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Let's Play a Story
Kongo Interactive ApS

Spilstøtte
baner vejen
Spil er for de unge målgrupper den
medieform, som de bruger mest tid på,
men det er alle - både unge og gamle,
mænd og kvinder - der spiller.
Hvis vi ønsker, at der skal være et stærkt udbud af

Vores målsætninger for 2019-22 på spilområdet er:

01

Antallet af støttede spilprojekter skal fordobles
fra 39 om året til 78 om året.

02

Der skal produceres flere spil på dansk.

03

Der skal være større diversitet i støttetildelingen
med mulighed for at støtte med større beløb.

04

Danske spil skal nå deres publikum, ikke kun i
Danmark, men også som kultureksport.

danskproducerede spil, så er det nødvendigt at styrke
spilordningen på Det Danske Filminstitut (DFI), som
støtter spiludvikling ud fra et kulturelt perspektiv.
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Expeditions: Viking
Logic Artists

Vejen til målene går gennem at:

01

Spilstøtteordningen skal have sin
egen politiske aftale.

02

Budgettet for spilstøtteordningen
skal mere end fordobles.

03

DFI’s støttetildeling skal differentieres,
så produktionsstøtte følger idestøtte,
så såvel store som små spil når deres
publikum.

04

Udviklingsstøtte skal suppleres af
målrettet lanceringsstøtte.

Den danske spilbranche har et

kunne erobre en førerposition på

der kan støttes, og for de overordnede

stort internationalt marked og

spilområdet. Med den store vækst og

administrative bindinger.

en stærk kommerciel side, og

det kæmpe potentiale følger også et

den kulturbaserede støtte, som

ansvar for, at vi har et stort udbud af

En vigtig forudsætning for den

administreres via DFI under

spil med kulturelle kvaliteter. Derfor

succes, som spilstøtteordningen har

Spilstøtteordningen, er et helt

er spilstøtten helt afgørende for

haft, har været den efterfølgende

nødvendigt element i at skabe

branchens og mediets udvikling.

finansiering fra innovationsmiljøer
som Capnova. Spil, der har fået

digitale oplevelser på dansk, med
Siden spilstøtteordningen blev

udviklingsstøtte fra DFI, har ofte fået

etableret i 2007 har den været

innovationsinvesteringer fra Capnova,

Spilstøtten har bidraget til at skabe

forankret på DFI. Det betyder, at DFI

som har sikret, at de pågældende

en tydelig, dansk spilbranche i

igennem flere end 10 år har arbejdet

spil har nået deres publikum.

vækst. Branchen består af 162

med spil og interaktive fortællinger,

Capnova har brugt mange år på lære

spilvirksomheder, der omsætter for

og spilkontoret på DFI har gennem

branchen at kende og opbygge de

1.025 mio. kr. årligt. Siden 2009 er

årene opbygget et solidt kendskab til

nødvendige kompetencer. Nu hvor

antallet af virksomheder vokset med

branchen. DFI har stor kompetence i

innovationsmiljøerne har fået fjernet

125%, omsætningen er steget med

at forvalte støttemidler, og vi ønsker

deres statslige tilskud, er der behov, for

172%, og antallet af beskæftigede i

at bygge videre på samarbejdet med

at DFI sikrer kendskabet til branchen

branchen er i stadig vækst. For børn

instituttet, således at den viden og

og de nødvendige produktionsmidler i

og unge er digitale spil den kulturform,

indsigt, som er opbygget, fastholdes.

den kommende forligsperiode. Der er

som de bruger mest tid på, og 96%

Branchen har stor tillid til DFI, men

således brug for væsentlige justeringer

af alle drenge mellem 13 og 16 år

det er vigtigt og nødvendigt at stille

af DFI-støtten.

spiller computerspil. Med en branche

konkrete måltal op for hvor stor støtten

og et marked i vækst skal Danmark

er, hvilke faser i udviklingen af et spil,

udgangspunkt i den danske kultur.
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Spilstøtteordningen
skal have sin egen
politiske aftale
Rammerne for støtte til spil defineres i de
fireårige filmaftaler, som også regulerer
støtten til spillefilm, dokumentarfilm og
filmisk talentudvikling.
Det vil være et vigtigt signal til både branche
og administration, at spilstøtteordningen
skilles ud i en særskilt spilaftale.
Bevillingen af midler følger tids- og
forhandlingsmæssigt forløbet for filmaftalen
som hidtil, og ændringen vil primært være et
signal om, at området ikke er et vedhæng til
film, men et selvstændigt kulturområde.

Wonder Woollies
Fuzzy House
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Budgettet for
spilstøtteordningen
skal mere end
fordobles

YDERST HEMMELIGT
Klassefilm

Spilordningen, som administreres af DFI,
er velfungerende og vigtig for vækstlaget

Vi ønsker
01

En samlet pulje på 180 mio. kr. i perioden 2019-2022,
svarende til 45 mio. årligt (den nuværende ordning består

i den danske spilbranche.

af 12,5 mio. kr. årligt).

Men behovet for støtte er langt større, end

målet har ofte været at producere en demo.

det nuværende budget tillader.

Branchen mener, at der også er behov for at
støtte ”fyrtårne”, som placerer Danmark på

Branchen ønsker, at spilstøtteordningen

verdenskortet, og som trækker en

støtter de produktioner, der har højeste

udvikling frem, som det er sket i Sverige og

kvalitet. Tidligere ordninger har støttet med

Finland. Der skal med andre ord investeres i

under 0,5 mio. kr. til mange ansøgere, og

både ide, produktion og markedsføring.

02

Idé & projektudvikling: Puljen løftes fra 11 til 15 mio. kr.

03

Produktionsstøtte: Flere fyrtårnsprojekter inkl. fokus på
lancering og støtte til at bringe danske spil til nye markeder
= ny pulje på 20 mio. kr. årligt.

04

En mere effektiv proces for ansøgning og afslag.

05

Støtte til dansk sprog & læring = ny pulje på 10 mio. kr. årligt.
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Flere spil på
dansk, fokus på
læringsspil og enklere
ansøgningsprocedure
Der skal opstilles en målsætning om, at der
skal produceres flere spil med dansk sprog
samt med læringselementer, der fremelsker
helt nye måder at integrere leg og læring.

Trailmakers
Flashbulb

Dansk sprog og/eller

Under den nuværende ordning

læringselementet skal ikke ses som

kan ansøgningen ofte tage én

en begrænsning, f.eks. ved at stille

mandemåned for virksomhederne,

krav om at spil skal indgå i fagligt

og arbejdet har begrænset værdi

afgrænsede undervisningsforløb.

i forhold til om ansøger kan bruge

Det er væsentligt, at ansøgnings-

indholdet til andre investorer eller

processen gøres mere enkel.

efterfølgende arbejde med projektet.
Det bør endvidere overvejes, om
redaktionens arbejde kan optimeres.
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Lancering,
distribution og
markedsføring
både lokalt og på
det globale marked
Når uafhængige udviklere bringer spil til
markedet i dag, sker det hovedsageligt med

What The Golf?
Triband Production

egen finansiering, enten som egen udgivelse
eller i samarbejde med en publisher.
Med den nuværende støtteordning er der en

spillene støttes af med-finansiering fra

Spil har et globalt marked, og platformen er

risiko for, at en større del af støttede projekter

publishers og andre, hvilket igen gøder

fx Steam, Google Play eller App Store. Det

ikke kommer til markedet.

markedet for flere private aktører.

er platforme, hvor der i forvejen er trængsel,

Det er vigtigt, at spilstøtteordningen også har

og vi opfordrer til, at der etableres et særskilt

Der er behov for at samle kompetencerne for

fokus på og midler til at bringe talenternes

eksportfokus, som kan støtte distribution og

markedsføring af spiltitler, og støtteordningen

arbejde frem til borgere og brugere

markedsføring af danske spil på et globalt

bør kunne sikre en kompetenceopbygning

over hele verden. Hvis det gøres rigtigt,

marked. Det bør ske i et samarbejde på tværs

enten direkte hos ansøgerne eller

kan der sikres bedre muligheder for, at

af Kultur- og Erhvervsministeriet.

indirekte gennem markedsførere indenfor

kulturelle produktioner kan leve videre med

markedsføring og ”go to market” arbejde.

erhvervsinvesteringer.

Dette vil danne et bedre grundlag for at
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Viden & formidling
Spilkontoret på DFI bør have mulighed
for i højere grad at fokusere på
formidlingsopgaven som supplement til at
administrere støtteordningen.
Det vil styrke arbejdet både internt på DFI og
i branchen, hvis DFI kan opsamle viden om,
hvordan de danske spil klarer sig på markedet,
samt formidle viden i samarbejde med branchen
med et særskilt fokus på efteruddannelse og
brancheinitiativer.

Spytkys
Triple Topping Games
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