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Resumé
Den danske spilbranche får i sammenligning med andre lande ikke udnyttet potentialet for vækst.
Det er der flere årsager til. Den væsentligste er manglende adgang til finansiering af spiludviklernes projekter.
Denne rapport ser nærmere på mulighederne for, at spiludviklerne i højere grad kan blive selvfinansierende
gennem work-for-hire, dvs time- eller projektbetalte opgaver for kunder.
I vores digitaliserede verden er der en voksende efterspørgsel efter digitale kreative kompetencer inden for områder som gamification, oplevelsesdesign, transmedia mm, og det burde give spiludviklerne gode muligheder for at sælge deres kunnen.
En mindre del af spiludviklerne har således også positive erfaringer med work-for-hire, men omfanget er
ikke stort sammenlignet med efterspørgslen.
Rapporten definerer syv væsentlige kundesegmenter, der alle rummer gode work-for-hire muligheder og
fremhæver Industri & Erhverv samt Det Offentlige mm som særligt attraktive segmenter.
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Under udarbejdelsen af rapporten har vi gennemført en lang række interviews med fremtrædende personer
i og uden for branchen, og vi ser nærmere på hvilke barrierer, der står i vejen for, at work-for-hire omsætningen kan vokse væsentligt. Der er særligt en gennemgående opfattelse af, at branchen mangler forretningsmæssig professionalisme, samt at branchens virksomheder ikke kan løfte udfordringerne uden hjælp.
Vi foreslår, at der sættes ind på følgende områder:
• Workshop-forløb målrettet branchens ledere inden for temaerne bedre salgskompetencer, kundeforståelse, tryghed i samarbejdsrelationer, projektøkonomi, innovation for kunder mm.
• Branchearrangementer med gode casestories og resultater fra ind- og udland.
• En onlineorganisering af branchens dygtigste w-f-h firmaer, der indadtil og over for kunderne kan
professionalisere niveauet.
• Standardisering af samarbejdsrammer, kontrakter, udbud
mm.
Work-for-hire er næsten lige så vigtigt

• Vidensdeling – omfang, effekt, økonomi mm
Computerspilzonen har positionen, midlerne og samarbejdspartnerne til at være igangsætteren, men da CZ har en begrænset levetid, bør projekterne forankres hos CZs partnere.
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et udviklingsområde for branchen som
tiltrækning af udenlandsk risikokapital.
Rune Dittmer, Press Play
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Baggrund
Computerspil og andre former for digital interaktiv underholdning er det område inden for oplevelsesøkonomien, der igennem de sidste mange år har haft den største og mest stabile vækst. Globalt set har der
længe været 2-cifrede årlige vækstrater. 1 Computerspilsbranchen anses i dag for at være dobbelt så stor som
musikbranchen, og forventes at fortsætte væksttempoet i det
næste årti.2
Vi har også haft danske spilsucces’er (mest omtalt er Hitman
og Limbo), men ikke i et tilsvarende omfang som udlandet,
og vi må indse, at Danmark sammenlignet med andre lande
ikke udnytter det store potentiale for vækst inden for digital
interaktiv underholdning og dermed sakker agterud. 3
Det er der flere årsager til, men her vil vi alene konstatere, at
en af de helt store udfordringer for computerspilsbranchen
er adgangen til finansiering. Det er også konklusionen på
adskillige analyser og rapporter om vilkårene i spilbran-

Illustration fra the Economist med forecast for de

chen4.

næste 3,5 års omsætning af film, computerspil,
aviser, magasiner og musik.

Det etablerede venturemiljøs interesse i at investere i spil er
yderst forbeholdent5 , og de offentlige kultur- og erhvervsstøttemidler er kun i meget begrænset omfang
tilgængelige for spilbranchen.
Der er ingen tegn på, at adgangen til kapital vil blive nemmere i en overskuelig fremtid, så hvis den danske
computerspilbranche skal have andel i væksten, vil det være nødvendigt at se på, hvordan spiludviklerne i
højere grad kan være med- eller selvfinansierende.
Derfor ønsker vi at se på:

Hvordan spiludviklernes kompetencer kan udnyttes inden for nye forretningsområder,
så det skaber vækst i spilbranchen.
Vi vil med denne rapport altså fokusere på spiludviklernes muligheder for at sælge projekter og timer til
potentielle kunder – på moderne dansk: Work-for-hire.

1PWC

Media Outlook, 2010-2014, med tal fra det internationale marked (entertainment). Bemærk væksten sker særligt inden for online og mobil.

2

The Economist, All the World’s a Game, December 10th 2011. http://www.economist.com/node/21541164

3

Jævnfør Producentforeningens rapporter om ‘Danske Indholdsproducenter I Tal’ (DIIT) og ESAs rapporter. DIIT beskriver en vækst i DK på 4%.

4

De er listet i litteraturlisten og er i øvrigt tilgængelige på http://computerspilzonen.dk/branche/rapporter

For at finde løsninger på branchens betydelige kapitaludfordringer har Computerspilzonen i marts 2012 nedsat en ekspertgruppe med deltagelse af
Henrik Riis, Watagame; Thomas Nielsen, Progressive; Niels Jørgensen, IO; Per Chrom-Jørgensen, Retomoto; Niels Vejrup Carlsen, Seed Capital;
Allan Rasmussen, CAT Science; Peter Schrøder, Egmont; Ole Kjeldsen, Microsoft; Jan Lehrmann, JL Venture; Jan Ankjær Jensen og Anders Raft,
Antech Invest; Jan Neiiendam, Computerspilzonen.
5
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Work-for-hire potentialet
Oplevelseserhvervene i Danmark udgør knap 12% af værdiskabelsen i dansk erhvervsliv. Dertil kommer, at
91% af de danske virksomheder arbejder med en eller anden form for oplevelse som en del af forretningen
for at skabe værdi for kunder og medarbejdere.6
Der er mange faktorer, der har påvirket oplevelsesøkonomiens vækst: Øget fritid, øget indkomst og velstand
blandt kunderne og ikke mindst den teknologiske udvikling i samfundet har muliggjort bedre mobilitet og
kommunikation. Tilsammen med en mere globaliseret kultur og økonomi ligger vækstpotentialet også uden
for Danmarks grænser.
Vi mener, der er grund til at antage, at spiludviklerne besidder nogle særlige faglige kompetencer, som i
oplevelsesøkonomiske sammenhænge er efterspurgte i andre brancher, men at disse kompetencer kun bliver
udnyttet i mindre omfang.
I kompetence-afsnittet beskriver vi spiludviklernes kompetencer lidt nærmere, men sammenfattende kan
man sige, at det er evnerne til at kombinere kreativitet og fantasi med digital- og strukturel forståelse og viden om
brugeradfærd og gameplay. Eller endnu kortere: digitale kreative kompetencer.
I en moderne digitaliseret verden er det evner, der burde være i høj kurs og anvendelige inden for områder
som gamification, oplevelsesdesign og transmedia mm, jævnfør figuren nedenfor.

Figuren er naturligvis en forenklet måde at se mulighederne på, men det
er en god illustration af work-for-hire mulighederne. Se evt ordforklaringerne i bilagene.

6

Vækst via Oplevelser 2011, fra ERST (tidl. EBST) Den beskriver en værditilvækst i oplevelsesøkonomien på 108 mia kr årligt.
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Globalt set er der stor opmærksomhed på oplevelser og kreativitet
som kilder til vækst, innovation og jobskabelse. Flere undersøgelser
peger på, at kreative kompetencer er centrale i

oplevelsesøkonomien7.

Samtidig er det vigtigt at fastslå, at oplevelsesøkonomien ikke er

Der er mange flere penge at hente på
konsulentopgaver, end de danske spilvirksomheder trækker ud nu.
Peter Holm, Space Time Foam

begrænset til særlige brancher, og at en væsentlig del af oplevelsesøkonomiens potentiale inden for værdiskabelse og forretningsudvikling også findes udenfor oplevelseserhvervene.

Efter min mening er den vigtigste årsag til at danske selskaber taber udbud

Også blandt danske virksomheder er der en voksende fokus på
kreative kompetencer.
57 % af virksomhederne vurderer, at oplevelser er en afgørende

om work-for-hire opgaver, at
selskaberne ikke arbejder målrettet og
professionelt som leverandører af disse
ydelser. Det har sin naturlige årsag i, at

drivkraft for radikal innovation og udvikling af nye forretnings-

denne type opgaver af mange opfattes

områder8.

som et ‘nødvendigt onde’ for at skabe
indtægter til at dække produktion af

En mindre del af spiludviklerne har allerede gjort sig en del erfar-

egne spiludgivelser. Men det kræver

inger med work-for-hire, men det er vores opfattelse, at potentialet

100% målrettet indsats at levere en w-f-

langt fra er udnyttet.

h-opgave af høj kvalitet til tiden og til

Vi vil gerne undersøge, hvad erfaringerne er, og hvorfor omfanget

B2B kunder forventer, at spiludviklere

ikke er mere betydende, samt finde konkrete løsninger på hvordan

er i stand til at give tilbud og indgå i

budget. Jeg forudser, at flere og flere

work-for-hire omsætningen kan vokse, og vi vil gerne pege på forretningsområder eller brancher, hvor mulighederne er særligt gunstige.

kommercielle partnerskaber.
Det stiller høje krav til spiludviklernes
kompentencer inden for salg, produktions- og økonomistyring. Dette er ikke
nødvendigvis overlappende med de
kompetencer, der kræves for at udvikle
spil til konsoller og lign.
Jan Neiiendam, direktør, Computerspilzonen

Vi begyndte i sin tid på work-for-hire
for at stabilisere forretningen med spiludvikling. Vi måtte staffe ret hårdt op
for at få en kritisk masse, så vi løb en
stor risiko. Men det fungerer godt for
os i dag.
Jacob Møller, Kiloo

7

Vækst via Oplevelser 2011, fra ERST (tidl. EBST), side 12-15.

8

Vækst via Oplevelser, side 29-32.
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Forretningsområder
Som vi viste i indledningen er der mulighed for at få udviklernes digitale kreative kompetencer i arbejde
inden for udvikling og produktion af mange typer af ydelser, der er beslægtede med computerspiludvikling.
Vi vil i det følgende se nærmere på hvilke nye forretningsområder, der bør være særligt attraktive for udviklerne. Det vil sige inden for hvilke områder opgaverne er mere opnåelige, efterspørgslen tydelig og/eller
omsætningen høj.
For at kunne gøre det, er det nødvendigt at segmentere markedet i overskuelige forretningsområder. Vi har
derfor undersøgt, hvordan andre definerer markedet. Der findes imidlertid ikke meget analytisk materiale
på området. Det mest kendte bud er Ben Sawyer og Peter Smiths forslag til en taksonomi for serious games,
der blev offentliggjort i 2008 på deres blog. Forslaget er citeret/kopieret mange steder, herunder i Jens Christensens bog ‘Serious Games’ fra 2010, og i DI ITEKs Innogate projekt.
Efter vores opfattelse er Sawyer/Smiths taksonomi ikke dækkende for danske forhold og ikke særlig anvendelig til at vurdere markedet. Forslaget er i øvrigt ikke revideret siden offentliggørelsen i 2008, og april 2012
blev domænet og dermed bloggen lukket.
Med baggrund i vores omfattende interviews med de danske spiludviklingsfirmaer, der har erfaringer fra
work-for-hire samt de øvrige interviewede (jævnfør metode-afsnittet og listen over interviewede i bilagene),
har vi udviklet følgende segmentering af markedet:
SEGMENT

FOR-‐
LAG

Forretnings-‐
områder

Detail	
  
salg

GAMES
PUBLISHERE
Detail	
  salg

REKLAME-‐
BUREAUER
Markedsføring/
kommunikaLon

ATTRAK-‐
TIONER

INDUSTRI	
  &	
  ERHVERV
Markedsføring/
kommunikaLon

MEDIER	
  –	
  
FILM	
  &	
  TV

OFFENTLIGE,	
  ORGANISATIONER	
  &	
  NGO’ER

HR/
Formidling/ Cross/trans	
  
Oplysning	
  
PoliLk
ledelse oplevelse
media	
  
(opdragelse)

Health-‐
care

Uddan-‐
nelse

ANDRE
-‐

Som det ses har vi inddelt markedet i 7 kundesegmenter, hvoraf nogle af dem igen kan deles i flere typer af forretningsområder. Der er naturligvis både fællesmængder og segmenter/typer, der ikke er medtaget. Eksempelvis fylder armysegmentet en del i S&S’s taksonomi på grund af det amerikanske militærs flittige brug af spil til rekruttering og uddannelse, mens det militære indkøb i Danmark indtil videre næppe vil have nogen særlig betydning.

Det vil med andre ord sige, at den anvendte segmentering er lavet på baggrund af de erfaringer og den viden, der eksisterer blandt udviklere og kunder. De interviewede udviklere er efterfølgende blevet bedt om
direkte at tage stilling til, om segmenteringen er dækkende, mens kunderne er blevet bedt om at indplacere
deres branche. Ud af de i alt ca 60 interviewede ligger én udvikler og én kunde ved siden af segmenteringen,
så den må betragtes som ret dækkende.
Vi vil ganske kort gennemgå de fleste af de forskellige segmenter og gå lidt mere i dybden med nogle af
dem, før vi går videre med en vurdering af hvilke, der forekommer at være mest attraktive.
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Forlag
Den danske forlagsbranche er under pres. Det har været temaet for
mange artikler om bogbranchen gennem de seneste år. Efter en
årrække med rekordsalg af bøger har forlagsbranchen mødt mange

Forlagene kæmper jo også. Vi er ikke
bare i krise, vi er i permanent krise.
Markedet ændrer sig hele tiden, og det

nye udfordringer. Forlagene opererer med faldende oplag, vigende

kræver stor omstillingsparathed. Det er

avancer og udgifter til distribution fordelt på flere platforme.

en simpel nødvendighed.

Nogle af de traditionelle håndbogsprodukter kan ikke længere

Johannes Riis, Gyldendal, til Information

sælges, fordi kunderne finder oplysningerne på nettet i stedet –

24. februar 2011

uden at betale for dem – og de frie bogpriser og konkurrencen fra
supermarkederne spiller også ind.

Jeg oplever, at de danske forlag er meget parate til at indgå i samarbejder på

Samtidigt er forlagene blevet kritiserede for ikke at være aktive og

det digitale område. I en grad som nok

søge nye forretningsmuligheder på det digitale område. Om det

var utænkelig for få år siden, hvor man

har været berettiget, kan vi ikke vurdere, men mange af forlagene

hellere ville eje og lave det hele selv.

har på det seneste oprustet med digitale redaktører i forsøget på at

Henrik Danstrup, MiniCosmos

finde en kommerciel levedygtig digital strategi.
Vores største forlag, Gyldendal, inviterede i april 2012 forfattere og
spiludviklere til en workshop under titlen Når børnelitteraturen flytter sig, flytter vi med for at:

Der er et kæmpe potentiale i hele
magasin-området. Udfordringen er at
fortælle historier på en anden måde. Fx
digitale børnebøger med interaktivt

finde ud af, hvordan den digitale børnelitteratur skal se ud, hvordan den skal lyde og hvordan historierne skal fortælles i de nye
formater, som giver nye muligheder og nye begrænsninger.

indhold der folder sig ud som en hybrid mellem film og bog.
Dennis Englund, general manager, !
Nordisk Film Interactive

I USA er Enhanced Books det store dyr i åbenbaringen for forlagsbranchen, og hvis der er vedholdenhed bag Gyldendals og andre

Vi forventer at øge den digitale sats-

forlags digitale initiativer, kan oplevelsesbøger og andre digitale lit-

ning og er på udkik efter koncepter,

terære udgivelser måske udvikle sig til et interessant forretnings-

der passer til vores forretning. Vi er

område for spilbranchen.

parate til at investere – gerne i samarbejde med andre partnere – og vil ty-

Der er altså grund til at antage, at forlagsbranchen vil investere

pisk prioritere mindre projekter, der

yderligere i udviklingen af digitalt indhold, men om det kommer

spiller sammen med vores øvrige for-

til at ske i et omfang, der gør området attraktivt for spiludviklerne,

retning.

er foreløbigt vanskeligt at vurdere.

Karen Westmann Hertz, digital redaktør,
Gyldendal
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Games publishere
En traditionel games publisher finansierer helt eller delvist udviklingen af spilprojekter samt markedsfører og distribuerer spillene

Lego har et stort og voksende behov
for interaktivt indhold. Vi har hidtil

til slutbrugerne og ejer ofte IP’en eller har licenseret den. For de

primært brugt udenlandske leveran-

fysiske spils vedkommende vil distributionen ske til detailhandlens

dører, men i sensommeren 2011 lavede

kæder eller indkøbscentraler, mens de digitale spil lægges direkte

vi en rundtur blandt danske udviklere

ind i Apples appstore eller i Android Market.

for at vurdere muligheden for at producere en større del lokalt. Det var dog

Den type af publishers findes der ikke mange af i Danmark.
Nordisk Film Interactive har for nylig lukket deres satsning på at
fungere som en blanding af publishing og produktion, så nu eksisterer der med lidt god vilje tre danske publishere, nemlig Krea
Media, IO Interactive og Lego, så der er ikke mange kunder at

et gennemgående træk hos de virksomheder vi besøgte, at der ikke var
nogen særlig interesse i at forstå vores
behov.
Tatiana Pedersen, digital strategy manager,
LEGO

sælge sine ydelser til.
Ud over de danske publishere er der naturligvis mange udenlandske publishers, eksempelvis verdens største publisher, Electronic

Work-for-hire kan være ultrafantastisk,
hvis man har en strategi for hvad man
vil med sin forretning. Så kan man gå

Arts, der får produceret spiltitler på work-for-hire basis hos Pro-

mere målrettet efter work-for-hire, som

gressive Media fra Aalborg.

faktisk understøtter fremtidig produktudvikling.

Den hurtigt voksende udbredelse af standardiserede udviklings-

Thomas Hentschel Lund, Full Control

værktøjer, som fx danske Unity, og populariteten af de typisk mindre omfangsrige spil til de mobile platforme har været stærkt medvirkende til, at publisher-rollen har ændret sig.

Vi har gennem det seneste år udviklet
og udgivet omkring 20 apps. Heraf er

Nogle taler ligefrem om, at der er sket en demokratisering af det

nogle produkter udviklet internt, mens

traditionelle spilmarked, fordi publishernes position som gate-

andre er udviklet hos eksterne udvik-

keepers er blevet udfordret. Det har åbnet muligheder for mange

lingsselskaber. Vi har i perioden for-

nye typer af publishers, som kun i mindre omfang eller slet ikke
deltager i finansieringen af udviklingsarbejdet, og i stedet alene

trinsvis gjort brug af danske udviklere,
men har oplevet en flaskehals på udviklersiden, hvorfor vi senest har måt-

bruger ressourcer på markedsføring og salgsoptimering. Eksempler

tet sende opgaver til Sverige.

er britiske Chillingo, der i foråret lavede en aftale med den lille

Søren Kokbøl Jensen, Ivanoff/Krea Medie

danske udvikler Zaxis omkring spillet Hairy the Fairy, og vel også
samarbejdet mellem Sybo Games og Kiloo omkring spillet Subway

De fleste af vores behov er mere i ret-

Surfers, hvor Kiloo med succes har påtaget sig markedsførings- og

ning af app eller web-produktion, som

distributions-opgaverne (altså en publisher-rolle og ikke som work-

anvender elementer fra, men som ikke

for-hire).

er direkte i spilkategorien. Vi ville nok
ikke anvende et dedikeret computer-

De få publishere, der er aktive på det danske marked, lægger en

spilsfirma til at lave disse projekter.

relativ høj omsætning, og som sådan udgør de en attraktiv niche,

Snarere firmaer som er mere over i

men der er for få aktører til, at man kan forvente en væsentlig

bureaudelen – men som har forståelse

vækst.

for spil og oplevelsesdesign.
Mikkel Weider, head of digital, Nordisk
Film
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Reklamebureauer
Markedsføring og kommunikation

Jeg tror, den største udfordring er at få

Traditionelt har konkurrence/spil været et greb, reklamebureauer

synliggjort kompetencerne. De er me-

har benyttet for at ramme forbrugerens opmærksomhed. Men ofte

get skjult – og spørgsmålet er, om de

har konkurrenceelementet været enkelt og baseret på held, fx lodtrækningskonkurrencer eller quizkuponer. Alt dette blev ændret
med internettet og digitaliseringen. Inden For markedsføring er

ikke efterspørges andre steder som
digitalbureauer og tech-huse.
Jens Krog, direktør, Advance Reklamebureau

det oplagt at tænke, at “konkurrence og spil er overalt”. I starten
mest i form af deciderede markedsføringsspil, men nu også med en
meget bredere anvendelse i form af gamification, der gør brug af gameplay elementer og belønningsmekanismer. Man kan sige at:
Gamification bruges til at skabe brand awareness og til at drive brugerens engagement.
Gamification er vokset med internettet, og med smartphones og tablets’ massive udbredelse har vi nu internettet med os overalt, hvilket har åbnet for helt
nye online marketingmuligheder.
Et godt eksempel er Foursquare (4squarebadges.com). Foursquare er en ‘social
media kamp’, hvor man konkurrerer mod sine venner i kampen om at tjekke
ind på (flest) forskellige steder. Med flest mulige Earning badges (se ill.) beviser
man, at man er mere social end sine venner. Med Elite badges skiller man sig
ud ved – simpelthen – at være i eliten. Foursquare kan med specifikke informationer vise, hvor ens venner befinder sig.9
Starbucks har lavet et samarbejde med Foursquare, hvor de belønner
besøgende, der tjekker ind på flere forskellige Starbucks caféer med en FourSmartphone med Foursquare

square Barista badge. Det er således både reklame og et forsøg på at fastholde
kunder (loyalitetsprogram).10

Et andet godt eksempel er McDonald’s Danmark, der i november 2011 udsendte
mobilapplikationen Coinoffer App, der er en digital skattejagt med en gevinstsum på
1 million digitale enkroner 11. Det er en ren gamification application, hvor jagten på
mønterne sker direkte via mobilen og hvor brugerne med digitale koder og lydkoder fra reklamer og annoncer kan indsamle mønter (coins) i bl.a. McDonald’s restauranter og biografer. De digitale mønter kan derefter indløses til cheeseCongrats – you've checked in

burgere, sodavand m.v. i en McDonald’s restaurant.

at 5 different Starbucks! Be
sure to pick up a double tall
9

http://www.4squarebadges.com

latte for your friend – I'm

10

http://www.4squarebadges.com/foursquare-badge-list/barista-starbucks-badge/

11

http://www.mcdonalds.dk/dk/om_mcdonald_s/nyheder.html#
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App’en er avanceret på den måde, at mønterne fx også indsamles via lyden fra reklamerne i biografen og på
tv. Ved releasen af App’en motiverede marketingdirektør i McDonald’s Danmark, Joachim Knudsen, at dette
var begyndelsen på en anderledes måde at lave kampagner på:
De fleste af os, men især de unge, er næsten altid til stede både digitalt og fysisk, så derfor vil man fremadrettet i
vores kampagner opleve en langt stærkere kobling mellem det fysiske og det digitale univers. 12

Reklamebureauerne har været dygtige til at koble de fysiske og digitale universer sammen, og den senest
afholdte Danish Internet Award13 demonstrerede mange gode eksempler på digitale kampagner. McDonald’s
coin-offer-kampagne vandt i øvrigt i flere kategorier og var som
den eneste nominerede kampagne udviklet i samarbejde med en

Vi har to adskilte forretninger, hvor

spiludvikler, nemlig århusianske Kiloo. Reklamebureau var DDB.

den ene fokuserer på at udgive spil, og
den anden på work-for-hire.

Med den hastigt voksende penetration af smartphones og tablets

Vi laver dog ikke spil som work-for-

og udviklingen i forbrugernes digitale adfærd vil markedet for in-

hire. Der er for mange wannabees på

tegrerede interaktive kampagner formentligt udvikle sig eksplo-

spilmarkedet, som sælger deres timer

sivt, så der synes at være et meget stort behov for at gøre brug af

for en bøjet femøre. Det gør, at produk-

spiludviklernes kompetencer, hvis reklamebureauerne skal følge

terne bliver dårlige og kunderne util-

med forbrugerne.

fredse, det er en ond cirkel.
I stedet laver vi andre former for digitale produkter, hvor forretningen hænger bedre sammen.
Jacob Møller, ceo, Kiloo

12

http://www.cisionwire.dk/burson-marsteller-a-s/r/pressemeddelelse--mcdonald-s-indleder-den-digitale-skattejagt,c9184955

13

DIA12 den 26. april 2012: http://danishinternetaward.dk/
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Industri og erhverv
Markedsføring og kommunikation
Markedsføring og kommunikation i samarbejde med reklamebureauer er behandlet i det foregående afsnit.
Imidlertid er der mange større virksomheder, der har egne markedsføringsafdelinger, og det sætter ofte nogle lidt andre rammer for et samarbejde. De umiddelbare fordele ved at samarbejde med virksomheder med
egen markedsføringsafdeling er, at planlægningen ikke er så kortsigtet, modsat de eksterne bureauer, hvor
taxameteret tæller, og deadlines typisk er overskredne, når bureauet ringer.
Interne markedsføringsafdelinger har ofte bedre muligheder for at arbejde strategisk og langsigtet, og det
passer umiddelbart bedre, når der skal udvikles digitale komplekse løsninger. Og så tæller det selvfølgelig
også med, at udviklingsbudgettet ikke beskæres med de 35% det eksterne reklamebureau skal have i overhead fee.
Creative Digital Industries (CDI) er en

DI ITEK

stor gruppe af hovedsageligt små virk-

DI ITEK14 har gennem en årrække beskæftiget sig aktivt med udvik-

somheder. Det er virksomheder, som

lingsmulighederne for de kreative digitale industrier og har blandt andet stået bag Innogate (Innovation Through Gaming Technologies)

har mange forskellige kompetencer
inden for kreativ udnyttelse af nye
medier/teknologier. Virksomhederne

projektet, der havde til formål at finde seriøse anvendelsesområder for

beskæftiger sig typisk med computer-

computerspil. Vi har talt med projektleder Birthe Ritter om deres syn

spil, eLæring, animation, film, visuali-

på mulighederne:

sering og simulering. CDI er ikke en
etableret branche, men en spirende

ITEK ser spilindustrien som en del af det, vi kalder de Kreative Digitale industrier. Selvom man naturligvis ikke kan skille tingene ad, så
har vi valgt, at vores fokus er på de virksomheder, der anvender spilteknologi og koncepter/kompetencer til andet end ren underholdning
(Serious Gaming). Vi har beskrevet, hvordan vi ser den Kreative
Digitale Industri, og hvad der skal til for at den kan udvikle sig til en
spirende netværksklynge (se citatboksen).

klynge, som med de rette stilladserin-

Hvis man anlægger det brede perspektiv på branchen, så tror vi på, at
der er et potentiale for betydelig vækst generelt set.

vidensøkonomi. Virksomhedernes

For den kreative industri er det en barriere, at de forretningsmæssigt
er for umodne til at kunne sælge sig selv og deres ideer professionelt.
De mangler en klar strategi for hvad de vil, og hvilken værdi de kan
tilbyde andre. Og de mangler viden om hvilken proces, de indgår i, og
hvordan deres kunders forretning fungerer. Til gengæld er de fagspecifikt knald-dygtige.

grad bestemt af deres kapacitet til ikke

Vice versa er den aftagende industri famlende over for, hvordan de
kan tilføre ekstra værdi til deres produkter og processer gennem kreativiteten.

måder.

ger og vækstbetingelser, kan gøre en
kritisk forskel for andre sektorer af
økonomien.
Kreativitet og innovation er en del af
den generelle transformation fra industrisamfundet til den moderne
konkurrencedygtighed er i stigende
alene at generere nye produkter, men
også til nye iscenesættelser af disse, og
videre til også at kunne arbejde med
kommunikation og kompetenceudvikling både internt og eksternt på nye
Birthe Ritter, projektleder, DI Itek

DI ITEK er et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation – deraf forkortelsen ITEK. DI
ITEK varetager medlemmernes interesser over for regering, Folketing og offentlige myndigheder. DI ITEK repræsenterer 300 virksomheder.
14
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Birthe Ritter peger på, at det største potentiale efter DI ITEKs opfattelse ligger inden for kommunikation og markedsføring samt
oplysning og healthcare.

Spilbranchen fakturerer som regel meget lavere end webbureauer. Ofte fakturerer vi 500 kr i timen, hvor et professionelt webbureau fakturerer over 1000

HR/ledelse

kr. Vi skal ind på deres marked!

Human Resource (HR) er et område, hvor simulation og gamifica-

Lau Korsgaard, KnapNok Games

tion anvendes i stigende omfang. Fokus ligger på at øge arbejdsglæden, forbedre samarbejdet, øge produktiviteten og holde

Vi ser ingen barrierer. Spil er faktisk et

medarbejderne fokuserede på opgaverne, også de mere rutine-

strategisk fokusområde hos os.

prægede.

Ulrik Heins Borgen, forretningsudvikler,
Danske Spil

Et amerikansk firma Upstream tilbyder sine klienter et online spil
designet til at understøtte salgs- og marketingkampagner for at
hjælpe dem med at rekruttere marketingkampagneledere. Spillet

Spil inkluderes ikke naturligt i beslutningstagernes overvejelser, når de skal

afspejler de udfordringer, som en person skal udfylde i rollen som

løse opgaver (HR, marketing, informa-

kampagneleder, og det tester såvel talforståelse, litterære færdighe-

tion, osv).

der som visse følelsesmæssige kompetencer og færdigheder. Hvis

Mikkel Lucas Overby, Serious Games

man klarer sig godt i spillet, vurderes det, at man er mere tilbøjelig
til at være en god kandidat til rollen. 15

Det er en enorm barriere, at hverken

Hotelkæden Marriott er en anden virksomhed, der har kigget på

beslutningstagere eller projektledere på
kundesiden forstår spil eller spilbran-

gamification for at forbedre både sin evne til at tiltrække gode kan-

chen. Det har vi taget konsekvensen af

didater og bruge spillet til at vælge de bedste fra puljen af

i nogle større projekter, hvor vi i stedet

ansøgere. Her går spillet ud på at drive et hotel.

for selv at producere har påtaget os en
rolle som ‘bygherrerådgiver’. Dvs vi

For arbejdsgiverne (i dette tilfælde HR-afdelingen) er formålet med

bistår kunden med behovsafklaring,

at bruge gamification at skabe incitament uden at afsætte for meget

gennemførelse af udbud, kontrakt-

tid, penge eller energi til indsatsen. Helt basalt handler det om at

udarbejdelse og kvalitetssikring. Det

give medarbejderne en endnu større grad af kreativ frihed i bytte
for deres loyalitet og standhaftighed. 16 Naturligvis kan en arbejds-

kan gøre en enorm forskel – for kunderne ved jo stort set ingenting om
muligheder, priser, tekniske udfordrin-

giver ikke bare fjerne alle regler, skemaer, tidsplaner, deadlines,

ger osv… På den måde bliver kun-

adfærdskodekser og korte/langsigtede mål. Men ved at sætte no-

derne tryggere – og spilleverandørerne

gle af disse arbejdsvilkår ind i en spilsammenhæng, kan ar-

bliver både gladere og rigere.

bejdsglæden øges, fordi rammerne opleves mindre snærende og

Christian Fonnesbech, Windeløv/Lassen

arbejdsmålene mere opnåelige, og med andre ord give medar-

Interactive

bejderne en større jobtilfredshed og give dem et potentiale for fremtidig vækst og ekspansion i deres opgaver og placering.

15

http://www.hrvoice.org/the-gamification-of-hr/

16

http://artofservice.com.au/gamification-for-hr/
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Attraktioner
Attraktioner er en fællesbetegnelse for oplevelsesparker,
forlystelsesparker, udstillinger og store og små museer.

Vores begrænsede viden på området
gør, at vi tit bliver luret til kun at se på

Experimentarium i Hellerup er en af de bedst kendte ‘moderne’

de muligheder, som den enkelte lev-

attraktioner, formålet er at øge befolkningens interesse for

erandør kan levere og dermed går glip

naturvidenskab og teknik – især blandt børn og unge. Da
Experimentarium åbnede for 21 år siden, var det banebrydende i

af de muligheder, der faktisk findes. En
all-round konsulent, der ved hvad der
sker i branchen og med et godt

Danmark inden for oplevelsesdesign, men der skal løbende

kendskab til udviklingsprocesser, ville

omfattende fornyelser til for at overraske og engagere publikum.

være god at kende.

Experimentarium afsluttede juni 2011 en konkurrence om

Måske ender vores uvidenhed med, at

Fremtidens Experimentarium, der blandt andet inkluderer en større

software design bliver et add-on på et

tilbygning, så udstillingsområdet bliver betydeligt større, end det

større projekt, hvor det ikke er integre-

er i dag. Det vindende projekt er udformet i et samarbejde mellem
to arkitektfirmaer, et rådgivningsfirma og Die Asta Experience.17
Danfoss Universe på Als har brugt mange ressourcer på at skabe
en udstilling, der også anvender

ret i en sådan grad, at det bliver en
hjørnesten i projektet, og derfor hurtigt
kan spares ud i første sparerunde.
Jonathan Gress Wright, arkitekt og designer, Tivoli

simulation og digital interaktion til at
skabe en engagerende oplevelse – også før og efter besøget i parken.
Statens Museum for Kunst har lavet en sød lille gimmick-app i forbindelse med
udstillingen Hammershøj og Europa18, hvor man kan opleve Hammershøis malerier
komme til live og se de steder i byen, han brugte som motiver. På plakaten til venstre er den nøgne kvinde fra originalen fjernet. Ved hjælp af app’en kan man se
kvinden træde ind i billedet.
Ud over de her nævnte eksempler har flere andre danske attraktioner gjort sig erfaringer med at bruge kreative digitale kompetencer til at skabe større oplevelser
for publikum, dog for de fleste vedkommende kun i mindre skala.
Ser vi til udlandet er udviklingen tilsyneladende noget længere fremme med fantastiske digitale og interaktive attraktioner (særligt science parks) i USA og Japan.
En veteranudvikler inden for området er amerikanske Second Story, der også bruger deres erfaringer uden for attraktionsindustrien og netop har lavet The Longest
Street in the World19, som er et interaktivt bord til Sesame Workshop i New York.
Grundlæggeren af Second Story, Brad Johnson, har givet et bud på værdigrund-

17

Die Asta Experience er en kreativ udviklingsvirksomhed inden for new mediaformater, attraktionsudvikling, gaming, interaktiv læring mm.

18

Statens Museum for Kunst 4. februar-20. maj 2012

Second Story er et udviklingsselskab fra Portland, Oregon, der har vundet et hav af priser (+400!): http://www.secondstory.com/ og
http://secondstory.com/project/sesame
19
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laget for deres virksomhed, der samtidigt beskriver en oplevelse:
The evolution of media means the story no longer flows in one direction, from the one to the many. Through a framework of possibility that visitors use to weave their own story, the narrative is only
visible in hindsight—when their path is revealed—the path that
was their history, their story—that is the second story.
Siden midten af 90‘erne (!) er der blev afholdt en konference med
fokus på museer og digital kommunikation, den seneste var i San
Diego i april 2012 20. Som en udløber af konferencen er der dannet et

Hvis du drømmer om at være succesfuld producent inden for transmedia
og digitalt content, skal du kunne
sælge på tværs, producere på tværs og
indgå i brede samarbejder og coproduktioner.
Og så er det vigtigt, at du forstår at
arbejde modulært og skalerbart, så du
får afprøvet dit koncept, inden du når
for langt.

særligt netværk for udviklere af museumsgames, og på netværkets
hjemmeside 21 kan man finde en række eksempler på museer, der
bruger spil for at tiltrække og fastholde besøgende. Et af dem er samarbejdet mellem The Smithsonian
Institution og MIT Education Arcade, der i april/maj 2012 inviterede teenagere (spirende ‘forskere’) til at
deltage i Vanished22 og hjælpe med at gætte ledetråde og optrævle et af verdens største mysterier. Vanished
forløb over 8 uger og er en online/offline interaktiv begivenhed, hvor man i kapløb med tiden skal løse spil,
puslespil og andre online-udfordringer, besøge ægte museer, indsamle prøver fra og omkring ens eget hjem,
og sågar samarbejde med nogle af Smithsonians ‘verdenskendte’ forskere og efterforskere for at løse
opgaven, nemlig at redde Jorden fra en miljøkatastrofe.
På et netop overstået Gamification Summit (GSUMMITx) i Boston fremlagde Renee Gillett fra Boston
Museum of Science det problem, at museet i dag står over for manglende genbesøg fra deres kunder
(besøgende). Gennem en såkaldt gamestorming experience23, kom de
50 deltagere op med snesevis af gamification-ideer til at hjælpe

for branchen, og det kan være svært at

museet med at løse problemet:

finde leverandører, der ikke bare vil

Top ideas were a game-like trek through the museum that promotes
levels for customers to continue exploring over time, a
Foursquare-like check-in game, and treating the Museum visit like
a virtual pet. Once again, we saw the amazing collaboration of
strangers working together towards a common goal.
Blandt de interviewede spiludviklere har seks

Der hersker stor egenrådighed inden

virksomheder 24

overtage projektet... Mange spilfirmaer
bliver udfordret på deres egen dagsorden – og det håndterer de ikke altid
lige professionelt.
Bent Johan Poulsen, projektudvikler, Experimentarium

relativt gode erfaringer med digital attraktionsudvikling, og set i
lyset af den internationale udvikling, bør der være fortsatte gode
muligheder for udviklerne i attraktionsindustrien, hvis udviklerne
forstår at løse kundernes behov.

Det kan til tider være lidt svært at gennemskue, om noget er rimeligt i pris,
fordi det er svært som ikke-ekspert at
vurdere ressourceforbrug for den type
opgaver. Jeg har også oplevet, at to
digitale leverandører, der skulle samarbejde, havde svært ved at afklare

20

http://www.museumsandtheweb.com/mw2012

21

http://museumgames.pbworks.com/w/page/39018971/Museum-game-examples

22

https://vanished.mit.edu/user/register

23

http://gamification.co/2012/02/29/a-homerun-for-gsummitx-boston/

24

Frecle, Funday, KnapNok, Kongo, Press Play og Portaplay

rolle/ansvar. I den situation var det
svært som kunde at gennemskue, hvor
problemet lå, fordi det blev ret teknisk.
Dermed blev det også svært at løse.
Stine Honoré, kommunikationsspecialist,
Danfoss
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Medier, tv & film
Aviser og tv

I en stor medieorganisation er man

Aviserne kæmper deres kamp i disse år med faldende oplagstal og

vant til lineær envejsformidling.

kamp om læserne til de digitale aviser, hvor potentialet ud over

Tanken om et produkt, hvor bruge-

annoncer ligger i, om læserne vil betale for artikler. Tilsyneladende
er strategierne forskellige for bladhusene, hvor bl.a. Politiken indtil

ren har styringen og man ikke præcist
kan kontrollere oplevelsen, er meget
fremmed. Man forstår ikke formatet,

nu har stillet alt gratis til rådighed (de har netop annonceret, at en

og ofte har man heller ikke nogen

betalingsmur er på vej), Berlingske og BT tager betalinger for ud-

måde til at vurdere om et spil er godt.

valgte artikler/rapporter, og Ekstra Bladet ændrer det redaktionelle

Er en spiller lig med en læser/seer/

outlook konstant, styret efter hvilke artikler der er flest hits på.
Aviserne står på en brændende platform, men vi har hidtil ikke set
betydende satsninger på spil eller gamification.

lytter? Hvad er succeskriteriet?
Lars Vilhelmsen, projektleder og game
director, DR

Volumenmæssigt fylder tv naturligvis meget inden for medieseg-

Jeg har holdt godt øje med hvad der

mentet. Ikke desto mindre er tv-stationerne, som vi traditionelt

udgives af danske produktioner. Og

kender dem, overraskende lidt påvirkede og inspirerede af de in-

når der er dukket et nyt spændende
team op, har jeg gerne tilbudt dem at

teraktive muligheder.

lave et projekt for os med ret frie ram-

Dansk tv har tilsyneladende svært ved at se tv-mediet som andet
end en lineær envejsformidling. Ser vi på stationernes hjemmesider,
kan man lidt forenklet sige, at DR’s webside er en blanding af nyheder, underholdning og arkiv med gamle udsendelser, mens TV2

mer. Jeg har typisk haft 50.000 kr at
gøre godt med til den slags projekter.
Bo Abrahamsen, tidligere indkøber hos
Danmarks Radio

minder om BT’s hjemmeside med fokus på nyheder, særligt sport
Problemet er, at DR ikke betragter spil

og underholdning.

som en kerneaktivitet, men som mar-

Fælles for tv-stationerne er, at de ikke arbejder redaktionelt med de

kedsføring. Men da DR har adgang til

interaktive muligheder. Med stationernes public service forpligtelse

god og billig intern markedsføring på

in mente, er det temmelig påfaldende, at de ikke tager området al-

deres radio og tv platforme, har de ikke

vorligt.

store budgetter til det (svært at
konkurrere med en trailer efter Borgen). Det betyder, at etablerede

Film

spilstudier ikke kan være med, da pen-

Filmområdet er interessant at se nærmere på af flere årsager. Der er

gene ikke er til stede. Niveauet holdes i

en vis familiaritet med spil forstået på den måde, at udvikling af
historiekoncepter, karakterer og universer har sammenlignelige

øvrigt yderligere nede af DRs interne
webafdeling, som synes netop den
slags opgaver vi løser er de ‘sjove’ op-

forudsætninger; men nok så interessant er det, at flere udviklings-

gaver. Derfor bekræftes DR i sit syn på

tendenser peger på en voksende fællesmængde mellem spil og

eksterne spiludviklere i et ondt spejl,

film.

hvor de betaler for lidt og får lort og
derfor ikke vil betale mere – de får jo

Det er snart mange år siden, at der bredte sig en forventning om en

lort.

sammensmeltning af underholdningsapparater, og særligt, at vi

Rune Dittmer, Press Play

ville komme til at konsumere alle vores oplevelser på ét medieapP e n g e i s p i l ?!
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parat. De fleste forventede en sammensmeltning af tv og pc, og selvom det i et vist omfang er sket (man kan
se tv på pc’en og mange fjernsyn har visse interaktive muligheder), er det i højere grad på de mobile enheder, at man ser forbrugeradfærden ændre sig.
Samtidig er økonomien i de enkelte film kommet under pres. DVD-salget falder og selv om on-demand området er voksende, er der ikke mange der tror på, at indtjeningen på VOD størrelsesmæssigt vil kunne erstatte DVD-salget. Filmbranchen har derfor brug for at finde nye indtægtsområder, og en evne til i højere
grad at tænke cross media-udvikling i stedet for single-platform (dvs film eller spil alene), kan være et godt
svar.
Cross/Transmedia
Cross media eller transmedia historiefortælling (kaldes også multiplatform storytelling) er teknikken at fortælle en enkelt historie

Inden For cross/transmedia ser jeg et
enormt potentiale, da mere og mere

eller en oplevelseshistorie på tværs af flere platforme og formater

bliver muligt og mere og mere bliver

ved hjælp af de nuværende digitale teknologier – ikke at forveksle

tilgængeligt. Det er startet med anima-

med traditionelle platforme.

tion, og turen kommer helt sikkert til

Fra et produktionsmæssigt synspunkt indebærer det at skabe ind-

kunne bruge universerne til at fortælle

hold, der engagerer et publikum på tværs af flere medieformer. Det

historier som cross/transmedia.

er vigtigt, at dette indhold ikke kun er forbundet med hinanden på

Nina Crone, producer, Crone Film

live-action, hvor spiludviklerne vil

et overordnet niveau, men at der også sker en løbende synkronisering af oplevelsens tilstand mellem de forskellige platforme (som det fx kendes fra Apples produkter, der
synkroniseres via iCloud).25
Producers Guild of America definerede i 2010, at et transmedia projekt skal bestå af tre eller flere narrative
historier inden for samme fiktive univers. En transmedia-producents rolle omfatter således at ansætte eller
samarbejde med andre virksomheder om at udvikle software og teknologi, med henblik på at fortælle/
levere indhold på multi-platform.26
Der synes at være oplagte muligheder for, at filmbranchen og computerspilbranchen får fælles forretningsmæssige interesser inden for cross/transmedia.
En af forklaringerne på, at det endnu ikke er sket i større omfang i Danmark, skal findes i de finansieringsmodeller, markederne betjener sig af. Filmproduktion er forankret i en national offentlig støtteordning, der
primært sigter mod det lokale marked, mens computerspilproduktion stort set ikke kan få støtte og derfor
overvejende er privatfinansieret og direkte rettet mod det internationale marked.
En medvirkende årsag er måske også den silotankegang, der i høj grad gennemsyrer både det offentlige embedsværk og de kreative industrier, hvor kunst og kommers i mange år har været uforenelige størrelser. Det
kan give sig udtryk i, at filmmediet opfatter sig som en finere kunstart end spil. Noget tilsvarende gør sig
gældende med tv, der af mange filmfolk anses for at være et flygtigt og overfladisk medie.

25

Kilde: Wikipedia

26

Producers Guild of America er en amerikansk non-profit producentsammenslutning: http://www.producersguild.org/
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Ikke desto mindre er filmområdet presset til at finde nye forret-

Jeg opfatter spilbranchen i Danmark

ningsområder, der kan finansiere og understøtte den nuværende

som stor, men med mange små og nye

forretning, samtidig med at computerspilbranchen som nævnt

selskaber. Det er meget udtalt, at

mangler adgang til finansiering i den benhårde konkurrence med

selskaberne mangler forretningskompetencer og derfor ikke kommer

udenlandske selskaber.

videre.

Der tegner sig et altså markant muligt marked for cross/

Selskaberne er drevet af spiludviklerne

transmedia indhold, efterhånden som filmfolk får gjort op med den

selv. Jeg kender det fra filmbranchen,

hundredårige tradition for, at film kun kan ses i biografen og skal

hvor der er også er mange små selska-

vare to timer. Sammen bør filmfolkenes kompetencer inden for storytelling og produktionsteknik og spiludviklernes kreative og digitale kompetencer være det rene dynamit, når det handler om at

ber, men det er endnu mere udtalt inden for computerspilbranchen og er
den helt store barriere.
Nina Crone, producer, Crone Film

producere interaktivt indhold til nuværende og kommende
skærme.
Et godt eksempel på, at brancherne nærmere sig hinanden er Orla
Frøsnapper og Gummi T, produceret af Crone Film. Her har en dansk
filmproducer indgået et co-produktionssamarbejde med en dansk
spiludvikler, Apex Virtual Entertainment, hvor sidstnævnte er ansvarlig for at udvikle samtidige spil til Nintendo DS og iOS platformen.
Serien omfatter tre film og flere spiludgivelser, heraf er de to første
film og spil lanceret – i øvrigt med gode anmeldelser – og solgt til
mange lande.

Gummi-Tarzan er blevet til Gummi T i
filmen og spillet, fordi arvingerne efter
Ole Lund Kierkegaard ikke ønsker at
lægge sig ud med Disney-koncernen, der
påstår fuld ophavsret til navnet Tarzan.
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Det offentlige, organisationer og ngo’er
Det offentlige, organisationerne og ngo’erne ser vi på som et samlet segment. Vel vidende at der kan være
modsatrettede interesser, og at virkemidlerne kan være temmelig forskellige, er de efterspurgte ydelser ofte
forholdsvis sammenlignelige. Vi vil dog ikke her dykke dybere ned i hverken forskelle eller ligheder.
Det offentlige segment har vi delt ind i fire områder, nemlig politik, oplysning, sundhed (her benævnt healthcare) og uddannelse. De to første bliver behandlet samlet i næste afsnit.
Politik og oplysning
Det offentlige Danmark – Staten – er med internettets udbredelse og en definitiv implementering af sikker
datatrafik mellem borgere og det offentlige (NemID og E-Boks) ved at gøre al kommunikation til og fra det
offentlige til kun at være elektronisk. Den overvejende grund er, at der skal spares i det offentlige, og man er
derfor tvunget til at finde digitale løsninger.
Selvom det offentlige spænder bredt, har brugen af gamification og serious games endnu ikke bredt sig til
det offentlige i større omfang. Men alt tyder på, at det er på vej.
Kigger vi igen mod USA, der er langt fremme med gamification, forudser Gartner, der er et af USA’s førende
IT research og rådgivningsfirmaer, at mere end 50% af alle organisationer, der forvalter innovationsprocesser
vil gamificere disse processer. Gartner forudser, at allerede i 2014 vil gamification inden for service, markedsføring og kundefastholdelse blive lige så vigtig som Facebook, eBay eller Amazon, og mere end 70 procent af
de offentlige organisationer vil have mindst et gamification projekt.27
Ifølge nyhedssitet Federal Computer Week vil den føderale regering måske ikke bevæge sig helt så hurtigt,
men FCW vurderer, at starten er gået. Fx er US General Services Administration 28 (USA’s føderale statsadministration) begyndt at bruge online-samarbejdsværktøjet Chatter til at forbedre information, viden og innovation blandt deres medarbejdere. Ideen er, at det vil tilskynde flere medarbejdere til at dele nyttige
oplysninger og viden.29
Kigger vi i Danmark mod andre aspekter af det offentlige, er det nærliggende kort at fokusere på politik. De
sidste valgkampe er i høj grad udkæmpet på nettet, selvom partibusserne, der kører landet tyndt med kandidaterne og gammeldags vælgermøder vel stadig vægter tungest. Ikke desto mindre er nettet med blogs,
Facebook, Twitter osv. blevet en opslagstavle, hvor man lynhurtigt får sit budskab frem. Det er helt oplagt, at
gamification i en eller anden form bliver en del af en politisk valgkamp eller en politisk hjemmeside/
hvervekampagne.
Ser vi på det offentliges oplysningsopgaver, har bibliotekerne igangsat en del projekter, der anvender interaktive processer. Fx et projekt der med tracking teknologi kan måle, hvordan brugerne udnytter brugspo-

27

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1629214

28

http://www.gsa.gov/portal/category/100000

29

http://fcw.com/articles/2012/04/30/gamification-tool-federal-agencies.aspx

P e n g e i s p i l ?!

Wo r k - f o r - h i r e i c o m p u t e r s p i l b r a n c h e n

17

tentialet i det fysiske rum. Projektets formål er at optimere indretningen efter brugerne.

For mig er det superspændende at arbejde sammen med andre specialist-

Bibliotekerne har lavet en del udviklingsprojekter i samarbejde
med spiludviklere, særligt projekter rettet mod børn. Blandt andre
kan nævnes webprojekterne Palles Gavebod, Spørg Olivia, Dotbot,

områder, som har en anden tilgang til
tingene og derfor kan give ens projekt
et twist eller forbedringer i forhold til
den oprindelige ide. Det er vigtigt for

Mus’ikk, Muzart og Sim Library, sidstnævnte er et mobil projekt.

begge parter at indgå en kontrakt, så

Bibliotekerne har en projektbank med beskrivelse af søgte,

minimumsslutprodukt, tidsplan og

igangværende og afsluttede projekter, hvor der kan søges yder-

økonomi er på plads fra starten.

ligere information. 30

Lone Juul Pedersen, Herning Bibliotek

Bibliotekerne igangsætter løbende nye projekter, og de seneste nye
blev offentliggjort den 7. marts 2012 (pressemeddelelse):
42 spændende udviklingsprojekter på de danske folke- og skolebiblioteker er netop skudt i gang med støtte fra
Kulturstyrelsens Udviklingspulje.

Bevillingerne på i alt 16 mio. kr. er givet til projekter, der er udviklet af et eller evt. flere folke- eller skolebiblioteker i fællesskab med inddragelse af øvrige relevante eksterne samarbejdspartnere.
Mange af projekterne er relevante for børne- og ungeområdet.
Der er i 2012 givet tilskud til projekter inden for følgende hovedområder:
Bedre læsekompetencer for unge og voksne
Biblioteksbetjening af børn og unge
Borgerinddragelse og frivillighed
Den offentlige sektor er typisk
Det inspirerende og performative biblioteksrum
domineret af mange møder og lange
Formidling med digitale læremidler for skolebibliotekerne
Læs mere om de nye projekter i udviklingspuljens projektbank
introfaser, før beslutningen bliver taget,
Læs mere hos Kulturministeriet
og der kommer penge på bordet. De
Mange projekter er motiverede af besparelse, som fx flere selvbetjeningsprojekter, men der er dog mange forskellige typer. Fælles

har sjældent mange penge, men er tilgengæld ikke så nærige med dem de
har (de er vant til at blive snydt af re-

for den slags samarbejder er, at det typisk er nødvendigt at indgå i

klamefirmaer). Derudover skal man

et udviklingssamarbejde med den offentlige partner, inden der kan

også forvente en meget langsom og

ansøges om en bevilling.

sløv redaktionel process, hver gang
noget indhold skal kommenteres på.
De er dog for det meste meget behagelige mennesker at arbejde med og kan
også let blive faste kunder.

30

http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekter/afsluttede/udviklingspuljen
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Healthcare
Der er i de seneste år sket en gennemgribende teknologisering af
sundhedssektoren, og denne lader til at fortsætte for fuld fart ver-

Der er et kæmpefokus på teknologisering af sundhedssektoren i disse år,

den over. USA er nok det land, der er længst fremme i brugen af

både nationalt og i EU; der er et

gamification inden for healthcare, og fokus ligger på at motivere

kæmpe marked for games og gamifica-

borgerne til at holde sig i form, da nedbringelse af antallet af syge-

tion i forhold til formidling og imple-

dage og en generel livsforlængelse bidrager til samfundsøkono-

mentering; men hvor mødes aktørerne?
Jan Gejel, EU project manager, Aarhus

mien.

Social- og Sundhedsskole

Borgerne er typisk online på en social platform, hvor de tilskyndes
til øget fysisk aktivitet og opmuntres til ansvarlighed i forhold til at
holde sig sund. 31 Man kan vel sige, at det alt sammen er kerneelementer i en moderne sundhedspolitik.
Et godt eksempel på dette er Stanford University, der har udviklet
en app, som kombinerer gamification med healthcare. App’en kaldes Septris (på engelsk hedder blodforgiftning Sepsis deraf ordspillet) og har som formål at ‘styre’ blodforgiftningspatienter i et spil,
der er specifikt designet til at undervise i en række vigtige punkter
vedrørende håndtering og behandling af blodforgiftning. Formålet
er at nedbringe antallet af blodforgiftningstilfælde i USA, hvor årligt 750.000 personer rammes af blodforgiftning med en dødelighedsprocent på 25-50% og en omkostning for samfundet på over
17 mia dollars.32
Der er allerede rigtig mange andre eksempler på anvendelse af

Vi ved, at spilbranchen over en kam er

gamification, serious games og simulation inden for sundhedssek-

ringe til at håndtere (især store) kunder

toren. Potentialet synes dog endnu større.

og projekter, og jeg tror, der er et betydeligt potentiale i at gøre sig bedre her.

Jan Gejel, der er senior EU project manager på Aarhus SOSU’s in-

Rune Dittmer, Press Play

ternationale afdeling understreger, at denne teknologisering vil
afstedkomme et kæmpemæssigt marked for innovation og digitale
ydelser på kryds og tværs af sundhedssektoren. Jan Gejel mener, at gamification og serious games33 kan levere:
et ganske afgørende bidrag til de nødvendige formidlinger mellem socialt liv og teknologisering, da implementering af omfattende teknologier må tilbyde fortællinger, scenarier, socialt og menneskeligt indhold.

31

http://gamification.co/2012/05/25/healthcare-gets-gamified/

32

http://www.imedicalapps.com/2012/02/stanfords-septris-brings-gamification-healthcare-cme/

33

Serious games defineres som “games with a purpose beyond pure entertainment.”
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Jan Gejel har på Aarhus SOSU i flere år arbejdet med gamification

Det nye meget omfattende EU

og serious games i sundhedssektoren og er lige nu i færd med at

forsknings- og innovationsprogram

analysere EU’s Forsknings- og Innovationsprogram Horison 2014-20
for at identificere arbejds- og støttemuligheder. Omkostningerne

HORIZON 2014-20 skal uddele ikke
mindre end 600 milliarder kroner, heraf
en stor del til sundhedsteknologi. !

for uddannelsesinstitutioner ved udvikling og produktion af

Aarhus Social- og sundhedsskole er i

serious games er ofte meget høje, sædvanligvis i millionklassen, så

færd med at analysere programmet for

det er nødvendigt at finde ekstern projektfinansiering og at indgå i

at identificere arbejds- og støttemu-

brede partnerskaber. Men som Jan Gejel påpeger, mangler vi tradi-

ligheder og for at bidrage til dannelsen

tioner for dannelsen af konsortier, hvori både brugere, uddannelser
og spiludviklere indgår. Det skyldes blandt andet, at vi mangler
gode praktiske eksempler på, hvad serious games og gamification
kan gøre for uddannelserne og for læreprocesserne; samt at der

af relevante konsortier til udvikling af
kraftfulde forsknings- og innovationsprojekter.
Jan Gejel, EU project manager, Aarhus
Social- og Sundhedsskole

generelt mangler mødesteder mellem uddannelser, virksomheder
og spiludviklere, hvor kreative idéer kan opstå og samarbejder etableres.
Flere af de danske udviklere34 har haft erfaringer med at udvikle interaktive løsninger til sundhedsområdet.
Vi har blandt andre interviewet Lars Henriksen fra Apex om hans syn på healthcare.
Inden For Healthcare er folkesundhed det oplagte fokusområde. Alle sundhedsadministratorer går efter det, fordi
de færreste samfund har råd til at opretholde det sundhedsniveau, de har nu, og fremtiden viser kun en endnu
større byrde. Med andre ord – de skal spare og er derfor tvunget til at finde digitale løsninger.
Fokus handler derfor hele tiden om at finde hen, hvor kapitalen er. Man skal bevise en besparelse – en værditilvækst. Dvs. det er hele tiden en markedsvurdering og dilemmaet er, at det er dyrt at udvikle, og at de samtidig er nødt til at finde nye løsninger for at spare.
Et eksempel på Serious Games inden for Healthcare er kommunikation til børn, hvor man interaktivt kan vise,
hvordan en operation vil forløbe. Et eksempel i den mere tunge ende er fra USA, hvor man har udviklet ‘spil’ til
lægerne, hvor man træner i at foretage operationer i 3D. Det er meget livagtigt og sker i realtid, hvor den vordende kirurg kan føle kniven skærer igennem.
USA og Canada er meget længere fremme med gamification/serious games. Det er der mange forklaringer på,
men det skyldes blandt andet, at computerspil er mere accepterede og har højere status end i Danmark. En anden
forklaring er, at flere gigantiske aktører kanaliserer penge over i dette segment. En gigant som den amerikanske
hær kanaliserer store puljer til gamification, hvor man virtuelt træner soldater i kamp.
Jeg vurderer vækstpotentialet til at være enormt, men ser i denne sammenhæng Europa som det gamle England.
Vi ændrer ikke på noget, mens andre vinder frem. Det er som bananeffekten – at væksten finder sted fra USA
over Sydamerika og til Asien, helt udenom Europa. Hvis vi altså ikke gør noget.

34

Blandt andre Apex, KnapNok Games, Kongo Interactive, Portaplay og Serious Games
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Uddannelse
Brugen af spil- og gamification-elementer vinder langsomt udbredelse inden for uddannelsesområdet. Tidligere talte man om game-

Uddannelsesmarkedet er meget vigtigt
for Gyldendal og vil også på det digi-

based-learning, som handler om at fokusere på bestemte spil/mål,

tale område være højt prioriteret.

hvor gamification mere har fokus på at gøre tjenester, processer og

Vi ser i denne tid, at der opstår nye

scenarier

‘spil-agtige’.35

digitale muligheder i feltet mellem
uddannelse og det private marked,

Selv om uddannelse i sidste ende handler om karakterer og at

som er interessante at gå mere ind i.

undgå fejl, er netop det at begå fejl måske et overset lærings-

Karen Westmann Hertz, redaktionschef,

element. Tore Rex, der blogger om spil på gamesurfer.dk, har en

Gyldendal

interessant kommentar til, hvordan det at fejle betyder læring:
I spil fejler man hele tiden. Det er netop det, der gør spil interessante. Spændingen holdes på grænsen mellem
succes og fiasko.
Det prikker til vores hjerner og klør i vores fingre: “Vi VIL bare fårking have flere point end svigermor NU!”
Det er netop på rejsen mellem de to modsætninger at læring opstår.
Computerspil har en feedback-mekanisme med et kort interval, der gør det klart, hvorfor man fejlede. Med andre
ord har man muligheden for at udbedre skaden med det samme.
Det traditionelle karaktersystem er anderledes. Her bedømmes man udelukkende på resultatet af opgaven og får
stukket en karakter i hånden nogle gange om året. Det svarer til at gennemføre en bane i Angry Birds og først
ved point-skærmen få at vide, om man har ramt grisene...Hvilket ikke rigtig giver mening (medmindre man tæppebomber det hele).
Løbende feedback kan vise sig langt mere effektivt for eleverne, end at modtage et uopretteligt og håbløst
karakterblad. 36
Hvis vi holder fast i denne vinkel, er det nærliggende at fremhæve
tesen, at gamification gavner koncentrationsevne, entusiasme og
dedikation/motivation. Gamification vil bygge undervisningen op
som et point- og erfaringssystem, som er helt grundlæggende for
spil. Dét at skolen alene bruger karakterer, får game-designer Jesse

Computerspilsbranchen kan have en
tendens til at fokusere for ensidigt på
digitale løsninger frem for fx blended
learning.
Ask Agger, Workz

Schell til at kalde skolen for “et dårligt designet spil”. 37
Der er flere eksempler på, hvordan man bruger point på kreative

Nogle gange møder vi en manglende

måder. Den amerikanske professor Lee Sheldon udskiftede sit ek-

forståelse hos kunderne for, hvordan

sisterende karaktersystem med et såkaldt experience points system,
der ligner det, vi kender fra fx World of Warcraft . 38

spilteknologi kan bruges til at forbedre
kampagner/undervisning/oplevelser.
Der er en udbredt opfattelse af, at hvis
man får en app har man udtømt mulighederne.

35

http://design.emu.dk/artikler/1105a-kan_alt_vaere_spil.html

Mikkel Fredborg, Frecle

36

http://gamesurfer.dk/tag/uddannelse/

37

http://www.ted.com/talks/jesse_schell_when_games_invade_real_life.html

38

http://gamingtheclassroom.wordpress.com/syllabus/
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Mathias Poulsen, projektleder & konsulent, cand. mag i medievidenskab, skriver på EMU/Danmarks Undervisningsportal, at visionen om, at game design kan anvendes til næsten alt inklusiv undervisning er
besnærende:
... for vi ved jo, at flere og flere spiller, og at de fleste computerspil formår at skabe et stærkt engagement og intens fordybelse. For udenforstående kan det virke helt magisk på grænsen til det maniske, når man iagttager
computerspillere befinde sig i en Csíkszentmihályisk flowtilstand. De gode spil opfylder nemlig de centrale
parametre i Csíkszentmihályis flowteori, idet de byder på en udfordrende aktivitet med klare mål og tydelig feedback, der relativt præcist modsvarer spillerens evner. 39
Vi har talt med Ebbe Dam Nielsen, der er administrerende direktør for forlaget Alinea, der er en af de største
leverandører til Folkeskolen. Han siger om spil og læring:
Dér hvor det kan gå rigtig galt er, når spilproducenterne kloger sig
på hvordan læring fungerer, uden at vide hvad læring er.
Der findes utallige uddannelses-app’er derude, som kun er træning
for træningens skyld. Dvs. viden lagrer sig ikke – det sætter sig
kun i korttidshukommelsen, og så er det væk. Læring skal sættes
ind i en kontekst, hvor man får præsenteret, hvad der skal læres,
hvilke fagdisciplin der er tale om m.v. Læring er der jo forsket intensivt i, så det er et område, der er vældig godt belyst.

De fleste aktører i spilbranchen er ikke
i stand til at tænke i uddannelse, læring
og didaktik; der mangler et fælles
sprog mellem uddannelse/træning på
den ene side og gamesudviklere på den
anden.
Stort set alt, hvad uddannelserne laver
i denne tid, skal projektfinansieres;

Vi ser på udvikling af et læringsprojekt som et læringshus:

derfor mangler vi traditioner for dan-

Fundamentet er givet på forhånd – det er fx mål fra Undervisningsministeriet.

nelsen af konsortier, hvori både brugere, uddannelser og spiludviklere
indgår.

Murene i huset er teori, forskning og praktisk erfaring

Jan Gejel, EU project manager, Aarhus
Social- og Sundhedsskole

Taget er det kompetenceløft, vi ønsker.

Vi går således ind som forlag og skaber indholdet i læringshuset,
hvilket forhåbentlig til sidst giver god mening for lærerne, der skal undervise med dette redskab.
Et eksempel på hvor det er lykkedes er ABCiTY 40. Det er et dansklandskab med figurer. Her er udviklet en god
læringskontekst inkl. opgaver, hvor Nationalt Videncenter for Læsning har været konsulent på læringsdelen.41
Det er et rigtig godt eksempel på det bedste fra begge verdener.
Alinea a/s er en del af Egmont og producerer og distribuerer et bredt udvalg af materiale til undervisningsbrug i Folkeskolen, herunder også onlineuniverset, ABCity.

39

http://design.emu.dk/artikler/1105a-kan_alt_vaere_spil.html

40

http://www.abcity.dk/

41

http://www.videnomlaesning.dk/
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Resultater fra spørgeskemaundersøgelserne
Som omtalt i metodeafsnittet på side 5 har vi gennemført to online spørgeskemaundersøgelser. På udviklersiden har vi identificeret 20 spilvirksomheder, der i væsentligt omfang har erfaring med work-for-hire. Ud af
disse har 4 virksomheder ikke ønsket at deltage i undersøgelsen. De resterende 16 er alle blevet interviewet
og har yderligere fået tilsendt et spørgeskema målrettet udviklere. Heraf har 12 besvaret spørgeskemaet inden for tidsfristen, svarende til en besvarelsesgrad på 75%. De få, der ikke nåede at besvare spørgeskemaet,
vurderer vi ud fra de gennemførte interviews til at være blandt de mest aktive inden for w-f-h. De indsamlede data vil derfor højst sandsynlig give et mindre voluminøst indtryk.
Som nævnt har vi også identificeret og interviewet 30 kunder med erfaring med indkøb af kreative digitale
kompetencer, og de har alle modtaget et spørgeskema målrettet indkøbere (der er link til spørgeskemaerne
på side 5). Ud af disse har 22 besvaret skemaet, svarende til en besvarelsesgrad på 73%.
Vi går nedenfor en række udvalgte spørgsmål igennem.
Realiserede køb og forventninger til fremtiden
På kundesiden har vi spurgt om følgende:

1

Tabel 1.

Ved ikke
Nej
Ja

Har jeres firma i løbet af de to sidste år købt digitale kreative kompetencer hos underleverandører inden for et eller flere af nedenstående
områder?
Hertil svarer 68% ja.

2

Ved ikke

Tabel 2.

Nej
Ja

Forventer du, at jeres firma vil få brug for at købe digitale kreative
kompetencer inden for et eller flere af nedenstående områder?
Hertil svarer 72% ja.
3

Tabel 3.

Ved ikke
Nej

Forventer du, at andre firmaer i din branche vil få brug for at købe
digitale kreative kompetencer inden for et eller flere af nedenstående
områder?

Ja

Hertil svarer 77% ja.

Der er altså på kundesiden en markant forventning om, at kunderne vil købe digitale kreative kompetencer.
Samtidig er forventningen begrundet i realiserede køb, som ligeledes ligger højt.
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Vi har også sammenholdt kundernes realiserede køb med deres forventninger til fremtidige køb samt med
deres forventninger til digitale indkøb generelt i deres egen branche.
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Spørgsmålene lød:
Har jeres firma i løbet af de to sidste år købt digitale kreative kompetencer hos underleverandører inden for et
eller flere af nedenstående områder? Blå søjle.
Forventer du, at jeres firma vil få brug for at købe digitale kreative kompetencer inden for et eller flere af nedenstående områder? Rød Søjle.
Forventer du, at andre firmaer i din branche vil få brug for at købe digitale kreative kompetencer inden for et eller
flere af nedenstående områder? Grøn Søjle.
Mht definitionen af de forskellige begreber, må der nok forventes en vis usikkerhed i forståelsen, da mange
af begreberne bruges i flæng og er mere eller mindre overlappende – jævnfør i øvrigt ordforklaringerne
blandt bilagene.
Men der er altså tydeligvis en generel forventning til vækst i indkøbet af digitale kreative ydelser. Samtidig
springer områder som gamification, edutainment og cross/transmedia i øjnene som områder, hvor der forventes en særlig høj aktivitet.
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Fordeling af opgaver inden for de enkelte segmenter
På udviklersiden har vi spurgt om følgende:
Hvor mange opgaver har du gennem de to sidste år haft inden for de forskellige segmenter, henholdsvis Forlag, Games
publisher, Reklamebureauer, Industri & Erhverv, Attraktioner, Medier og Offentlige organisationer/NGO?
Den samlede fordeling ser således ud (tabel 5):
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Antallet af projekter oplyst i undersøgelsen udgør i alt 327. Heraf udgør Reklamebureauer og Industri &
Er-hverv med tilsammen 159 projekter ca 50% af alle faktiske projekter. Forlag er det segment som har det
laveste antal opgaver, nemlig 11 svarende til 3,5%. Bemærk, at tallene kun siger noget om det enkelte forretningssegments størrelse. Aktivitetsniveauet målt pr virksomhed kan således godt være højt i et mindre segment.
Hvilke platforme?
Vi har spurgt kunderne hvilke platforme, de har efterspurgt ydelser til (tabel 6)
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Næsten alle (93%) har købt til mere end en platform. De to mest efterspurgte platforme er ikke overraskende
web (30%) og smartphones/tablets (sammenlagt 51%).
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Hvem er konkurrenterne?
Vi har spurgt kunderne, hvor de typisk køber digitale kreative kompetencer (tabel 7).
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Ca 20% køber ind hos spiludviklere, mens digitale bureauer og freelancere er de største konkurrenter.
Bemærk (jævnfør metodeafsnittet i bilagene), at respondenterne er kunder, der rent faktisk har erfaring med
indkøb af den slags ydelser, som spiludviklerne kan levere. Med andre ord må vi antage, at spiludviklernes
nuværende andel af det potentielle marked er betydeligt lavere.
Omsætning
I den næste tabel (8) har vi fordelt antallet af projekter inden for fem priskategorier, her er angivet i 1.000 kr.

250"
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8

<100"
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Hvis vi ser på antallet af projekter, dominerer projekter under 100.000 kr med næsten 2/3.
Det skal naturligvis sammenholdes med den samlede omsætning inden for de enkelte priskategorier.
Se tabel 9.
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Således udgør projekterne under 100.000 kun 5% af den samlede omsætning.
Størst omsætning udgør projekterne på mellem 500.000 og 1,5 M med over 40%.
Målt på disse parametre er der altså markant større samlet omsætning på projekter over 500.000.
Flere respondenter har i interviews givet udtryk for, at der er en sammenhæng mellem segmenter og priskategorier – bl.a. at reklamebureauerne er dem, der betaler dårligst. Det kan vi ikke entydigt udlede af ovenstående, selvom der er en tendens til, at reklamebureauerne dominerer som det største kundesegment, og at
2/3 af opgaverne for bureauer ligger i priskategorien under 100.000.
Da respondenterne har angivet projekterne til at ligge inden for en række kategorirammer, kan den præcise
omsætning ikke opgøres. Men et bud på den samlede omsætning for de 327 projekter kan anslås til udgøre
knapt 40 mio. kr., hvis man går ud fra en gennemsnitsbetragtning. Det betyder tilsvarende, at den gennemsnitlige omsætning pr projekt er på 122.000 kr. Det lyder ikke af meget, medmindre spilvirksomheden
har ressourcerne til at håndtere mange mindre projekter.
Men hvis vi fokuserer på de lidt større projekter til over 100.000 kr, udgør de antalsmæssigt ca 1/3, men de
står altså for 95% af omsætningen med en gennemsnitlig omsætning på 340.000. Hvis vi antager, at der er
forskel på de salgs- og projektledelseskompetencer, der er brug for afhængigt af størrelse på og antal af projekter, giver det god mening at fokusere.
Et gæt på en samlet work-for-hire omsætning
Da vi som nævnt mangler spørgeskemabesvarelser fra nogle af de firmaer, som vurderes til at være blandt
de mest aktive og omsættende inden for work-for-hire, er den reelle work-for-hire omsætning blandt de 16
identificerede work-for-hire leverandører formentligt betydeligt højere, end de anslåede 40 millioner.
Det er naturligvis det rene gætværk at komme med et bud på hvad w-f-h omsætningen reelt er. Men et dog
kvalificeret gæt ud fra den indsamlede viden kunne være, at de projekter, vi har kendskab til, udgør ca 40 %
af den samlede omsætning gennem de seneste to år.
Copenhagen Entertainment har ud fra virksomhedernes momsopgørelser beregnet omsætningen på det
danske marked for spilvirksomhederne. Det vil sige, at eksporten er ikke talt med. Eksporten udgør langt
den største del af de større spilvirksomheders omsætning, men har formentlig en mindre betydning for det
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store flertal af spilvirksomheder, der typisk er forholdsvis små. Omsætningen i Danmark udgjorde i 2008 99
mill, i 2009 128 mill og i 2010 125 mill dkk.
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På den baggrund er vores gæt, at work-for-hire-omsætningen udgør 40 % af den samlede indenlandske
omsætning, dvs med udgangspunkt i CE’s beregning var w-f-h-omsætningen i 2008 på ca 40 mill, i 2009 på
51 mill og i 2010 på 50 mill dkk.
Det vil med andre ord sige, at formår spilvirksomhederne at indfri det potentiale, der tilsyneladende eksisterer inden for w-f-h, vil det kunne vækste branchen betydeligt.
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Konklusion på forretningsområder
Vi ønsker med denne undersøgelse at se på, hvordan spiludviklernes kompetencer kan udnyttes inden for nye forretningsområder, så det skaber vækst i spilbranchen. Som tidligere beskrevet har vi defineret markedet som en
række segmenter og inden for hvert segment defineret en række forretningsområder, der kan være attraktive
for spiludviklerne. Vi vil her konkludere på de enkelte områder.
Forlag – Det ser ud til, at flere forlag har opgraderet med digitale redaktører, og at de arbejder på at udvikle
digitale strategier for at kunne navigere inden for fremtidens medier. Hvordan skal fx den digitale (børne-)
bog se ud? Hvilke muligheder er der med e-bøger? Hvad er en oplevelsesbog? Potentialet for spiludviklerne
vurderes til at være relativt stort, dog med få potentielle kunder og
formentligt primært med mindre opgaver.

Spilfirmaer opbygger særlige spids-

Games publishers – Forretningsområdet udgøres kun af få aktører,
og der ser ikke ud til at komme flere til. Vores undersøgelse peger
på, at der ikke er yderligere potentiale for spiludviklerne, men at
der dog er en pæn omsætning for dem, der er inde i varmen.
Reklamebureauer – Dette er et forretningsområde i kraftig vækst.

kompetencer; primært avancerede
produktionstekniske og designmæssige kompetencer. Disse kompetencer
kan med stor fordel bruges i tilstødende områder. En del af disse områder er ikke bevidst om det boost i
kvalitet deres projekter kunne få ved at

Området er rimelig kendt af spiludviklerne, og vi vurderer på bag-

engagere spiludviklere, og der er der-

grund af vores undersøgelser, at der er et ganske stort marked for

med et delvist uopdyrket marked for

integrerede interaktive kampagner. Vi har formentlig kun set be-

denne type ydelser. Desuden er der en

gyndelsen. Potentialet for spiludviklerne vurderes til at være stort,
hvis de forstår at bringe sig i spil som leverandører.

del tilstødende områder, fx forlag, der
udvider deres eksisterende aktiviteter
med egentlig spil- og app-udvikling,

Industri og erhverv – Forretningsområdet dækker de interne afdelinger vedr. markedsføring og HR/Ledelse. På markedsførings-

hvor spiludviklerne med stor fordel
kunne hjælpe dem med den proces og
hvor projekterne stadig vil opleves af

området er der stort sammenfald med den forrige kategori, dog

spiludviklerne som en del af deres na-

peger vores undersøgelse på, at omsætningen pr markedsførings-

turlige kerneaktivitet.

projekt er større i denne kategori. Potentialet for spiludviklerne

Simon Løvind, spilredaktør, DFI

vurderes til at være stort.
Attraktioner – Der er få men gode erfaringer med digital attraktionsudvikling. Samtidig viser udlandet et stort potentiale inden for
attraktionsindustrien (en del af oplevelsesøkonomien). Potentiale

Potentialet er stort, fordi der er mange
virksomheder fra andre brancher, der
er begyndt at se behovet for at skabe
mere interaktion med deres kunder og

for spiludviklerne vurderes til at være relativt stort, men med for-

som begynder at forstå, hvad spil-

holdsvis få kunder, der ofte skal igennem en langvarig finansier-

teknologier og -kompetencer kan tilføre

ingsfase (fondsansøgninger).

deres produkter. Det kan både være i
forbindelse med salg og markedsfør-

Medier – film cross/transmedia. Forretningsområdet har længe

ing, intern kommunikation og

været spået til at blive et vækstområde. Vi har endnu ikke set et

innovationsprocesser.

gennembrud i Danmark, men vurderer, at der er et stort marked,

Anna Porse Nielsen, Manto

særligt på produktioner der er rettet mod det internationale
marked, og derfor vurderes potentialet for spiludviklerne til at være relativt stort.
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Det offentlige/NGO’er – Det er et stort og bredt område, og vi har kun set på et mindre del. Der er formentlig et potentiale på felter, som vi ikke har med. Det gælder både inden for politik og oplysning.
Som beskrevet står bibliotekerne bag flere interessante udviklingsprojekter, og der vil sandsynligvis komme
flere til – ikke mindst båret af digitaliseringen af samfundet og motiveret af besparelser. Generelt vurderes
potentiale for spiludviklerne til at være stort.
Healthcare – Forretningsområdet er i sin spæde start, hvad angår digitale løsninger. Vores undersøgelse peger på dilemmaet, at det er dyrt at udvikle, og besparelseskravene samtidig er store. Fra USA ved vi, at der
generelt er en meget stor interesse for anvende både gamification, serious games og simulation inden for
behandling og forebyggelse, og derfor vurderer vi, at potentialet for spiludviklerne er stort.
Uddannelse – Der stilles store faglige krav til læringskoncepter, men potentialet for spiludviklerne vurderes
til at være stort.
Sammenfattende indikerer vores undersøgelse, at der er et væsentligt potentiale for spiludviklerne inden for
de fleste områder. Ret påfaldende gælder det kun i mindre grad for Games publisher-området, der traditionelt får stor fokus fra udviklernes side.
I tabellen nedenfor kan ses vores bud på hvilke områder, der virker mest attraktive set ud fra et udviklersynspunkt, hvor fem prikker er det mest attraktive. Kriterier: omsætning inden for området, typisk omsætning pr projekt, fremtidsforventninger, samarbejdsrammer mm. Eksempelvis tæller reklamebureauomsætningen op, mens bureauverdenens ofte meget korte deadlines vurderes at passe mindre godt med udviklernes øvrige projekter og derfor tæller ned.
GAMES

SEGMENT

FOR-‐
LAG

Forretnings-‐
områder

Detail	
  
salg

Detail	
  salg

Markedsføring/
kommunikaLon

Markedsføring/
kommunikaLon

Værdi

••

••

•••

•••••

PUBLISHERE

REKLAME-‐
BUREAUER

ATTRAK-‐
TIONER

INDUSTRI	
  &	
  ERHVERV

MEDIER	
  –	
  
FILM	
  &	
  TV

OFFENTLIGE,	
  ORGANISATIONER	
  &	
  NGO’ER

HR/
Formidling/ Cross/trans	
  
Oplysning	
  
PoliLk
ledelse oplevelse
media	
  
(opdragelse)

•••

•••
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Barrierer

Graden af professionalisme i forhold
til, hvordan man sælger sig selv, er

Vi har i de foregående afsnit sandsynliggjort, at der på trods af en
del erfaringer i branchen er et uudnyttet work-for-hire potentiale
for de danske spiludviklere inden for beslægtede forretningsområder.

generelt lavere hos spiludviklere, da de
ikke er trænet i at sælge sig selv og
forstå andre forretningers udfordringer.
Peter Schrøder, digital director, Egmont

Vi vil i dette afsnit prøve at belyse nogle af årsagerne til, at poten-

Kids Media

tialet ikke udnyttes bedre.
Det er de færreste spiludviklere, som er

Der er blandt mange af spiludviklerne en høj grad af åbenhed og

sælgere – mig selv inklusive. Og man

selverkendelse, og det er ret enslydende, at der generelt peges på

får ingen opgaver, hvis man ikke laver

en manglende professionalisme i branchen som en barriere. Det går
på manglende salgskompetencer, manglende forståelse for kundens
behov, evnen til at estimere og lave tilbud, evnen til at styre et projektforløb samt en modvilje mod i det hele taget at påtage sig
kommercielt arbejde. Det er en opfattelse som i et vist omfang deles
af kundesiden.

salg – så skal man være heldig i hvertfald.
Thomas Hentschel Lund, Full Control

Spiludviklere er ofte forretningsmæssigt nye og uerfarne, hvilket kan give
problemer – men de kan overkommes,

Hos kunderne er det gennemgående, at der ofte er usikkerhed over
for samarbejdsformerne (fx agil udvikling vs. vandfaldsmodellen),

når man ved, det er sådan.
Nina Crone, producer, Crone Film

hvad det egentligt er man køber, at kunderne savner effektmålinger
og dokumentation for samarbejdets resultater, begrænset indsigt i

Basalt set kræver salg jo, at man aktivt

hele det digitale område, begrænsede erfaringer med indkøb og

forsøger at finde ud af, hvad en poten-

leverandører inden for området.

tiel kunde gerne vil købe, og det er nok
her kæden falder af for mange. De ved

Disse holdninger er i væsentligt omfang illustreret gennem de
mange citater i rapporten fra både udviklere og kunder.

simpelthen ikke, hvordan de skal sælge
de kompetencer de har.
Asbjørn Søndergaard, Tactile entertainment

Løsninger

Spiludviklerne har brug for en mere
markedsorienteret tilgang.

Hver kunde og udvikler har naturligvis deres individuelle opfat-

Jimmi Andersen, kontaktdirektør, Kidver-

telse af de muligheder og udfordringer, der er i markedet. Men som

tising

nævnt ovenfor er der en række sammenfald i holdningerne, der gør
det muligt for os at udpege en række gennemgående barrierer for

Spiludviklere har ikke erfaring med at

at work-for-hire området kan vækste optimalt.

sætte sig ind i kernen af kundens
udfordringer/problemer/ønsker.

De nævnte barrierer er:
1.

Spiludviklere ønsker ofte ikke opgav-

Manglende professionalisme på udviklersiden. Dvs
manglende kompetencer inden for salg og kundeforståelse, specifikation, ledelse og projektstyring mm.

P e n g e i s p i l ?!

erne, hvis de havde valget (et nødvendigt onde for at kunne lave noget andet), hvilket afspejles i hele arbejdet.
Mikkel Lucas Overby, Serious Games
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2.

3.

Indstillingen til w-f-h blandt udviklere. Forretning opfat-

Stifterne af danske spilfirmaer er oftest

tes negativt.

idealister, som hverken har netværk,

Manglende kendskab blandt kunderne til hvad udviklerne kan levere.

4.

Manglende erfaring i køb af kreative digitale kompe-

mangle meget specifikke kompetencer
som analyse, customer relationship
management og procesledelse for at

Manglende viden om effekt blandt både kunder og udviklere.

6.

skabe det nødvendige flow af kunder.
Ud over salgsfærdigheder vil der ofte

tencer blandt kunderne.
5.

kompetence eller motivation til at

kunderne vil opleve proces og resultat
som tilfredsstillende. Det er i min erfaring svært at kombinere med de øvrige
talenter, som den kreative og

Lav prissætning af udviklernes ydelser.

medarbejder-motivationsmæssige side

Der er næppe tvivl om, at hvis vi skal se spilbranchen udnytte potentialet vækst og omsætning, skal de ovennævnte barrierer adresseres. I det følgende vil vi komme med et foreløbigt bud på,

af spilproduktion kræver.
Christian Fonnesbech, kreativ direktør,
Windeløv/Lassen Interactive

hvad vi mener, der kan gøres, men rapportens analyser og konklusioner bør naturligvis diskuteres i relevante fora, så vi sikrer, at der
er den nødvendige opbakning til de initiativer, der måtte blive sat i
værk.

Næsten alle danske filminstruktører
har lavet reklamefilm på et tidspunkt i
deres karriere. Det er en del af
modningen af fortælle- og produktionskompetencen.

1. Manglende professionalisme

Det ville være sundt for de danske spil-

Det er ikke overraskende, at manglen på ledelses- og salgskompe-

udviklere, hvis de havde en tilsvarende

tencer nævnes som en udfordring for spilbranchen. Det har også

ydmyg tilgang til work-for-hire.

været belyst gennem andre brancheundersøgelser, der primært har

Asta Wellejus, Die Asta Experience

været fokuserede på udviklingen af egne spil. Der er mange årsager, herunder at branchens firmaer meget ofte er skabt ud fra en

Kunderne kommer ikke af sig selv...

egocentreret produkttankegang, dvs ambitionen typisk er at skabe

Det er altså en stor opgave at komme

lige netop DET FEDE spil, man selv drømmer om at spille, frem for
at skabe det team/firma, der har de nødvendige kompetencer til at
lave fantastiske spil. Som Jacob Møller fra Kiloo Games udtrykker
det:

ud og sælge sig selv.
Jeg mener ikke spilbranchen selv kan
løfte denne opgave. De skal have hjælp
til at gå ud til kunderne – fx til Danske
Bank og sige ‘vi vil gerne give et bud på

Man burde blande DADIU og CBS. Branchen har brug for mere
forretningsforståelse. Der er alt for stor fokus på produktet i spilbranchen. Man vil lave drømmespillet i stedet for drømmevirksomheden.
Og det er den gale vej rundt. Det er konstellationen af dygtige
mennesker, der gør forskellen. Så det er den gode virksomhed, der
laver de gode produkter.

hvordan jeres interne kommunikation
kunne se ud ....’.
Der skal hjælp til, og den skal komme
udefra.
Dennis Englund, general manager Nordisk
Film Interactive

I forhold til uddannelsen af branchens kommende medarbejdere har han en pointe. Den danske spiluddannelse, DADIU, er bygget op med filmskolen som forbillede, men til forskel fra filmskolen, der både har en
kreativ og en kommerciel retning, er DADIU alene produktorienteret. En styrkelse af den kommercielle
P e n g e i s p i l ?!
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tankegang på DADIU er naturligvis en ret langsigtet ambition, men

Det er nødvendigt, at spiludviklerne

der er også mulighed for at gøre en forskel på en kortere bane.

får større forståelse for, hvordan de

Computerspilzonen har sammen med Connect Denmark og kon-

skal indgå i en værdikæde i en virksomhed, som sandsynligvis beskæfti-

sulenthuset Manto udviklet Growing Games 42, der er et skrædder-

ger sig med noget helt andet og som

syet, forretningsorienteret udviklingsforløb for spilvirksomheder,

ikke nødvendigvis interesserer sig for

der ønsker at arbejde strategisk med ledelsen af deres virksomhed.

spil. Spiludviklerne må ikke være for

Growing Games fokuserer alene på salg og finansiering af udvikling af egen IP (Intellectual property), men har været populært på

nørdede, og de skal kunne levere løsninger, der fungerer og møde deadlines. Her skal de også acceptere, at de

grund af et højt indholdsmæssigt niveau og den udstrakte brug af

ikke nødvendigvis laver kunst eller

casestories og erfaringsdeling.

noget, som har verdens højeste kreative
niveau. Det kan det natuligvis være,

Det synes oplagt at lave et tilsvarende workshop-forløb med fokus

men som oftest tror jeg ikke, at det er

på work-for-hire og målrettet ledelsen og andre med kommercielt

det som kunderne efterspørger. Succes-

ansvar, eksempelvis med temaer som:

kriterierne er altså nogle andre end
hvis de laver spil for sig selv, og hvor

• Bedre salgskompetencer

det er de andre spiludviklere eller bru-

• Forståelse for kundens behov

gerne, der er deres peers, og som er

• Hvordan skaber man tryghed i samarbejdet – samar-

med til at bedømme, om de er succeser.
Anna Porse Nielsen, Manto

bejdsaftaler, budgetstyring, effektmåling etc
• Innovation for kunder

Jeg tror, at den største barriere er inde i

Udviklingen af de rigtige workshop-formater er en omfattende op-

hovedet på udviklerne: De er tudet

gave, så de nævnte eksempler er alene – eksempler.

ørene fulde med, at de skal lave egen
IP og holde fast i den, og at work-forhire ikke fører nogen steder hen.

2. Indstillingen
Spilbranchen er som en del andre kreative brancher præget af en
stærk selvforestilling, hvor man i høj grad identificerer sig med sin
faglighed. Man er spiludvikler helt og holdent – også i det private
liv. Og den stolthed, det indebærer, kan naturligvis være en barriere

Søren E. Jakobsen, konsulent, tidligere
direktør hos Egmont

Der kræver en holdningsændring hos
de spiludviklere, der anser sig selv for

i forhold til at udvikle og vækste branchen gennem at arbejde for

at være kunstnere frem for forret-

andre.

ningsmænd. Desuden er der et kommunikationsproblem ift. spils anven-

Som Thomas Hentschel Lund fra Full Control formulerer det:
Der er en tendens til, at work-for-hire af nogle spiludviklere opfattes som et nødvendigt onde, men spørgsmålet er, om vi ikke bliver
nødt til at se det som et nødvendigt GODE for at branchen kan
udvikle og dygtiggøre sig.
De sidste par år har indie været et plus-ord, men som flere bemærkede til Nordic Game, er indiekulturen også ved at blive synonymt
med manglende professionel dygtighed og ufærdige projekter.

delsesmuligheder – hvad kan de reelt
bruges til, og hvordan formidler vi det
til potentielle kunder?
Anders Leicht Rode, Funday Factory

Det er ikke ‘accepteret’ i branchen, at
man kan finansiere sig selv med workfor-hire ud over at arbejde for spilproducenter.
Thomas Hentschel Lund, Full Control

42

http://computerspilzonen.dk/produkt/growing-games-tilbud-til-spilvirksomheder
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Thomas har fat i en interessant problematik, og der er nok ikke tvivl om, at det er vigtigt, at spiludviklerne
kommer til at forstå, at evnen til at tjene penge vil være en væsentlig forudsætning for at kunne få sine egne
spil på markedet. En mulig vej frem kunne være at bruge branchearrangementer som Spilbar43 til at præsentere forskellige virksomheders erfaringer med w-f-h muligheder med efterfølgende diskussioner. Eksemplets
magt er stor. Det vil være inspirerende for mange af branchens entreprenører med detaljerede casestories.
Spilfirmaer har ofte en tilgang som er

3 og 4. På kundesiden: Manglende kendskab og manglende købserfaring hos kunderne

meget teknologi-styret. Kombineret
med et ofte omkostningstungt projekt
fører det nemt til at organisationer/

Både på kunde og udviklersiden er der flere, der peger på kunder-

firmaer brænder fingrene og tænker

nes manglende indsigt i, hvad udviklerne kan levere, som et pro-

’det gør vi ikke igen’. I kommunika-

blem. Det forhold, at man som indkøber ofte bevæger sig ud på et
marked, hvor man er førstegangskøber og har vanskeligt ved at

tionen, afstemningen af forventninger
og pris, samt i leveringen af en løsning
der er loyal overfor bestillerens formid-

specificere, hvad man ønsker sig, kan resultere i et samarbejde,

lingsmål – udover at være et godt spil –

hvor det et svært at få forventningsafstemt og få leveret den ydelse

ser jeg ofte processen kuldsejle til sidst

kunden har brug for – og reelt har budget til.

eller undervejs.

Det er væsentlige problematikker, der formentlig skal løses på flere

Lars Vilhelmsen, projektleder og game
director, DR

måder.
De digitale bureauer, der i et vist omfang også bevæger sig på

Det er mit indtryk, at kundeparatheden

forkanten af kreativitet og teknologi, har nogle af de samme udfor-

lader noget tilbage at ønske hos mange

dringer med at forklare deres kunder, hvad det er de leverer og
med skabe tryghed og tillid i samarbejdsrelationen.

af de mindre spilvirksomheder, og
også at de potentielle kunder til tider er
dårligt klædt på til at handle med "os".

I et forsøg på at imødegå de udfordringer har 18 af de mest frem-

Peter Holm, Space Time Foam

trædende digitale bureauer organiseret sig i ADDA, Association of
Danish Digital Agencies, 44 hvor de på deres hjemmeside rådgiver om, hvordan en udbudsproces og et samarbejde kan foregå. Det er en model, som kan være til inspiration for de danske spil-udviklere, og man
kunne godt forestille sig et lignende website, der var udbygget med adgang til standardkontrakter, råd om
god samarbejdsskik, samt ikke mindst eksempler på gode casestories og resultater og en liste med (professionelle) leverandører. Det er oplagt at udvikle et sådant initiativ i regi af Producentforeningen og organisere
de dedikerede w-f-h-udviklere i en selvstændig gruppering.
Flere kunder efterlyser rådgivere, der kan hjælpe dem med at foretage det rigtige valg af leverandører. Det er
næppe en udfordring branchen selv kan løse, men med den forventede vækst, der vil være inden for området, kan det være en specialiseringsmulighed for erfarne udviklere.

Spilbar er landsdækkende netværksarrangement i form af gå-hjem-møder hver anden måned, afholdt af flere brancheaktører,
http://computerspilzonen.dk/produkt/spilbar-i-københavn-aalborg-og-århus
43

44

http://www.adda.nu/
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5. Manglende viden om effekt blandt både kunder og udviklere
Det er et generelt problem for brancher, der udvikler sig meget hurtigt, at forskning og analyse altid vil være
et skridt bagefter udviklingen, og at det derfor kan være svært at dokumentere effekter, men samtidigt giver
alle de digitale footprints gode muligheder for at skaffe data på forbrugernes adfærd. Så internationalt set
findes der en masse materiale. Vi har samlet en række links med interessante cases bagest i dette dokument,
og det vil selvfølgelig være oplagt at bruge et eventuelt branche-site, som omtalt i det foregående afsnit, som
samling for gode eksempler og viden om effekt.
6. Prissætning
Spilbranchen fakturerer typisk work-for-hire betydeligt lavere end
leverandører fra beslægtede brancher. Det er et problem både i for-

Det er problematisk, at folk starter eget
firma lige efter studierne i kombination

hold til indtjeningen, men også i forhold til at holde et professionelt

med, at de har et kompromisløst fokus

niveau som branche, hvis det er de små og uerfarne som sætter ni-

på kreativitet og ikke på forret-

veauet.

ningsudvikling. Man kan også sige, at

Vi har talt med Hans von Knut Skovfoged om prissætning:

ordninger som DFI-støtten.

det er bagsiden af medaljen ved at have

Asbjørn Søndergaard, Tactile Entertain-

Work-for-hire for spiludviklere er typisk en ‘nødløsning’ pgra. en
ment
manglende/forsinket indtægt fra direct sales, og så opstår der ofte
en underbydningsmentalitet, eftersom ordrerne tages efter devisen
"will work for food!"
Den typiske historie for en spiludvikler er således, at de starter med at lave deres eget spil, men løber tør for
penge, før spillet er færdigt/mens de venter på en publisher/mens de laver kampagne for at få deres releasede spil
til at performe/mens de adder flere features for at få brugerne til at lave micro-payments for det nye indhold/
mens de venter på appstore indtægter osv.
Der er naturligvis en sammenhæng mellem professionaliseringen af spiludviklerne, prissætningen af ydelserne og den værdi kunderne oplever. Publicerede casestories og en øget organisering som foreslået under
pkt 3/4 kan være en hjælp til at give både kunder og udviklere en bedre forståelse for, hvad det rigtige
prisniveau er.
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Risici

Fordelen for udviklerne ved w-f-h er

Det vil ikke være uden risici at uddanne spiludviklerne i forretningsforståelse og -ledelse. Som flere respondenter peger på, er

muligheden for indtjening, der kan
strækkes til at finansiere egne udviklingsprojekter, muligheden for at op-

fokusering en udfordring, når man både skal håndtere egne projek-

bygge tekniske eller andre produk-

ter og kundeopgaver. Imidlertid er det vigtigt at kunne begge dele,

tionsmæssige kompetencer og mu-

for målet bør ikke være at omskole branchens selskaber til at være

ligheden for at stifte bekendtskab med

digitale bureauer eller tech-houses.

virksomhedskulturer og procedurer,
der kunne styrke deres egen formåen
som bæredygtig virksomhed.
Mens risikoen er, at spiludvikling ofte
er besværligt, langvarigt og som regel
kræver høj grad af dedikation. Forpligtelserne over for klienter kan derfor
tage opmærksomheden fra spilvirksomhedens spilprojekter, i ekstreme
tilfælde sætte dem i stå.
Simon Løvind, spilredaktør, DFI

Defokusering er altid en udfordring,
når man driver en kombineret workfor-hire og udviklings- eller produktforretning. Det er bydende nødvendigt, at man giver sine betalende
kunder fuld opmærksomhed, og når
man gør det, så må de interne udviklingsprojekter lide. Ellers er der ikke
noget til at betale regninger med.
Fokusering på ét eller to udviklingsprojekter ad gangen, samt en striks
brug af overskudstid – alle hænder skal
altid vide hvilke interne opgaver der
skal løses når kundeprojektet er shippet eller ligger stille – er umådeligt
vigtigt. Alternativet bliver let, at al den
overskydende tid man har, bliver spildt
på defokuseret opstart af nye idéer og
kontekstskift.
Skarp afgrænsning af kundeprojekter
og interne projekter er også godt. Sæt X
måneder af til kundeprojektet, og brug
derefter fortjenesten på at sætte en blok
tid af til det interne projekt. Eller lad én
person arbejde på det interne projekt,
mens to andre arbejder på et kundeprojekt.
Peter
Wo rHolm,
k - f o r -Space
h i r e iTime
c o m Foam
puterspilbranchen
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Konklusion
Som vi slog fast i indledningen, er der næppe udsigt til, at spilbranchens finansieringsudfordringer på den
korte bane vil blive løst af hverken offentlige støtte- eller finansieringsordninger eller af en øget investeringsinteresse fra private investorer.
Til gengæld kan vi konkludere ud fra vores undersøgelse, at der inden for mange nye forretningsområder er
et marked for spiludviklernes kompetencer og dermed, at indtjening fra work-for-hire kan blive en ganske
væsentlig forudsætning for de danske spiludviklingsfirmaers evne til at være med- eller selvfinansierende.
Men som det også er dokumenteret undervejs i rapporten, er der væsentlige udfordringer, der skal løses, før
det kommer til at ske i stort omfang. Disse udfordringer kan ikke løftes alene af branchens virksomheder.
Der altså brug for hjælp.
Det vil derfor give rigtig god mening, at Computerspilzonen – og gerne i samarbejde med andre interessenter – igangsætter en række tiltag for at styrke computerspilvirksomhedernes evne til at udnytte potentialet.
Vi foreslår, at der sættes ind på følgende områder:
• Workshop-forløb målrettet branchens ledere inden for temaerne bedre salgskompetencer, kundeforståelse, tryghed i samarbejdsrelationer, projektøkonomi, innovation for kunder mm.
• Branchearrangementer med gode casestories og resultater fra ind- og udland.
• En onlineorganisering af branchens dygtigste w-f-h firmaer, der indadtil og over for kunderne kan
professionalisere niveauet.
• Standardisering af samarbejdsrammer, kontrakter, udbud mm.
• Vidensdeling – omfang, effekt, økonomi mm
Computerspilzonen har positionen, midlerne og samarbejdspartnerne til at være igangsætteren, men da CZ
har en begrænset levetid, bør projekterne forankres hos CZs partnere.
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Bilag 1: Metode
I arbejdet med denne rapport er vi dykket ned i en række forskellige videnskabsteorier og har beskæftiget os
med undersøgelsesmetoder (Andersen), kvalitative og kvantitative forskningsinterviews (Kvale), kompetencebegreber (Illeris), innovationsteori og diverse litteratur om oplevelsesøkonomien (jvnf litteraturlisten i
bilagene).
Det har udvidet vores forståelse og givet et godt afsæt. Samtidig må vi dog konkludere, at en decideret sociologisk undersøgelse ikke ville give megen mening, da computerspilsbranchen er forholdsvis lille, og da vi i
forvejen har stor indsigt både i spilbranchen og beslægtede brancher. Dvs vores arbejdsmetode har været en
undersøgelse på et fortolkningsanalytisk grundlag, hvor vi har benyttet os af vores branchekendskab, analyser af eksisterende viden i form af danske og udenlandske brancherapporter, samt ikke mindst samtaler og
interviews med en repræsentativ og i øvrigt procentuelt meget stor del af spilbranchen og interviews med
udvalgte repræsentanter for potentielle forretningsområder og andre interessenter, jævnfør listen over de
interviewede blandt bilagene.
Ved udvælgelsen af interviewkandidaterne er vi primært gået efter personer med direkte erfaringer fra køb
eller salg af work-for-hire ydelser. For spilbranchens vedkommende har vi med hjælp fra Computerspilzonen og uformelle netværk identificeret 20 spilvirksomheder, der i væsentligt omfang har erfaringer
med work-for-hire. Listen er næppe komplet, men må dog antages at omfatte langt størstedelen af de aktive
virksomheder. De fleste har været positive over for deltagelse, mens enkelte har takket nej.
På kundesiden har det naturligvis været vanskeligere at skabe et dækkende billede, da der formentlig er
mange potentielle kunder, der indkøber kreative digitale kompetencer fra mange andre typer af leverandører som fx reklamebureauer, digitale bureauer, webbureauer, konsulentfirmaer, freelancere mfl.
Vi har dog fundet frem til ca 30 virksomheder, som har decideret erfaring med køb af spil og beslægtede
ydelser, og en række andre interessenter, som har en del viden men en mere inddirekte erfaring.
Vi har gennemført indledende interviews og diskussioner med en større del af de interviewede, og med
baggrund i den opnåede viden har vi udarbejdet to forskellige online spørgeskemaer, som de fleste interviewede kunder og udviklere har besvaret. På baggrund af besvarelserne har vi efterfølgende gennemført
uddybende interviews. De to spørgeskemaer kan ses på de følgende links.
Work-for-hire undersøgelse (udviklere):
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFBVdk5lZHdzNE53VThXdU14M
mNTT3c6MQ
Undersøgelse af behovet for digitale kreative kompetencer (kunder):
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG4wOU4zclBTYWgySkNhRnJid
mZaX1E6MQ
For i øvrigt at kvalificere vores viden har vi også interviewet en række yderligere personer, som har
indgående kendskab til spilbranchen (se listen over interviewede). Vi har modtaget god feedback fra Claus
Rantzau, der er research director og partner hos analyseinstituttet Wilke, samt ikke mindst fra lektor Kenneth Hansen fra RUC.
P e n g e i s p i l ?!

Wo r k - f o r - h i r e i c o m p u t e r s p i l b r a n c h e n

38

Henrik Søndergaard fra Copenhagen Entertainment har hjulpet med markedsfakta, Birthe Møller fra Producentforeningen har læst korrektur, og Jan Neiiendam og Amalie Lyngby Hjorth er kommet med forslag til
forbedringer.
Det er værd at gøre opmærksom på, at dette område af oplevelsesøkonomien ikke har været genstand for megen videnskabelig

Markedet for produktion af interaktive
produkter er konstant i forandring og

opmærksomhed hverken nationalt eller på internationalt plan, så

bliver stadigt mere fragmenteret i for-

der er et forholdsvist begrænset antal kilder at gå til. Med andre

retningsmodellerne. Skiftende forbru-

ord er der således gode muligheder for interesserede forskere og

geradfærd, teknologiske innovationer

studerende for at gå i gang med et egentligt analyseprojekt inden

og stigende digitalisering i samfundet

for digital kreativitet.

betyder, at der er et voksende behov
for analyser, der kan belyse udviklingen og kvantificere potentialerne. Men
lige så vigtigt er det, at danske virksomheder og forskningsinstitutioner
arbejder målrettet med effektivt at
kommunikere og implementere resultaterne fra nye analyser.
Jan Neiiendam, direktør, Computerspilzonen
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Bilag 2: De interviewede
Industri og Erhverv

Spiludviklere

Charlotte Malther, Malther Consulting

Anders Leicht Rode, Funday

Martin Wendrich, Toptoy

Asbjørn Søndergaard, Tactile

Tom Togsverd og Birthe Ritter, DI ITEK

Christian Fonnesbech, Windeløv Lassen Interactive

Ulrik Heins Borgen, Danske Spil

Ferdinand Kjærulff, ILP
Hans von Knut, Portaplay, Spilhuset

Attraktioner

Jacob Møller, Kiloo

Allan Winther, Fjord og Bælt

Lars Henriksen, Apex, Spilhuset

Bent Johan Poulsen, Experimentarium

Lau Korsgaard, KnapNok Games, Spilhuset

Jonathan Gress Wright, Tivoli

Mikkel Fredborg, Frecle, Spilhuset

Karl Henrik Laursen, Nordsøakvariet

Mikkel Lucas Overby, Serious Games

Stine Honoré, Danfoss Universe

Per Rosendal, Kongo Interactive, Spilhuset

Medier, film & tv

Peter Holm, Space Time, Spilhuset

Asta Wellejus, Die Asta Experience

Rune Dittmer, Press Play, Spilhuset

Bo Abrahamsen, Tankegang, tidl. DR

Sarita Christensen, Copenhagen Bombay

Jan Kusier, Politiken

Thomas Lund, Full Control, Spilhuset

Lars Wilhelmsen, Danmarks Radio

Thomas Nielsen, Progressive Media

Nina Crone, Crone Film
Peter Schrøder, Egmont

Forlag
Karen Westmann Hertz, Gyldendal

Det offentlige, organisationer og ngo’er

Mikkel Weider, Egmont

Anna Porse, Manto

Tine Flyvholm, Rosinante

Jan Gejel, sosuMedia, Aarhus Social- og sundhedsskole
Jan Neiiendam, Computerspilzonen

Games publishere
Dennis Englund, Nordisk Film Interactive

Lone Juul Pedersen, Herning Bibliotek

Søren Kokbøl Jensen, Krea Medie

Marianne Kragh, Horesta

Tatiana Pedersen, Lego

Simon Løvind, Det Danske Filminstitut
Søren E. Jakobsen, SEJ Consult, tidl. Egmont

Reklamebureauer og digitale bureauer

Thierry Jacobsen, Udenrigsministeriet/Danida

Ask Agger, Workz
Anders Uttrup og Astrid Simonsen-Joos, Creuna
Jens Krog, Advance
Jimmi Andersen, Kidvertising
Stine Klie, In2media
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Bilag 3: Spiludviklernes faglige kompetencer
I et tidligere afsnit antog vi, at spiludviklerne besidder nogle særlige faglige kompetencer, som er
efterspurgte i andre brancher. Vi vil her give et bud på, hvad disse faglige kompetencer egentlig består af.
Det er i den forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at når vi taler om spiludviklernes kompetencer er det
en naturligvis generalisering af en gruppe (af individualister) og ikke en beskrivelse på individuelt niveau.
Ordet kompetencer beskriver, at vi kan noget. Man kan på den ene side sige, at en kompetence er en faglig
dygtighed inden for et bestemt område, men på den anden side er kompetencer som begreb også blevet
temmelig luftigt og anvendes i flæng i mange forskellige betydninger.
Vi har fundet hjælp hos Knud Illeris, der har begået en glimrende bog om kompetencer (Illeris, Knud. Kompetencer. Samfundslitteratur. 2012), hvor han gennemgår de mange forskellige kompetencedefinitioner (side
31-35) og kompetencebegreber og beskriver,
hvordan kompetencer bedre end andre udtryk som
viden, kvalifikationer og dannelse viser, hvad der
skal til for at begå sig i tilværelsen.
I følge Illeris omfatter det ordinære kompetencebegreb således elementer som dispositioner, potentialer, kundskaber, færdigheder, holdninger,
vurderinger, beslutningstagning, strukturel forståelse, overblik, socialitet, samarbejdsevner,
selvstændighed, selvindsigt, selvtillid og personlig profil (side 37-51). Kort sagt, kompetence er
potentialet til at handle hensigtsmæssigt både i
kendte og i nye og uforudsigelige situationer.
Men Illeris opererer også med et udvidet kompetencebegreb, der medtager nogle af de mere bløde
elementer som kreativitet, fantasi, kombinationsevne, fleksibilitet, empati, intuition, kritisk tilgang
og modstandspotentiale (side 53-68), og konstaterer, at det kreative, det kvindelige og det kritiske
område ofte er oversete elementer i definitionen
af kompetencer.
Illeris bruger en grafisk figur, kompetenceblomsten, der giver et godt overblik over hans definitioner. Illeris er langt fra den første, der bruger en
blomst som symbol, men der er god forklarings-

Illeris’ kompetenceblomst. De farvede blade viser, hvordan

kraft i hans udgave.

spiludviklernes faglige kompetencer umiddelbart fordeler sig
over kompetenceblomsten. Det er dog en generalisering og

Det er påfaldende, når man ser nærmere på spil-

ikke en udtømmende beskrivelse.
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udviklernes kompetencer, at de fordeler sig på tværs af blomsten, altså på tværs af det ordinære og det udvidede kompetencebegreb. Samt at en væsentlig del er bløde kompetencer. Som Illeris påpeger, er de bløde
kompetenceelementer generelt ikke anerkendt som en del af det ordinære kompetencebegreb. Og man kan
vel godt sige, at de bløde kreative kompetencer traditionelt set heller ikke har været særligt anerkendt i det
brede erhvervsliv.
Det kan derfor være nødvendigt at definere dem. Illeris bud er:
Kreativitet
Tænke i nye baner, finde andre veje end dem, der sædvanligvis benyttes, og overskride nogle af grænserne for,
hvad man plejer at gøre.
Benyttes i dag typisk i forbindelse med nytænkning og innovation, nye måder at gøre tingene på, nye kombinationer af allerede kendte elementer.
Divergente tankemønstre…der…er flertydige, søgende og udforskende i mange forskellige retninger og uden på
forhånd kendte resultater.
Fantasi
Forestillingsevne – billedligt, emotionelt eller kognitivt – at forestille sig, at noget kan være anderledes, end det
er.
Der ligger…i fantasibegrebet elementer af både kreativitet og problemløsning, som kan være af stor værdi, når
man kommer ud for nye situationer og sammenhænge, man skal forholde sig til.
Forestille sig at tingene kunne være anderledes, og prøve at finde veje i retning af væsentlige ændringer og
nyskabelser.
Kombinationsevne
At kunne sætte forskellige områder og forhold i forbindelse med hinanden. Det er ofte, når sådanne nye forbindelser skabes og tænkes og praktiseres, at man bliver i stand til at overskride sin hidtidige kapacitet, og nye muligheder åbner sig.
Netop samspillet mellem forestillingsevne (defineret ovenfor som fantasi) og kombinationsevne synes at være af
stor værdi, når man skal forholde sig konstruktivt til nye situationer og sammenhænge.
Det er gode og brugbare definitioner. Men når man skal prøve at forstå, hvad det er spiludviklerne kan og
hvordan disse evner kan være kommercialiserbare, mangler der noget. Det er dels den digitale dimension,
dels forståelsen for den moderne forbrugers adfærd på tværs af de interaktive platforme. Det vil her føre for
vidt at teoretisere yderligere kompetenceelementer ind i Illeris’ model, så vi vil nøjes med en beskrivelse af
de yderligere evner, der er vigtige at have med.
Indlevelse
Man kan nok ikke kalde indlevelse for et kompetenceelement, og det er under alle omstændigheder
beslægtet med empati og intuition. Men når vi taler om spiludviklerkompetence, er det værd at fokusere på
evnen til at leve sig ind i brugerens motiver og reaktioner og dermed i et vist omfang at være i stand til at
kunne forudse brugerens reaktion, og dermed tilrette den interaktive oplevelse, så de tilbudte valg forekommer rigtige/udfordrende/belønnende (afhængigt af formålet).
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En definition på indlevelsesevne i denne forbindelse kan være:
Indlevelse skal her forstås som evnen til at sætte sig i andres sted og dermed forstå deres motivation og adfærd og
forudse deres reaktionsmønster.
Gameplay forståelse
Gameplay er fundamentalt i spil og i mange interaktive oplevelser, og alligevel findes der ikke nogen klar
begrebsdefinition. Af samme årsag viser Wikipedia hele seks forskellige bud:
A series of interesting choices (Sid Meier).
The structures of player interaction with the game system and with other players in the game.
One or more causally linked series of challenges in a simulated environment.
A good game is one that you can win by doing the unexpected and making it work.
The experience of gameplay is one of interacting with a game design in the performance of cognitive tasks, with
a variety of emotions arising from or associated with different elements of motivation, task performance and
completion.
Gameplay here is seen as the interactive gaming process of the player with the game. 45
Der er næppe en af dem, der er tilstrækkeligt definerende uden en eller flere af de andre, men i fællesskab
kan de være et udmærket bud. Når man taler med computerspilsudviklere er gameplay forståelse altså:
En forståelse for, hvad det er der gør det sjovt at spille.
Digital forståelse
Endelig er der selve den grundlæggende digitale forståelse, der er en forudsætning for at spiludviklerne kan
gøre meningsfuld brug af alle de øvrige elementer. Digital forståelse er ganske enkelt en forudsætning i spilbranchen, der mere end de fleste andre brancher er præget af hyppige forandringer. Det gælder inden for
teknologisk innovation, markedsændringer og skift i forbrugeradfærd.
Men samtidigt er digital forståelse en afgørende vigtig kompetence i udviklingen af det moderne samfund.
EUs Mediaprogram har iværksat udviklingen af programmet SPreaD med henblik på at styrke den digitale
forståelse. I programrapporten skriver Michelle Veugelers og Petra Newrly (2009)46:
Digital forståelse er blevet en af de vigtigste kompetencer i det 21. århundrede. Uden at være i stand til at anvende digitale medier effektivt og ansvarligt er chancerne på det globale marked meget lave... Digital forståelse
betyder ikke kun at man besidder den tekniske infrastruktur. Det betyder også at man er i stand til at maksimere
mulighederne, som disse nye teknologier tilbyder.

45

Uddybende links kan findes her: http://en.wikipedia.org/wiki/Gameplay.

I et forudgående projekt, DigEuLit, har Allan Martin (2006) defineret digital forståelse som: Digital Literacy is the awareness, attitude and ability
of individuals to appropriately use digital tools and facilities to identify, access, manage, integrate, evaluate, analyse and synthesize digital resources,
construct new knowledge, create media expressions, and communicate with others, in the context of specific life situations, in order to enable constructive social action; and to reflect upon this process.
46
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Vi har altså ovenfor beskrevet spiludviklernes kompetencer som en kombination af strukturel forståelse,
kreativitet, fantasi, kombinationsevne, indlevelse, gameplay forståelse og digital forståelse. Sammenfattende
kan man sige, at spiludviklernes særlige faglige kompetencer er:
Evnerne til at kombinere kreativitet og fantasi med digital- og strukturel forståelse og viden om brugeradfærd og
gameplay.
Eller endnu kortere: digitale kreative kompetencer.
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Bilag 4: Spilbranchen
Den danske spilbranche er målt på antallet af medarbejdere på størrelse med filmbranchen og beskæftigede i
2009 552 mennesker (omregnet til årsværk) og omsatte for 380 millioner kroner i 2009. Medarbejderantallet
voksede 14% fra 2008 til 2009 og omsætningen 4%.

Tabel fra Copenhagen Entertainment. Danske Inholdsproducenter i tal
2009. Side 10.

Fordelt på virksomhedsstørrelse så det således ud):
• De små kernevirksomheder (1-9 ansatte) beskæftigede 20% af medarbejderne. De havde 11 % af
omsætningen og mindre end 2% af eksporten.
• De mellemstore kernevirksomheder (10-49 ansatte) havde 24% af medarbejderne, 24 % af omsætningen og 15% af eksporten.
• De store spilproducenter (50+ ansatte) var der kun to af i 2009. De stod for 55% af medarbejderne
og en lidt større andel af omsætningen. De to virksomheder stod også for ikke mindre end 82% af
eksporten.
De ovenfor nævnte tal er hentet fra rapporten Danske Indholdsproducenter i Tal. Copenhagen Entertainment.
August 2010. Danmarks Statistik skiftede dataindsamlingsmetode i 2011, så der findes desværre ikke nyere
sammenlignelige tal.
Siden 2009 er en del virksomheder lukket herunder to af de større, men der er også kommet mange nye
mindre virksomheder til, nogle af de små er vokset ind i mellemgruppen, og det samlede antal virksomheder er voksende. Computerspilzonen lister således på sin hjemmeside pænt over 100 danske
spiludviklingsfirmaer. 47

47Jævnfør

bilag 5. Der er uddybende info på http://computerspilzonen.dk/branche/brancheliste
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Bilag 5: Brancheliste
Computerspilzonens liste med danske spiludviklere, opdateret juli 2012.
Mere info på http://computerspilzonen.dk/branche/brancheliste
Abcity a/s, København K

Fusentasterne, København S

Abczoo i/s, Gjerlev J

Gamalocus aps, Køge

Amazu, Viborg

GameCraft, Aarhus C

Amygdala Studios, Aarhus C

Games Inc., Rødding

AngryAnt, København S

Gearworks aps, København K

Apex Virtual Entertainment aps, Spilhuset, København

Guppyworks aps, Spilhuset, København K

Aptocore, København N

Happy Whale Productions, Charlottenlund

Artman, Gjerlev J

Hapti.co, København K

Art of Crime aps, Spilhuset, København K

House On Fire aps, København NV

Based on Experience, København NV

HuusmannGarffStories, Viborg

BetaDwarf, Frederiksberg

IO Interactive, København V

Betapilot, København K

Ivanoff Interactive, Frederiksberg

Big Bite Games aps, København V

Javira, Aarhus C

Bitfrost Interactive i/s, Hvidovre

Junefield, København K

Blend Entertainment aps, København S

Kanako, København S

Blue Carrot Games, Fredericia

Kiloo aps, Aarhus C

Cag Spil, Lille Skensved

Kipper Digital, København Ø

Captain Squiddy aps, Horsens

Klub Cirkeline aps, København K

Cego aps, Aalborg

KnapNok Games aps, Spilhuset, København K

Cen Design, Aahus C

Kogama aps, Spilhuset, København K

Certus a/s, Odense C

Kong Orange, Åbyhøj

ClearCut Games aps, Grenaa DK

Kongo Interactive aps, Spilhuset, København K

Copenhagen Bombay, København K

Krea Medie a/s, Silkeborg

Copenhagen Game Collective, Spilhuset, København K

Laserbrain Studios, København

Creative Spark Studios, København Ø

Level12, Frederiksberg

Crowdplayce , København K

Little Computer People, København S

Die Gute Fabrik, København N

Lucus , København K

Digital Knights i/s, København N

Macbody Games i/s, Aalborg

Dinnergames.dk, Odense S

Mingoville i/s, København Ø

Divine Interactive aps, København K

Montygames, København S

Djeeo aps, Ølstykke

MovieStarPlanet, København S

Dropship Games, København N

Multiverse aps, Spilhuset, København K

Duck and Cover Games, København K

Ncouraged, Aalborg

Egmont Kids Media Digital, København K

Nordisk Film a/s, Valby

Electricbloo, København N

Oakhill Games, Roskilde

Ettin Entertainment i/s, Albertslund

OddLabs aps, Odense S

Exploding Cow, Svendborg

Odpy aps, København K

Fabulab, København K

Open Story Group, Aalborg

Flickerlab Cph aps, København K

Orbit Studio aps, København Ø

Frecle, Spilhuset, København K

Partygun aps, Viborg

Full Control aps, Spilhuset, København K

Pixel Juice aps, København K

Funday Factory aps, Aarhus C

Pixel Pandemic aps, København K

Funrigger, København SV

Pixeleap i/s, Aarhus C
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Play and Grow aps, København V
Playdead, Spilhuset, København K
Portaplay aps, Spilhuset, København S
Press Play, Spilhuset, København K
Progressive Media aps, Aalborg
Progressivegames, København K
PyraGames, Frederiksberg C
Reality Lag i/s, København Ø
Red Key Blue Key, Risskov
Red Zebra Games i/s, København NV
Refactored Games, København S
Reto Moto aps, København K
Savannah Interactive aps, Spilhuset, København K
Serious Games Interactive aps, København N
Soup Games, København V
Space Time Foam aps, Spilhuset, København K
Spigo aps, Viborg
Swush.com aps, København V
Sybo Games, Spilhuset, København K
Tactile Entertainment aps, København N
Taintix Games aps, Holte
Team Buttfighters, København S
THP Software, Birkerød
Tinkatolli aps, Charlottenlund
Tonic Games aps, Randers SV
Tough Guy Studios, København N
Transmit, København S
Tryhart, København N
Unified Game aps, Virum
Unity Studios, Aarhus C
Virtual Lab aps, Esbjerg
Watagame aps, København S
Windelov/Lassen Interactive, København K
Zaxis, Hørsholm
Zero Point Software, København V
Zeronaut Games, Frederiksberg
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Bilag 6: Links og litteraturliste
High Scorehouse. En app med fokus på at skabe teamånd

Links

og spil omkring huslige pligter.

15 examples of gamification. Blog af Tom Edwards på

http://highscorehouse.com/

imdeiaconnection med diverse kommentarer. August 2011.
http://blogs.imediaconnection.com/blog/2011/08/03/15-

Innogate (Innovation Through Gaming Technologies). Et

brand-examples-of-gamification/

projekt ledet af DI ITEK, mål “at finde seriøse anvendelsesområder for computerspil”. 2008-10.

Board of awesomeness. Chaotic Moon (se nedenfor) står

http://www.innogate.dk/en/

bag et motoriseret skateboard, der styres med en Kinect.

Innogate-projektet blev afsluttet med en mindre inter-

Januar 2012.

viewundersøgelse i februar 2011. Rapporten findes her:

http://www.wired.com/geekdad/2012/01/board-of-awe

http://computerspilzonen.dk/rapport/innovative-samarb

someness/

ejder-di-itek-2011

Bogota. Antanas Mockus, borgmester i Bogota bruger

Just Add Analytics – Even to Toothbrushes. (Ironisk)

gamification elementer i forsøg på at tøjle byen. Artikel i

kommentar til tandbørstning-app. Februar 2012.

Harwars University Gazette.

http://beamtoothbrush.com/

http://www.news.harvard.edu/gazette/2004/03.11/01-m

http://timoelliott.com/blog/2012/02/analytics-devices-to

ockus.html

othbrush.html

Chaotic Moon: We're more creative, more fun and smarter

Microsoft Kinect Games Grocery Shopping. Chaotic

than you.

Moon står bag en indkøbsvogn med kinect og tablet mon-

http://www.chaoticmoon.com/

teret. Omtalt i Wired februar 2012.

Crash Course in PR. Thomas Vigild præsentation fra

http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/02/shoppi

Growing Games. Omtale af McDonalds skattejagt app side

ngcart/

39 ff. Marts 2012.

Sebastian Deterding. SD deltog i Play All!-seminaret i

http://computerspilzonen.dk/sites/computerspilzonen.d

november 2011. Han holder foredrag om gamification og

k/files/rapportfiler/Crash%20Course%20in%20PR%20-%

har en række interessante præsentationer. De er alle værd

20Growing%20Games,%20March%202012-1.pdf

at se (og noterne er med, så man kan sagtens følge med i

Erhvervsministeriets nye vækstteam: Danmark skal have

præsentationen).

del i væksten på det kreative erhvervsområde. Pressemed-

http://www.slideshare.net/dings

delelse om nyt vækstteam. 23. marts 2012.

Serious Games Initiative. Ben Sawyer (fra Digital Mill)

Spilbranchen repræsenteres af Simon Egenfeldt-Nielsen,

har sammen med Peter Smith udviklet en taksonomi for

Serious Games.

serious games (også brugt af Jens Christensen). 2008. Side

http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2012/23

29 ff. på denne pdf:

-03-12-nyt-vaekstteam-skal-komme-med

http://www.seriousgames.org/presentations/serious-ga
mes-taxonomy-2008_web.pdf. Server er pt nede

Games for Change. Catalyzing Social Impact Through
Digital Games. More than 100 serious games in the Games

The Enterprise Gamification. Mario Hergers selskab med

for Change arcade, free to play (and rate), divided by cate-

workshops mm inden for gamification. Lidt slud-rende,

gory.

men mange gode eksempler + lister med råd til potentielle

http://www.gamesforchange.org/play/

kunder.
http://enterprise-gamification.com/

Gamification is Everywhere — But What Is It? Tom Humbarger. October 18, 2011.

The Fun Theory. Et Volkswagen innovationsprojekt: “This

http://tomhumbarger.wordpress.com/2011/10/18/gamifi

site is dedicated to the thought that something as simple as fun is

cation-is-everywhere-but-what-is-it/

the easiest way to change people’s behaviour for the better. Be it
for yourself, for the environment, or for something entirely different, the only thing that matters is that it’s change for the bet-
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ter.” Der blev samlet ideer sidst i 2009, i 10 og 11 er ud-

ITEK/Alexandrainstituttet. Innovative samarbejder.

valgte ideer gennemført.

Februar 2011.*

http://www.TheFunTheory.com/

Kontrabande. Opbrud. Strømninger og bevægelser i mar-

The Future of Gaming. Køberapport med eksempler fra

kederne for film, tv, bøger, musik, spil og journalistik 2011.

bureauet PSFK.

Marts 2011.*
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Bilag 7: Ordforklaringer
Når man ser nærmere på markedet og de enkelte forretningsområder, er der mange begreber, der bliver
brugt i flæng både som betegnelse for produktionsformater, forretningsområder mm. Nogle af udtrykkene er
stærkt overlappende eller i hvert fald beslægtede, mens andre tydeligvis er mere selvstændige begreber.
Eksempelvis har der været en tendens til at udtrykket serious games
primært har været brugt som betegnelse for spil brugt inden for

Forskellen mellem Gamification og
Serious Games – det er lidt tomato to-

oplysning og undervisning, mens mere markedsføringsorienterede

mato for mig. Hvad er forskellen?

løsninger i de seneste år ofte er blevet betegnet som gamification.

Lars Henriksen, Apex

Der er dog ikke nogen udbredt og veldefineret forskel på den praktiske brug af de to udtryk, og det er ikke noget vi vil gå i dybden
med her. Men for overblikkets skyld kommer her Wikipedias bud på en forståelse af de mest brugte udtryk.
Advertainment/!

The practice of using video games to advertise a product, organization or

!advergaming!

viewpoint.

Augmented reality!

A live, direct or indirect, view of a physical, real-world environment

!!

whose elements are augmented by computer-generated sensory input

!!

such as sound, video, graphics or GPS data.

Cross media!

A media property, service, story or experience distributed across media

!!

platforms using a variety of media forms.

Edutainment/!

A form of entertainment designed to educate as well as to amuse.

!infotainment/!

Educational games are games that are designed to teach people about

!educational games!

certain subjects, expand concepts, reinforce development, understand an

!!

historical event or culture, or assist them in learning a skill as they play.

Gamification!

Gamification is the use of game design techniques, game thinking and
game mechanics to enhance non-game contexts. Typically gamification
applies to non-game applications and processes, in order to encourage
people to adopt them, or to influence how they are used. Gamification
works by making technology more engaging, by encouraging users to
engage in desired behaviors, by showing a path to mastery and autonomy, by helping to solve problems and not being a distraction, and by
taking advantage of humans' psychological predisposition to engage in
gaming. The technique can encourage people to perform chores that they
ordinarily consider boring, such as completing surveys, shopping, filling
out tax forms, or reading web sites. Available data from gamified websites, applications, and processes indicate potential improvements in areas like user engagement, ROI, data quality, timeliness, or learning.

Serious Games!

A game designed for a primary purpose other than pure entertainment.
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The "serious" adjective is generally prepended to refer to products used
by industries like defense, education, scientific exploration, health care,
emergency management, city planning, engineering, religion, and politics.
Simulation!

The imitation of the operation of a real-world process or system over
time. The act of simulating something first requires that a model be developed; this model represents the key characteristics or behaviors of the
selected physical or abstract system or process. The model represents the
system itself, whereas the simulation represents the operation of the system over time. Simulation is used in many contexts, such as simulation of
technology for performance optimization, safety engineering, testing,
training, education, and video games. Training simulators include flight
simulators for training aircraft pilots to provide them with a lifelike
experience. Simulation is also used with scientific modelling of natural
systems or human systems to gain insight into their functioning. Simulation can be used to show the eventual real effects of alternative conditions and courses of action.

Simulation game!

A simulation game attempts to replicate various activities in "real life" in
the form of a game for various purposes: training, analysis, or prediction.
Usually there are no strictly defined goals in the game, just running
around, playing as a character.Well-known examples are war games,
business games, and role play simulation. Starting from three basic types
of strategic, planning and learning exercises: games, simulations and case
studies,- a number of hybrids may be considered, among which are simulation games and simulation games used as case studies. The comparisons of the merits of simulation games versus other teaching techniques
have been carried out by many researchers and a number of comprehensive reviews have been published.!

Transmedia!

Transmedia storytelling (also known as multiplatform storytelling) is the
technique of telling a single story or story experience across multiple
platforms and formats using current digital technologies, not to be confused with traditional cross-platform media franchises, sequels or adaptations. From a production standpoint, it involves creating content that
engages an audience using various techniques to permeate their daily
lives. In order to achieve this engagement, a transmedia production will
develop stories across multiple forms of media in order to deliver unique
pieces of content over multiple channels. Importantly, these pieces of content are not only linked together (overtly or subtly), but are in narrative
synchronization with each other.
Vi beskriver det ofte som: A connected experience.
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