varit inne på nå.
Vill du hitta de senaste & alla nyheter om Mojang? Klicka Här & Nu och finner du alla
Affärsvärlden Artiklar & Nyheter om Mojang.
Efter 20 miljoner sålda Minecraftspel kommer äntligen boken som kryper under huden på
Markus Persson och Mojang. Följ med bakom kulisserna på världens hetaste spelstudio, i en
tid när Markus Persson och Mojang gör sitt yttersta för att skapa nya roliga spel och på samma
gång förändra hela spelbranschen. På vägen.
Ett år med Mojang (2013). Omslagsbild för Ett år med Mojang. Minecraft bakom kulisserna.
Av: Arnroth, Thomas. Svenske Markus Persson skapade spelet Minecraft och blev
mångmiljonär. Men Minecraft är inte ett spel som alla andra, det har förändrat spelbranschen
och används till mycket mer än rent nöje - som till.
Mojang grundades av den svenska spelutvecklaren Markus Persson (alias Notch) och ägs
sedan november 2014 av det multinationella datorföretaget . Mojang AB startade med Markus
Persson 2009, och han var under en period den enda anställda på företaget. . Affären
slutfördes den sjätte november samma år.
12 nov 2012 . Med hjälp av dataspelet Minecraft ska ungdomar i Nairobi visa hur de vill bygga
om en stor offentlig plats i slumområdet Kibera. Projektet är det första inom ramen för Block

by Block .
17 sep 2014 . När företaget bakom spelet Minecraft säljs till Microsoft för 17,8 miljarder kan
försäljningen ge staten skatteintäkter på 5 miljarder. Spelet Minecraft har.
Spelutvecklaren Mojang har idag aviserat att man med en kommande uppdatering kommer att
lansera en onlinebutik för det populära spelet Minecraft. Namnet på . Det meddelar Microsoft,
Mojang och Netease idag. Det är både . En elbil för stadsmiljö, som kan laddas helt sladdlöst –
där det ingår fem år gratis solenergi.
October 30 · Stockholm, Sweden ·. Kontor förvandlat till övergivet hus med övertäckta
möbler, vita lakan, spöklik dekor och rekvisita, vass miljöbelastning och kuslig neon! Vi
knäckte glowsticks (300 st!) och bästa kunden tog fram sina klotterskills och satte sin egen
touch! Stort tack, Mojang för i år!! Image may contain: indoor.
Mojang AB. Orgnr: 556819-2388. Översikt · Grunddata · Ekonomi · Personer (7) ·
Omvärldsbevaka; Mer. Ekonomi · Personer (7) · Omvärldsbevaka. Bolagsform Aktiebolag. Fskatt Ja. MomsJa. Reg.2010. Ordförande Orndorff, Benjamin Owen(46 år). Maria skolgata 83
bv, 118 53 Stockholm 070-669 43 52 Visa mer Ändra.
28 feb 2014 . Minecraft ska bli film. Carl Manneh, vd för företaget Mojang som utvecklar
spelet, berättar för Metro om planerna, kraven på kreativ kontroll och tidsramen. . Det är inte
så att det blir premiär nästa år. LÄS ÄVEN: Minecraft: Mer än bara ett spel ·
Minecraftskaparen ”Notch” är världens näst mäktigaste person.
9 jan 2016 . Intresset för spelbranschen har ökat markant på senare år. Men trots att svenska .
Star Wars-franchiset ägs sedan tre år tillbaka av Disney, som i sin tur har knutit avtal med EA
om spelet i fråga. . Mojang är spelutvecklaren bakom Minecraft-succén som sålts i över 70
miljoner exemplar. För drygt ett år.
27 feb 2017 . Minecraft. Minecraft är ett dataspel som skapades år 2009. Det skapades Marcus
(Notch) Persson. 2010 skapade han företaget Mojang AB. Snabb fakta om Minecraft. Från
början hette Minecraft cavegame. Minecraft är ett av världens populäraste spel. 2014 såldes
hela Mojang till Microsoft för 17,8 milarder.
Som stöd till utvecklingen av sitt nya populära spel så valde Markus också att med hjälp utav
de pengar som han hittills hade tjänat på Minecraft starta upp ett videospelsföretag som han
döpte till Mojang. 2010, ett och ett halvt år efter spelets debut så meddelade Markus sedan sin
publik att spelet just nu genomgick en ny.
Jämför priser på Ett år med Mojang: Minecraft bakom kulisserna (Häftad, 2013), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Ett år med Mojang:
Minecraft bakom kulisserna (Häftad, 2013).
30 jan 2012 . Svenska indiesuccén ”Minecraft” har funnits att köpa på nätet i över ett år, men
nu är spelet äntligen officiellt färdigt. . Resultatet är ett spel som nu börjar närma sig fem
miljoner sålda exemplar, samt att Persson blivit mångmiljonär och bland annat använt
pengarna för att starta spelstudion Mojang.
Libro Ett år med Mojang del Autor Thomas Arnroth por la Editorial | Compra en Línea Ett år
med Mojang en Gandhi - Envío Gratis a Partir de $500.
2012-2014, Mojang, Kv Tobaksmonopolet, Södermalm Beställare: BTH Bygg AB. El- och
teleinstallationer i samband med iordningsställande av lokaler för spelföretaget Mojang. Bara
något år efter att stod färdig var det dags för utbyggnad till större lokaler där vi gjorde
liknande installationer som i första projektet.
Efter 20 miljoner sålda Minecraftspel kommer äntligen boken som kryper under huden på
Markus Persson och Mojang. Följ med bakom kulisserna på världens hetaste spelstudio, i en
tid när Markus Persson och Mojang gör sitt yttersta för att skapa nya.
23 nov 2016 . Se bilder samt rubrik. Slå till redan nu! Säljaren har FA-skatt. Alla priser är inkl

moms. 2-3dagars leveranstid efter betalnin.
Saatavissa, Kirjasto, Laina-aika päättyy, Osasto, Paikka, Seisoo. Kyllä (1 of 1), Farsta
bibliotek, Vuxen, Personhistoria, Lz Persson: Arnroth, Thomas, Aukioloajatfor Farsta
bibliotek. Maanantai10:00 - 19:00; Tiistai12:00 - 19:00; Keskiviikko10:00 - 19:00; Torstai10:00
- 19:00; Perjantai10:00 - 18:00; Lauantai11:00 - 15:00.
23 apr 2015 . Det är mer än kinesiska Geely betalade för Volvo Personvagnar för några år
sedan. Volvo har 29 000 anställda och Mojang har 39. De nya framgångsrika företagen skapar
inte nya jobb, säger Anna Breman. Hon pekade på också på några tydliga trender i samhället
som bidrar till att jobben försvinner:.
Men så arbetar hon också på Mojang, det svenska företaget som gör spelsuccén. . Så blev
Lydia Winters Director of Fun på Mojang - bolaget som gör spelsuccén Minecraft. Lydia
Winters . Men så är hon också utbildad lärare, och jobbade några år i hemstaten Florida innan
hon insåg att hon valt fel yrke och sa upp sig.
25 okt 2016 . Nu släpps Minecraft Annual 2017 – den officiella Mojang-boken med
höjdpunkterna från året som gått och mängder av tips och tricks från de allra bästa
Minecraftspelarna. Dessutom kommer böckerna Minecraft – Medeltida fästning och Minecraft
– Överlevarnas Hemligheter – båda framtagna för.
2 nov 2015 . Förra veckan kunde Kaliber visa hur barn lockas till dyra köp inne i spelet
Minecraft. Privatpersoner som driver egna Minecraft-servrar, dvs. egna spelvärldar, .
22 jun 2013 . Vi har fått möjligheten att bjuda på lite härlig digital sommarläsning. Det är
Thomas Arnroths bok där man får följa med bakom kulisserna om det stora fenomenet
Minecraft. Boken släpptes tidigare i år i fysisk kopia men har nu även släppts digitalt på
iBooks. Så har du en iPhone eller iPad har du nu chans…
Arnroth, Thomas, 1964- (författare); Ett år med Mojang : Minecraft bakom kulisserna /
[Thomas Arnroth ; foto: Thomas Arnroth]; 2013; Bok. 24 bibliotek. 2. Omslag. Arnroth,
Thomas; Ett år med Mojang [Elektronisk resurs] : Minecraft bakom kulisserna / [Thomas
Arnroth] ; [foto: Thomas Arnroth]; 2016; Multimedium(Talbok med.
1 Dec 2017 . A multiplayer bomb-defusal action platformer with grenades that stop time! Buy
it here: http://store.steampowered.com/app/590720/Cobalt_WASD/. More info:
http://cobaltwasd.com/. Relaterade. EPIC JAMES BOND STUNT! – (GTA 5 DLC Stunts &
Fails) – Hazardous. 11 månader ago4766141 50.
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland
tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
23 apr 2013 . Läs ett gratis utdrag eller köp Ett år med Mojang av Thomas Arnroth. Du kan
läsa den här boken i iBooks på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.
2 okt 2012 . I "Sveriges snyggaste kontor 2012" hittar vi Mojang bland de nominerade. Det här
är det andra året som tävlingen .. Gjordes väl en undersökning för några år sedan som visade
på att folk mår sämre i öppna kontorslandskap än i stängda där de har sina egna kontor. Tror
även att personalen presterade.
15 sep 2014 . Över 100 miljoner spelare har laddat ned spelet sedan det lanserades år 2009.
Ägarna till Mojang representerades av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team
inkluderade främst Adam Green, Tom Wehtje, Per Åsbrink och Emilie Andersson (M&A), Per
Josefson och Oscar Björkman Possne (IP).
18 aug 2011 . Efter succén med Minecraft planerar Markus Persson, även kallad Notch, och
hans Mojang att lansera ett spel som man tänkt sig att kalla för Scrolls. Det namnet har dock
väckt ogillande hos speltillverkaren Bethesda Softworks, som menar att namnet innebär ett
intrång i varumärket för Bethesdas spel-serie.
8 jan 2012 . När Mojang meddelade att de jobbade på en version av Minecraft för iOS och

Android började nog ett otal personer dregla av längtan. . Andy • 2 år sedan. När kommer
jävla fan nästa upptatering på ipad version 0.11.0 ska tet vara så jävla svårt att släppa utt en
upptatering. Man får ju vänta år på data på.
Minecraft-dokumentären ute nu. 2012-12-23 16:16 Nyhet. Några år har passerat och idag är
Mojang Specifications tack vare Minecraft, eller tvärtom, en multimiljonsuccé. 2 Player
Productions har nu släppt sin dokumentär om gängets första år.
23 aug 2013 . Företaget som står bakom fenomenet tillika datorspelet Minecraft flyttade in i
sina nya lokaler på Södermalm i Stockholm för bara knappt ett år sedan. Jag ringer på
dörrklockan. En kille vid namn Vu Bui, COO på Mojang får jag senare veta, öppnar dörren
och hälsar mig välkommen på amerikansk engelska.
Pris: 200 kr. häftad, 2013. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Ett år med Mojang :
Minecraft bakom kulisserna av Thomas Arnroth (ISBN 9789174378597) hos Adlibris.se. Fri
frakt.
dollar som Volvo PV såldes för till kinesiska Geely ett par år tidigare. Antalet anställda hos
Mojang var 39 stycken i februari 20141, vilket kan jämföras med Volvos ca 21,000.
Tillsammans med Spotify, Klarna och. King är Mojang exempel på en ny typ av framgångsrika
företag som karakteriseras av att de är digitala, globala.
Mojang AB, MARIA SKOLGATA 83 BV, 118 53 STOCKHOLM. Ansvarig Orndorff,
Benjamin Owen. Bokslut, styrelse, F-skatt, telefonnummer. Alltid uppdaterat.
Resa – Mojang. Mojang ville ha en magnifik avslutning för att fira deras framgång och
försäljning av bolaget. Vi skapade en fullmatad resa som avlutades med fest på SLS i .
åtgärder & hur man motiverar människor skapade vi en säljportal som ökade Samsungs
försäljning hos återförsäljarna markant mot föregående år.
3 aug 2017 . Bakom utgivningen i USA står sf- och fantasyförlaget Del Rey och det är alltså
den första romanen baserad på Minecraft som har sanktionerats av den svenska spelstudion
Mojang (som dock ägs av Microsoft sedan tre år tillbaka). Mojang AB omsatte 3,8 miljarder
kronor 2016 och gjorde en vinst på 1,7.
Se Karin Severinsons profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Karin har lagt till 10
jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Karins kontakter och hitta jobb på
liknande företag.
4 jan 2015 . För fem år sen var Markus Persson, Notch, en okänd programmerare. I dag är han
en legend i gamingvärlden. Minecraft är ett av världens största spel och…
10 sep 2014 . Enligt en rapport från Wall Street Journal är Microsoft nära att köpa svenska
Minecraft-utvecklaren Mojang för över två miljarder dollar. Affären sägs kunna bli klar redan
den här veckan. Utvecklaren Markus Persson, även känd som Notch, grundade Mojang år
2009. Perssons spel Minecraft blev en enorm.
Skapa ditt Mojang-konto. För att lösa in ditt presentkort eller kontantkort för Minecraft måste
du först registrera ett Mojangkonto. Om du redan har ett, logga in! E-postadress. Upprepa epostadress. Lösenord. Upprepa lösenord.
16 nov 2015 . I år ser vi några nya ansikten bland IT-miljardärerna. In på listan kommer Filip
Engelbert och Jonas Nordlander som ligger bakom den ryska säljsajten Avito samt Jens von
Bahr och Fredrik Österberg som är grundare till livekasinot Evolution Gaming. 1. Markus
"Notch" Persson – 18 miljarder, Mojang
Min grabb har minecraft på både min mac och sin egen pc men spelar mest på sin pc. Tills igår
så har det fungerat perfekt men så nu plötsligt så kan han inte logga in på sin pc (OBS : allt
fungerar perfekt på mac) Han kan logga in på Mojang, men inte minecraft.net och framför allt
inte spelet minecraft.
26 jun 2014 . . 1,6 miljoner följare på Twitter), liksom att hans spelstudio heter Mojang. Men

att det var en svensk talangscout på Microsoft som ordnade så att spelet kom ut på Xbox 360
är betydligt mindre känt. Och det är inte så konstigt. Peter Zetterberg lämnade Sverige för tio
år sedan. Efter 15 år som spelutvecklare.
12 jun 2017 . I sommarens kommande 1.2-uppdatering lanserar Mojang därför ett
partnersystem för några av de mest populära och familjevänliga servrarna. Först ut med detta
är Lifeboat Server som har runt sex miljoner spelare varje månad. Den startades år 2014 av en
14-åring och dennes pappa och har idag vuxit.
31 dec 2016 . Efter tre år köptes Mojang upp av Microsoft för 18 miljarder kronor och i dag
har spelet sålts i fler än 100 miljoner exemplar. Böckerna som lånas handlar främst om hur
man bygger makalösa konstruktioner i Minecrafts enorma värld. Den mest populära, Kirsten
Kearneys Minecraft - bygg fantastiska världar.
10 maj 2016 . Ett år senare anordnade Mojang den första Minecraft-mässan i Las Vegas och
Minecraft var officiellt en avslutad produkt. Markus minskade ner sina dagliga arbetsuppgifter
och Jens tog istället över rodret. Några år senare, 2013, hamnade Markus och Jens på Time
Magazines lista med de "100 mest.
15 sep 2014 . Microsofts ryktade uppköp av Mojang var alltså mer än bara lösa rykten då de
båda företagen idag bekräftar att affären är iland och att prislappen på den svenska spelstudion
och Minecraft-licensen landar på nätta 17,9 miljarder kronor. Minecraft har på bara några få år
gått från att vara Markus “Notch”.
15 mar 2017 . It's not the Sweden of Volvo and Ikea alone anymore – it's the Sweden of
Spotify, Skype, Klarna and Mojang. .. de kanske bästa förutsättningarna på 50 år att bryta med
populismen och följa Chiles framgångsexempel, och det skapar investeringsmöjligheter,
skriver Argentinakännaren Petter Sandgren.
De har en poäng, men vi behöver bara backa ett par år för att se ett slaget och utskrattat Sony.
Idag, när vi ser tillbaka på den så kallade ”grillen” hyllar vi den för spel som Uncharted, Last
Of Us och Journey. Så vad ser Markus Persson, grundaren av Mojang i att sälja hela sitt
företag till Microsoft för otroliga två miljarder.
2 okt 2012 . Fråga du mig så ska det till något alldeles extra om man ska slå Mojangs kontor.
Så jävla snyggt och coolt. Mojang är nominerade i tävlingen ”Sveriges snyggaste kontor” som
anordnas av Lokalnytt där man tar fram vad namnet tyder. Förra året var DICE som tog hem
priset men i år ska det väl inte vara så.
1 feb 2016 . Mojang hade ett spännande projekt på gång och David skickade in en
intresseanmälan och en beskrivning av hur han skulle kunna bidra till projektet. .
Teknikprogrammets inriktning Samhällsbyggande och miljö som gymnasieelever läser med
början av år 2 passar mycket bra i Mina Kvarter och Cities:.
22 jul 2015 . Mojang har officiellt utannonserat sitt regissörs-val.
24 nov 2017 . Mojang sopade banan med spelindustrin när de officiellt släppte Minecraft år
2011. Ett år då spelutvecklingen blomstrade och de valde att göra ett “sandlådespel” uppbyggd
på block. Ingen vågade tro att det skulle bli en sådan succé. Sedan 2014 ägs Mojang av
Microsoft. Massive Entertainment i Malmö.
19 mar 2013 . Den här veckan tar vi in Svamppod fyrkants första gäst. Speljournalisten
Thomas Arnroth är aktuell med sin reportagebok ”Ett år med Mojang: Minecraft bakom
kulisserna” och passade på att besöka studion för att prata om den, men också om det hårda
livet som spelreporter i SVT:s morgonsoffa.
15 sep 2014 . När han startade Mojang trodde man att Minecraft kanske skulle funka i ett år
till, kanske två på sin höjd. Sedan skulle det bli dags för nästa spel, dags att sätta tänderna i ett
nytt kul projekt. Men riktigt så blev det inte. Minecraft fortsatte växa och Mojang kom att
handla om hur man bäst förvaltar ett av.

Jämför priser på Minecraft: PlayStation 4 Edition PlayStation 4-spel. Hitta bästa pris och läs
omdömen - vi hjälper dig hitta rätt.
8 maj 2016 . Intresset för Minecraft visade sig dock vara väldigt stort och spelet blev snabbt
populärt. Markus Persson (som på internet mer är känd under sitt smeknamn Notch)
utvecklade därefter Minecraft vidare tillsammans med spelstudion Mojang. År 2014 sålde
Markus Persson Minecraft och Mojang till Microsoft.
Elektronisk version av: Ett år med Mojang : Minecraft bakom kulisserna / [Thomas Arnroth ;
foto: Thomas Arnroth]. Stockholm : Publit, 2013. ISBN 978-91-7437-859-7, 91-7437-859-7
(genererat). Verfügbar: 0. Entleihungen gesamt: 0. Anzahl der Reservierungen: 0. Standorte
anzeigen. Zur Medienliste hinzufügen.
31 maj 2017 . Föregångaren var en dundersuccé – nu kommer den nya handboksserien till
Minecraft. Den officiella bokserien är framtagen i nära samarbete med Mojang, som bjuder på
några av sina bästa insidertips för att överleva och utvecklas i Minecraft. Egmont Publishings
första omgång av officiella.
24 sep 2012 . minecraft.jpg. Bild: Bilder: Mojang/Kristofer Samuelsson . Två år senare är hans
skapelse Minecraft en megasuccé. . Det är en beskrivning av spelets utveckling och
uppbyggnaden av hans företag Mojang, men också en öppenhjärtig skildring av Markus
Perssons privata liv och bakgrund. Vilket är rätt.
Han har under senare år talat sig varm för självständiga utvecklare, men inledningsvis arbetade
han faktiskt fyra år för det mycket framgångsrika spelföretaget King, som står bakom populära
spel som Candy Crush Saga och Bubble Witch Saga. När han väl vågat ta steget och bildat
Mojang – tillsammans med sin kompis,.
Ingen somsett Lydia prata inför publik kan ifrågasättaatt hon är rätt person för jobbet, men
kanske är Lydias anställning på Mojang också ett symptom. Hon rekryterades för att Markus,
Jakob, Jens och Carl . Mojang in sammanlagt 551 056 106 kronor. Attett företags omsättning
når över en halv miljard kronor på bara ett år hör.
FN:s organ för städer − UN-Habitat – driver projektet ”Block by block” i samarbete med
Mojang och Svensk byggtjänst under fyra år. Målet är att utveckla 300 offentliga stadsmiljöer
som torg, parker och marknadsplatser tillsammans med de människor som bor och verkar vid
dem. − Människor får helt enkelt visa i Minecraft.
12 apr 2016 . Det finns också andra datapunkter än omsättningssiffror att tillgå. Spelsajten
Polygon rapporterade exempelvis 30 juni i fjol (alltså vid slutet av Microsofts räkenskapsår) att
Mojang hade sålt över 20 miljoner spel till PC-marknaden sedan bolaget startades, jämfört med
15 miljoner spel drygt ett år tidigare.
20 jan 2016 . Drygt ett år har gått sedan Microsofts miljardförvärv av svenska Mojang, som
utvecklar spelet Minecraft. Nu kommer en tydlig fingervisning om planerna för spelet när itjätten också köper Minecraftedu, en specialversion av Minecraft utvecklad för skolan. Bolaget
bakom Minecraftedu, Teachergaming,.
15 sep 2015 . . Markus Persson världsberömd och till miljardär efter att han sålde sitt Mojang.
Bolaget har fortsatt sin succébana och omsätter fortfarande miljarder. Markus Persson, även
känd som ”Notch”, föddes 1979 i Farsta söder om Stockholm, men växte upp i Edsbyn i
Hälsingland. Redan i tidiga år visade han ett.
Spelare = läsare. Under den gångna helgen anordnades Dreamhack Winter i Jönköping.
Dreamhack har kommit att bli ett årligen återkommande evenmang och lockar allt fler
spelintresserade för varje år, såväl spelare på elitnivå som vanliga hobbygamers. Något som
alla kan sägas ha gemensamt är dock att alla spelare i.
19 maj 2016 . Männen bakom supersuccén Minecraft, Markus ”Notch” Persson och hans två
medgrundare av Mojang, plockar ut ytterligare en miljard ur spelbolaget, skriver Da.

4 feb 2015 . Skaparen till succéspelet Minecraft, Markus "Notch" Persson, fanns på plats i
Coop arena tillsammans med Luleåsupportern och blivande sponsorn Jakob Porser. De såg
matchen tillsammans med Luleås sportchef Lars "Osten" Bergström och sportdirektören Thor
Stöckel. Persson sålde Mojang, bolaget.
Ny på Xtralarge? Välkommen till en av Sveriges äldsta Minecraft-servrar, där vi har sparat alla
byggen sen 5 år tillbaka! För att börja spela hos oss så måste man läsa igenom och godkänna
ett par regler. Vi kräver också ett forumskonto för att bli 'aktiverad' i spelet så man kan börja
bygga. Läs mer här!
Inom ett år hade Mojang ett team på tolv personer och man hade börjat utveckla sitt andra
spel, Scrolls. Innan Minecraft" ens hunnit lanseras officiellt hade bolaget omsatt 33 miljoner
dollar och tackat nej till investerare och lukrativa erbjudanden för att kunna förbli oberoende.
Mojanglanserade Minecraft i skarp version i.
Orndorff, Benjamin Owen (46 år) Ordförande, Ledamot. van der Bel, Michel (57 år) Ledamot.
Dolliver, Keith Ranger (54 år) Ledamot. Damgard, Joacim Sten (48 år, Täby) Ledamot.
Minecraft är ett spel som är svensk uppfinning uppfunnen av Markus Persson år 2011. spelet
utvecklades av Mojang. Det har funnits att köpa sedan alfaversionen. Spelet är ett äventyr och
byggspel där man lever i en värld där allting är i form av kuber och rektanglar. Spelet
fokuserar sig mest på att leta efter gruvor och döda.
6 mar 2013 . Men jag behövde datorn för att visa FN-folket hur ”Minecraft” kunde fungera i
deras projekt, och passet behövde jag för att komma in på FN-kontoret senare, säger Bui i
boken ”Ett år med Mojang – Minecraft bakom kulisserna”, skriven av journalisten Thomas
Arnroth. Först senare samma dag, när Bui gjort.
10 sep 2013 . Mojangs lokaler på Södermalm i Stockholm. Foto: Scanpix. Mojang slår rekord
för svenska spel. Det går allt bättre för de svenska spelutvecklarna. Vinsten för spelbolagen
steg med 164 procent förra året, trots att även 2011 var ett lysande år. Ohotad etta bland de
svenska dataspelen är Minecraft. – Vi har.
1 maj 2013 . Fredrik Johansson på Eurogamer Sverige recenserar boken Ett år med Mojang :
Minecraft bakom kulisserna, som är skriven av journalisten Thomas Arnroth.
18 mar 2014 . Det svenska bolaget Mojang som ligger bakom indiespelsuccéen Minecraft
ökade på sin redan stora vinst från 2012 med 151 procent under år 2013. Wall Street Journal
har gått igenom bokslutet för 2013 där siffrorna visar att omsättningen ökade med 38 procent
till 2,07 miljarder kronor med en vinst på.
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