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Dataspill er en av verdens største kreative næringer og et 
av vår tids viktigste kunstuttrykk. Det er også en kunst å 
ha formidlingstrangen, finansieringsevnen, den tekniske 
kompetansen, prosjektstyringen og distribusjons mulighetene 
for å kunne lage et dataspill. 

Den norske dataspillbransjen er i vekst, og har både 
kreativiteten, viljen og skaperkraften til å vokse ytterligere. 
Sammenliknet med våre nordiske naboland er den norske 
dataspillbransjen fortsatt liten, men norske dataspill har vært 
et politisk satsingsområde de siste årene. Denne satsingen, 
kombinert med godt samarbeid innad i bransjen, har hatt en 
positiv effekt. Vi ser nå at det er flere spillprodusenter som 
klarer å løfte større prosjekter som har potensial til nå et stort 
publikum. 

Det tar ofte lang tid å utvikle et dataspill, og resultatene av de 
senere års satsinger begynner vi nå å se de første resultatene 
av. Akkurat nå er det over 30 spill som er i utvikling med 
tilskudd fra Norsk filminstitutt, noe norske og internasjonale 
spillentusiaster vil få glede av de kommende årene. 

Dataspill er det kulturuttrykket som i dag opplever størst 
kommersiell vekst, og er i dag Norges største kultureksport. 
Vårt ønske med denne rapporten er å gi informasjon 
om den norske spillbransjen og vise frem noen av de 
mulighetene som ligger i dataspill som kreativ næring. Vi 
håper rapporten kan fungere som et nyttig verktøy både 
for spillutviklere, finansiører, beslutningstakere og andre 
spillbransjeinteresserte, slik at vi i fremover opplever en enda 
større vekst i den norske spillbransjen. 

Kaja Hench Dyrlie Åse Kringstad
Seksjonsleder spill, Bransjeleder,
Norsk filminstitutt Virke Produsentforeningen

Forord

Virke og NFI har et felles 
mål om å samle og vise 
frem norsk spillbransje, 
og 2022 er det første året 
vi gir ut Spillrapporten 
sammen. Vi er stolte av 
å presentere den norske 
spillbransjen, og en 
rapport som bidrar til en 
synliggjøring av spill som 
en viktig kreativ næring.
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Denne rapporten er utviklet i samarbeid mellom Norsk 
filminstitutt og Virke Produsentforeningen. Rapporten 
gir informasjon om den norske spillbransjen og 
utviklingspotensialet i bransjen. 

I tillegg til den årlige innsamlingen av data fra de mest 
etablerte selskapene som Virke Produsentforeningen har 
samlet inn tidligere, utvider vi nå datainnhentingen til også å 
omfatte nyetablerte selskaper og selskaper som ennå ikke har 
utgitt sitt første spill. 

I tillegg til nøkkeltall fra bransjen vil rapporten vise frem 
hvordan det oppleves å jobbe i norsk spillbransje og vise 
eksempler på norske spillselskaper som har produsert 
suksessfulle dataspill. 

Siste del av rapporten er viet en oversikt over nye norske spill, 
både spill som er lansert siste to år og spill vi kan glede oss til 
i 2023. 

Dataspill har de siste årene vært et politisk satsningsområde, 
og fondet til dataspill har doblet seg de siste årene. Satsingen 
har bidratt til at bransjen nå samlet sett utvikler flere større spill 
enn tidligere, og vi ser at større og flere tilskudd bidrar til en 
økning i privat finansiering av spillene som utvikles. 

Norske spill lanseres og konkurrerer i et internasjonalt 
marked, og en overveiende del av inntektene fra spillene 
kommer fra internasjonalt salg. Også privat finansiering av 
norske spill kommer i all hovedsak fra internasjonale aktører. 
Satsningen på dataspill har vi allerede begynt å se fruktene av, 
og effektene vil for alvor bli synlige i årene som kommer, med 
lansering av flere store spill.. Økningen har også bidratt til at 
flere nye talenter og selskaper har fått finansiering til sine spill. 
At det gror godt i det vi kan kalle underskogen er avgjørende 
for videre vekst. 

Norsk filminstitutt (NFI): NFI er 
statens forvaltningsorgan på 
film- og spillområdet, underlagt 
Kulturdepartementet, og gir tilskudd 
til utvikling, produksjon, lansering og 
formidling av filmer, serier og spill.

Virke Produsentforeningen er en 
bransje- og en arbeidsgiverforening 
for uavhengige produksjons-
selskaper innen film-, tv- og 
spill-produksjon. Virke 
Produsentforeningen forhandler 
overenskomster, jobber for politiske 
rammer for næringen og jobber med 
utvikling av bransjene. 
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Datagrunnlaget 

Datagrunnlaget baserer seg på en 
spørreundersøkelse Virke og NFI 
har sendt ut til norske spillselskaper. 
Virke og NFI har sendt til norske 
spillselskaper. Utvalget utgjør 15 
selskaper Virke har fulgt over flere 
år og som alle tilfredsstiller følgende 
kriterier:

• Har gitt ut minst ett spill i løpet av sin 
eksistens 

• Har rapportert omsetning i det 
aktuelle året 

Utvalget omfatter de største 
spillselskapene i Norge, og utgjør en 
overveiende andel av den samlede 
omsetning i den norske profesjonelle 
spillbransjen. 

De historiske dataene (før 2021) 
er hentet fra Virkes spillrapporter i 
foregående år. 

OMSETNING AV DATASPILL

2017 2018 2019 2020 2021
Utvikling 

siste år

Netto omsetning i selskapet på spill1) 302  399  366  439  443 0,8 %

Brutto omsetning av spill1) 419  550  488  549  600 9,3 %

Antall selskaper 16 16 15 14 15

Netto omsetning som andel av brutto 72 % 73 % 75 % 80 % 74 %

1)  Beløp i NOK millioner

Omsetning av dataspill
Omsetning av spill fra de norske selskapene 
i utvalget har økt fra 2020 til 2021. Målt i 
nettoomsetning i selskap er økningen på 0,8 
prosent mens den totale bruttoomsetningen, 
altså hva sluttkunden betalte for norske 
spill, økte med hele 9,3 prosent. Økningen 
er overraskende positiv sammenlignet med 
bransjen internasjonalt, der man i de fleste 
markeder så en markant nedgang etter den 
store veksten under pandemien året før. 
Ekstra positiv er den veksten i lys av at man 
også opplevde stor vekst det foregående 
året (fra 2019-20 var den på 20 prosent 
og 12 prosent på hhv. nettoomsetning og 
bruttoomsetning i selskapet).

15 spillselskaper har rapportert inn tall for 
2021. Det er ett selskap mer enn i utvalget for 
2020. 

I 2021 økte bruttoomsetningen med  
9,3 prosent.

Endringer i denne andelen kan blant 
annet skyldes hvor mange spill som utgis 
direkte til sluttdistribusjonsleddet, såkalt 
selvpublisering og andel som utgis via utgiver 
som i så fall representerer ytterligere ett 
distribusjonsledd.

Nøkkeltall fra den 
norske spillbransjen
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Omsetning på spill – to 
definisjoner i rapporten

I denne rapporten brukes det to 
ulike definisjoner for omsetning 
på spill. Dette er for å skille mellom 
omsetningen som selskapene i 
utvalget selv har knyttet til spill 
og omsetningen som andre 
distribusjonsledd har på spillene 
selskapene har gitt ut.

• Nettoomsetning i selskapet på 
spill: Dette er omsetningen som 
selskapene i utvalget har selv og 
som er knyttet til spill de har utgitt.

• Bruttoomsetning på spill: 
Bruttoomsetningen omfatter all 
omsetning som er knyttet til spill 
selskapene i utvalget har gitt 
ut. Ettersom det ofte er ett til to 
distribusjonsledd mellom utvikler 
og sluttkunde, er dette tallet 
normalt betydelig høyere enn netto 
omsetning i selskapet på spill. 

Eksempler på sluttdistribusjonsledd er 
Steam, Apple, Google, Microsoft, Sony og 
Nintendo. Svenske Raw Fury er eksempel 
på en utgiver som utgir flere norske spill. 
Det er kun omsetning relatert til spill som 
selskapene har produsert selv som er 
inkludert i disse definisjonene. Det vil 
si at omsetning tilknyttet oppdrag som 
selskapene har for eksterne aktører ikke er 
inkludert. Omsetning selskapet har hatt ved 
å være utgiver er heller ikke tatt med i denne 
sammenhengen.

 I 2021 var omsetningen i selskapet på spill 74 
prosent av den totale bruttoomsetningen. 
 

I 2021 økte antall faste 
ansatte i utvalget med 
hele 19 prosent. 

ANTALL UTGITTE SPILL 

ANSATTE I DATASPILLBRANSJEN

Utgivelser
Blant selskapene i utvalget ble det utgitt ni 
spill i 2021, hvorav fire av spillene er utgitt av 
samme selskap. Antall utgivelser har for disse 
selskapene variert mellom fem og ni spill i 
året. Det er ikke noe direkte sammenheng 
mellom antall spill og omsetning for bransjen 
som helhet. I 2018 ble eksempelvis Conan 
Exiles utgitt av Funcom. Dette spillet fikk stor 
utbredelse og er et så stort spill at det øker 
flere av parameterne i denne undersøkelsen. 
Det er blitt utgitt flere versjoner av dette spillet 
i årene etter 2018. Små titler gir på den annen 
side minimale utslag i omsetning.

De fleste dataspillene utgitt av norske 
selskaper er mindre spill som når ut til et mindre 
publikum. Relansering av et dataspill er også 
inkludert i de ni spillene med i denne oversikten. 

Ansatte i dataspillbransjen
Antall ansatte har økt mye de siste årene. I 
2021 økte antall faste ansatte i utvalget med 
hele 19 prosent. Siden 2017 har antall faste 
ansatte nesten doblet seg. Dette viser en 
bransje i vekst. Omsetningen kan variere, men 
å ansette en person fast koster en del og er 
et godt mål på bransjens framtidstro. Antall 
midlertidig ansatte har vært stabilt lavt og 
har sunket siden 2019. Kvinneandelen var 22 
prosent i 2021, noe som er en liten oppgang 
fra 2020. Andelen øker selv om også antallet 
ansatte øker. 

I 2021 ble det oppgitt rekordhøye utviklings-
budsjett blant selskapene i utvalget. Samtidig 
har investering i utvikling i spill som er i drift/
salg har gått noe ned. Det betyr med andre 
ord at det investeres mer i utvikling av nye 
dataspill enn i vedlikehold av spillene som 
allerede er ute i dag. 

Økt politisk satsing på dataspill viser seg også 
i en tydelig økning av spillprosjekter under 
utvikling. NFI har i skrivende stund registrert 
over 30 prosjekter i utvikling som har mottatt 
ett eller flere tilskudd, og de aller fleste har 
inntil videre planlagt lansering allerede i 2023. 

n  Antall faste ansatte

n  Antall midlertidige ansatte
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Solgte enheter 
Antall solgte enheter blant selskapene i 
utvalget har falt i 2021 sammenlignet med 
2020. Nedgangen var på 13 prosent, men 
antall solgte enheter (premiumspill) i 2021 var 
høyere enn i 2017 – 2019. 

I 2021 var totalt antall nedlastninger av F2P-
spill ca. 7,6 millioner. Tidligere har vi spurt om 
totalt antall nye spillere av denne typen spill, 
men vi har denne gangen spurt om antall 
nedlastninger. 

25,7 millioner spilte norske spill i 2021.

I 2021 omsatte spillselskapene i Norge 0,99 
millioner per ansatt. Dette er en liten nedgang 
fra 2020. Denne nedgangen skyldes flere 
ansatte, mens omsetningen holder seg på 
samme nivå som i 2020. Nivået i 2021 er likt 
som i 2019, men litt lavere enn i 2017 og 2018. 

SOLGTE ENHETER 

OMSETNING PER ANSATTE

UTVIKLINGSBUDSJETT

2017 2018 2019 2020 2021
Utvikling 

siste år

Utviklingsbudsjett1) 59 18 81 70 193 19,0 %

Investering i utvikling for spill som er drift/salg1) 118 167 58 62 53 -52,4 %

1)  Beløp i NOK millioner

Rapporten tar utgangspunkt i to 
inntektsmodeller for spill 

• Premium: Dataspill man må betale 
for før man får tilgang

• Free-to-play (F2P): Dataspill som 
gis ut gratis, men hvor innhold 
koster penger

Kjennetegn

Lav omsetning: Det gjennomsnittlige 
selskapet i dette utvalget omsetter for 
om lag 8% (33% så mye per ansatt) 
sammenlignet med de 15 største 
selskapene. 
• Antall ansatte, investering i nye 

spill og samlede utviklingsbudsjett 
for spill under utvikling er tallene 
for underskogen ca. 25% for alle 
tre indikatorer sammenlignet 
med selskapene som utgjør 
hovedutvalget. 

•  Kvinneandelen blant underskogen 
er den samme som blant de 
etablerte selskapene, 22%. 

Underskogen – de mindre og nyetablerte
Underskogen skiller seg fra de 15 største 
selskapene når det kommer til omsetning 
per ansatt og et betydelig lavere økonomisk 
spillerom. Det er også mange likhetstrekk. Når 
det kommer til antall ansatte, investeringer 
i nye spill og samlede utviklingsbudsjetter, 
er forskjellene små, og vi ser en betydelig 
satsning på spill blant disse selskapene. Da 
disse selskapene har få eller ingen utgitte 
spill bak seg, er det imidlertid behov for en 
salgssuksess for pågående prosjekter og/
eller offentlige tilskudd for å opprettholde 
likviditeten fremover.

Det er ikke mer enn ti år siden de aller fleste 
av de 15 store selskapene selv tilhørte 
den norske underskogen, og det har vært 
organisk vekst bygget på salgssuksesser 
fra de første utgivelsene, i kombinasjon med 
offentlige tilskudd, som har ligget til grunn 
for dagens situasjon. Med tanke på antallet 
spill under utvikling i dagens underskog, 
kombinert med profesjonaliseringen av den 
norske spillbransjen og en stadig økende 
politisk satsing på dataspill, er det rimelig 
å anta at flere av disse selskapene innen 
få år vil vokse og etablere seg i det norske 
bransjebildet.

I tillegg til nøkkeltall på de 15 største 
spillselskapene så har NFI og Virke påbegynt 
arbeidet med å hente inn data fra mindre og 
nyetablerte norske selskaper. Disse utgjør 
det vi har valgt å kalle «underskogen», og 
består av 14 selskaper. Utvalget inkluderer 
også selskap som i 2021 enda ikke hadde 
utgitt første spill.

Det er rimelig  å anta at 
flere av disse selskapene 
innen få år vil vokse og 
etablere seg i det norske 
bransjebildet.
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Regional fordeling og 
kjønnsbalanse

Regional fordeling og kjønnsbalanse 
Det utvikles spill i store deler av landet selv 
om hovedvekten av selskapene holder til i 
hovedstaden. Dette reflekteres i god regional 
spredning av utviklingstilskuddene som 
kommer fra NFI. 

Manglende tilskudd for enkelte fylker er et 
resultat av få eller ingen søknader. Det er 
ingenting som tyder på at hovedstadregionen 
blir favorisert når det gjelder tilslagsandel. 
Størrelsen på tilskuddene er størst til 
selskapene i hovedstaden, hvor også de 
fleste større selskapene er basert. Vi finner 
godt etablerte miljøer i Hamar og Bergen, og i 

UTVIKLINGSBUDSJETT

Fylke Søknader Tilskudd

Andel  
godkjente 
søknader Tildelt beløp

Agder 0 0 0 % -

Innlandet 15 4 27 % 2 690 000 

Møre og Romsdal 2 1 50 % 30 000 

Nordland 2 0 0 %  - 

Oslo 27 13 48 % 27 940 000 

Rogaland 1 0 0 %  - 

Troms og Finmark 0 0 0 %  - 

Trøndelag 19 3 16 % 1 590 000 

Vestfold og Telemark 2 1 50 % 300 000 

Vestland 6 4 67 % 3 830 000 

Viken 9 1 11 % 350 000 

Sum 83 27 33 % 37 000 000 

Produsent Art Lead Spilldesigner Totalt

Alle 
søknader Tilskudd

Alle 
søknader Tilskudd

Alle 
søknader Tilskudd

Alle 
søknader Tilskudd

2020 22% 23% 11% 13% 7% 8% 13% 14%

2021 23% 24% 27% 30% 14% 17% 21% 23%

Trondheim hvor man har opplevd en klar vekst 
i spillutviklermiljøet det siste året. 

Kvinneandelen i den norske bransjen er 
relativt lav, men ligger på samme nivå som i 
andre sammenlignbare land. Det er en viss 
positiv utvikling, men både bransjen selv 
og Norsk filminstitutt jobber aktivt for at 
kjønnsbalansen skal bli bedre de neste årene. 
NFI har siden 2020 registrert kvinneandel 
for tre ulike nøkkelroller. Det er en tydelig 
tendens i utviklingen fra 2020 til 2021 at 
kvinneandelen er stigende i de definerte 
nøkkelfunksjonene, og kvinne andelen er noe 
høyere på tildeling enn på søknader. 
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Om Women in Games Norway
 Women in Games Norway (WIGN) er en 
organisasjon som har som mål å bidra 
til en mer inkluderende og mangfoldig 
spillbransje. Organisasjonen er knyttet til det 
internasjonale nettverket Women in Games, 
og ble etablert i 2019. Styret består av seks 
personer fra bransjen, og organisasjonen 
drives basert på frivillig innsats fra både styret 
og øvrige medlemmer. WIGN er involvert 
i ulike initiativ og prosjekter, med mål om å 
inspirere flere til å velge utdanning og karriere 
innenfor spillteknologi. WIGN ønsker å bidra 
til å øke kvinneandelen i bransjen.

Arbeidet vårt retter seg både mot de som 
jobber i spillbransjen i dag, potensielle 
fremtidige ansatte, og andre grupper som 
har en interesse i bransjen, for eksempel 
utdanningsinstitusjoner, journalister, 
forskningsmiljøer og virkemiddelapparat.

Vi organiserer og fasiliterer arrangementer 
og møteplasser for nettverksbygging, for 
inspirasjon og for deling av kompetanse.

Foreningen ønsker også å trekke frem 
rollemodeller i nettverket, bidra til 
kompetanseutvikling og bidra til utvikling av 
nye talenter.
 
Historien bak Women in Games Norway
Karin Byom Gutenbrunner, en av 
grunnleggerne av Women in Games Norway, 
begynte å jobbe i spillbransjen i 2018. Hun 
følte behov for å bygge nettverk med andre 
kvinner i bransjen, og tok initiativ til et treff 
for kvinner i bransjen på den internasjonale 
kvinnedagen, 8.mars 2019. Dette var 
startskuddet for Women in Games Norway, 
og foreningen ble offisielt etablert under det 
årlige Spillkonventet, 17. juni 2019.
 

Medlemsbase
Women in Games Norway er for 
kjønnsminoriteter i spillbransjen og 
støttespillere. Alle som støtter visjonen 
til organisasjonen og som er enig med 
retningslinjene for medlemskap er 
velkommen som medlem.

Medlemskap er gratis og gir mulighet til å 
stemme ved årsmøter. I tillegg til mulighet 
til å delta på arrangementer, ønsker vi 
også medlemmer og andre støttespillere 
velkommen til vår discord server. Mer 
informasjon finnes på nettsiden.
 
Utfordringer og muligheter
Vi ser positivt på den økende trenden for 
kvinneandelen i den norske spillbransjen 
(2019: 12,5%, 2020: 20%, 2021: 22%). Vi 
anser mangfold og representasjon som 
en utfordring i spillindustrien, og det finnes 
svært lite offentlig informasjon om mangfold i 
bransjen, utover kjønn.

Spillbransjen bærer preg av å være en 
ung bransje. Mange av selskapene er i en 
tidlig fase, og vår oppfatning er at ansatte 
i ledelse ofte har bakgrunn fra andre 
fagfelt enn ledelse og selskapsdrift. Her 
er det muligheter til forbedringer, gjennom 
bransjesamarbeid og initiativer fra Virke, NFI, 
Noneda, Trygge Rammer og WIGN. Vi tror at 

mer ordnede strukturelle forhold i selskapene 
vil øke sjansene for at det skapes gode og 
inkluderende arbeidsforhold, ikke bare for 
kvinner og minoriteter, men for alle ansatte. 
Dette vil igjen gjøre det lettere å rekruttere 
og beholde ansatte, og bidra til en mer 
mangfolding og inkluderende bransje.

Offentlig støtte er et viktig virkemiddel for å 
bidra til vekst i bransjen. Aktørene har også 
gode muligheter til å påvirke og sette krav til 
bransjen. Vi ser muligheter i mentorordninger 
støttet av det offentlige som kan bidra til 
profesjonalisering av bransjen innenfor fagfelt 
som ledelse og HR. Aktører som gir tilskudd 
til bransjen kan også bidra ved å stille krav til 
definerte og etablerte rutiner for håndtering 
av HR-spørsmål, arbeidsvilkår, opplæring og 
onboarding av nyansatte, code of conduct 
og retningslinjer for varsling og håndtering av 
uønsket atferd.

– Lise Hagen Lie

Women in Games Norway

WOMEN IN GAMES NORWAY

Etablert 17. juni 2019 

Organisasjon som har som mål 
å bidra til en mer inkluderende 
og mangfoldig spillbransje. 
Knyttet til det internasjonale 
nettverket Women in Games. 

Grunnlagt av Karin Byom 
Gutenbrunner, Aleksandra 
Janaczyk, Anette Dahlstrøm 
Ståløy og Runa Haukland .

womeningamesnorway.com

Lise Hagen Lie, prosjektleder 
ved Megapop.
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Misc Games har etablert seg 
som en stor aktør innen fiske- og 
båtspill med sine autentiske og 
realistiske simulatorspill Fishing: 
Barents Sea og Fishing: North 
Atlantic.

Inspirert av nærhet til havet og interessen 
for spill 
Gøran Myrland lekte med ideen om et 
kommersielt spill om fiske i mange år før ideen 
ble satt ut i livet, men den første spiren kom 
allerede på 80-tallet. Da var Myrland bare 17-
18 år og hadde laget noen små spill på fritiden, 
samtidig som han jobbet på en fisketråler. På 
en Windows 95-maskin brukte han frivaktene 
sine til å programmere i QBasic, samtidig som 
ideen om å lage Fishing: Barents Sea begynte 
å utvikle seg til noe mer konkret. 

«Det var egentlig da ideen om å lage 
Fishing: Barents Sea begynte å formalisere 
seg, mens jeg jobbet på tråler. Og det var 
også da jeg fant ut at jeg ikke var fisker, det 
var ikke noe yrke for min smak.»

Med seg hadde han en tidlig og sterk 
interesse for datamaskiner, og en 
oppvekst nær havet, med en far som drev 
oppdrettsanlegg og bestefar med fiskebåt. 
Myrland begynte å sluke alt av båtspill som 
var tilgjengelig i markedet. Han fant at det 
eneste du kunne gjøre om bord i de fleste 
båt spillene var å kjøre båten og gå litt rundt i 
styrhuset. Myrland tenkte at det må jo gå an 
å gjøre noe mer enn dette – på en fiskebåt er 

det jo så utrolig mange ting man gjør som ikke 
ble gjenspeilet i spillene på markedet. 
En av de tingene Myrland gjorde i prosessen 
med å jobbe ut ideen sin var å bygge et 
brettspill hvor de ulike spill mekanismene ble 
konkretisert. Havet ble tegnet opp på brettet, 
og med monopolpenger og terningkast testet 
Myrland ut spillet med barna sine, og gjorde 
endringer på reglene underveis. 

«Jeg liker å ha ting foran meg og så kan jeg 
snu og vri på ting i stedet for å sitte og skrive 
i fem dager, og så skjer det ting på skjermen, 
liksom. […]. Etter at jeg bygde brettspillet slo 
det meg: Jeg tror dette kan funke. Det var 
den valideringen der, at jeg og barna hadde 
det kjekt i tre timer med det brettspillet.» 

God starthjelp som inkubatorbedrift
Et møte med en næringskonsulent i 
kommunen førte til en introduksjon med 
Valide – en av de eldste Inkubator-ordningene 
i Norge. Valide tente på ideen til Myrland, 
og Misc Games ble raskt tatt opp som 
inkubatorbedrift. Bedriften ble etablert som 
AS da Valide i 2015 kom inn på eiersiden. Hos 
Valide fikk Myrland hjelp med budsjetter og 
likviditet, og bedriften fikk et konvertibelt lån. 
Dette åpnet døren for å teste ut ideen i 3D. 
Det første de startet med var å hente inn hjelp 
til å lage en båt for den første 3D-prototypen 
av Fishing: Barents Sea. 

Deretter ble det deltakelse på Gamescom 
hvor spillet fikk god respons. 

«Responsen var enorm. Vi hadde folk hele 
veien som kom og testet, så det var veldig 
gøy. Så var det noen småunger som var der 
som fant mye bugs og sånne ting, som vi 
fikset da på kvelden, så vi hadde ny build på 
morgenen. Så kom ungene dagen etter og 
kommenterte: – Så du har fikset den feilen 
…. det var litt gøy da.»

På Gamescom kom også Misc Games i 
kontakt med Astragon – en av de største 
utgiverne av simulatorspill i Tyskland, som de 

MISC GAMES:  

Flight 
Simulator  
på havet

 MISC GAMES 

Etablert juni 2013 

Sandnes 

8 ansatte (7 i Norge, 1 i Tyskland) 

Omsetning: 16,8 millioner (2021) 

Adm. dir og grunnlegger: 
Gøran Myrland 

Spill: Fishing: Barents Sea, 
Fishing: North Atlantic

miscgames.com

Vi har snakket med Gøran 
Myrland.
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senere signerte avtale med. Presseomtale av 
avtalen førte på sin side til en ny mulighet ved 
at Scanmar, et selskap fra fiskeindustrien tok 
kontakt om et mulig samarbeid. Dette igjen 
resulterte i.. resulterte i kapital til utforming av 
systemet. 

Naturtro gjengivelse av faktiske 
lokasjoner 
I februar 2018 ble Fishing: Barents Sea 
lansert, et spill som nå har solgt over 300 000 
kopier og er ute på både PC, PlayStation, 
Xbox og Switch. 

Selve lanseringsfesten ble sponset av 
Hermes, selskapet bak båten som toppbåten 
i spillet er en tro kopi av. Båten er ikke den 
eneste naturtro gjengivingen i spillet. Spillet 
tar utgangspunkt i realistiske lokasjoner som 
er laget så realistiske som mulig, hvor alt 
fra farger på hus til Hurtigrutas tidstabell er 
hensyntatt. 

Hovedgruppen av spillere er mellom 30 og 55 
år, men det finnes også mange eldre spillere, 
ifølge Myrland. Både mennesker som har blitt 
utsatt for ulykker og pensjonerte sjøfolk har 
gitt Misc Games tilbakemeldinger om hvor 
mye det betyr for dem å kunne gjenoppleve 
livet på havet. 

Nytt spill, ny investor og en helt ny liga 
Amplifier Game Invest, som er en del av 
Embracer Group i Sverige, kom etter hvert 
inn og kjøpte ut Valide. På samme tid fikk Misc 

Games, som ønsket seg ut av samarbeidet 
med Astragon, kjøpt tilbake rettighetene til 
oppfølgeren Fishing: North Atlantic. 

Ifølge Myrland var det ikke planlagt at Fishing: 
North Atlantic skulle bli ti ganger større enn 
Fishing: Barents Sea: 

«Planen var at Fishing North Atlantic skulle 
være et kjempelite spill, bare melke mer 
av det som var suksessen med Fishing 
Barents Sea. Det hadde jo ikke vi lyst til –  
vi ville jo lage noe større og bedre.» 

Etter å ha kjøpt tilbake rettighetene til 
Fishing: North Atlantic, utsatte Misc Games 
lanseringen med over et år. Dette til tross, de 
hadde ifølge Myrland gapt litt for høyt i forhold 
til kompetanse og gjennomføringsevne, 
noe som medførte at den første tiden etter 
lansering var tøff, med intens jobbing for å 
rette opp feil. 

«Vi lanserte litt for fort, så det var jo mange 
feil, og vi fikk masse hat [….] det var ganske 
tøft de første tre månedene etter lansering.»

Tre måneder etter lansering hadde det meste 
løst seg, og ifølge Myrland er Misc Games 
nå i en helt annen liga enn før. Fishing: North 
Atlantic inneholder kart over hele Nova 
Scotia, seks havner og 32 båter, og endte 
opp ti ganger større en Fishing: Barents Sea. 
Misc Games har et markedsføringsbyrå 
som hjelper til, men jobber selv med å bygge 

opp sitt eget distribusjonsnettverk. Fishing: 
North Atlantic er også ute i fysisk versjon på 
Playstation 4 og 5 både i Europa, Australia og 
USA. Forhåpentlig også snart på Nintendo 
Switch. 

Nye markeder og flerspillerspill på 
trappene 
For Misc Games er USA det største 
markedet, etterfulgt av Tyskland. I disse 
dager er selskapet også på vei inn i Kina, hvor 
de bruker sin egen versjon av nettbutikken 
Steam. For å få inn spillet her har de måttet 
gjøre en del endringer. Virkelige referanser 
som for eksempel logoer, navn på havner 
og beskrivelsene av havnene har måttet bli 
endret. Misc Games har allerede passert 
den regionale godkjenningen som kreves 
i Kina, og venter nå bare på den nasjonale 
godkjenningen. Brasil er et annet marked 
Misc Games jobber mot. I Brasil har ikke 
alle bankkort og kredittkort, noe som gjør at 
«kontantkort» med spillkoder blir løsningen 
for å få solgt spill der. 

2018 2019 2020 2021

 Lansering av 
Fishing: Barents 

Sea

 Investor med  
på laget

Tilbakeføring av 
distribusjons-

rettigheter

Lansering av 
 Fishing: North 

Atlantic

Spillprisen for beste 
teknologi

Salg i alle disse nye markedene er igjen med 
på å muliggjøre Misc Games’ neste prosjekt. 
Det blir et flerspillerspill, noe som har vært 
etterlyst av spillerne siden Fishing: Barents 
Sea ble utgitt. 
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Sarepta Studio har sammen 
med Teknopilot AS og My 
Child Lebensborn vist at spill 
kan være med å sette viktige 
problemstillinger på dagsorden. 

Historien om Sarepta starter på spill-linjen 
på Høyskolen i Innlandet. Tanken på å ikke ha 
jobb etter endt utdanning var skummel, og 
Catharina Bøhler tok initiativ til å snakke med 
klassen om å starte noe sammen. Det endte 
med at hun startet aksjeselskap sammen 
med 14 andre studenter da hun var ferdig på 
spillstudiene. 

En seig start 
Sarepta lever i dag av å lage spill til et globalt 
forbrukermarked. Dette har hele tiden vært 
deres kjernevirksomhet, men da de først 
startet opp leverte de også tjenester som 
omfattet grafisk design, 3D modellering med 
mer bedrifter nasjonalt.

«Vi trodde at B2B-salg ville være en 
god måte å tjene inn penger på kort sikt 
mens vi bygget spillproduktene, men 
undervurderte konkurransen i markedet. 
For å kunne klare å konkurrere, måtte vi 
legge oss så langt ned på pris at vi i slutten 
av dagen ikke hadde profitt. Vi endte bare 
opp med å kaste bort tid, som førte til at 
våre spillprodukter tok enda lenger tid å 
lage. Derfor tok det 5 år med vår første 
utgivelse.»

Spillet Shadow Puppeteer gav Sarepta 
mange erfaringer, men på veien dit var det 
flere utfordringer. De startet med valg av feil 
spillmotor, med XNA i stedet for mer utprøvde 
Unity. Dette medførte begrensninger på det 
visuelle som gjorde at de på et tidspunkt 
måtte starte helt på nytt. Spillet ble i 
utgangs punktet designet for å være en god 
opplevelse for to personer samtidig, men i et 
forsøk på å tekkes utgivere, ble det tilpasset 
for å også kunne spilles alene, noe Bøhler selv 
betegner som et dårlig designvalg: 

«Vi hadde testing og analyser som viste at 
om man spilte alene så hadde man mye 
dårligere oppfatning av spillet. Dette gjaldt 
også om man spilte sammen med noen 
etter å ha spilt alene først. Det var den 
største designfeilen vi gjorde. Og den var 
basert på at vi prøvde å få oss en publisher, 
noe vi uansett ikke fikk.»

Spill i fokus
Da de først startet opp selskapet sitt 
opplevde Sarepta å få god rådgivning og 
veiledning knyttet til det å starte bedrift, men 
de opplevde samtidig at det var færre gode 
råd å hente knyttet til å starte spillbedrift. 
Det rådet en oppfatning hos mange om at 
det ikke var noen i Norge som tjente penger 
på spill ennå, og Sarepta møtte motvilje 
knyttet til det de ønsket skulle være deres 
kjernevirksomhet: 

«Vi hadde et eksternt styre som ikke 
mente at spill kunne tjene penger, vi 
hadde rådgivere som mente at spill ikke 
kunne tjene penger. […] Det tok oss syv 
år før vi satte ned foten. Vi hadde en 
screamingmatch med styret og sa: – Vet 
dere hva, vi kan ikke drive med de greiene 
her lenger, vi må fokusere bare på spill.»

Sarepta satte seg deretter ned og gjorde 
en grundig jobb med å finne ut hvilket 
spillselskap de ville være. Ønsket om 
langsiktighet, både i å bygge merkevare og 
kompetanse, gjorde også at Sarepta valgte 

SAREPTA 

Etablert 2010 

Hamar 

17 ansatte

Omsetning: 12 millioner kroner 
(2021)

Adm. dir: Catharina Bøhler

15 grunnleggere (fire av disse er 
fortsatt med) 

Spill: Shadow Puppeteer, 
My Child Lebensborn, My 
Child New Beginnings (under 
utvikling), Thalassa (under 
utvikling)

sareptastudio.com

Vi har snakket med Catharina 
Bøhler.

SAREPTA STUDIO:  

Spill med hjerte
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å droppe noen satsninger som ikke lenger 
passet inn i deres visjon for selskapet: 

«Vi fant ut at vi hadde lyst til å lage spill med 
et hjerte. Spill med en kjerne, som bruker 
gameplay på en interessant måte, men 
også kan fortelle en viktig historie.»

My Child Lebensborn 
My Child Lebensborn er spillet Sarepta har 

hatt mest suksess med. My Child Lebensborn 
startet opprinnelig som et oppdrag for 
Teknopilot, før Sarepta etter hvert gikk inn 
som medprodusenter. I 2019 vant spillet 
BAFTA for Game Beyond Entertainment. 

My Child Lebensborn forteller historien om 
barn født av tyske soldater og lokale kvinner 
i okkuperte land under andre verdenskrig, 
og er utviklet i samarbeid med norske 

BAFTA Games Awards 

BAFTA Games Awards eller British 
Academy Games Awards er en årlig 
britisk prisutdeling som hedrer 
«enestående kreativ prestasjon» 
i spillbransjen. Utdelt for første 
gang i 2004. My Child Lebensborn 
vant i 2019 en BAFTA Games 
Award i kategorien Game Beyond 
Entertainment.

Children Born of War Project 

Children Born of War Project er en 
stiftelse som skal øke bevisstgjørelsen 
rundt problemene barn født under 
konflikt, som har fedre som er 
fiendesoldater, møter. Sarepta Studio 
AS og Teknopilot AS har donert 
1 million kroner til opprettelsen av 
stiftelsen. 

Lebensborn-barn. Spillet er basert på 
nøyaktige historiske beretninger. Spillet er 
satt i etterkrigstidens Norge hvor man skal 
ta vare på to foreldreløse lebensborn. Barna 
møter mobbing og trakassering fra andre 
barn og samfunnet rundt seg. Man må finne 
ut hva som skjedde med foreldrene deres, og 
hjelpe dem til en bedre framtid. 

Gratisversjoner og piratkopiering 
Da My Child Lebensborn begynte å gjøre 
det bra i Asia lagde Sarepta også en 
«lightversjon» av spillet hvor man kunne spille 
de første dagene gratis. Plutselig fikk spillet 
synlighet i andre land, som for eksempel 
i Brasil. Alle de gratis nedlastningene gav 
utslag i økte tall på kjøp av spillet. Bøhler 
forteller at de har sett samme effekten når 
spillet piratkopieres. Ved at spillet snakkes 
om, spres det til en ny gruppe mennesker som 
vanligvis ikke ville kjent til spillet og som da 
kjøper det. 

Piratkopiering kan også medføre andre uante 
konsekvenser, som for eksempel da spillet 
ble piratkopiert og maskinoversatt til kinesisk. 
Etter at en influenser som hadde spilt den 
kinesiske piratkopierte versjonen, var det 
plutselig mange personer fra Weibo som 
begynte å kjøpe spillet. Det igjen endte ifølge 
Bøhler med en internettkrangel mellom dem 
som elsket spillet og gav det fem stjerner, og 
dem som ga én stjerne fordi det ikke var på 
kinesisk. Som igjen resulterte i at fansen selv 
i løpet av to uker oversatte spillet og dermed 
kunne Sarepta lansere på kinesisk.

Suksess med tilstedeværelse på TikTok 
Ansettelse av en egen ansvarlig for sosiale 
medier hadde mye å si for Sarepta. Bøhler 
innrømmer at hun ikke hadde helt troen på 
TikTok i utgangspunktet, men i 2021 fikk 
Sarepta inn 13 millioner kroner på My Child 
Lebensborn alene. En suksess hun krediterer 
på TikTok. Tilstedeværelsen i sosiale medier 
startet med Twitter, som medførte salg for 
100 000 kroner i måneden, men med TikTok 
opplevde de salg for 100 000 kroner om dagen: 

2010 2015 2016 2017 2018 2021

Stiftet 
selskapet

Holdt på å gå 
konkurs

Lansering 
Shadow 

Puppeteer 
Wii U

Endret forret-
ningsplan til å 
fokusere kun 

på utvikling 
av egne pro-
dukter. Gikk 

bort fra B2B.

Lansering 
My Child 

Lebensborn 
på mobil

Lansering 
My Child 

Lebensborn 
på PC og 

konsoll 

«Det var en dag, da begynte jeg å grine. Det 
var en veldig stor «spike» og så gikk den 
fort ned igjen, men… vi fikk én million kroner 
på en dag! Da visste jeg ikke hvor jeg skulle 
gjøre av meg.»

Endelig på rett sted
Veien frem til der Sarepta er i dag har ikke 
bare vært enkel. Sarepta har hatt en lang reise 
og gjort seg mange erfaringer underveis. De 
har fortsatt med TikTok-satsning rettet mot 
flere markeder, med god effekt, og endelig 
føler Bøhler at Sarepta er på et godt sted: 

«11 år senere kan vi begynne å bli et selskap 
som har likviditet, som kan sitte med 
likviditetsplan, med runway på ett til to år.»
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FUNCOM:  

30 år med 
spillkompetanse

Funcom er Norges største spill-
selskap. De har operert på det 
internasjonale markedet i mange 
år, og kan til neste år skryte av 30 
år i spillbransjen.  

Funcom har lenge vært Norges største 
spillselskap, og driver både som utvikler og 
utgiver av spill, men har sin hovedvekt på 
spillutvikling. Funcom har nå gjennom nesten 
tre tiår akkumulert mye erfaring ved å skape, 
drive og markedsføre online multiplayer-spill.  

Storsatsingen Dune: Awakening står for tiden 
i hovedfokus for store deler av selskapet, og 
det knyttes høye forventninger til spillet som 
knyttes opp mot Frank Herberts originale 
bokserie, og ikke minst Denis Villeneue’s 
filmer (Dune 2021 + «Dune sequel» 2023) 
fra samme univers. Funcom er også kjent 
for utvikling av online multiplayer-spill som 
Conan Exiles (basert på Robert E. Howards 
univers) og The Secret World, samt de to 
første spillene i Den lengste reisen-serien. 

Siden juni 2022 har Fredrik Martol jobbet som 
Head of Studio for Funcoms Oslo-kontor. 13 
år etter at han sist jobbet der som lyddesigner 
er han glad for å være med på laget igjen, 
og han mener Funcom har vokst mye som 
organisasjon:  
 

«Det ligger en stabilitet og en muskel bak 
hele organisasjonen som viser en enorm 
utvikling og spennende retning. […] Vi har 
vært gjennom en del bølgedaler, høyder 

og bunner, absolutt, men ved å ha vært 
gjennom noen kriger tror jeg at Funcom 
som spillutvikler, utgiver og organisasjon 
har vokst, lært og modnet veldig.» 

Tencent har gitt Funcom finansiell 
stabilitet   
I 2020 ble Funcom kjøpt opp av den 
kinesiske spillgiganten Tencent, noe som 
har skapt gode muligheter for Funcom til 
å ekspandere videre. Tencent er verdens 
største spillselskap og har eierinteresser i en 
lang rekke internasjonale selskaper. Inkludert 
noen av de mest vellykkede som Supercell, 
Epic (som står bak Fortnite) og Riot (som 
står bak League of Legends), og de sitter på 
kompetanse og innsikt Funcom nyter godt av: 
 

«Tencent har vist seg som en stabil drivkraft 
som har veldig god greie på spillmarkedet 
internasjonalt. […] Spesielt i de asiatiske 
markedene, men i økende grad også i global 
skala. Det å få tilgang på verdensledende 
ekspertise er gull verdt for oss.» 

 

Martol påpeker at utviklingsløp på store 
spill er noe som fort kan ta to til fem år, og at 
finansieringsmulighetene i Norge har vært 
begrenset:  
 

«Sammenlignet med Sverige og Finland 
er den norske bransjen liten. Der våre 
naboer systematisk har jobbet frem 
høyteknologiske hjørnesteinbedrifter 
innen gaming henger vi i Norge litt etter når 

FUNCOM - OSLO 

Etablert 1993 

Oslo

400+ ansatte

Adm. dir:  Rui Casais

Grunnleggere:  Erik Gloersen, 
Tyr Neilsen, Andre Backen, 
Gaute Godager and Olav 
Mørkrid

Spill: Den lengste reisen, 
Anarchy Online, The Secret 
World, Conan Exiles m.fl.

funcom.com

Vi har snakket med Fredrik 
Martol.

Tencent 

 Tencent er verdens største 
spillselskap, og en av verdens største 
risikokapitalinvestorer. Spill er en del 
av Tencents kjernevirksomhet, men 
i tillegg til spill har de investert i en 
rekke andre produktområder, som for 
eksempel VR, netthandel og musikk- 
og filmproduksjon.
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det kommer til størrelse. Langsiktige og 
kunnskapsbaserte investeringer over tid i 
teknologibransjen er nok mye av grunnen til 
forspranget de har skaffet seg. 

IP-tilgang til viktige universer   
Sterke IP-er anses som svært verdifulle 
økonomiske ressurser for spillbransjen. Disse 
kan anskaffes ved at et selskap selv utvikler 
et originalt spillkonsept, eller ved at de kjøper 
rettighetene til eksisterende konsepter. 
Funcom gjør begge deler. Med eksisterende 
konsepter er det gjerne fra før bygget et 
narrativ over lang tid, og publikum har en viss 
grad av kjennskap og forventning til hva de 
kan få innenfor spillene allerede, noe som 
ifølge Martol er en kjempestyrke:  
 

«Både Herbert og Howard har skapt så rike 
universer at det ligger enorme muligheter til 
å fortelle historier gjennom spill. Når så mye 
av bakgrunnshistorien er laget, trenger man 
ikke nødvendigvis starte helt fra scratch. Vi 
har kjente rammeverk å forholde oss til, og 
det kan gi en viss pangstart, med tanke på 
alle dem som allerede kjenner til universet» 

 
Funcoms styrke har i mange år ligget i online 
multiplayer-sjangeren. Funcom har IP-tilgang 
til både Conan og Dune-universet, noe Martol 
er veldig begeistret for. Han håper også at 
Funcom kan utvikle porteføljen etter hvert, 

med tilgang til flere universer Funcom kan 
basere spillene sine på.
 

«De aller fleste spillerne våre kommer fra 
andre kulturer enn den typisk norske. Å 
ha med utviklere som kan være med på å 
spille opp under og bygge fram kule ting 
som gir resonans i større deler av verden… 
Det tenker jeg må være med og bidra til at 
produktene våre blir mer gjenkjennelige, 
lettfattelige og interessante for folk fra 
andre deler av verden også. Så jeg tror at 
når man har med seg den kunnskapen, den 
bredden i kulturell bakgrunn, så tror jeg at 
du er med å utvide kundegrunnlaget også, 
rett og slett.»  

  

Tilpasningsevne over tid  
Mye av suksessen til Funcoms tre tiår i 
bransjen knytter Markol til viljen til å endre 
seg underveis. Hovedtanken var et ønske 
om å skaffe penger og lønn til å lage spill, 
og Funcom har løpende tilpasset og justert 
forretningsmodellen for å muliggjøre dette:  
 

«Ser man på de forskjellige forretnings-
strukturene vi har vært igjennom; fra lite 
gründerselskap, til å få inn relativt kortsiktig 
investormidler – som har vært brukt og 
brukt opp, til å være på børs med helt annen 
finansieringsstrukturering, til å være eid 

av en kinesisk kjempeinvestor... Jeg tror 
det har vært en vanvittig læringsvilje og 
tilpasningsevne.»  

 
Evnen til å omstille seg, både når det har gått 
bedre og verre enn forventet har ifølge Martol 
gjort at de nå kan forberede 30års jubileum til 
neste år:  
 

«En av styrkene til Funcom har vært 
evnen til å navigere, ta risiko og gjøre 
omstrukturering flere ganger. Det tror jeg 
har gjort at vi har klart å holde oss i loopen i 
snart 30 år.»

1993 1999 2005 2008 2020 2021 2022

Stiftet 
selskapet

Den lengste reisen 
lanseres

Funcom blir 
børsnotert på  

Oslo Børs

Age of Conan 
lanseres

Tencent oppnår 
fullt eierskap over 

Funcom

Funcom overtar 
rettighetene til 

Conan og andre 
IP-er inkluderers i 
Heroic Signatures

Dune: Spice Wars 
(Early Access) og 
Metal: Hellsinger 

lanseres

IP (Intellectual Property)

Et dataspill er et kreativt verk som 
inkluderer tittel, spillkarakterer 
og spillunivers, og IP omhandler 
de immaterielle rettighetene til 
spillkonseptet. Sterke IP-er anses 
som svært verdifulle økonomiske 
ressurser, da de kan føre til nye 
utgivelser, salgsinntekter for 
produkter tilknyttet merkevaren og en 
IP kan også videreselges.
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Fire selskaper om den norske spillbransjen

Dataspillbransjen er en bransje i vekst, og 
spillselskaper som har ambisjon om å vokse, 
opplever både utfordringer og muligheter i 
det norske arbeidsmarked. 

Rekruttering pekes på som en utfordring 
i dataspillbransjen, og tilgangen på variert 
kompetanse, særlig seniorkompetanse, 
er mangelfull. Spillrelaterte utdanninger 
med spesialisering kan på sikt bidra til 
nødvendig rekruttering. I dag er de fleste 
norske dataspillselskapene for små, og 
har ikke tilstrekkelige ressurser til å ta 
imot nyutdannede arbeidssøkere med de 
kravene det stiller til opplæring og oppfølging. 
Dermed går bransjen glipp av å bygge viktig 
kompetanse lokalt. Det er enklere å hente mer 
erfaren kompetanse fra utlandet.

Norge har et sterkt vern av ansatte gjennom 
blant annet arbeidsmiljøloven, noe som kan 
være en fordel når det kommer til rekruttering, 
siden jobbsikkerhet, utviklingsmuligheter, 
lønnsvilkår og arbeidsvilkår er bedre 
ivaretatt enn de fleste er vant til fra andre 
arbeidsmarkeder. Ved internasjonal 

rekruttering kompenserer dette til en viss 
grad for risikoen ved å flytte til et lite og ukjent 
land som Norge. 

Vi har spurt fire spillbedrifter om deres 
erfaring med norske arbeidsforhold, 
rekruttering og konkurransefordeler. Dette er 
hva de har svart:

•  Arbeidsforhold: Hvordan er deres 
bedrift rigget med tanke på å sikre gode 
arbeidsforhold, og hvilke fordeler og 
utfordringer for arbeidet innebærer det 
for dere å befinne seg i Norge og norsk 
spillbransje?

•  Rekruttering: Hvordan rekrutterer dere 
ny arbeidskraft til bedriften (utdanning, 
geografi, erfaring, etc), og hvilke fordeler og 
utfordringer innebærer det for dere å være 
posisjonert i Norge? 

•  Konkurransesituasjon: Hvilke fordeler 
og utfordringer opplever dere som 
norsk spillutvikler når det kommer til 
konkurransesituasjon (finansiering, 
branding, synergier, etc)?

FUNCOM OSLO AS KRILLBITE STUDIO AS MEGAPOP AS SNOWCASTLE GAMES AS

Fredrik Martol Tobias Fossheim Lise Hagen Lie Erik Hoftun

Head of Studio – Oslo CEO Project Manager CEO

Etablert 1993 Etablert 2011 Etablert 2012 Etablert 2009

112 ansatte 11 ansatte 10 ansatte 36 ansatte

Funcom
«Rigget for gode arbeidsforhold: 
Funcom Oslo har primært fast ansatte i 
fulltidsstillinger, og ansettelsesforholdet 
reguleres i norsk lov og avtaleverk. Det gir 
stabilitet og forutsigbarhet for alle parter. 
Godt regulert arbeidstid, jobbsikkerhet 
og det norske trygdesystemet gjør Norge 
til en attraktiv arbeidsplass for mange. 
Alle ansatte har en god pensjonsavtale 
i tillegg til private helseforsikringer. 
Lønnsforholdene er sammenlignbare og 
konkurransedyktige med bransjen for øvrig, 
både nasjonalt og internasjonalt. Ledelse 
og medarbeiderne samarbeider tett med 
verneombud/tillitsvalgte for å sikre trygge 
og helsefremmende arbeidsvilkår. Ukentlige 
spørreundersøkelser om arbeidsmiljø, 
samt jevnlige mål- og utviklingssamtaler 
med alle medarbeidere bidrar til å sikre tett 
kommunikasjon og gode anledninger til 
planlagt og målfestet karriereutvikling. Vi 
har i Oslo ansatte fra 26 ulike nasjonaliteter, 
ca. 50 som har flyttet til Norge for å jobbe 
hos oss, og med det følger et stort ansvar 
for å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet 
for samtlige. Mangfoldet i bedriften er unikt 
og svært verdifullt for oss, og vi søker alltid 
å utvide horisonten ved å ansette folk med 
forskjellig bakgrunn. Sosiale tilstelninger, 
trening, spillkvelder, film, mat og drikke står på 
agendaen flere ganger hver måned. 

Fordeler/utfordringer in Norge: Funcom er 
med sin 29 år lange historie og størrelse i 
en særstilling i det norske spillmarkedet. 
Utfordringer med rekruttering av spesielt 
seniorkompetanse nasjonalt fører til behov 
for å importere arbeidskraft fra utlandet 
til mange stillinger. Deler av den norske 

Arbeidsforhold

– Hvordan er deres bedrift rigget med tanke på å sikre gode arbeids-
forhold, og hvilke fordeler og utfordringer for arbeidet innebærer det for 
dere å befinne seg i Norge og norsk spillbransje?

spillbransjen er opprettholdt og utviklet 
basert på tilskuddsordninger og manglende 
kommersiell bærekraft. Som en start på 
å dyrke frem talenter og ideer er dette 
svært viktig, og for å sikre fortsatt vekst og 
utvikling vil det være sentralt å styrke en 
kunnskapsbasert investeringskapasitet. Mer 
midler til støtteordninger vil være sentralt for å 
sikre vekst i perioden fremover, og en dreining 
fra kulturfeltet til mer kommersiell innretning 
på ordningene kan bidra til å styrke næringens 
bærekraft på sikt. Spillbransjen skiller seg 
ikke nevneverdig fra tilstøtende bransjer, 
men detaljert kunnskap om verdikjede, risiko 
og utviklingstakt er i for liten grad kjent blant 
potensielle investorer og partnere nasjonalt. 
Vi ønsker oss en større næring med fokus 
på vekst i hele verdikjeden og som er robust 
gjennom hele utviklingsløpet og inkludert 
publisering og salg.»

Samarbeid og felles 
møteplasser med den 
norske spillbransjen er 
også svært verdifulle, 
både sosialt og faglig.

– Fredrik Martol, Funcom
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Krillbite
«I Krillbite jobber vi for å ha en inklusiv 
arbeidskultur og et fokus på å ta godt 
vare på de ansatte. Vi har f.eks. fleksibel 
arbeidstid og arbeidssted, utvidet brukt av 
egenmeldingsdager, månedlige allmøter 
for å gi hverandre tilbakemeldinger og lufte 
bekymringer, og egne helse- og treningstiltak.

I det å trekke frem fordeler med å befinne 
seg i Norge, så er norsk arbeidskultur 
og arbeidsmiljøloven sentrale premisser 
for at vi har det vi opplever som en sunn 
balanse mellom arbeid og fritid, og gode 
arbeidsforhold. NAV sine støtteordninger 
er viktige i tilretteleggingsarbeidet som 
bidrar til å gjøre Krillbite til en inkluderende 
arbeidsgiver.

Når en ser på ulemper med å befinne seg i 
Norge så er det først og fremst de relativt 
høye personalutgiftene som stikker seg ut.»

Megapop
«Vi er en liten bedrift på 10 personer. Vi har 
noen grunnpilarer i bedriften, og noen ting 
vi aktivt gjør i arbeidet vårt for å sikre gode 
arbeidsforhold:

•  Ett hovedverneombud og ett verneombud 
stemt inn av de ansatte selv, en kvinne 
og en mann, hvor en er utvikler og den 
andre i administrasjon. Dette for å øke 
sannsynligheten for at en har noen en er 
komfortabel å gå til 

•  Åpenhet i bedriften rundt drift, behov og 
fremtiden. 

•  Åpenhet for å foreslå og arrangere sosiale 
ting, uten press for deltagelse

•  Faste personalsamtaler med tydelig 
agenda og mål

•  Lønnsstruktur med forutsigbarhet relatert 
til samfunnets utvikling

•  Strategimøter inkluderer arbeidsmiljø og 
ansatte er en del av denne prosessen.

•  Vi ansetter helst faste ansatte på fulltid, 
med sikrede arbeidskontrakter, med tydelig 
oppsigelsestermer som er 90 dager 

Snowcastle
«Siden før covid har Snowcastle vært 
rigget for Remote Work. Veletablerte 
kommunikasjonsverktøy, møtekultur 
og arbeidsmetoder gjorde at vi ganske 
sømløst tilpasset oss situasjonen med 
alle på hjemmekontor under pandemien. 
Etter som samfunnet igjen åpnet opp har 
vi forsøkt å ta med oss de beste av disse 
erfaringene inn i en mer hybrid hverdag med 
et fåtall fast på kontoret og brorparten helt 
eller delvis på hjemmekontor. For erfarne 
teammedlemmer har dette stort sett bare 
vært positivt, men vi ser at for interns og 
juniorer fungerer hjemmekontor dårlig og det 
har vi tatt konsekvensen av. Snowcastle har 
en arbeidskultur preget av høy tillit, motiverte 
og selvstendige ansatte og kort vei mellom 
ledelse og ansatte. Vi tror spill utvikles best 
i team og har forsøkt å ta vare på indie- og 
startup-kulturen selv om vi har vokst betydelig 
de siste årene. Noe struktur har vi måtte få 
på plass, men målet er hele tiden å holde 
byråkrati og kompleksitet i sjakk. 

Vi har etter hvert fått en rekke småbarns-
foreldre og forøker å legge til rette for en 
fleksibel arbeidsdag med kort kjernetid og 
gode muligheter for å jobbe hjemmefra, 
kunne ta seg fri med syke barn og tilpasse 
arbeidstiden til småbarnshverdagen. Norge 
har gode sosiale ordninger og en sunnere 
balanse mellom jobb og fritid enn mange 
andre land og det er noe vi framhever når vi 
søker etter medarbeidere internasjonalt. Vi 
tilbyr også utenlandsbaserte medarbeidere 
like vilkår som de norske, også i tilfeller der 
de jobber selvstendig med en freelance 
avtale. En egen HR Manager har gjort at 
vi har kunnet jobbe mer systematisk med 
arbeidsmiljø og ansatte. F eks gjennomfører 
vi en årlig spørreundersøkelse for å kunne 
måle tilfredshet og har en kontinuerlig 
prosess for å bedre arbeidsforhold og 
internkommunikasjon. Vi har i de senere årene 
også lagt stadig mer vekt på å rekruttere for 
mangfold og ser allerede positive effekter 
av det, ikke minst på arbeidsmiljø. Dessverre 

•  Tilbud om eierskap (aksjer) i bedriften når 
man går inn som fast ansatt over en viss tid 

•  Frihet under ansvar

Utfordringene ligger i at det er dyrt å ha faste 
ansatte i Norge, som gjør at en opererer med 
andre budsjetter enn andre spillutviklere i 
utlandet har. Dette øker også terskelen for 
eventuelle utenlandsinvesteringer, enten 
som investor eller utgiver. Det er også en 
utfordring at bransjen er ganske ukjent i 
Norge og at den norske bransjen er ukjent 
internasjonalt, og at vi kan falle mellom to 
stoler som kreativ, men også teknologisk 
bedrift. Det kan også være utfordrende å få 
inn utenlandsk arbeidskraft til Norge på grunn 
av regelverk, men også lokasjon.

Fordelene er at vi har ordnede arbeidsforhold 
i samfunnet, informasjon som er lett 
tilgjengelig vi kan lære fra, rammeverk via NFI 
og andre statlige støttemidler og et lovverk vi 
kan se til. Å ha støtteordningene hos f.eks. NFI 
og de regionale sentrene er helt avgjørende 
for at bedrifter som oss skal kunne satse på 
spillutvikling.

Det er også noen andre utfordringer, slik som 
å være i andre tidssoner enn f.eks. USA og 
Asia, og spillerbasene der, noe som gjør at det 
å drifte spillcommunities (som per definisjon 
er på i kvelden og mer i helg her i Europa og 
vår natt i USA.»

er vi ikke kommet lenger enn opp på 
gjennomsnittet for bransjen når det gjelder 
kvinneandel, men vi har ikke tenkt å gi oss 
med det.

Det er selvsagt vanskeligere å bygge kultur 
når vi ikke alle befinner oss sammen på 
kontoret. Det forsøker vi å kompensere med å 
fly inn hele teamet minst en gang i året til felles 
samling. Sommerens samling var en stor 
suksess ikke minst fordi kolleger ingen av oss 
enda hatt møtt ansikt til ansikt for første gang 
kunne være sammen med alle på teamet.»

Å ha støtteordningene 
hos f.eks. NFI og de 
regionale sentrene er helt 
avgjørende for at bedrifter 
som oss skal kunne satse 
på spillutvikling.

– Lise Hagen Lie, Megapop

Vi har i de senere årene 
også lagt stadig 
mer vekt på å rekruttere 
for mangfold og ser 
allerede positive effekter 
av det, ikke minst 
på arbeidsmiljø. 

– Erik Hoftun, Snowcastle 
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Funcom
«Med studioer i US, England, Romania, 
Portugal, Sverige og Norge har Funcom 
sikret et bredt rekrutteringsfelt. Dette har 
vært et helt nødvendig grep for å sikre 
tilstrekkelig tilgang på kompetanse. Det 
er særlige utfordringer med å rekruttere 
seniorkompetanse, da dette i stor grad 
innebærer relocation av en hel familie til 
Norge. Vi søker primært kandidater med 
høyere utdanning (BA/MA) innen fagfeltene 
programmering/animasjon/3Dmodellering/
design og ofte er det nødvendig med 
yrkeserfaring og ledelse. Tilgangen på 
relevant kompetanse skalerer ikke i forhold til 
behovene i nasjonal sammenheng.»

Krillbite
«Krillbite rekrutterer arbeidskraft først 
og fremst gjennom eget nettverk, finn.no, 
sosiale medier, egen nettside, jobbnettsider 
for spillbransjen, bransjearrangementer og 
rektutteringsselskap.

Jobb- og prosjekterfaring kommer som regel 
i første rekke når vi ser etter kandidater. Siden 
metoder, teknologi og kunnskap utvikler 
seg i stor fart så er relevant kompetanse en 
ferskvare. Utdanning kommer derfor i andre 
rekke etter utviklingserfaring (arbeidserfaring, 
egne prosjekter). Siden vi ønsker et sterkt 
kontormiljø så ser vi etter kandidater først 
og fremst i Europa som vi tenker har lett for å 
kunne flytte til Oslo og tilpasse seg vår kultur 
og norsk arbeidsliv. 

For å trekke frem fordeler med å befinne 
seg i Norge i forbindelse med rekruttering, 
så bringer størrelsen på bransjen med seg 

Megapop
«Vi rekrutterer gjerne folk med utdanning eller 
relevant egen erfaring innenfor sitt fagfelt. 
Portefølje, og en nysgjerrighet i å gjøre egne 
ting en er interessert i er viktig for oss. Det er 
ikke mange spillbedrifter i Norge, som gir oss 
muligheten til å velge fra flere søkere på noen 
fagfelt. Andre fagfelt, som programmerere, 
er mer konkurranseutsatt fordi «alle» ønsker 
programmerere. Slik sett er det vanskelig 
å konkurrere med konsulentbedriftene, da 
studenter gjerne har jobb før endt studie. Det 
er derimot flere som har et ønske om å jobbe 
med spill, som da kanskje ønsker å skifte jobb 
senere til spillbransjen.

Vi bruker da mye tid inn mot skoler og 
studenter. Vi både har grupper her for 
utvikling som vi hjelper (Bachelor osv. Fra 
Westerdals). I første halvår 2023 vil minst 
seks bachelor studenter fra Norge være her 
og utvikle med oss, samt en Master student 
fra Nederland mot Serious gaming. Vi gir 
tilbake der vi kan, og hjelper og bidrar for å 
hjelpe studentene, skolene, bransjen, men 
også å gi rom for rekruttering. 

Vi har så langt ikke gjort mye arbeid med 
freelancer eller ansatte i utlandet.»

Snowcastle
«Snowcastle har fått et rykte på seg som en 
spennende arbeidsplass for spillutviklere 
internasjonalt og vi får mange søknader 
fra hele verden, selv i perioder der vi ikke 
annonserer etter nye medarbeidere. 
Dessverre er resultatet ofte at norske søkere 
faller igjennom i konkurransen med bedre 
kvalifiserte utenlandske søkere og andelen 
utenlandske ansatte øker. Heldigvis har 
ganske mange av dem et ønske om å flytte til 
Norge og slik bidrar vi og antakelig flere med 
oss i norsk spillbransje til at høyt kvalifiserte 
utlendinger bosetter i Norge. Vi forsøker å 
kompensere for dette med å bevisst hente inn 
norske juniorer og interns. Flere av våre mest 
erfarne seniorer begynte i Snowcastle som 
utplasserte interns fra skole eller NAV. Det er 

Rekruttering

– Hvordan rekrutterer dere ny arbeidskraft til bedriften (utdanning, 
geografi, erfaring, etc.), og hvilke fordeler og utfordringer innebærer det 
for dere å være posisjonert i Norge? 

noen fordeler og ulemper. Med en liten og 
intim bransje er det lett å bygge nettverk mot 
utviklerne og talenter i bransjen. En vet hvem 
som er gode på hva. Dette gjelder også opp 
mot utdanningsinstitusjoner og elevkullene 
som uteksaminseres. 

Samtidig så fører den relativt begrensede 
størrelsen på bransjen med seg utfordringer 
med å skaffe erfaren arbeidskraft. Senior-
utviklere med relevant erfaring er vanskelig å 
tiltrekke seg i fra det norske arbeidsmarkedet, 
og de som er relevante tilbys gjerne høyere 
lønninger i andre bransjer. Dette gjør det 
utfordrende å fylle bedriften med erfarne 
utviklere som kan være mentorer for 
nyutdannede, og slik vanskeligere å ta inn 
interns og junior-utviklere. Vi ser at vi ofte må 
se til utlandet for erfaren arbeidskraft.»

vi litt stolte av. 

Når det gjelder programmerere er det 
ekstra vanskelig å finne kvalifiserte norske 
søkere. Her har den norske spillbransjen 
en jobb å gjøre med å tiltrekke de dyktigste 
kandidatene før andre bransjer med høy lønn 
og «kjedeligere» jobber stikker avgårde med 
dem. 

Vi har den senere tid benyttet oss av 
spesialiserte utenlandske headhuntere for 
finne de spesialiserte programmererne vi nå 
har behov for.

Tilbud om Remote Work og hjemmekontor 
gjør at en spillutvikler i Norge konkurrerer 
på likere linje med utviklere i andre land om 
de beste hodene. Basert på dårlig erfaring 
har vi valgt å begrense slikt Remote Work til 
noenlunde samme tidssoner som oss selv.»

Flere av våre mest 
erfarne seniorer begynte 
i Snowcastle som 
utplasserte interns fra 
skole eller NAV. Det er vi 
litt stolte av.

– Erik Hoftun, Snowcastle

Vi ser at vi ofte må se 
til utlandet for erfaren 
arbeidskraft.

– Tobias Fossheim, Krillbite
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Funcom
«Solid finansiell backing fra Tencent og faglig 
samarbeid med andre Tencent-selskaper 
gir robusthet og den langsiktigheten som er 
nødvendig for å utvikle hele spillsyklusen og 
publisere globalt. Investorer med dyp innsikt 
i bransjen internasjonalt og med kapasitet 
til å styre langsiktig vil være attraktivt 
gitt produksjonstakt og risikoprofil for 
spillutvikling. 

Samarbeid og felles møteplasser med den 
norske spillbransjen er også svært verdifulle, 
både sosialt og faglig. Det er nære bånd og 
mange kjenner hverandre godt. Andre norske 
selskapers suksess bidrar til å øke kvaliteten 
og heve investeringsviljen til bransjen, og det 
synliggjør profesjonaliteten, vekstpotensialet 
og mulighetene som ligger i det norske 
markedet. 

Prosedyrene for å flytte relevant arbeidskraft 
fra utlandet til Norge oppleves tunge, 
tidkrevende og kostbare. Arbeidstillatelse og 
visum-prosesser kan ta lang tid og forsinker 
stadig produksjonstakten. Skatteordinger 
som insentiver, og forenkling av rutiner 
for import av arbeidskraft vil være nyttige 
redskap for å sikre kompetansetilgang som 
skalerer i forhold til behovene.»

Krillbite
«Vi opplever at de største fordelene 
med å befinne seg i Norge er den 
offentlige støtteordningen hos NFI til 
utviklingsprosjekter. Dette er en nødvendig 
og sentral bærebjelke for den voksende 
bransjen frem mot at tilgang til andre 
finansieringskilder er styrket. 

er utfordrende å hente privatinvestering innen 
Norge og utenlands.

Det er da en utfordring at svært få norske 
spillutviklere/selskap har lykkes NOK, slik 
at det er få som har kapasitet til å gå tilbake 
i form av mentor, penger, investeringer og 
oppstart av nye studios. Dette problemet 
er veldig tydelig sammenlignet med våre 
nordiske søstre og brødre, hvor dette aktivt 
skjer. I så måte er det også få «bjellesauer» 
som viser folk UTENFOR bransjen at det 
å satse på «oss» er smart, fordi det som 
skjedde med X, Y og Z også kan skje med 
selskapet «som nå presenterer for deg». 
Dette er et stort område å snakke om, men 
vi føler at det å løse opp i dette vil være 
viktig. Altså å gi rammevilkår for vekst som 
gjør at flere lykkes, som igjen vil se det som 
spennende og også skape verdier om det gjør 
det samme tilbake. Da både utviklerer, eiere 
og investorer. 

På branding siden er fordelene at det ikke 
er for mange norske spillstudioer, som 
gjør at det er mindre konkurranse i norsk 
spillpresse – når/dersom de fokuserer på 
norsk spillutvikling. Utfordringen ligger i 
at spillbransjen er liten i Norge, det norske 
markedet er lite i seg selv og har derfor liten 
økonomisk oppside i å spesialisere seg i, samt 
at dt kan være utfordrende å få «foten inn» 
når en står litt på utsiden som mange norske 
bedrifter gjør.»

Snowcastle
«Rekrutteringsmessig er norske sosiale 
ordninger som fødselspermisjon, ferie og en 
bedre balanse mellom arbeid og fritid allerede 
nevnt som viktige konkurransefortrinn. 
Norge er dessuten et attraktivt land for 
mange ser det ut til. Vi har et positivt rykte 
ute i verden. Norske spillutviklere har også 
et godt rykte når det gjelder kreative titler. 
Jeg tror også norske spillutviklere har et 
konkurransefortrinn så lenge vi greier å 
bevare den åpenheten og samarbeidsviljen 
vi foreløpig har oss imellom. Vi konkurrerer 

Deretter vil vi trekke frem den gode 
samarbeids- og delingskulturen på tvers av 
selskapene i bransjen. Det eksisterer en oss-
mot-verden mentalitet, der ingen er opplever 
hverandre som konkurrenter. Sammen jobber 
vi mot å styrke brandingen av den norske 
bransjen. 

Tilgang til privat kapital er utfordrende i 
Norge. Investering i norske spillbedrifter 
og spillutviklingsprosjekter har en høyere 
risikoprofil enn investering i f.eks. energi, 
eiendom og havbruk. Dette medfører at det 
er vanskelig å få norske investorer med på 
laget, noe som gjør at vi må se til utlandet for 
samarbeid og investeringsvilje.

En annen utfordring er den relativt lite utviklet 
underleverandør-bransjen. Som en liten 
uavhengig spillutvikler har vi periodevis behov 
for å outsource arbeid som f.eks. asset-
produksjon, markedsføring og kvalitetssikring. 
Fordi det er få underleverandører så må vi 
se til utlandet, og dessverre går potensielle 
synergieffekter samme veien.»

Megapop
«På finansieringssiden er fordelene 
organisasjoner som NFI, skattefunn, 
de regionale fondene, og andre statlige 
finansieringskilder. Det er også positivt 
at vi er i et relativt digitalisert samfunn 
med etterspørsel etter gamification og 
spillkompetanse. Dette gjør at vi kan 
finansiere utvikling via konsulentarbeid. 
Selv med flere andre studioer som også 
gjør konsulentarbeid på denne måten, er 
det enda relativt få som kan tilby spisset 
kompetanse som vi gjør. Utfordringene ligger 
i at å drifte selskap i Norge er dyre i drift, det 

i liten grad med hverandre, men heier 
hverandre frem. Jeg har flere ganger fått 
tilbakemeldinger som tyder på at dette er 
ganske unikt selv i forhold til vårt naboland 
Sverige og noe vi absolutt bør ta vare på. I de 
senere år opplever jeg at også Funcom har 
begynt å bli med i denne delingskulturen og 
har begynt å spille rollen som en hjelpsom 
storebror. 

Når det gjelder finansiering har vi betydelige 
utfordringer. Norske investorer har lite 
erfaring med å investere i spill og for 
utenlandske investorer er Norge langt 
borte og ganske ukjent. Vi mangler de store 
navnene både på studioer og suksesstitler 
som preger våre nordiske naboland. 

Skattefunn og NFIs støtteordninger er et 
stort pluss for de små studioene og gir rik 
grobunn for kreative indier, men vi mangler 
finansieringsordninger for de større og mer 
modne selskapene. Større spill tar flere år å 
utvikle og ingen norske utviklere med unntak 
av Funcom har ryggrad til å egenfinansiere 
slik utvikling. Alt står og faller på om det neste 
spillet blir en kommersiell suksess og det blir 
det jo ikke alltid.»

Konkurransesituasjon

– Hvilke fordeler og utfordringer opplever dere som norsk spillutvikler 
når det kommer til konkurransesituasjon (finansiering, branding, 
synergier, etc)?

Å flytte relevant 
arbeidskraft 
fra utlandet til Norge 
oppleves tungt, 
tidkrevende og kostbart.

– Fredrik Martol, Funcom
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Norsk filminstitutt tilbyr tilskudd 
til spillprosjekter og -utviklere 
gjennom en rekke ulike ordninger. 

Tilskudd til utvikling av dataspill etter 
kunstnerisk vurdering er den desidert 
største tilskuddsordningen, hvor man kan 
søke tilskudd til å dekke inn kostnader i 
alle ledd av utviklingen – fra konseptfase til 
ferdigstilling. Ordningen komplimenteres 
av Lansering av dataspill, hvor man kan 
søke tilskudd til kostnader forbundet med 
markedsføring, versjonering, tilrettelegging 
for nye markeder, tilstedeværelse på 
messer og salgsmarkeder, samt andre 
lanseringskostnader for prosjekter som 
tidligere har mottatt utviklingstilskudd.

NFI gir også tilskudd til Fellestiltak for 
dataspillbransjen, som omfatter fellestiltak 
til profilering av norsk spillbransje, 
kompetansehevende fellestiltak for 
produserende spillbransje og felles 
lanseringstiltak på internasjonale arenaer. Det 
kan i tillegg gis reisetilskudd til enkeltpersoner 
for kompetanseheving i utlandet gjennom 
Reisetilskudd utland. 

Tilskudd til formidling av dataspill er en 
tilskuddsordning for arrangementer som 
fokuserer på spillenes kulturelle kvaliteter, 
og Tilskudd til kompetanseheving av 
formidlere av dataspill åpner for tilskudd til 
opplæring av fremtidens spillformidlere. NFI 
forvalter også Innkjøpsordningen for spill til 
norske biblioteker.

NFIs tilskudds-
ordninger og 
tildelinger

TILSKUDDSORDNINGER OG TILDELINGER

Tittel Selskap Region Tildelt År

Vikings On Trampolines D-Pad Studio Vestland  500 000 2021

Klang 2 Tinimations Innlandet  100 000 2021

Veien Hjem Skinny Bandit Oslo 1 400 000 2021

Last Days of Snow Loeding Oslo  900 000 2021

Dustborn Red Thread Games Oslo 4 000 000 2021

Seablip Vibedy Vestfold og Telemark  300 000 2021

Kartoffl Breach Trøndelag 1 000 000 2021

Seedstory Blåst Spel Møre og Romsdal  300 000 2021

Blåsbortøya Snowcastle Games Oslo 3 000 000 2021

Girl Genius: Eventyr i 
Slottet Heterodyne

Rain Vestland 1 000 000 2021

En morder i hytten Games People Play Oslo  500 000 2021

RhythmSprout: Sick 
Beats & Bad Sweets

Surt Trøndelag  190 000 2021

Prosjekt: Ut på tur Krillbite Studio Oslo 3 300 000 2021

Prosjekt: Ut på tur Krillbite Studio Oslo 1 750 000 2021

The Holy Gosh Darn Perfectly Paranormal Innlandet  836 267 2021

Pode Aktivitetsapp Henchman & Goon Vestland  330 000 2021

Among the Sleep VR Krillbite Studio Oslo 1 100 000 2021

Project Deeper - Rob 
Riches

Megapop Oslo  440 000 2021

Midnattssol Umble Trøndelag  400 000 2021

Earthlock 2 Snowcastle Games Oslo 4 000 000 2021

Wigged Out Encircle Games Innlandet 1 250 000 2021

Flåklypa Grand Prix Ravn Studio Viken  350 000 2021

Fun Run 4 Dirtybit Vestland 2 000 000 2021

Snusmumrikken Hyper Games Oslo 5 000 000 2021

My Child New Beginnings Sarepta studio Innlandet  500 000 2021

Chippu Hyper Games Oslo 1 800 000 2021

Nabolag Agens Oslo  750 000 2021

Teslagrad 2 Rain Vestland 2 000 000 2022

Prosjekt: Ut på tur Krillbite Studio Oslo 4 000 000 2022

The Holy Gosh Darn Perfectly Paranormal Innlandet 1 700 000 2022
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Tittel Selskap Region Tildelt År

Nabolag Agens Oslo 1 700 000 2022

Dustborn Red Thread Games Oslo 5 000 000 2022

Voidcast Rock Pocket Vestfold og Telemark 4 000 000 2022

A Bad Game Of Football Studio Gauntlet Trøndelag  500 000 2022

Kuub Megapop Oslo 1 500 000 2022

Astride Raidho Games Innlandet  500 000 2022

Girl Genius: Eventyr i 
Slottet Heterodyne

Rain Vestland 1 000 000 2022

Project Thalassa Sarepta studio Innlandet 3 000 000 2022

Brew Snow Leaf Studios Innlandet  300 000 2022

Solar Explorer: Mars 
Awakening

Dwarf Cavern Viken 1 000 000 2022

Seablip Vibedy Vestfold og Telemark  200 000 2022

Ikonei Island Snowcastle Games Oslo 2 500 000 2022

The Bog Nightmire Vestland 1 000 000 2022

Mechjesty Skinny Bandit Oslo  600 000 2022

Snusmumrikken Hyper Games Oslo 3 100 000 2022

Brew Snow Leaf Studios Innlandet 1 364 000 2022

Setback Riddlebit Trøndelag 1 000 000 2022

My Child New Beginnings Sarepta studio Innlandet 1 500 000 2022

Fruit Bus Krillbite Studio Oslo 3 900 000 2022

Leviathan VR : Jos Reise Breach Trøndelag  800 000 2022

SUPER Nest D-Pad Studio Vestland  600 000 2022

Emil i Lønneberget Ravn Studio Viken 1 225 000 2022

Vi ser at tilskuddene til NFI 
ofte er utslags givende 
for at prosjektene blir 
iverksatt. Akkurat nå er 
det over 30 spill som er 
i utvikling med tilskudd 
fra NFI, og en økt politisk 
satsning bidrar til at 
mange kan glede seg til 
enda flere norske spill 
fremover.

– Kaja Hench Dyrlie, NFI
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Pek-og-klikk-spill om å finne en gammeldags 
pilsner i en verden av unødvendige 
mikrobryggeriøl og snobbete hipstere.

DUDE, WHERE IS MY BEER?

Sjanger: Pek-og-klikk-spill

Lansering: Ute nå

Plattform: PC

Arik Zurabian & Edo Brenes/ 
Arik Games

Uten spillutviklingserfaring brukte Arik 
Zurabian og Edo Brenes mesteparten av 
fritiden sin i løpet av nesten to år på å lage 
et håndtegnet pek-og-klikk-eventyrspill om 
en enkel middelaldrende mann som leter 
etter en pilsner i en verden av hipstere som 
elsker mikrobryggeriøl. Som skjebnen ville 
ha det, ville Arik (Norge) møte Edo (Costa 
Rica) via internett, og etter noen samtaler 
og en mislykket crowdfunding-kampanje 
bestemte de seg for å fortsette med spillet 
som et personlig prosjekt. Verden rundt 
hovedpersonen begynte å vokse; det utvidet 
seg så mye at et prosjekt som skulle ta noen 
måneder ble til to lange år. «Dude, Where 
Is My Beer?» ble laget med dedikasjon og 
motgang, og skaperne er veldig fornøyde 
med resultatet og som de begge sier: Dette er 
noe vi ønsket å spille, så vi gjorde det.

twitter.com/_arikz
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Baahdy & Birdy

Bædi & Børdi er barnas reisevenner og gjør 
det morsommere for barn å lære om og 
oppleve Norge på en bærekraftig måte. 

www.baahdybirdy.com

Dette er et endless runner-spill hvor barn 
kan lære om kulturminner knyttet til vikingtid, 
samisk historie og folkeeventyr. De to figurene 
Bædi & Børdi løper gjennom de tre epokene 
og samler fiskeboller og kulturminner. 
Klarer en å fanke en kulturminneboks vil et 
kulturminne bli presentert av Bædi & Børdi på 
en morsom måte. 

FULLKULTURMINNEPINNE

Sjanger: Barn, læring, kultirminner

Lansering: Ute nå

Plattform: iOS, Android
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Breach

Breach er et teknologiselskap som ble 
grunnlagt i Trondheim i 2016. Selskapet har i 
dag over 20 ansatte, og jobber med forskning, 
utvikling og design inen VR og tilstøtende 
teknologier. 

breachvr.com

Kartoffl er et gøyalt og utfordrende VR-spill, 
med Lemmings-aktig spillbarhet som byr 
på hjernetrim og tester reaksjonsevnen 
din. Spillet er utviklet av norske Breach i 
Trondheim. 
 
Spudsene har rømt! Joda, det er ingen tvil 
om at de er søte, men vett i knollen står det 
dårligere til med… de vandrer blindt inn i 
døden uten å ta hensyn til stup og andre 
farefulle hindringer, så det er opp til deg å 
klargjøre veien for de og legge alt til rette på 
vandringen deres.  
 

Kartoffl er delvis inspirert av 80- og 90-talls 
spillklassikere som Lemmings og Pipe Mania, 
og de grunnleggene spillmekanismene er 
dertil enkle og intuitive: det handler rett og 
slett om å få spudsene trygt fra punkt A til 
punkt B, helst uten å miste noen på veien. 
Den visuelle stilen er leken, fargerik og full av 
humor og karakter, mens interaksjonene er 
kjappe, responsive og friksjonsfrie.

KARTOFFL

Sjanger: Hjernetrim, action, eventyr

Lansering: Ute nå

Plattform: Meta Quest, Oculus Rift, Steam 
VR, iQiYi
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Ekren Media

Freddy Ekren har tidligere utviklet og gitt ut 
mobil spill før PC spillet Tactical Recon og har 
erfaring med begynnelse til sluttfase på spill 
utvikling. Bruker ofte lokale skuespillere og 
artister for å lage eit bra slutt produkt.

Spilleren følger den kraftige krigeren Kim 
gjennom kampen for å forsvare sitt eget 
land, sammen med piloten Ellie tar han 
utfordringa. Spilleren kan gjennom spillet få 
velge mellom forskjellige utstyrsnivå og våpen 
for å gjennomføre oppdraga. Det er lage ein 
del filmer mellom bretta for å sette spilleren 
godt inn i historia. All musikk, stemmer og 
produksjon er laga i Norge.

TACTICAL RECON

Sjanger: 2 demosjonalt skytespill

Lansering: Ute nå

Plattform: PC
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Games People Play

Games People Play er et nytt norsk 
spillstudio. Det ble grunnlagt av lederene 
fra Artplant, som har lagd spill som Block N 
Load og Battlestar Galactica Online. Studioet 
fokuserer på å lage spillerfokuserte spill i nært 
samarbeide med brukerne.

www.url.com

Du er blant en gruppe overlevende etter en 
bussulykke i den norske fjellheimen. Redning 
er flere dager unna, så for å overleve må dere 
finne ly, mat og vann. For å overleve er du nødt 
til å samarbeide med de andre spillerne. 
 
Men en av dere er en morder.

MORDER I HYTTA

Sjanger: Overlevelse, Ressurser, Sosial 
deduksjon

Lansering: Ute nå

Plattform: PC
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Henchman & Goon

Uavhengig spillstudio i Bergen. Jobber for 
tiden på vårt tredje spill.

henchmangoon.com/

Morsomme og kreative aktiviteter for barn 2+. 
 
Spill: Hjelp Bulder og Glo å samle alle 
krystallene og ildfluene i dette lille løpespillet. 
Det er ikke mulig å tape, men å plukke opp ting 
på veien krever litt ekstra navigering. 
  
Musikk: Bli med Bulder og glo til forskjellige 
rom i Fjellheim og lag musikk ved å klikke på 
objektene i de forskjellige scenene. 
 

Fargelegging: Velg mellom blankt ark eller 
et utvalg strektegninger av Bulder og Glo på 
eventyr i Fjellheim.

PODE KIDS

Sjanger: Aktivitetsapp

Lansering: Ute nå

Plattform: Android
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Krillbite Studio

Krillbite Studio er en uavhengig spillutvikler 
som fokuserer på skape unike og innovative 
spillopplevelser. Selskapet ble grunnlagt i 
2011 av studenter som utvikle og publisere det 
kritikerroste skrekkspillet Among the Sleep. 
Studioet har siden lansert tittlene The Plan, 
Mosaic og Sunlight. 

www.krillbite.com

Ta fatt på en harmonisk vandring gjennom en 
håndmalt skog. Trærnes myke stemmer fører 
deg fremover mens du utforsker en filosofisk 
historie.

SUNLIGHT

Sjanger: Eventyr, Avslappende, Indie

Lansering: Ute nå

Plattform: PC (Steam)
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Megapop Games

Megapop blander kunnskapen fra drevne 
bransjeveteraner med spennende unge 
utviklere. Fokuset er å lage best mulig 
‘premium’ spillopplevelser på PC og konsoll. 
Selskapet lager videre en rekke spill, ed-tech 
og gamification løsninger for det norske 
bedriftsmarkedet, noe som tilfører kunnskap 
som aktivt brukes i spillutviklingen.

www.megapopgames.com

Rob Riches er et puzzle-eventyr for PC, Linux 
og mobile plattformer som snart kommer til 
Nintendo Switch. Ta kontroll over skattejeger 
Rob Riches og utforsk i ditt eget tempo 
gjennom en verden av små og store skatter. 
Besøk mystiske forlatte templer og finn ut 
av alle deres hemmeligheter. Gi deg ut på 
en ekspedisjon gjennom jungel tempelet i 
Mesoamerica, overlev den ekstreme kulden til 
tempelet i Norden og grav deg ned i de dype 

tempelkammerne under den hete ørkenen. 
Utforsk, naviger og planlegg skrittene dine 
nøye for å nå de store skattene. Rob Riches 
fikk hele seks nominasjoner under Spillprisen 
2021, inkludert årets beste spill. På Nordic 
Game prisen ble det nominert i kategorien 
«Best Fun For Everyone», og renommerte 
Pocket Gamer trakk det frem som en av årets 
beste mobilspill.

ROB RICHES

Sjanger: Puzzle, Eventyr

Lansering: Ute nå

Plattform: Nintendo Switch (TBA 2023)
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Misc Games

Misc Games er en spillutvikler som har som 
mål å utvikle unike spill for ulike nisjemarkeder. 
For å oppnå dette behandler vi utviklere som 
mennesker og videospill som kunst i stedet 
for leker. Alle hos Misc Games har en sterk 
lidenskap for videospill, og det er derfor 
vi ønsker å utvikle bransjen til noe bedre. 
Vi ønsker å utvikle spill mest mot de mer 
voksne og erfarne spillerne. Vårt langsiktige 
visjon er å bli verdensledende innen 
skipssimuleringsspill.

www.miscgames.com

I oppfølgeren til den populære fiske-
simulatoren Fishing: Barents Sea, inviterer 
vi deg igjen til å ta på kapteinhatten, denne 
gangen på det store, åpne havet rundt Nova 
Scotia. Nyt det store mangfoldet av sjøliv i 
en vakker og realistisk spillverden basert på 
virkelige kartdata, båter og fiskearter.

Fishing: North Atlantic gir deg 29 fiskebåter 
til disposisjon med mange forskjellige 
fiskeredskaper og teknikker, som harpuner, 
dypvannsliner og hummerteiner. Opplev et 

nytt værsystem med forbedret væreffekter 
og nordamerikanske fartøyer. Planlegg din 
fiskekarriere gjennom hele året: Utfordrende 
vær som regn og snø, mens du leter etter de 
beste fiskeområdene og holder deg innenfor 
fiskekvotene! Den nye dynamiske måten 
fiskeartene oppfører seg på, vil kreve at du 
bruker både kartplotter og ekkolodd for å 
følge fiskens bevegelse gjennom årstidene.

FISHING: NORTH ATLANTIC – ENHANCED EDITION

Sjanger: Simulator

Lansering: Ute nå

Plattform: PC, PS4, PS5, XB1, XBX
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Ravn Studio

Ravn Studio er et Drammensbasert, 
prisbelønnet spillstudio med mer enn 20 
utgitte titler for alle aldersgrupper, på alle 
plattformer. Ravn ble etablert i 2002 av Stine 
Wærn og Tinka Town, og har et merittert, 
internasjonalt team på 7+ utviklere. I tillegg til 
egne merkevarer har Ravn utviklet spill basert 
på kjente og kjære nordiske merkevarer 
som Flåklypa, Kaptein Sabeltann og Pippi 
Langstrømpe. Ravn Studio har også en 
etisk profil, og utvikler ikke spill som har 
militært eller pornografisk innhold, eller ‘vold 
for voldens skyld’. Ravn har vunnet priser 
for innovasjon, teknologi, og spilltitler som 
Englekræsj og Flåklypa Grand Prix.

www.ravnstudio.no

Flåklypa Grand Prix er et fartsfylt eventyr 
og en herlig spillopplevelse for hele familien. 
En moderne, oppgradert versjon av spill-
suksessen fra 2000, som mange vil si skapte 
selve familiesjangeren innen dataspill, hvor 
barn og voksne kan hygge seg og spille sammen.

Nå kan spilleren leke seg gjennom det 
fantastiske Flåklypa-universet sammen med 
Reodor, Solan og Ludvig, mens man følger 
historien fra originalfilmen og opplever det 
berømte magasuget fra førersetet selv. Ja, 
nå kan spilleren faktisk sette deg bak rattet 

FLÅKLYPA GRAND PRIX

Sjanger: Adventure, racing og minispill

Lansering: Ute nå

Plattform: PC og Nintendo Switch

på selveste Il Tempo Gigante – i en helt ny 
racing-opplevelse i 3D.

I tillegg er det minispill som Postsorteringen, 
Eplehøsten, Reodors Sykkelverksted og 
mange flere. Det flunkende nye Flåklypa-
spillet har ny teknologi, masse nytt innhold, 
Solan, Ludvig og Reodor – og all den gode 
Flåklypa-stemningen! Basert på Kjell 
Aukrusts figurer og miljø, og Ivo Caprinos 
eventyrlige filmsuksess. Spillet om Flåklypa 
Grand Prix er utviklet i nært samarbeid med 
Caprino Filmcenter.
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Skamløs er et mobilspill for ungdom mellom 
18 og 22 år som tar opp ulike temaer innen 
seksuell helse. I en tidsriktig street-art 
tegneseriestil følger vi en vennegjeng på 
videregående skole som opplever typiske 
utfordringer som dagens unge vil kjenne 
seg igjen i. Historiene i de interaktive 
tegneseriene inneholder også ulike 
dilemmaer, representert ved små microspill, 
som gir spilleren anledning til refleksjon, eller 
å ta avgjørelser på spill-karakterenes vegne – 
med litt forskjellig utfall. 

SKAMLØS

Sjanger: Interaktiv tegneserie og microspill

Lansering: TBA

Plattform: Smarttelefoner (iOS/Android)

Spillet er utviklet i tett samarbeid med 
helsepersonell, og inneholder syv 
historier som blant annet omhandler 
bildedeling, porno, språkbruk, kroppspress, 
grensesetting og viktigheten av å kjenne 
sin egen kropp. Spillet vil med tiden bygges 
ut med flere historier og nye tema. I tillegg 
til en appellerende grafisk stil, har Skamløs 
spesialkomponert musikk.

Spillet om Emil i Lønneberget er et 
engasjerende og underholdende spill for den 
yngste målgruppen, med en god blanding av 
utforsking, oppgaveløsning og småspill som 
kan spilles igjen og igjen. Spillet er proppfullt 
av rampestreker, og spilleren får føle på 
spenningen med å rekke frem til snekkerbua i 
tide. Stemmer, lyd, musikk og visuelle hint blir 
viktige elementer, da målgruppen er under 
lesealder.

Spilleren får blant annet pusle sammen 
knuste suppeboller, vekke sovende høns, 

EMIL I LØNNEBERGET

Sjanger:

Lansering: TBA

Plattform: Smarttelefon og nettbrett

heise lillesøster Ida opp i flaggstangen, hjelpe 
Emil med å stelle hesten, og høre Sylte-Majas 
skumle historier. 

Spillet er inspirert av Astrid Lindgrens mange 
historier om den lysluggede, kreative Emil 
– som aldri har onde hensikter med sine 
rampestreker, men likevel til stadighet havner 
i trøbbel. 
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Skinny bandit

Selskapet spesialiserer seg på å skape 
stemningsfylte og uforglemmelige spill med 
bruk av fantastisk 2d grafikk, innovativ design 
med spilleren i fokus.

www.skinnybandit.com

Dra på en storslått reise og samarbeid i dette 
plattformeventyret. Spill som mauren Mari og 
ildfluen Bayu, og løs oppgaver, surf på en fjær 
eller ri på en hyggelig gresshoppe!

MARI OG BAYU - VEIEN HJEM

Sjanger: Eventyr platformspill

Lansering: Ute nå

Plattform: PC (Steam, GoG, Epic)
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Viewalk AS

Viewalk ble grunnlagt høsten 2021 av Bengt 
Ove Sannes og Kim Baumann Larsen. 
Bengt Ove har bakgrunn fra film og VFX og 
hadde eksperimentert med teknologien 
en stund. Kim ble virkelig overbevist da 
en 2020-prototype viste hvordan selv et 
enkelt mobilt flerspillerskytespill kunne 
revolusjoneres med Viewalk-teknologien. 
Med bakgrunn fra arkitektur og design 
av virtuelle verdener har Kim vært en 
VR-evangelist i flere tiår, men han har 
samtidig vært vitne til treg adopsjon av 
VR-briller. Viewalk kjører på telefonen 
eller nettbrettet du allerede har, noe som 
betyr at den kan brukes av de fleste uten 
ekstra utstyr. Det betyr at den har et stort 
potensiale for spill som kan få folk til å 
bevege seg mer og samtidig innovere 
førstepersonsspillsjangeren på verdens mest 
populære spillenhet, mobiltelefonen.

www.viewalk.com

Viewalk er den eneste mobile spillplattformen 
hvor spilleren beveger seg i virkeligheten for 
å kontrollere avataren sin i virtuelle verdener. 
Gratisappen inneholder en samling enkle 
førstepersonsspill, inkludert PvP (Players vs 
Players) og Co-Op skytespill for lag på 1 til 4 
personer. Alle minispillene er satt i stiliserte, 
fargerike fantasiverdener med paintballvåpen 
og uten realistisk vold. Spillmodusene som er 
tilgjengelige inkluderer team death-match og 
wave shooter, med andre spillmoduser under 
utvikling. Minneverdige verdener inkluderer 
bølgeskyterspillet Alien Farm, Treasure 

Island hvor lag av hai-humanoider kjemper 
mot blekksprut-humanoider og Botanical 
Station hvor lag med røde og blå astronauter 
konkurrerer om dominans. 
 
Appen er tilgjengelig på App Store med 
aldersgrense 9+ og er tilgjengelig i Norden. 
En Android-versjon er på trappene.

VIEWALK

Sjanger: Førsteperson skytespill

Lansering: Ute nå

Plattform: iOS



Spillrapporten 2022 71Spillrapporten 202270

Snowcastle Games

Snowcastle Games er en norsk uavhenging 
spillutvikler grunnlagt i 2011 og basert i Oslo. 
Vi lanserte vårt første egenutviklede spill 
Hogworld - Gnarts Eventyr © i 2011. Spillet 
ble kåret til eet av årets beste spill av Apple 
samme år. Fem år senere lanserte vi vårt 
store rollespill Earthlock©, det første spillet 
i Earthlock Trilogien. Det er tilgjengelig på 
PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 
og Nintendo Switch. Earthlock har solgt mer 
enn 2,5 millioner eksemplarer. Snowcastle 
jobber for tiden med Ikonei Island: An 
Earthlock Adventure©, som allerede er ute 
i Early Access på Steam! Ikonei Island: An 
Earthlock Adventure kommer er planlagt å 
lanseres på PC, PlayStation 4, PlayStation 
5, Xbox One, Xbox Series X/S og Nintendo 
Switch. Samtidig er Snowcastle i god gang 
med Earthlock 2©. Snowcastle inngikk nylig 
en avtale med Jagex om utgivelse av tre av 
selskapets spill.

www.snowcastlegames.com

Utforsk. Samle ressurser. Lag verktøy og 
utstyr, bygg deg en base, og dyrk planter.  
Sloss mot pirater og monstere og bli kjent 
med fantastiske skapninger! Legg ut på 
trivelig og spennende eventyr: Opplev hele 
Ikonei øya og alt den har å by på! Multiplayer 
kommer snart!

IKONEI ISLAND: AN EARTHLOCK ADVENTURE

Sjanger: Eventyr, Utforsking, Simulering

Lansering: Ute allerede i Early Access på 
Steam, Full lansering 2. kvartal 2023

Plattform: Steam, PS4/5, Xbox One/Series 
X/S, Switch
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Anansi

Anansi AS er et Oslo-basert kollektiv med 
designere, programmører og strategiske 
tenkere hvor vi gjennom spill og ny teknologi 
knyter sammen løse tråder og forteller  
meningsfulle historier.

www.anansi.no

I OSLO:2084 styrer du Protagonisten 
Embla, en ung nysgjerrigper som på grunn 
av sin DNA profil tilhører en lav klasse i den 
dystopiske fremtidssvisjonen av samfunnet, 
hvor en løpsk kunstig intelligens blander seg 
inn i demokratiske prosesser. Med seg som 
følgesvenn har hun en modifisert støvsuger 
robot, som hun har gitt nytt liv og personlighet.  
Sammen må de navigere ulike plattform-
baserte verdener for å løse gåter og 
oppgaver for å kjempe for et fritt liv. Spillet 

og refleksjonsoppgavene tematiserer blant 
annet miljø, sorteringssamfunn, politisk apati, 
demokratiske dilemma, funksjonsvariasjoner, 
hacking, konspirasjonsteorier og ny teknologi. 
Spillet er et «alvorlig spill» som sammen 
med det medfølgende ressursheftet Anansi 
AS har utviklet i samarbeid med Europeisk 
Wergeland Center og Utøya AS, er  
ment for å kunne tas i bruk i undervisning eller 
andre læringsaktiviteter, helt gratis.

OSLO:2084

Sjanger: 2D Puzzle Platformer

Lansering: Februar, 2023

Plattform: Nettleser, nettbret
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Qvisten Games

Qvisten Animation har i over 27 år laget 
helaftens animasjonsfilmer for hele familien. 
Filmene er vist i land over hele verden, og har 
høstet en rekke priser for gode historier og 
godt håndverk.

www.qvisten.no

KuToppen Gårdsdetektivene er et Hidden 
Object Adventure-spill hvor spillerne løser 
mystiske saker sammen med Klara og Gaute. 
Spillet er tilpasset for at nysgjerrige, små 
fingre kan utforske miljøet på en mer taktil 
måte. Gårdsdetektivene er en mer interaktiv 
og underholdende Hidden Object-opplevelse 
som egner seg godt til å spille sammen med 
foreldrene.

KUTOPPEN GÅRDSDETEKTIVENE

Sjanger: Hidden object adventure

Lansering: Mai, 2023

Plattform: iOS, Android
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Tidvis

Tidvis Games lager visual novels og narrative 
eventyr som bygger på historie og kulturarv.

www.tidvis.no

Ingen legger merke til vaskepiken, så med 
kløkt og snarrådighet kan du få tilgang på 
Christianiaelitens hemmeligheter. Hvordan du 
bruker det du finner ut, kan sende deg både 
opp, og ned, i samfunnet. Dette er en visuell 
roman satt i 1820-tallets Oslo. Spillet ligger 
tett opp til norsk og europeisk historie, men 
det er dine valg som styrer historien i spillet.

ANNAS DILEMMA

Sjanger: Visual novel

Lansering: Sommer, 2023

Plattform: Steam, app på ios og android
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Umble

Umble er et design- og tech-byrå som 
hjelper bedrifter med merkevarer og 
produktutvikling.

www.umble.no

Midnattssol er et mobilspill som handler om 
utfordringene med å vokse opp og finne sin 
identitet. Noa tilbringer barndomssomrene 
sine med Inga og sin samiske familie i nord-
norge. Når Noa blir eldre, drives han stadig 
lenger vekk fra familien. Først når han blir 
eldre og møter seg selv i døra, begynner han å 
skjønne hva familien betyr for ham.

MIDNATTSOL

Sjanger: Narrativdrevet mobilspill

Lansering: 1. februar 2023

Plattform: IOS & Android
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Vibedy AS

Seablip er Vibedy AS sin første spill lansering.

www.seablip.com

Seablip er en åpen verden pirat RPG. Bygg 
og oppgrader ditt eget skip, slåss i sjøkamp, 
grav etter skatter, fiske, eller undersøk hvorfor 
polar isen smelter. En lengre reise med 
mystikk og eventyr venter!

SEABLIP

Sjanger: Eventyr, RPG

Lansering: Høst, 2023

Plattform: Steam, PC, MacOs
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Norse er et turbasert strategispill satt 
tidlig i vikingtiden, skrevet av bestselgende 
vikingforfatter Giles Kristian. Spilleren inntar 
rollen som Gunnar Gripsson i hans søken 
etter hevn. I løpet av spillet vil spilleren 
styre Gunnar og hans krigere i nyskapende 
taktiske kamper mot andre vikinger, samt 
bygge opp og styre byen Suþrvik. Suþrvik er 
hjem for flere sjarmerende og fascinerende 
karakterer som spiller en stor rolle både i 
gameplay og i spillets historie, og vil gi innblikk 

i vikingenes daglige liv sammen med de 
mer actionfylte kampene. Norse inneholder 
norske kulturminner og steder slik som Borre 
i Vestfold.

NORSE

Sjanger: Turbasert Strategispill 

Lansering: TBA

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X

Arctic Hazard AS

Arctic Hazard AS is an independent game 
developer focusing on producing top quality 
international electronic entertainment for all 
platforms. 
 
The Studio was founded in 2010 by Terje 
Lundberg and Mats Tveita, both have been 
in the industry for over a decade. The staff of 
Arctic Hazard is built up of some of the finest 
talent and experienced developers in Norway, 
where each omployee is a «gamer» at heart 
and With a minimum of 10 years of experience 
working on international game titles. 
 
Arctic Hazard is all about making games, and 
most of our technology is licensed from third 
party vendors that we evolve, ensuring that 
the team at all times have the best tools and 
engine as a base of our production, while 
we can focus our resources on producing 
exciting gameplay.

www.arctichazard.com
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D-Pad Studio AS

D-Pad Studio er et prisvinnende indie studio, 
best kjent for spillet Owlboy, et eventyr spill 
om uglen Otus og hans venner. D-Pad Studio 
sin artist Simon S. Andersen er kjent for å 
være blant de fremste pixelkunstnerene i 
verden.

dpadstudio.com/

Det er vikinger i luften! Hoppe på 
trampolinene og dytt hverandre til bakken 
for å vinne! Slåss mot dine venner, eller 
jobb sammen for å redde kongeriket! Store 
monstre, store utfordringer og ondsinnede 
ballonger? Spill alene eller sammen. Opptil 4 
spillere støttes! Spillet kan spilles med kun èn 
hånd!

VIKINGER PÅ TRAMPOLINES

Sjanger: Platformer/Brawler

Lansering: TBA

Plattform: PC/Nintendo Switch
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Dirtybit

Dirtybit er et spillteknologiselskap som 
utvikler og publiserer spill til mobil, med fokus 
på sosiale spillopplevelser. Selskapet ble 
etablert i 2011 og har kontor i Bergen. Spillene 
i Fun Run-serien har nærmere 140 millioner 
nedlastinger og har nådd topplister over hele 
verden. 

www.dirtybit.com

Fun Run 4 er et actionfylt spill med mye moro. 
Konkurrer mot andre spillere om å være den 
første til å passere mållinjen! Pass opp for 
utfordrende hindringer som kommer i veien, 
og ta i bruk kule powerups for å vinne! 

FUN RUN 4

Sjanger: Multiplayer racing

Lansering: TBA

Plattform: android, iOS



Spillrapporten 2022 89Spillrapporten 202288

Encircle Games AS

Encircle Games er et spillutviklingsselskap 
basert i Hamar. Selskapet ble opprettet 
i 2014, og vi har jobbet med flere 
spillproduksjoner siden den tid. Vi har stor 
lidenskap for å produsere engasjerende 
flerspilleropplevelser og har som mål å levere 
underholdende og fengende spill.

Encircle Games er en del av Hamar Game 
Collective, en kollaborativ klynge for 
spillutviklere.

encirclegames.com/

I Wigged Out barker to rivaliserende 
høgskoler sammen i et kaotisk og fartsfylt 
ballspill hvor man har én oppgave; Å få den 
store ballen inn i motstanderlagets mål. 
Hvordan man gjør dette er opp til enhver 
spiller, og her er mulighetene mange. Husk 
derimot å være varsom på dine omgivelser, 
eller så risikerer du å bli truffet av alt fra 
kanonballer til overivrige geiter! Med både 

lokal og online flerspiller, og en hel haug med 
fargerike og varierte baner er det alltid noe 
nytt og spennende å oppdage.

WIGGED OUT

Sjanger: Party, casual, sport

Lansering: TBA

Plattform: PC + konsoll



Spillrapporten 2022 91Spillrapporten 202290

Hyper Games

Hyper Games er et prisvinnende spillselskap 
som startet opp i 2012. De er mest kjent for 
spillene Mørkredd og Eggggg, og jobber 
for tiden med Snusmumrikken: Melodien i 
Mummidalen. Selskapet holder til Oslo og har 
nå 11 ansatte.

www.hypergames.no

Snusmumrikken må beskytte Mummidalen 
mot den strenge Parkvakten og hans 
skrekkelige inngripen i dette musikalske og 
stemningsfulle eventyret satt i Tove Janssons 
univers. 
 
Snusmumrikken returnerer til Mummidalen 
etter sin årlige vintervandring og oppdager 
til sin store forskrekkelse at Mummitrollet er 
borte og at dalen har blitt omgjort til utrivelige 
parker med skarpe vinkler, trimmede trær 
og strenge regler. Den hemulske Parkvakten 
ser ut til å være involvert i begge deler. 

Snusmumrikken bestemmer seg for å 
finne bestevennen og returnere dalen 
til sin opprinnelige tilstand ved hjelp av 
kløkt, musikk og et knippe kjente og kjære 
karakterer fra Mummidalen.

SNUSMUMRIKKEN: MELODIEN I MUMMIDALEN

Sjanger: Eventyrspill

Lansering: TBA

Plattform: TBA
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Perfectly paranormal

Perfectly Paranormal er det største, og 
eneste selskapet I verden som utvikler spillet 
The Holy Gosh Darn.

perfectlyparanormal.com/

The Holy Gosh Darn er Night in the Woods 
møter Baid, med en uhøytidlig tolking av 
guder og etterlivet. Reis frem og tilbake I tid 
som engelen Cassiel, I din søken etter en 
gjenstand ved navn The Holy Gosh Darn, 
som du trenger for å stoppe himmelen fra å 
eksplodere. Opplev Himmelen, Helvete, Jorda 
og Helheim, og oppdag omsider hvorfor bare 
hunder kommer til himmelen.

THE HOLY GOSH DARN

Sjanger: Eventyr

Lansering: TBA

Plattform: PC, Xbox, Playstation, Switch
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Raidho Games

Raidho Games ble opprettet i August 2021. Vi 
holder til i Hamar og er en del av Hamar Game
Collective. Teamet ble satt sammen med en 
stor ambisjon om å lage et nytt og spennende
hestespill. Astride er selskapets første spill 
som er i produksjon.

www.raidhogames.com/

Astride er et semi-realistisk hestespill satt i 
skandinavisk-inspirert landskap med stort 
fokus på nordiske raser som fjordhest, norsk 
varmblod, islandshest, nordlandshest og 
dølahest i tillegg til raser fra andre land.

Utforsk Eldheim på hesteryggen, oppdag 
samleobjekter og spennende landemerker. 
Bli kjent med innbyggerne, hjelp de med 
quests og løs mysterier. I tillegg drive 
egen stall, ta vare på og trener hestene til 
konkurranse. Ta bilder av eller sammen med 
hesten og skap minner med den. 

Hestene kan avles for å oppnå høyere 
potensial på føll, i tillegg til å få frem 
spennende farger og markeringer. 
Hestene kan brukes i ulike disipliner som 
sprangridning, dressur og terrengritt. I tillegg 
kan islandshesten brukes i gangartsridning på 
grunn av dens ekstra gangarter, tølt og pass. 
Bli kjent med hestene og oppdag deres unike 
personlighetstrekk og skap spesielle bånd 
med dem.

ASTRIDE

Sjanger: Horse simulator, rpg

Lansering: TBA

Plattform: PC
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Rain Games

Rain Games er en Norsk uavhengig utvikler av 
videospill skapt av et mangfoldig lag av lokale 
kunstnere og programmerere. Vi er opptatt av 
å bygge en verden som spillere kan utforske 
gjennom hint og detaljer spredt gjennom 
våre spill. Vi består av to utviklings-team som 
jobber på våre neste projekter: Teslagrad 2 og 
Girl Genius!

www.rain-games.com/

Girl Genius er et action og eventyr spill 
basert på den prisvinnende grafisk novelle-
serien Girl Genius™ av Phil & Kaja Foglio. 
Hovedkarakteren Agatha Heterodyne 
utforsker det mystiske Slottet Heterodyne i 
håpet om å gjenoppta en gammel fødselsrett, 
og bli anerkjent som en «Sann Heterodyne».

Teslagrad 2 er en enkeltspiller puzzle-
platformer som finner sted i en Steampunk 
inspirert versjon av gamle Europa. Spilleren 
kommer til å kontrollere Teslamanceren 
Lumina etter at luftskipet hennes krasjlander 
i et øde land. På flukt fra sine etterfølgere, 
søker hun ly i et urgammelt tårn. Et hvilested 
for glemt teknologi og dødelige feller. Hun er 
nødt til å møte disse farene for å finne veien 
hjem.

GIRL GENIUS - EVENTYR I 
SLOTTET HETERODYNE

TESLAGRAD 2

Sjanger: Action, 3D Metroidvania

Lansering: TBA

Plattform: PC, MAC, LINUX , NINTENDO 
SWITCH

Sjanger: Platformer, Metroidvania

Lansering: TBA

Plattform: PS4, PS5, XB1, XSX, PC, SWITCH
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Red Thread Games

Red Thread Games er et utviklingsstudio 
basert i Oslo som lager spill til PC og 
konsoller. Studioet er mest kjent for 
Drømmefall Kapitler og Draugen; et fjord  
noir-eventyr satt til 1920-tallets Norge.

www.redthreadgames.com

Led en brokete vennegjeng med unike 
personligheter på en roadtrip på tvers 
av et splittet Amerika, i et historiedrevet 
actioneventyr om håp, vennskap, kjærlighet, 
roboter — og ordets makt.

DUSTBORN

Sjanger: Action-eventyr

Lansering: TBA 2023

Plattform: PC, PlayStation, Xbox
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Rock Pocket Games

Det Tønsberg-baserte selskapet Rock 
Pocket Games er et selvstendig prisbelønnet 
studio som har utviklet spill siden 2008. Rock 
Pocket startet med mobilspill, men skiftet 
hovedfokus til PC og konsoll utgivelser i 2013, 
og hadde sin første multiplatform utgivelse i 
2015, med Shiftlings og Activision Sierra som 
utgiver. Med godt over 30 utgivelser over flere 
sjangre på de aller fleste plattformer, er Rock 
Pocket et av solid selskap med lang og bred 
erfaring i bransjen. 

www.rockpocket.games/

Voicast er et 2.5D-siderullende Metroidvania 
som flytter grensene til 2.5D og kombinerer 
elementer av utforskningsbaserte 
plattformspill, med et mørkt tema og unike 
omgivelser inspirert av det gamle Roma. 
 
Du tar rollen som Adrestia, en elitesoldat fra 
Helikon Legion, som er sendt til Atromitos 
for å hindre tvillingsøsteren i å fullføre den 
utenkelig helligbrødenes handling. Oppdraget 
går galt, selve virkeligheten knuses, og skipet 
ender opp som et øde forfallent skrog fylt 
med grusomme monstre. 
 

Bruk kreftene til lys (Aether) og mørke (Nyx) til 
din fordel. Utforsk, oppdag hemmeligheter og 
kjemp for å renvaske deg selv mens du slåss 
for å overleve de skrekkinngytende farene 
som nådeløst jakter på deg. 
 
Opplev et enestående univers fylt til randen 
med unike roller og bisarre områder som er 
sydd sammen rundt en historie inspirert av 
greske tragedier.

VOIDCAST

Sjanger: Metroidvania

Lansering: TBA

Plattform: Steam, Playstation 5, Xbox Series 
X/S, Steam Deck
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Sarepta studio AS

Sarepta studio is a cross-platform developer, 
focused on creating emotionally impactful 
games. Founded in 2010, Sarepta has 
released award-winning and critically 
acclaimed games such as Shadow Puppeteer 
and My Child Lebensborn. 

Today the company has 17 full-time 
employees with offices in Hamar and is one 
of the main members and co-founders of 
the game development hub - Hamar Game 
Collective.

www.sareptastudio.com

En undersjøisk fortelling om et mystisk 
skipsforlis, og menneskets psyke. 
Spill som Cam, en dypvannsdykker i 1905. 
Utforsk historier og hendelser gjennom 
mannskapets avtrykk før forliset og kast et lys 
over Thalassas dystre skjebne.

Thalassa er et spill for spillere som er på 
utkikk etter en givende historie, spennende 
grafikk og spillmekanikk som lar deg leve deg 
inn i rollen til en dypdykker.

THALASSA - VED DYPETS RAND

Sjanger: Narrative adventure

Lansering: TBA

Plattform: PS5, Xbox X/S, PC, VR
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Snow Leaf Studios AS

Snow Leaf Studios AS er et indie spillselskap 
på 6 utviklere. Vi holder til i Hamar, og er en del 
av Hamar Game Collective.

www.snowleafstudios.com

Brew er et wholesome 3rd person roguelite 
med et potionsystem som lar spillere lage 
sin egne abilities. Brew er et stilisert 3D 
roguelite i en magisk middelalder setting, 
hvor alkemi driver utviklingen av samfunnet 
og alle karakterer er antropomorfiske dyr. 
Spillet tar sted på et akademi for alkemi, 
og akademiet består av skolegården og 
alkemitårnet. I skolegården kan du interagere 
med studenter for å skape vennskap og 
låse opp unlockables. I alkemitårnet kan 

du lage dine egne power-ups og abilities 
med potionsysstemet for å bestige tårnet. 
Studentene må bestå eksamen ved å bestige 
alkemitårnet og beseire alle professorene i 
kamp før de kan kalle seg en alkemist.

BREW

Sjanger: Roguelite

Lansering: TBA

Plattform: PC



22
21

26
9

 • 
B

O
LT

.a
s

Norsk filminstitutt 
www.nfi.no
nfispill@nfi.no

Virke Produsentforeningen
 www.virke.no
info@virke.no




