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Medie- och kulturkonsumtionen bland befolkningen 
i de nordiska länderna hör till den högsta i världen, 
och nordiska medie- och kulturprodukter har ett gott 
anseende. De nordiska länderna förenas också av 
en positiv syn på ny teknik och utbyggnaden av den 
infrastruktur som krävs för att använda den. 

I de nordiska länderna finns en lång tradition av 
att skapa bra kulturprodukter för barn, inom såväl 
litteratur som film och musik. Det är även något som 
kännetecknar de datorspel som utvecklas i Norden 
med barn och unga som målgrupp. Många av dem 
bygger på förlagor från litteratur och TV, och skiljer 
sig från t ex amerikanska spel i sin strävan efter att 
erbjuda de unga användarna roliga och spännande 
uppgifter. På många andra håll präglas datorspelen 
av ett lek och lär-tänkande, där strävan efter att lära 
barnen t ex matematik eller stavning helt överskug-
gar spelets underhållande sidor. 

Bland den yngre generationen har datorspelens 
andel av den totala mediekonsumtionen hela tiden 
ökat, och nordiska spelutvecklare håller sig väl fram-
me på den globala marknaden. Idag hör den nordiska 
marknaden för datorspel till de tio största i världen. 
Trots detta är bara 1% av speltitlarna som säljs i Nor-
den utvecklade av företag i norden, med nordiskt up-
phov och på ett nordiskt språk. Av spelen har knappt 
5% ett innehåll som kan karaktäriseras som nordiskt 
i något avseende – genom språk, produktionsland, 
kontroll eller IP-rättigheter.

För att öka utbudet av nordiska kvalitetsspel 
riktade mot barn och unga krävs en väl fungerande 
bransch som kan hävda sig på ett internationellt plan. 
De nordiska kulturministrarna enades år 2005 om ett 
gemensamt program som på olika sätt stärker de nor-
diska spelutvecklarna. Genom detta beslut startades 
Nordiska datorspelprogrammet den 1 januari 2006. 
Programmet ska löpa under en 6-års period och av-
slutas år 2012.

Till Nordiska datorspelprogrammets uppgifter 
hör att:

• dela ut utvecklingsstöd till innovativa nordiska 
spelprojekt riktade mot barn och unga

• förse de nordiska utvecklarna med relevant infor-
mation om marknaden

• förse konsumenterna med information om nordi-
ska datorspelstitlar

• föra utvecklarna och konsumenterna närmare 
varandra genom nya distributionsformer, som 
digital distribution, samtidigt som den delen av 
spelproduktionen kan bli billigare

Förutom de ovannämnda uppdragen arbetar Nordi-
ska datorspelprogrammet aktivt med att underlätta 
för nordiska spelföretag att presentera sig på olika 
arrangemang runt om i världen, såsom E3, GDC, 
Games Connection. 

Nordiska datorspelprogrammet administreras av 
Nordic Game Resources AB med säte i Malmö.

Utvecklingsstöd
Den enskilt största delen av Nordiska datorspelpro-
grammets budget går till utvecklingsstöd som delas 
ut till olika nordiska spelutvecklare. Under de kom-
mande åren kommer en allt större del av medlen att 
användas för denna verksamhet, för att med tiden 
uppgå till två tredjedelar.

Mottagaren av utvecklingsstöd ska vara en själv-
ständig nordisk spelutvecklare. De projekt som kan 
ansöka om stöd skall vara nyskapande nordiska kon-
cept, som planeras att ges ut på ett eller flera nor-
diska språk. Spelets målgrupp ska vara barn eller 
ungdomar. 
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Figur 1. Nordiska datorspelsprogrammets fördelning av budget 2006-2011 (DKK)
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Hittills har Nordiska datorspelprogrammet delat 
ut utvecklingsstöd vid ett tillfälle 2006 och två gån-
ger under 2007. År 2006 fick fem nordiska spelutve-
cklare stöd. Under våren 2007 delades stöd ut till 
sju projekt och under hösten fick sex projekt stöd. 
Sammanlagt har stödsumman uppgått till 2 MDKK 
under 2006 och 5 MDKK under 2007. Det samman-
lagda antalet ansökningar 2006 uppgick till 58, och 
under 2007 har sammanlagt 101 ansökningar lämnats 
in. Bland de projekt som inte tilldelats utvecklings-
stöd finns det några som erhållit mindre stödbelopp 
från Nordiska datorspelprogrammet för att utveckla 
sina ansökningar inför nästa ansökningsperiod.

De spelprojekt som tilldelats utvecklingsstöd av 
Nordiska datorspelprogrammet har i de flesta fall 
visat att det finansiella stödet bidragit till ett bra re-
sultat. Flera spel finns idag som spelbara demover-
sioner. I vissa fall har stödet från Nordiska dators-
pelprogrammet även gjort att utvecklarna har kunnat 
utveckla projektet och locka andra finansiärer. 

Evenemangsstöd
I samarbetet med andra partners delar Nordiska da-
torspelprogrammet ut stöd till olika evenemang och 
tävlingar som äger rum i något av de nordiska län-
derna. Genom evenemangsstödet bidrar Nordiska 
datorspelprogrammet till att skapa en arena för nya 
talanger inom spelutveckling. En annan viktig aspekt 
av att synas vid olika evenemang är att informera om 
utvecklingsstödet.

Bland de evenemang som tilldelats stöd finns bl a 
Nordic Game Jam, en workshop som äger rum årli-
gen i Köpenhamn och som går ut på att de anmälda 
grupperna ska skapa varsitt spel på en weekend. Spel-
fest, ett evenemang riktat mot gymnasieelever, är ett 
annat projekt som genomfördes i Malmö i november 
2007 med stöd från bl a Nordiska datorspelprogram-
met. Under Spelfest erbjöds ungdomarna möjlighet 
att testa spel, möta representanter från spelbranschen 
och uppleva e-sport.

Figur 2. Fördelning av ansökningar om utvecklingsstöd mellan de nordiska länderna

		 DK	 FI	 GL	 IS	 NO	 SE	 Tot	 Sel

2006	 16	 10	 1	 3	 8	 20	 58	 5

2007:1	 11	 7	 1	 1	 6	 21	 47	 7

2007:2	 18	 12	 0	 2	 6	 16	 54	 6

		 45	 29	 2	 6	 20	 57	 159	 18
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Ut i världen
Under hela året samlas spelutvecklare, distributörer, 
återförsäljare, branschorganisationer och många fler 
på de olika spelmässor och –konferenser som an-
ordnas runt om i världen. Att närvara på mässorna är 
ofta av yttersta vikt för spelutvecklarna, för att knyta 
kontakter och presentera sin produkt. Att bekosta 
utställningsytan på en mässa själv innebär förstås en 
tung investering för ett litet företag, och ännu mer 
betungande kan administration och annan hantering 
vara. Här spelar Nordiska datorspelprogrammet en 
viktig roll och ordnar, i samarbete med de nordiska 
branschföreningarna, ett utställningsområde där nor-
diska utvecklare kan hyra in sig. I båset finns ytor för 
produktpresentationer, mötesrum och reception. Un-
der det senaste året har det nordiska utställningsbåset 
hunnit delta i bl a Game Developer’s Conference i 
San Fransisco och Game Connection i Leipzig och 
Lyon. Antalet utställande företag har legat mellan 
10 och 30. Förutom den renodlade utställarverksam-
heten har representanter för Nordiska datorspelpro-
grammet deltagit i alla de stora spelevenemangen 
runt om i världen, i såväl USA, Europa som Asien.

Nordic Game 
I maj månad anordnas den årliga konferensen Nordic 
Game i Malmö, ett branschevenemang som idag är 
Europas största spelkonferens. Konferensen arrange-
rades första gången 2004, då deltagarantalet uppgick 
till 200 personer. År 2007 uppgick antalet deltagare 
till närmare 900 och det två dagar långa programmet 
bjöd på 58 talare, såväl internationella som nordiska. 
Under konferensen hölls även flera paneldebatter och 
workshops. 

I anslutning till konferensen arrangeras även ett 
Career Expo där studenter från regionens spelutbild-
ningar kan träffa de nordiska spelföretagen, något 

som hela tiden blir viktigare i takt med att behovet av 
kompetent arbetskraft ökar. Utbildningarna ges också 
möjlighet att presentera sig för framtida studenter. 

Digital distribution
För många utvecklare är avståndet till konsumenten 
väldigt långt, och för att säkra distribution krävs sto-
ra ansträngningar och rejält med tur. Speciellt tydlig 
blir den här problematiken för spel som görs på ett 
mindre språk. Antalet potentiella köpare av spelet 
minskar och få utgivare och distributörer är intres-
serade att finansiera projektet. 

För att råda bot på problemet arbetar Nordiska 
datorspelprogrammet aktivt med att minska avstån-
det mellan producent och konsument. Den viktigaste 
satsningen är att utveckla en portal för digital distri-
bution, som gör det möjligt att hoppa över såväl för-
läggare som distributör för den som vill. Förläggaren 
är naturligtvis välkommen att distribuera produkter 
som uppfyller kvalitetskraven. Portalen ger också 
spelutvecklarna möjlighet att välja storleken på de 
spel som säljs via portalen, något som i sin tur gör 
att priset för mindre spel är märkbart lägre än de 
standardpris som återförsäljarna behöver för butiks-
försäljning av spel.

NordicGame.Net
Databasen NordicGame.Net innehåller information 
om ett stort antal spelutvecklare, branschorganisatio-
ner, utbildningar och liknande. Tanken bakom databa-
sen är att förenkla kommunikationen och samla bran-
schen på en plats. I framtiden ska det även tillkomma 
andra funktioner, som information om lediga tjänster, 
praktikplatser, en marknadsplats och kalendarium.

se: http://nordicgameprogram.org/




