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Hvem er jeg?
Morten Larssen (53) – gamer siden midten av 70-tallet

• Jobbet med distribusjon, forretningsutvikling, publishing og 
lansering av spill siden tidlig på 90-tallet

• 15 år som øverste kommersielle sjef i børsnoterte 
spillselskaper – blandt annet nesten 10 år i Funcom

• Bransjerepresentant i VIRKE Produsentforeningen i flere 
perioder

• Elsker strategispill og rollespill

• Kommersiell direktør i Furious Horizons – eier av Raw Fury
• Bor i Oslo – jobber i Stockholm

Foto: Privat (2021)



40 år med spillbransje I Norge



2008 – første spillmelding

– Vi ønsker at spillverdenen skal fylles med norsk innhold 
når det gjelder språk, temaer, bilder, bakgrunner og musikk. 
Dette er en bransje i veldig vekst. Snart er det en 
milliardindustri bare i Norge, sa Giske.

På verdensbasis har dataspill større omsetning enn 
kinobransjen, og i 2006 ble det omsatt spill for 190 
milliarder kroner.



2008 – Norge
• Funcom har over 250 ansatte i Norge og over 300 totalt
• Funcom omsetter for $40m det året – høyeste

årsomsetning i USD noensinne
• Age of Conan selger fortere enn World of Warcraft og er #1

i 21 land

• Totalomsetning i Norge det året antas å være ca $45m
Antatt ca. 325 ansatte i bransjen totalt

• Ravn, Playfish Tromsø og Artplant er de andre større
aktørene



2008 – Norden I tall
LAND OMSETNING ANSATTE % AV GLOBAL

Sverige
$   164,000,000 1353 0.39%

Finland
$   127,000,000 1147 0.30%

Danmark
$  61,000,000 300 0.15%

Norge
$  45,000,000 325 0.11%

2008 Global Video Games Market - $42bn [BusinessWire]

Tallene er fra bransjerapporter for Sverige og Finland, og basert på research 
for Norge og Danmark



Hva har vi oppnådd siden da?
• Bredere tilfang av studios over hele landet
• Kraftig økning i kulturstøtte via NFI + ny spillmeldig i 2019
• Satsning på spillutdanning flere steder i landet
• Flere spillutgivelser per år, på flere platformer
• Etablert profesjonell interessorgansiasjon for selskapene i

VIRKE Produsentforeningen

• Norske spill har vunnet priser og blitt kritikerrost verden over

• «My Child Lebensborn» , «Mørkredd» , «Among the Sleep» og
«Owlboy» som eksempler



utfordringer
Investorer mindre viktig i første fase

Statisk selskapsutvikling – for mange små

Suboptimalisering i spillvisjon og gjennomføring



2020 – Norden I tall
LAND OMSETNING ANSATTE % AV GLOBAL

Sverige
$  3,774,782,609 6596 2.16%

Finland
$  2,740,800,000 3600 1.57%

Danmark
$     197,850,000 950 0.11%

Norge
$  46,709,130 368 0.03%

2020 Global Video Games Market - $174bn [NewZoo]

Danske tall er fra 2019
Alle tall er hentet fra hvert lands bransjerapporter

23x / 5x
22x / 3x
3x / 3x
1,03x / 1,13x



2020 – totalmarkedet



“Norske investorer skjønner
seg ikke på spill” 



“vi trenger en norsk
publisher for å gi ut spillene

våre” 



“du trenger ingen publisher –
de lurer deg bare” 



“bare spill får like mye
støtte som film så løser det 

seg” 



Tre prioriteringer fremover
Konsolidering og samarbeid

Næringspolitikk

Selskapsstrategi



Alternative veier

INDIE FOREVER
SCANDINAVIAS 

SUPPLIER
FUNCORP



Spørsmål?
Hvor kom vi fra og veien videre fra et kommersiellt ståsted

Morten Larssen – Furious Horizons

@MSLarssen

morten@rawfury.com


