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Forord
Erhvervsfremme Styrelsen stiller i denne analyse skarpt på kompetenceklyngen –
Børns leg og læring. Analysen tager det første skridt mod en kortlægning af dette
erhvervsområde. Den giver et bud på, hvem der tegner klyngen, og peger på de
udfordringer, der i disse år skal håndteres af både virksomheder og det offentlige.
Danmark har betydelig viden om børn, deres behov, leg og udvikling.
Internationalt markerer danske virksomheder sig med produkter og ydelser af høj
kvalitet til børn. De danske institutioner har en lang pædagogisk tradition, og fra
forskellig hold forskes i børn, deres leg og læring. Manglende samarbejde mellem
forskere, pædagoger og virksomheder hindrer imidlertid, at aktørerne udnytter
hinandens værdifulde kompetencer og viden.
Analysen peger bl.a. på en stigende efterspørgsel efter produkter til børn, som mere
end blot underholder. De skal også støtte børn i deres udvikling. Heri ligger et stort
potentiale for danske virksomheder, som har tradition for at producere produkter
til børn med lærende og udviklende indhold. Forudsætningen for at de nye
markedsmuligheder kan realiseres optimalt er, at der etableres et større samspil
mellem klyngens aktører.
Erhvervsfremme Styrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, bestående af
virksomheder, organisationer og forskere, som senere i 2000 vil fremsætte en række
forslag til styrkelse af klyngens vilkår.
Som grundlag for denne arbejdsgruppe har Erhvervsfremme Styrelsen iværksat
analysen af kompetenceklyngen Børns leg og læring. Analysen er udarbejdet af
Mandag Morgen Strategisk Forum.
Børns leg og læring er den første kompetenceklynge, som Erhvervsfremme
Styrelsen analyserer. Kompetenceklynger er mindre erhvervsområder, hvor
relationer af formel
eller uformel karakter knytter virksomheder og videninstitutioner sammen i et
værdiskabende netværk. Klyngerne markerer sig ved særlig viden og kompetencer
inden for et snævert felt. Analyser af danske kompetenceklynger er en del af et mere
omfattende projekt om de danske ressourceområder. Se
www.ressourceomraader.dk for yderligere information.
Jesper Rasmussen
Kontorchef
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Sammenfatning
En kompetenceklynge for børns leg og læring
Markedet for produkter og ydelser til børns leg og læring eksploderer i disse år.
Efterspørgslen både stiger i omfang og ændrer indhold. Opfattelsen af hvad legetøj
er ændre karakter, og relaterede produkter smelter sammen med traditionelle
børneprodukter.
Forandringen i markedet betyder en stigning i antallet af virksomheder inden for
børns leg og læring og en intensivering af konkurrencen. Den teknologiske
udvikling påvirker både produkter og afsætningsmulighederne. Producenter, som
tidligere stod stærkt inden for særlige produktkategorier, befinder sig nu på et langt
mere diffust marked end tidligere med mange forskelligartede konkurrenter og
produkter.
Danmark har betydelig viden og kompetencer inden for børns leg og læring. En
lang række etablerede aktører, herunder virksomheder, forskningsmiljøer og
institutioner, med et bemærkelsesværdigt sammenfald i værdier omkring børn,
tegner området.
Forudsætningen for at aktørerne kan drage fordel af den eksisterende viden og
kompetencer, synes at være et større samspil mellem henholdsvis dansk forskning,
den danske institutionsverden og de virksomheder, der producerer produkter til
børn. Jf. figur 1.
Spørgsmålet er, om der på den ene
side er tilstrækkelige kompetencer til
stede i klyngen og på den anden side
et behov for en styrkelse af området
blandt aktørerne.

Figur 1: Potentialet i et
dansk erhvervsområde for
børns leg og læring ligger i
et samspil mellem forskning,
institutioner og virksomheder. Med basis i et fælles
sæt værdier om børn kan
viden og ideer udveksles til
fordel for alle parter.

For at besvare det spørgsmål er det
nødvendigt med en kortlægning af
området, hvilket er formålet med
denne rapport.
Ideen om, at Danmark har en
betydelige styrke inden for
kompetenceklyngen børns leg og
læring, bygger på den antagelse, at
Danmark har et sæt værdier på
børneområdet, der gennem mange år
har udviklet sig til en særlig praksis inden for både forskning, daginstitutioner og
skoler, samt produkter til børn. Konkret handler de danske værdier om respekten
for barnet som et kompetent individ. Det fører til, at man i Danmark - populært
sagt -“tager børn alvorligt”, når man planlægger aktiviteter for dem i skoler og
institutioner, når man forsker i deres kompetencer og udvikling, og når man
udvikler og producerer produkter til dem.
Værdierne og den afledte praksis bliver særligt aktuelle, fordi de meget præcist
afspejler en global udvikling på hele børneområdet, som er begyndt at vinde frem
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i de seneste år. 1 Internationalt ser man således et nyt fokus på børn som
selvstændige personer med både vilje og evner, som må respekteres. Der er desuden
en tendens til, at videnssamfundets krav smitter af på børns verden, så produkter
til børn ud over underholdning gerne skal tilbyde et element af læring eller udvikling.
En styrkelse af kompetenceklyngen kan hjælpe virksomhederne til at udvikle og
afsætte produkter, der endnu mere præcist udnytter, at den globale tænkning
omkring børn nærmer sig et etableret dansk børnesyn.

Kompetenceklyngens aktører
Målet for denne rapport er at tegne konturerne af kompetenceklyngen Børns leg
og læring, som involverer både virksomheder og offentlige aktører, der beskæftiger
sig med børns leg og læring. Der er tre sæt af aktører i kompetenceklyngen:
•
•
•

Virksomheder, der producerer produkter til børns leg og læring
Forskning, der teoretisk beskæftiger sig med børn
Institutioner, der i praksis beskæftiger sig med børns leg og læring,
dvs. skoler og daginstitutioner.

Med børn menes de 3-10-årige. Det har både konsekvenser for , hvilke dele af
forskningen og institutionerne, der er relevante, og især for hvilke dele af
brancherne analysen søger at afgrænse sig til.
Udgangspunktet i denne rapport er imidlertid erhvervsmæssigt. Af samme grund
er det hovedsageligt virksomhedernes univers, der afdækkes og analyseres, og i
mindre grad forskningen. I forbindelse med institutioner behandles primært de
pædagogiske traditioner, der kendetegner danske børneinstitutioner.
Materialet, som analysen af aktørerne bygger på, er en kombination af
regnskabsoplysninger fra Købmandsstandens Oplysningsbureau og interview med
udvalgte nøglepersoner i kompetenceklyngen.
Virksomhedsfeltet
Virksomhedsfeltet i en kompetenceklynge for børns leg og læring beskæftiger i
Danmark omkring 10.000 personer. Virksomhederne fylder økonomisk set - som
en samlet opgørelse af virksomhedernes passiver og aktiver - 4,2 mia kr.
Virksomhedernes samlede omsætning vurderes at ligge i størrelsesorden 15-20 mia
kr, svarende stort set til ingeniørbranchen og møbelindustrien.2
Den kommercielle del af kompetenceklyngen er domineret af nogle få meget store
aktører med stort internationalt engagement. I kølvandet af de få store ligger en
gruppe af mindre og mellemstore virksomheder med fokus på børn og deres
behov. Beskæftigelse og økonomi (i Danmark) fordeler sig stort set ligeligt mellem
de få store virksomheder og resten af virksomhederne - dog med en lille overvægt
på de store virksomheders side.
Seks brancher er med i analysen af virksomhedsfeltet. Det er:
•

Legeredskaber - traditionelt legetøj og legepladser

1

Se Toward the Creative Society - Next Generation Annual Report 1999. Kan downloades på www.nextgenerationforum.org

2

Estimeret på baggrund af de virksomheder, der både oplyser omsætningen og bruttoavancen.
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•
•
•
•
•

Forhandlere af redskaber til leg og læring - engros
Trykte medier, dvs. bøger, tegneserier, blade til børn
Nye medier, dvs. spil og undervisningsmaterialer til computere til
børn
Film og tv for børn
Oplevelsesparker, som i vid udstrækning benyttes af børn.

På flere parametre fordeler brancherne sig efter et mønster, hvor nye medier og film
& tv skiller sig ud. De vokser således mest, og der etableres flest nye virksomheder.
Det er også de brancher, der er mindst dominerede af enkelte store aktører. De har
til gengæld ikke så nemt ved at tjene penge.
Forskning
Omkring 200 danske forskere er på den ene eller anden måde beskæftiget med børn
og deres udvikling, leg og læring. Det udgør mellem 40 og 55 pct. af den samlede
forskning inden for pædagogik og uddannelse. Heraf udgør skoleområdet den langt
overvejende del. Forskningen foregår spredt på en lang række institutioner over hele
landet.
Der er kun svag tradition for samarbejde mellem forskning og virksomheder. Det
bunder tilsyneladende i en manglende tradition på området, hvor forskerne hæger
om deres videnskabelige uafhængighed, mens virksomheder mangler viden om,
hvor de skal gå hen for at få den viden, de er interesserede i.
Institutioner
Institutioner er det mindst afdækkede område i rapporten. Daginstitutioner, skoler,
fritidshjem etc. hører til i denne gruppe. Ifølge Indenrigsministeriets oplysninger
brugte kommunerne i 1998 i alt 8,2 mia. kr. på pasning af de 0-10-årige.
Kommunerne havde inden fro samme område i 1997 knap 3.100 ansatte.
Der er en stærk tradition for respekt for barnet og dets kompetencer i de danske
institutioner. Det er et børnesyn, der også er slået igennem i den danske
folkeskolelov fra 1994, ligesom danske forældre i en international undersøgelse giver
udtryk for tilsvarende værdier.
En af de seneste udviklinger inden for institutioner er, at private virksomheder har
overtaget driften af enkelte daginstitutioner i enkelte kommuner. Ligeledes
eksperimenteres der med nye skoleformer og nye ydelser fra institutionerne.

Internationale tendenser former markedet
Producenterne udfordres i disse år af en generation af børn og unge, som på
afgørende punkter adskiller sig fra tidligere generationer. Børn i dag har større
indflydelse på deres forældres forbrug, har flere penge til rådighed og bliver
hurtigere voksne end nogensinde før. Derudover er denne generation af unge ikke
alene vokset op med computer og internet. Eksperter taler om, at børn har
internaliseret internettet og har en grundlæggende anderledes forståelse for computerteknologien og dens muligheder.
Måden, børneprodukter sælges på, ændres i disse år radikalt. E-handel er i det
seneste år for alvor slået igennem på det amerikanske marked, og de øvrige
markeder er godt i gang med at gøre amerikanerne kunsten efter. Nye internetbaserede legetøjsbutikker åbner hastigt, og allerede eksisterende e-butikker vender
blikket mod legetøjet. Branchefolk omtaler internettet som det hurtigst voksende
medie i historien og e-handel som den mest dramatiske ændring af detailhandlen
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nogensinde.
Dertil kommer, at det bliver stadigt mere omkostningstungt at udvikle nye
produkter. Dette skyldes, at efterspørgslen i legetøjsbranchen i stigende grad går i
retning af mere elektronisk legetøj. Afspejlet i den eksplosive vækst i markedet for
video- og computerspil, der i dag udgør over 1/5 af det totale marked for legetøj.
På blot to år er dette marked steget mere end 50 pct., samtidig med at væksten i
markedet for traditionelt legetøj på det nærmeste er stagneret. Dertil kommer, at en
stadigt større andel af nye produkter inden for “traditionelt”legetøj er interaktive
med indbyggede mikroprocessorer og internet-interfaces.
En effekt af de stigende omkostninger til produktudvikling og den stigende
uforudsigelighed blandt børn er, at producenternes brug af merchandising gennem
licensaftaler og brand extension er støt stigende. Derved minimeres risikoen for at
investere dyrebare ressourcer i mulige fiaskoer, og man opnår værdifulde spillovereffekter fra eksisterende produkter baseret på samme idé eller brand. Det betyder,
at pengene i høj grad følger ideen.
Et sidste krav, der stilles til nye produkter, er, at de skal kunne hjælpe børn på vej i
deres udvikling. Der skal være et lærende element. Kravet opstår på baggrund af en
global tendens til stigende kompetencekrav.
Samlet set får virksomhederne brug for en bredere vifte af kompetencer end
tidligere. Det drejer sig om viden om børn, f.eks. børns leg, legens redskaber, børns
læring og børns kultur. Det drejer sig også om viden om nye teknologier, og
hvordan de kan benyttes i kombination med eksisterende produkter. Efter alt at
dømme er der to strategier for at opnå den nødvendige viden: Samarbejde eller
opkøb. Virksomheder arbejder sammen med vidensmiljøer, såsom forskningsinstitutioner og børneinstitutioner om både udvikling, testning og
certificering af produkter. Virksomheder med den fornødne økonomiske styrke
vælger i nogle tilfælde at købe sig til kompetencer, de ikke allerede har udviklet. Det
ses tydeligst ved, at traditionelle legetøjsproducenter opkøber succesfulde
virksomheder inden for multimedier.
Materialet bag tendensanalysen(kapitel 2) er en kombination af artikler og interview
med enkelte nationale og internationale børneeksperter. Artiklerne stammer fra
databaser, der giver adgang til mere end 5.000 internationale aviser, fagblade,
magasiner og tidsskrifter.

Værdier understøtter kompetenceklyngen
Virksomheder i markedet for børns leg og læring lever i en intensiveret
konkurrencesituation. De mødes af krav fra flere forskellige fronter. Krav om
bredere kompetencer, krav om produkter med flere funktioner og krav om at
markedsføre sig med et genkendeligt brand. Disse krav kommer af de internationale
tendenser og udgør tilsammen den fremtidige konkurrencesituation.
Kompetenceklyngen for børns leg og læring har både en række styrker og
svagheder, som præger mulighederne for at få succes på det internationale marked.
De væsentligste styrker er, at danske virksomheder har gode forudsætninger for at
udvikle produkter med et lærende element. Baggrunden er, at Danmark har en
stærk tradition for, at børn udvikler sig gennem leg. Det er desuden en tradition,
som er grundfæstet i både teori og praksis hos forskere, i virksomheder og i
institutioner for børn.
Desuden er der i klyngen virksomheder, som allerede har stærke brands. Det gælder
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dog primært de største virksomheder. Udviklingen af koncepter og ideer, der kan
føre til nye brands, foregår primært i vækstbrancherne nye medier og film & tv.
Endelig er det en styrke, at der tilsyneladende er enighed om, at forskningen og
virksomhederne kan få langt mere ud af hinanden, end det i dag er tilfældet. Et
kraftigt sammenfald i værdier omkring børn og deres udvikling udgør et godt
udgangspunkt for at overvinde de eksisterende barrierer for samarbejde. Et
samarbejde, som trænger sig på som følge af den nye konkurrencesituation.
Samarbejdet mellem virksomheder og vidensmiljøer er i dag meget begrænset. Det
udgør en væsentlig svaghed for udviklingen af en stærk, aktiv kompetenceklynge for
børns leg og læring.
En anden svaghed er en lav efterspørgsel fra offentlige institutioner. Skoler og
daginstitutioner har ganske enkelt meget begrænsede midler til indkøb af materialer
og bidrager ifølge nogle virksomheder kun lidt til finansieringen af nye pædagogiske
produkter.
Endelig er langt de fleste virksomheder inden for de forskellige brancher i
erhvervsområdet så små, at de sandsynligvis ikke har mulighed for at finansiere
etableringen og markedsføringen af brands, der kan slå igennem internationalt.
En del af tegnearbejdet for kortet over kompetenceklyngen for børns leg og læring
resterer. Detaljeret viden om virksomhedernes og forskningens metoder, relationer,
handlinger og holdninger mangler og har ikke været mulig at afdække inden for
rammerne af denne rapport.

Rapportens opbygning
Kapitel 1 præsenterer aktørerne i kompetenceklyngen for børns leg og læring i
Danmark. Det byder på en grundig gennemgang af virksomhederne i
kompetenceklyngen og en introduktion til forskning og institutioner. Kapitel 2 er
en analyse af tendenserne i det internationale marked for produkter til børns leg og
læring. Det præsenterer også det internationale marked og dets største aktører i tal.
Kapitel 3 opsummerer fremtidens konkurrencesituation for virksomheder i feltet
og ser kort på de danske forudsætninger for at agere på det internationale marked
for børns leg og læring.

Side 6

Kapitel 1:

Kompetenceklyngens aktører

Sammenfatning
Børns leg og læring understøttes af redskaber i form af legetøj, bøger, film & tv, legepladser og parker og i løbet af de seneste år ikke mindst digitalt legetøj, herunder
spil til computere, video og tv. Virksomheder, der producerer denne type
produkter, er med i kompetenceklyngen Børns leg og læring. Klyngen omfatter
også pædagoger, lærere og forskere især inden for pædagogik, psykologi og
børnekultur.
Virksomhederne i kompetenceklyngen er domineret af nogle få meget store aktører
med stort internationalt engagement. I kølvandet på de få store ligger en gruppe af
mindre og mellemstore virksomheder. Beskæftigelse og økonomi fordeler sig stort
set ligeligt mellem de få store virksomheder og resten af branchen - dog med en lille
overvægt på de store virksomheders side. I alt beskæftiger virksomhederne omkring
10.000 personer i Danmark.
De brancher, der umiddelbart synes at have det største potentiale for vækst, er nye
medier og film & tv. Det er inden for disse brancher, der etableres flest nye
virksomheder.
Vidensbasen i Danmark inden for børns leg og læring beskrives som fragmenteret
og stærkt knyttet til den institutionelle verden. Mange af forskerne beskæftiger sig
således med udviklingsarbejde til skoler eller daginstitutioner. Der er ikke tradition
for samarbejde mellem virksomheder og forskere, og der er derfor forholdsvis lidt
samspil mellem de to områder.
I det følgende afsnit 1.1. kortlægges virksomhederne. I afsnit 1.2. finder man fakta
om de enkelte brancher. I afsnit 1.3. skitseres den danske forsknings omfang og
karakter, mens afsnit 1.4. er en kort beskrivelse af børneinstitutionernes tradition og
praksis.

1.1. Kortlægning af virksomhedsfeltet
Et vigtigt element i rapporten er en kortlægning af de virksomheder, der vil kunne
indgå i kompetenceklyngen Børns leg og læring. Figur 2 viser, hvilke produkter og
del-områder der kan være tale om.
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Figur 2: Mange produkter
er rettet mod børn. De produkter, der kan defineres
som et produkt rettet mod
børns leg og læring er afgrænset til de typer af produkter, som er nævnt inden
for den lyse boks.

Kompetenceklyngen består altså af forskning, institutioner for børn og
virksomheder. Virksomhederne er samlet i et virksomhedsfelt, som er opdelt i seks
brancher. Hver branche består af virksomheder, som producerer produkter til
børns leg og læring. Brancherne er:
•
•
•
•
•
•

Legeredskaber - traditionelt legetøj og legepladser
Forhandlere af redskaber til leg og læring - engros
Trykte medier, dvs. bøger, tegneserier, blade til børn
Nye medier, dvs. spil og undervisningsmaterialer til computere til børn
Film og tv for børn
Oplevelsesparker, som i vid udstrækning benyttes af børn.

Kriteriet for, at en aktør indgår i kompetenceklyngen, er, at dennes produkter eller
ydelser, på den ene eller anden måde bidrager til barnets udvikling gennem læring,
socialisering og leg. Producenter af produkter, som dækker almindelige fysiske
behov eller dekorative behov, såsom mad, slik, bleer eller tøj, er f.eks. ikke med i
kompetenceklyngen. Ydelsen skal altså have et lærende/socialiserende element, dvs.
i større eller mindre grad kunne defineres som et redskab i børns udvikling.
Det følgende afsnit består af en samlet kvantitativ analyse af virksomhedsfeltet, dvs.
alle seks branchers udvikling.
Metodens udfordringer
Analysen er baseret på de regnskabsoplysninger virksomhederne indberetter til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Datamaterialet er trukket ud af Købmandsstandens
Oplysningsbureaus database. Denne form for desk-research giver nogle
metodemæssige udfordringer. De kan summeres op i tre punkter:
For det første er det kun aktie- og anpartsselskaber, der har pligt til at indsende deres
årsregnskaber til myndighederne. Det betyder, at analysen ikke omfatter
regnskabsoplysninger for de mange mindre, personligt ejede selskaber.3
For det andet har det vist sig, at kun ca. hver tredje virksomhed giver oplysninger
om virksomhedens omsætning - og langt færre om, hvor stor en andel der går til

3

Et forhold, man specielt skal være opmærksom på i analysen af de yngste brancher - nye medier og film & tv.
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eksport.4
Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at en del af virksomhederne i analysen
fremstiller produkter og serviceydelser til andre aldersgrupper end de 3-10-årige, der
er analysens primære fokusområde. Desuden har en del af virksomhederne
aktiviteter inden for flere af de seks brancher - uden at det i regnskabet er muligt at
finde oplysninger om den præcise sammensætning. Det har derfor været
nødvendigt at indplacere den enkelte virksomhed efter, hvilken branche der har
størst betydning for virksomheden.
Problemstillingen er i udpræget grad aktuel, når man ser på en række meget store
aktører på det danske børneområde: LEGO, Egmont, Danmarks Radio og
Gyldendal. Konsekvensen heraf er, at de største virksomheders økonomiske bidrag
til brancherne ikke indgår i de økonomiske analyser, da det vil skævvride billedet.

1.1.1. Virksomhedsfeltets største aktører
Virksomhedsfeltet domineres af to meget store virksomheder - LEGO Company
og Egmont Gruppen. Bare i Danmark har de to virksomheder i 1998 tilsammen
over ca. 500 flere ansatte end resten af virksomhederne i brancherne lagt sammen
(cirka 4.900 mod cirka 4.300). Deres bruttoavance i 1998 er tilsvarende mere end en
halv gang så stor som resten af gruppens sammenlagte. Ud over deres størrelse er
det karakteristisk for de to virksomheder, at de har aktiviteter i fire ud af seks
brancher inden for børns leg og læring.
Danmarks Radio og Gyldendals Forlag skiller sig også ud fra de andre virksomheder
i kompetenceklyngen. Det største særkende er, at de har stor indflydelse og
volumen i kompetenceklyngen Børns leg og læring, uden at børns leg og læring er
virksomhedens hovedaktivitet. Nedenstående tekstboks giver en kort introduktion
til de fire virksomheder.

4

Det betyder, at det har været nødvendigt at bruge bruttoavancen som surrogat for omsætningen, når virksomhedernes vækst skulle beregnes, og at det ikke er muligt at sige noget kvantitativt om eksport og markedsandele.
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Fire afgørende aktører i kompetenceklyngen for børns leg og
læring
Egmont Gruppen er Danmarks førende virksomhed på underholdning til børn.
Virksomheden dækker alle kommunikative medier: Bøger, blade, internet, tv, film
(gennem ejerskabet af Nordisk Film) og interaktive spil. Afdelingen Egmont
Imagination udvikler “karakterer”, dvs. figurer, som kan indgå i forskellige
produkter. Denne afdeling beskæftiger ca. 10 personer. Egmont Gruppen har
desuden mange licensaftaler med f.eks. Disney-koncernen. Egmont Gruppens
selskaber omsatte i 1998 for 7,4 mia. kr., hvilket gør koncernen til Danmarks 33.største virksomhed. Virksomheden beskæftiger 930 personer i Danmark og 3.117
i andre lande. Egmont Gruppens resultat for 1998 er ifølge virksomhedens egne
oplysninger et samlet overskud på 404 mio. kr.
LEGO Company er Danmarks største børnevirksomhed og den eneste aktør på
børnemarkedet med en global mærkevare. I de senere år har LEGO Company
udvidet sine aktiviteter til også at dække interaktive produkter i form af både spil
og programmerbare klodser. Desuden har også LEGO Company licensaftaler om
blandt andet Star Wars og Peter Plys. LEGO Companys samlede omsætning i
1998 var på knap 7,7 mia. kr., hvilket placerer den som nummer 28 på listen over
Danmarks største virksomheder. Koncernen beskæftiger ca. 4.000 medarbejdere
i Danmark ud af i alt 8.670. Årets resultat var i 1998 et underskud på 194 mio. kr.
Der er siden taget markante skridt til at vende denne udvikling, og analytikere
forventer, at koncernen kommer ud af 1999 med et trecifret millionoverskud.
Gyldendals Forlag har omfattende aktiviteter inden for både børnebøger og
undervisningsmaterialer. I de senere år har Gyldendal også bevæget sig ind på
området for interaktive medier. På trods af en afgørende position i virksomhedsfeltet skønnes børneområdet kun at udgøre maksimalt 10 pct. af Gyldendalgruppens
aktiviteter. Forlaget Gyldendal havde i 1998 271 ansatte og omsatte for knap 344
mo. kr. Ud over Gyldendals Forlag indgår en række andre forlag i Gyldendalgruppen. Det drejer sig om: Forlaget Forum, Samlerens Forlag, Forlaget Tiderne
Skifter, Høst & Søn, Forlaget Fremad, Hans Reitzels Forlag, Nordisk Bog Center
og Rosinante. Gruppen havde i 1998 en samlet omsætning på 438 mia. kr. og 442
ansatte, hvilket placerer den lige uden for rækken af Danmarks 500 største
virksomheder.
Danmarks Radio indtager en særposition på det danske marked ved at have
mange af de ældste og stærkeste danskudviklede karakterer for børn. Danmarks
Radio holder omsætningen i gang hos en del produktionsselskaber inden for film
& tv. Inden for de seneste år har Danmarks Radio arbejdet kraftigt med at etablere
spin-off-produkter på deres succes-programmer. Det sker i afdelingen DR
Multimedie. Danmarks Radio er samtidig en klar eksponent for børneunderholdning baseret på danske traditioner. B&U-afdelingen udgør ca. 120 af de i alt 3.686
ansatte i Danmarks Radio. Virksomhedens samlede omsætning var i 1998 knap
2,7 mia. kr., hvilket gør Danmarks Radio til den 105.-største virksomhed i
Danmark.
Kilder: Årsrapporter, interview med de enkelte virksomheder og Mandag Morgen 300

1.1.2. Tilstandsrapport på det samlede virksomhedsfelt
Ud over de fire store virksomheder er virksomhedsfeltet karakteriseret af et stort
antal fortrinsvis små, men også enkelte mellemstore virksomheder. Ud fra de
informationer, der er til rådighed via offentligt tilgængelige databaser, er disse
virksomheder hver især placeret i den branche, der vurderes at være mest
dækkende.
I nedenstående figur er de seks brancher sammenlignet på tre parametre: vækst,
rentabilitet og størrelse. Det giver et samlet billede af, hvilke brancher der vokser,
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og hvilke der tjener penge. I figuren ses også tallene for LEGO System A/S LEGO Companys hovedselskab i Danmark.5
Figur 3: Det samlede overblik over virksomhedsfeltet
viser, at det især er nye
Størrelsen på cirklerne afspejler områdets samlede antal beskæftigede
medier og film & tv, der
Rentabilitet (gns. afkastningsgrad 1994-98)
25
vokser. Til gengæld har de
også den laveste rentabilitet.
Størrelsen på cirklerne
afspejler områdets samlede
20
antal beskæftigede og viser,
præcis hvor dominerende en
LEGO System A/S
aktør LEGO er inden for
feltet.
15

10
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Vækst (gns. årlig vækst i bruttoavancen 1994-98)

Kilde: Mandag Morgen Strategisk Forum

Figuren gør det meget klart, at Danmark har én meget stor aktør på børneområdet.
Hver tredje ansatte i danske aktie- og anpartsselskaber inden for børneområdet er
ansat i LEGO. Figuren viser til gengæld også, at LEGO i Danmark har ligget tæt på
en nulvækst (-0,6 pct. pro anno) de sidste 5 år. I samme periode har den
gennemsnitlige rentabilitet dog været væsentligt bedre end for de andre aktører på
det danske børneområde. Men som det fremgik af tekstboksen på forrige side, har
LEGO haft indtjeningsproblemer de sidste par år.
Sammenligningen viser desuden, at det er de nyere brancher - film & tv og nye
medier - der sætter dagsordenen med en gennemsnitlig årlig vækst på mellem 50 og
60 pct. i både afsætning og beskæftigelse. Til gengæld har væksten haft sin pris i
form af en meget ringe indtjening. De nye medier har i gennemsnit forrentet den
indskudte kapital med 4,2 pct. i perioden. Film & tv-virksomhederne har haft et
negativt gennemsnitligt afkast i perioden. Ydermere skal man være opmærksom på,
at væksten har basis i et meget beskedent udgangspunkt, hvilket også illustreres af
områdernes størrelse, hvor arealet af cirklerne svarer til antallet af beskæftigede.
Oplevelsesparkerne har også haft en flot vækst i perioden på godt 20 pct. Her er det
specielt virksomheder som Legoland og Bon Bon-Land (etableret i 1992), der
trækker læsset sammen med nyere forlystelsescentre som f.eks. Professor Olsens
Spilleland. I modsætning til de nye medier har væksten ikke haft konsekvenser på
bundlinjen. Oplevelsesparkerne har haft en stabil forrentning af kapitalen på 7,2 pct.
Ud over LEGO er det de trykte medier, der har været bedst til at tjene penge. Men
5

Det ville have været interessant, hvis man også kunne have indplaceret Egmont Gruppen i figuren. Men fordi
Gruppens mange aktiviteter langt fra kun er rettet mod børns leg og læring, vil det være vanskeligt at bruge
regnskabsoplysninger til at indplacere selskabet i analysen og figuren. Det samme gælder i øvrigt for Gyldendals
Forlag og Danmarks Radio. Egmonts regnskabsoplysningers struktur er således ikke defineret ud fra skellet mellem
børn og voksne, men snarere produkttyper.
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også denne branche har en behersket vækst. Desuden fremstår branchen som
meget lille sammenlignet med de andre områder. Det skyldes primært, at det ikke
har været muligt at indregne Egmonts og Gyldendals betydelige aktiviteter i
branchen (se note 3).
De øvrige producenter af legeredskaber og legetøjsgrossisterne ligger centralt i
figuren med en rimelig vækst og en rimelig indtjening. For grossisternes
vedkommende er det de større grossister, der trækker væksten i den rigtige retning.
Top-Toy, K.E. Mathiasen og Mattel har således realiseret en gennemsnitlig vækst
på henholdsvis 12, 14 og 12 pct.
Udviklingen i de enkelte brancher
Figur 4 viser udviklingen over 5 år i de enkelte brancher. Den øverste graf viser
udviklingen i branchernes samlede bruttoavance, mens den nederste graf viser den
gennemsnitlige forrentning målt ved afkastningsgraden.6

6

Afkastningsgraden er beregnet som det primære resultat i procent af de gennemsnitlige aktiver primo og ultimo.
Denne definition afviger fra Finansanalytikerforeningens anbefalinger, der anbefaler at det primære resultat sættes i
forhold til de operationelle aktiver. Købmandsstandens database indeholder imidlertid ikke de nødvendige detaljer.
Den anvendte definition vil generelt undervurdere rentabiliteten lidt.
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Figur 4: Vækstens udvikling
i de seks brancher falder i to
grupper. Nye medier og film
Vækst i bruttofortjenesten og udviklingen i afkastningsgraden
& tv skiller sig ud med meget
Bruttofortjeneste, indeks 1994=100
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Kilde: Mandag Morgen Strategisk Forum

Figuren illustrerer først og fremmest de meget forskellige forhold, der kendetegner
de seks brancher inden for børns udvikling og leg. Nye medier har haft den mest
dramatiske udvikling. Mens væksten - ikke mindst de sidste to år - har været
imponerende, er afkastet på den investerede kapital faldet markant til et
gennemsnitligt negativt afkast på -2,9 pct. i 1998. 4 ud af 10 virksomheder i
branchen havde underskud på den primære drift i 1998. Film & tv-området er
tilsvarende præget af meget svingende resultater.
I den anden ende af skalaen ligger oplevelsesparkerne og de trykte medier.
Oplevelsesparkerne har haft den mest stabile forrentning - på mellem 6 og 7,5 pct.
i perioden, mens de trykte medier generelt har ligget pænt i sammenligningen, men
med en ret beskeden vækst.
De nyeste og mest teknologiske baserede brancher: Film & tv og nye medier har
således den højeste vækst og de dårligste resultater, mens de mere veletablerede
områder har en bedre rentabilitet i langsommere voksende brancher.
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Koncentration i brancherne
LEGOs dominerende position inden for gruppen af producenter af legeredskaber
fremgår tydeligt af figur 5, der viser koncentrationsgraden inden for de seks
brancher.
Figuren viser sammenhængen mellem andelen af virksomheder og andelen af det
samlede antal beskæftigede inden for hver branche.
Figur 5: Graferne i figuren
illustrerer, hvor koncentreret
beskæftigelsen er i de enkelte brancher. Billedet er tyde100
ligt - særligt i de etablerede
brancher er koncentrationsgraden høj. LEGO System
A/Ss beskæftigede indgår i
grafen for legeredskaber.
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Kilde: Mandag Morgen Strategisk Forum

Figuren viser, at koncentrationen er mindst inden for de nye medier. Her står 20
pct. af virksomhederne for kun 55 pct. af beskæftigelsen.
Tilsvarende står 20 pct. af virksomhederne for henholdsvis 63, 67, 71, 81 og 94 pct.
af beskæftigelsen blandt forhandlere, film & tv, trykte medier, oplevelsesparker og
legeredskaber.
Inden for legeredskaber står de to virksomheder i LEGO Company - Lego System
A/S og Kompan - for næsten 85 pct. af beskæftigelsen.
Koncentrationen i branchen for trykte medier skal fortolkes varsomt i og med, at
Egmont og Gyldendal ikke kan regnes ind i analysen, fordi oplysninger om begge
virksomheder dækker aktiviteter på flere andre områder end børns leg og læring.
Havde det været muligt, ville koncentrationen i denne branche nok i højere grad
ligne den, der er gældende for producenter af legetøj og legeredskaber og
oplevelsesparkerne.
Mere overraskende er det, at koncentrationen blandt engros-handel med legetøj
ikke er højere - selvom de store virksomheder inden for gruppen er vokset pænt.
En del af forklaringen skal nok findes i antallet af nyetablerede virksomheder.
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Virksomhedsfeltets demografi
Figur 6 viser de enkelte branchers
aldersfordeling.

Figur 6: Tilgangen af virksomheder i de seks brancher fordeler sig meget
forskelligt. Trykte medier,
oplevelsesparker og legeredskaber er de mest
etablerede brancher. Film &
tv og nye medier skiller sig
igen ud fra resten af feltet
med meget få “gamle”virksomheder.

Igen er det film & tv og nye medier,
der skiller sig ud. I nye medier er 6 ud
af 10 virksomheder under fem år
gamle. Den gennemsnitlige film-, tvog medie-virksomhed har eksisteret i
syv år.
Omvendt er specielt de trykte medier
og oplevelsesparkerne præget af
veletablerede virksomheder. Den
gennemsnitlige virksomhed i disse
brancher har eksisteret i henholdsvis
19 og 17 år. Man skal i den sammenhæng være opmærksom på, at etableringsåret er knyttet til den juridiske
enhed. Hvis en virksomhed har ændret
struktur - f.eks. hvis et gammelt selskab er blevet fusioneret ind i et nyere, vil det være det fortsættende selskabs
etableringsår, der tæller i analysen. Aldersforskellen kan derfor godt være
undervurderet.
Samtidig omfatter analysen, som allerede nævnt, kun virksomheder, der er etableret
i selskabsform, hvilket naturligvis kan have indflydelse på det billede, analysen
tegner. Havde man f.eks. inddraget netcaféer og børneunderholdnings-faciliteter,
der typisk ikke er etableret i selskabsform i gruppen af oplevelsesparker, havde
området haft langt flere nyetablerede virksomheder.
Det ville være nærliggende at tro, at de mange nyetableringer inden for nye medier
og film & tv var årsagen til branchernes høje vækst. Sammenholder man
oplysninger om vækst med alder for brancherne, viser det sig dog, at nyetableringer
kun i beskedent omfang forklarer produktområdets vækst. De virksomheder, der
har eksisteret i hele perioden, har således også haft en meget høj vækst.
Lidt overraskende har der været relativt mange nyetableringer inden for både
traditionelle legeredskaber og engros-forhandlere. Det sidste kan måske forklares
med, at der opstår nye specialiserede engros-virksomheder, når børns præferencer
for legetøj skifter fra traditionelt legetøj til elektronisk.

1.2. Hvem, hvad og hvor meget - fakta om de seks brancher
På de følgende 12 sider er fakta for de seks brancher. Analyserne er alle bygget op
over samme skabelon: Først en kort introduktion til gruppen, hvor de største
aktører beskrives ganske kort, dernæst præsentation af tal for både den samlede
branche og for den typiske virksomhed (median) fulgt af de analytiske konklusioner.
Endelig en liste over virksomhederne, som indgår i analysen.

1.2.1. Producenter af legeredskaber
Branchen, der rummer legeredskabsproducenter, står for produktionen af
traditionelt legetøj, såsom byggeklodser, cykler, farveblyanter, dukker, brætspil,
perleplader, m.v.
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Producenterne af legeredskaber havde i 1998 en samlet estimeret omsætning på 1,1
mia. kr..7 Branchen beskæftiger - uden LEGO System A/S - knap 1.000 personer
og havde i 1998 et nettoresultat på 35 mio. kr. Inklusive LEGO System A/S
omsatte branchen for ca. 4,5 mia. kr. i 1998. Hertil kan lægges LEGO Companys
internationale omsætning på godt 3 mia. kr.
De største virksomheder
De tre største virksomheder - bortset fra LEGO - er Kompan, et selskab i LEGOkoncernen, der producerer nøglefærdige legepladser og legemiljøer og legeredskaber, Dan-Hill-Plast der producerer forskelligt plastic legetøj, bl.a. dukker,
bolde og sparebøsser, og A. Winther, der producerer cykler med fokus på børn.
Nøgletal for producenter af legeredskaber
Antallet af nye virksomheder stiger, men resultaterne er svage
i 1.000 kr.

1994

1995

n/a

n/a

250748
64616

1996

1997

1998

Ændring 1994-98

n/a

n/a

n/a

n/a

253902

195507

404629

434145

73,1%

56212

33813

63346

69933

8,2%

Hovedtal
Omsætning
Bruttoavance
Primært resultat
Nettoresultat

50002

37995

14422

39193

34888

-30,2%

Egenkapital

326796

356001

348059

389648

405622

24,1%

Balance

893400

907808

896635

1097712

1155231

29,3%

11665

12407

8526

13442

18244

56,4%

7,2%

6,2%

6,3%

6,2%

gns.: 5,6%

Skat

Nøgletal
Afkastningsgrad
Egenkapitalforrentning

3,7%

15,3%

11,1%

4,1%

10,0%

8,8%

gns.: 9,9%

Soliditetsgrad (i %)

36,6

39,2%

38,8%

35,5%

35,1%

gns.: 37,0%

Antal ansatte

627

641

645

880

963

53,6%

Antal nyetableringer
Periode
Antal virksomheder
etableret i perioden

før 1987

1987-89

1990-92

1993-95

1996-98

I alt

21

2

14

3

10

50

Den typiske virksomhed (medianen)
Bruttoavance
Primært resultat
Antal ansatte

2966

2994

2653

3076

2690

-

633

380

555

303

335

-

16

15

15

16

13

-

Kilde: Mandag Morgen Analyse
Noter: Samlet antal virksomheder i gruppen: 50, gennemsnitlig anciennitet: 13 år

Tabel 1: Hovedtal, nøgletal, nyetablering og opgørelse af medianvirksomheden i branchen af legeredskabersproducenter

Udviklingen i hovedpunkter
• Legeredskabsproducenterne havde i 1998 en bruttoavance på 434 mio. kr. I
forhold til 1994 er der tale om en stigning på 73 pct. Det “dyk”, man kan se i
1996, skyldes alene omlægninger i Kompans koncernstruktur.

7

Estimeret på baggrund af forholdet mellem omsætning og bruttoavance for de virksomheder, der oplyser begge tal.
Faktor: 2,48.

Side 16

• I forhold til stigningen i aktivitetsniveauet er indtjeningsudviklingen svag. Det
primære resultat er kun steget godt 8 pct. i perioden, mens nettoresultatet er
faldet 30 pct.
• Producenterne af legeredskaber har et udmærket kapitalgrundlag. Soliditeten
ligger i perioden mellem 35 og 40 pct., hvilket i store træk svarer til niveauet i
Danmarks 300 største virksomheder og i dansk industri som helhed.8
• Den typiske virksomhed i gruppen af legeredskabsproducenter er temmelig lille
med ca. 15 ansatte og en bruttofortjeneste på knap 3 mio. kr.
Virksomheder i analysen
Tabel 2 viser hvilke virksomheder der indgår i analysen. Ud over de 50
virksomheder, som er med i denne gruppe, er der omkring 80 virksomheder registreret i branchen med nul (kun grundlæggeren) til én ansat.
Producenter af legeredskaber
Virksomheder i analysen
Antal
ansatte Virksomhed

Virksomhed

Antal
ansatte Virksomhed

Antal
ansatte

Kompan A/S

200 Billing Boats af 1982 A/S

15 Ledon Modul A/S

4

A. Winther A/S

100 Willum Plast A/S

14 Ledon Danmark A/S

3

Dan-Hill-Plast A/S

60 Max Horsens A/S

14 Abcito ApS

2

Heljan A/S

48 Ran Play A/S

12 Scantoy International ApS

2

Malte Haaning Plastic A/S

45 IO Interactive ApS

10 Firma Kai Reisler ApS

2

HP Plast A/S

45 Troll Company ApS

9 World Kids ApS

1

Viborg Ballon

30 Tune Metalindustri ApS

9 T.V. Holding ApS

1

Herning Værktøjs- og Metalvarefabrik A/S

25 Djurs Plast A/S

8 Danimals I/S

1

Gravenhorst Plast A/S

21 Filia A/S

7 Hjulfabrikken Hami af 1982
ApS

1

J. Risbjerg Plast A/S

20 Loke Legetøj og Møbler A/S

6 A. Faurholt Export ApS

Rudeco og Truelsen A/S

19 Diamond Data A/S

6 Zahle & Co. ApS

Ukendt

K. Høffer Larsen A/S

18 Moon-Car ApS

6 Rosendahl Design Collection
A/S

Ukendt

Stenboden Skjern A/S

18 Kleo Games A/S

5 HMG ApS

Ukendt

1

Bambola International A/S

17 Jovo International ApS

5 Gram Gruppen ApS

Ukendt

Rasmussen A/S

16 Terapi-Hobby, Intercraft ApS

5 Rejstrup Savværk ApS

Ukendt

A.K. Iversens Bakelit-, Plastic
og Værktøjsindustri A/S

16 Scandia Design ApS

5 JBA Leg & Udvikling ApS

Ukendt

Noles A/S

16

Kilde:

Mandag Morgen Strategisk Forum

Tabel 2: Navn og antal ansatte på producenter af legeredskaber

1.2.2. Forhandlere af redskaber til leg og læring - engros
Denne gruppe består af virksomheder, der sælger legetøj og legeredskaber engros.
8

Oplysninger fra Mandag Morgen 300, en opgørelse af alle børsnoterede ikke-finansielle virksomheder og de største
virksomheder uden for børsen – uanset ejerforhold. Tilsammen står de for ca. halvdelen af den samlede omsætning
og beskæftigelse i hele dansk erhvervsliv; og fra Statistisk Tiårsoversigt 1999, Danmarks Statistik.
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Hovedparten af virksomhederne forhandler primært produkter inden for mere
traditionelt legetøj. Nogle virksomheder producerer enkelte produkter selv. Engrosforhandlerne havde i 1998 en omsætning i størrelsesorden 2,2 mia. kr.9
De største virksomheder
De tre største virksomheder i gruppen er K.E. Mathiasen, der er Danmarks største
legetøjsgrossist og bl.a. har agenturet på Nintendos produkter, Top-Toy A/S der
ejer BR, og Mattel der forhandler den amerikanske legetøjsproducents produkter
i Danmark - herunder Barbie-dukker. K.E. Mathiasen producerer desuden selv
brætspil under navnet Dan-spil.
Nøgletal for forhandlere af redskaber til leg og læring - engros
Antallet af ansatte stiger, mens resultaterne bliver dårligere
i 1.000 kr.

1994

1995

1996

1997

1998

Ændring 1994-98

Hovedtal
Omsætning

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

220233

214311

271312

309119

321117

45,8%

Primært resultat

58640

56407

64431

66661

48411

-17,4%

Nettoresultat

52216

37003

52459

69309

46232

-11,5%

Egenkapital

185607

207930

241753

275497

313402

68,9%

Balance

620756

642150

702597

924916

952788

53,5%

22214

22844

22844

20024

9462

-57,4%

Bruttoavance

Skat

Nøgletal
Afkastningsgrad

-

8,9%

9,6%

8,2%

5,2%

gns.: 7,8%

Egenkapitalforrentning

-

18,8%

23,3%

26,8%

15,7%

gns.: 21,2%

29,9%

32,4%

34,4%

29,8%

32,9%

gns.: 31,9%

381

424

453

532

703

84,5%

før 1987

1987-89

1990-92

1993-95

1996-98

I alt

22

7

12

10

13

64

Soliditetsgrad (i %)
Antal ansatte

Antal nyetableringer
Periode
Antal virksomheder
etableret i perioden

Den typiske virksomhed (medianen)
Bruttoavance
Primært resultat
Antal ansatte

1909

1871

2101

2504

2667

-

319

225

313

207

193

-

5

6

6

7

6

-

Kilde: Mandag Morgen Analyse
Noter: Samlet antal virksomheder i gruppen: 64, gennemsnitlig anciennitet: 12 år

Tabel 3: Hovedtal, nøgletal, antal nyetableringer og opgørelse af medianvirksomheden i branchen af engros-forhandlere af
redskaber til leg og læring.

Branchen har fået en ny aktør, som ikke indgår i analysen. Den internetbaserede
legetøjsforretning Toycity åbnede for handlen i hele EU d. 1. november 1999.
Toycity forventer allerede det første år at omsætte for ca. 200 mio. dkk.
Hovedinvestoren er virksomheden Best Buy. Blandt investorerne finder man også
BR-Legetøj, der også er konkurrent på det danske marked. 10
Udviklingen i hovedpunkter

9

Estimeret på baggrund af forholdet mellem omsætning og bruttoavance for de virksomheder, der oplyser begge tal.
Faktor: 6,80. Detailhandlen er ikke medtaget i denne gruppes omsætning.

10

Pressemeddelelse, 3. november 1999, og Børsens Nyhedsmagasin, nr. 27, 1. november 1999.
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• Engros-forhandlerne af legetøj har realiseret en samlet vækst på 46 pct. i
perioden. Selvom markedet vokser jævnt, kan der, som følge af nye
distributionsformer, godt komme væsentlige forskydninger mellem
virksomhederne.
• I 1998 realiserede branchen et netto resultat på godt 46 mio. kr., hvilket svarer
til et fald på 12 pct. i forhold til 1994.
• Halvdelen af virksomhederne er etableret inden for de sidste 10 år.
Virksomheder i analysen
Forhandlere af legeredskaber - engros
Virksomheder i analysen
Antal
ansatte Virksomhed

Virksomhed

Antal
ansatte Virksomhed

Antal
ansatte

K.E. Mathiasen A/S

140 Merlin Kvalitetslegetøj ApS

8 Erik Strøbæk ApS

2

Top-Toy A/S

131 Le Dana A/S

8 Gonge Creative Learning ApS

2

Mattel Northern Europe A/S

70 H. Wittrock Aktieselskab

8 Well-Toy ApS

2

Tress A/S

37 MPP A/S

7 Sigma Salg og Service ApS

2

Krea A/S

35 Leico Serridslev ApS

7 Cova Collection ApS

2

Brio A/S

34 Legekompagniet A/S

5 Hemonord ApS

2

Harlekin Legetøj & Møbler ApS

29 Salgskontoret John
Mikkelsen,Greve ApS

5 Reimar Distribution ApS

1

BB Institutionssalg A/S

28 Vagn Godthaab ApS

5 Bogi A/S

1

Dica A/S

27 Kloster Import A/S

5 Euro Trade & Investment Ass.
ApS

1

VN Legetøj A/S

25 Aage Mottlau A/S

5 F.F. Import/Export ApS

1

Marketing Group A/S

25 Den gamle skole

5 7-9-13 Run & Fun ApS

Ukendt

Rabo Institutionsindretning A/S

22 Know How ApS

4 Visionary ApS

Ukendt

Leika Danmark A/S

22 Kiwi Legetøj A/S

4 Trixie Heimtierbedarf

Ukendt

Xinox Trading A/S

17 Legeland Herning ApS

4 Dan Hobby Kolding ApS

Ukendt

The Trade House (Nordic) A/S

16 Veli Line ApS

4 EOS Promotion ApS

Ukendt

Indu Leg og Spil ApS

14 Jørgen K. Hansen A/S

4 Ledana Sjµlland ApS

Ukendt

Amicus Legetøj ApS

12 Gade & Co. A/S

4 Tippy A/S

Ukendt

Max Andersen

11 K & M Europe (Denmark) ApS

3 Yapon Danmark A/S

Ukendt

Uniset A/S

10 Maki ApS

3 M.B. Hansen, Kolding ApS

Ukendt

3 Jeko Trading A/S

Ukendt
Ukendt

Padborg Legetøj Og En Gros
Lager ApS

36451 Slangerup Leg og Beskæftigelse ApS

Best Buy Toys A/S

9 Abekatten/DAKC Klatrevægge
ApS

3 SMK af 10/4 1985 ApS

BS Legetøj Engros A/S

9 Klør 5 Institution A/S

3

Kilde:

Mandag Morgen Strategisk Forum

Tabel 4: Navn og antal ansatte på engros-forhandlere af legeredskaber

Distributionen af legeredskaber i Danmark er tilsyneladende specialiseret. De fleste
handler på det kommercielle marked, mens en gruppe virksomheder udelukkende
handler med institutioner for børn.

1.2.3. Trykte medier
Branchen for trykte medier består af producenter og udgivere af bøger, blade og
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tegneseriehæfter. Det er i denne branche, at både Egmont og Gyldendal spiller en
afgørende rolle. Uden disse to virksomheder havde branchen en estimeret
omsætning på 0,4 mia. kr.11
De største virksomheder
Virksomhederne i analysen dækker både det kommercielle marked for trykte medier
og markedet for undervisningsmaterialer. Forlagene er som hovedregel
specialiserede inden for det ene eller det andet område. Den væsentlige undtagelse
er Gyldendals Forlag, som har en stor del af både det kommercielle og det
pædagogiske marked. Egmont Gruppen er derimod på det kommercielle marked.
De to virksomheder i analysen, der har flest ansatte - Dafolo og Malling Beck - har
langt den overvejende del af deres aktiviteter uden for forlagsbranchen. Deres
aktiviteter i forlagsbranchen ligger inden for undervisningsmaterialer. Forlaget
Borgen har i dag relativt få aktiviteter på børneområdet, om end de på et tidspunkt
har været med i førergruppen. Forlaget Carlsen indtager en meget stærk position på
det kommercielle marked for trykte medier til børn, bl.a. gennem deres omfattende
publikation af tegneserier.
Nøgletal for trykte medier
Samlet set vokser branchen stabilt og med pæne resultater
i 1.000 kr.

1994

1995

n/a

n/a

165580
25355

1996

1997

1998

Ændring 1994-98

n/a

n/a

n/a

n/a

173176

196676

204905

229559

38,6%

24046

23861

22333

38388

51,4%

Hovedtal
Omsætning
Bruttoavance
Primært resultat
Nettoresultat

10645

11620

8744

15970

25262

137,3%

Egenkapital

47937

64592

105351

109657

126157

163,2%

211905

239799

337554

350639

324342

53,1%

5339

4017

6656

6190

11959

124,0%

Balance
Skat

Nøgletal
Afkastningsgrad

-

10,6%

8,3%

6,5%

11,4%

gns.: 9,2%

Egenkapitalforrentning

-

20,7%

10,3%

14,9%

21,4%

gns.: 16,8%

22,6%

26,9%

31,2%

31,3%

38,9%

gns.: 30,2%

275

584

318

292

341

24,0%

før 1987

1987-89

1990-92

1993-95

1996-98

18

2

3

4

1

28

3700

3594

4986

6356

7725

-

721

653

823

673

978

-

5

5

6

5

5

-

Soliditetsgrad (i %)
Antal ansatte

Antal nyetableringer
Periode
Antal virksomheder
etableret i perioden

Den typiske virksomhed
Bruttoavance
Primært resultat
Antal ansatte

Kilde: Mandag Morgen Analyse
Noter: Samlet antal virksomheder i gruppen: 28, gennemsnitlig anciennitet: 19 år

Tabel 5: Hovedtal, nøgletal, antal nyetableringer og opgørelse af medianvirksomheden i branchen for trykte medier.

11

Dette tal er estimeret på baggrund af forholdet mellem omsætning og bruttoavance for de virksomheder, der
oplyser begge tal. Faktor: 1,86.
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Udviklingen i hovedpunkter
• Udviklingen i gruppen af virksomheder inden for trykte medier viser et stabilt
marked med stabile og etablerede virksomheder. I de sidste år er der således kun
kommet én ny virksomhed til i branchen.
• Virksomhedernes kapitalgrundlag er styrket over perioden. Soliditeten er steget
fra 23 pct. i 1994 til knap 40 pct. i 1998.
• Rentabiliteten - udtrykt ved afkastningsgraden - har været god sammenlignet
med de andre aktører på børneområdet. I 1998 opnåede virksomhederne
således en gennemsnitlig afkastningsgrad på 11,4 pct.
Virksomheder i analysen
Tabel 6 giver et overblik over virksomhederne i branchen, som indgår i analysen.
Trykte medier
Virksomheder i analysen
Antal
ansatte Virksomhed

Virksomhed

Antal
ansatte Virksomhed

Antal
ansatte

Dafolo A/S

95 P. Haase & Søn A/S

4 Forlaget Buster I/S

ukendt

Malling Beck A/S

90 Forlaget Apostrof ApS

3 Klematis Holding A/S

ukendt

Borgens Forlag A/S

35 Geografforlaget ApS

3 Vejgård Specialpædagogisk
Legetøj

ukendt

Forlaget Carlsen A/S

35 ICBS ApS

3 Matematiklærerforeningens
Bogsalg

ukendt

Alinea A/S

27 Forlaget Tiderne Skifter A/S

2 Forlaget Albatros

ukendt

Andr. Fred. Høst & Søn, A/S

12 Agertofts Forlag A/S

2 Forlaget Alma

ukendt

Dansklærerforeningen

9 A/S Forlaget Fremad

2 Forlaget Matematikbøger

ukendt

Forlaget Klematis A/S

9 Specialpædagogik

1 Forlaget Børn og Sprog

ukendt

Forlaget Forum A/S

7 Forlaget Politisk Revy

1

Flachs ApS

5 Maaholms Forlag I/S

Kilde:

ukendt

Mandag Morgen Strategisk Forum

Tabel 6: Navn og antal ansatte for virksomheder i branchen for trykte medier

I branchen for trykte medier er de fleste forlag specialiseret i enten produkter til det
kommercielle marked eller produkter til undervisningsbrug. Afsætningen af
billedbøger, som er det primære bogprodukt til før-skolebørn, sker primært til
folke- og skolebiblioteker. Det private salg af billedbøger går trægt.
Eksporten af trykte medier sker gennem handel med rettigheder. Aftalerne indgås
mellem to forlag eller mellem et udenlandsk forlag og et litterært agentur. Mange
forlag har aktiviteter i form af salg af rettigheder til udlandet. Det er tilsyneladende
ikke forlagets størrelse, der afgør handlen med udlandet. Det udslagsgivende er
snarere den udgivelsesprofil, forlaget har, og de kontakter forlaget har til andre
forlag i udlandet.
Hovedparten af handlen med udlandet sker inden for Skandinavien.

1.2.4. Nye medier
Branchen “nye medier” rummer virksomheder, der er involveret i hvilken som
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helst del af processen på vej mod et elektronisk, interaktivt spil eller
undervisningsmateriale. Branchen består af 32 virksomheder, der fordeler sig på tre
led på vej til markedet:
• Udvikling af produktet, som består i udvikling af koncept, forløb, karakterer dvs. figurer - i produktet.
• Produktion, som består i den konkrete programmering, animation etc.
• Distribution, som består i markedsføring og afsætning af produktet.
Branchens estimerede omsætning i 1998 er 0,8 mia. kr.12
De største virksomheder
De største virksomheder i branchen er Novavision, der er et net designbureau, som
bl.a. udvikler spil og edutaintment CD-ROM’er, og Interactive Television
Entertainment Novavision, der har udviklet Hugo-spillet og Norsoft. Længere nede
af listen finder man andre af de danske software-virksomheder, der har haft størst
succes med udviklingen af børnespil - f.eks. Ivanoff Software, der har udviklet
henholdsvis Magnus og Myggen, og Savannah, der har udviklet Spøgelser med
forkølelse. Nye medier er det område, der har den laveste koncentrationsgrad.
Nøgletal for nye medier
Branchen har eksplosiv vækst, men resultaterne halter
i 1.000 kr.

1994

1995

n/a

n/a

1996

1997

1998

Ændring 1994-98

n/a

n/a

n/a

n/a

Hovedtal
Omsætning

26037

37463

39888

126236

163526

528,1%

Primært resultat

Bruttoavance

3179

5409

11513

2457

-9491

-398,6%

Nettoresultat

2478

2194

5179

-17463

4593

85,4%

Egenkapital

3571

3794

91626

83530

108153

2.928,6%

38960

50545

283304

328537

320721

723.2%

769

2637

10427

2981

6256

713.5%

Balance
Skat

Nøgletal
Afkastningsgrad

-

12,1

6,9

0,8

-2,9

gns: 4,2%

Egenkapitalforrentning

-

59,6

10,9

-19,9

4,8

gns.: 13,9%

Soliditetsgrad (i %)

9,2

7,5

32,3

25,4

33,7

gns.: 21,6%

Antal ansatte

80

89

219*

329

437

446,3%

før 1987

1987-89

1990-92

1993-95

1996-98

I alt

5

4

4

1

18

32

-

Antal nyetableringer
Periode
Antal virksomheder
etableret i perioden

Den typiske virksomhed (medianen)
Bruttoavance
Primært resultat
Antal ansatte

2966

2994

2653

3076

2690

633

380

555

303

335

-

16

15

15

16

13

-

Kilde: Mandag Morgen Analyse
Noter: Samlet antal virksomheder i gruppen: 32, gennemsnitlig anciennitet: 7 år

Tabel 7: Hovedtal, nøgletal, antal nyetableringer og opgørelse af medianvirksomheden i branchen for nye medier til børn.

Udviklingen i hovedpunkter

12

Tallet er estimeret på baggrund af forholdet mellem omsætning og bruttoavance for de virksomheder, der oplyser
begge tal. Faktor: 4,57.
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• Det er kendetegnende for virksomheder i branchen, at langt de fleste
virksomheder er stiftet inden for de seneste tre år. Af samme årsag har den
samlede branche oplevet en voldsom vækst i både antal ansatte og i
bruttoavance, men også “de gamle”virksomheder er vokset kraftigt i perioden.
I samme periode er rentabiliteten faldet fra 12,1 pct. til et negativt afkast på 2,9
pct.
• I samme periode er soliditeten imidlertid steget fra beskedne 9,2 pct. til 33,7 pct.
- et niveau, der ligger på linje med det, man finder i store og veletablerede
virksomheder. Det tyder på, at virksomhederne har været i stand til at tiltrække
risikovillig kapital i perioden.
• DR Multimedie, Gyldendal og Egmont er ikke med i gruppen, hvilket betyder,
at gruppens samlede omsætning er noget undervurderet.
Virksomheder i analysen
Oversigten over virksomheder i analysen sorteret efter størrelse er i nedenstående
tabel.
Nye medier
Virksomheder i analysen
Antal
ansatte Virksomhed

Virksomhed

Antal
ansatte Virksomhed

Antal
ansatte

Novavision A/S

60 M.A.G.I.C ApS

9 Skolemedia ApS

4

Interactive Television
Entertainment ApS

52 Pinpoint Multimedia ApS

9 Y.E.S., Your Electronic
Supplier A/S

4

Norsoft A/S

26 Bonnier Multimedia A/S

8 Poulin A/S

4

Mikro Værkstedet A/S

23 Gili Soft ApS

8 Krogh Mortensen
Animation A/S

2

Studio 1-2 A/S

20 Zinckernagel & Co. A/S

7 Intelligence Q Media

2

Programudviklingsorganisation
en Orfeus

20 Ubi Soft Entertainment Nordic
A/S

36407 Levende Bøger A/S

1

Textware A/S

20 Savannah ApS

5 K.E. Media ApS

ukendt

Courseware Scandinavia A/S

17 Inter Computing A/S

5 Marcher ApS

ukendt

Pixeleers A/S

15 Feldborg Informatik

Ivanoff Interactive ApS

14 Erlandsen Media Publishing
ApS

Metronome Entertainment A/S
Kilde:

36407 Edutainment Software
Systems Danmark A/S

ukendt

5

9 Canvas Interactive ApS

4

Mandag Morgen Strategisk Forum

Tabel 8: Navn og antal ansatte på virksomheder i branchen for nye medier.

Nye medier til børns leg og læring afsættes primært kommercielt. Til gengæld findes
der virksomheder, som er direkte specialiseret i produkter til skolemarkedet, som
f.eks. Skolemedia og Mikro Værkstedet. En anden aktør er Uni-C, som primært
udvikler multimedieprodukter til folkeskolens yngre klasser. Virksomheden
beskæftiger ca. 200 medarbejdere og havde i 1998 en omsætning på 215 mio. kr.
Uni-C er ikke medtaget i den økonomiske analyse, da der er tale om en
statsvirksomhed under Undervisningsministeriet.
En del virksomheders produkter og karakterer stammer fra udlandet, og den danske
virksomhed udvikler en dansk version og sælger denne til det kommercielle marked.
Der er af samme grund også relativt lille eksport. ITE, Ivanoff og Savannah skiller
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sig ud fra resten af gruppen ved at have en stor eksportandel på henholdsvis ca. 90
pct., 80 pct. og 65 pct. De tre virksomheder fungerer desuden som international
distributør for andre danske multimedieprodukter til børns leg og læring.

1.2.5. Film & tv
Branchen for film & tv til børn består af rene produktionsselskaber og selskaber,
der udvikler ideer og koncepter, som de enten selv producerer eller hyrer andre til
at producere. Det er samtidig en branche, der reelt beskæftiger langt flere, end det
fremgår af tallene i denne analyse, i form af freelance teknikere, fotografer,
skuespillere osv. Med i tallene er heller ikke regnet Nordisk Film. De producerer en
del film & tv for børn, men som en mindre del af deres aktiviteter.
Virksomhederne i analysen havde en samlet omsætning på 0,5 mia. kr. ekskl.
Danmarks Radio13, som har et budget på ca. 100 mio. kr. til børneprogrammer.14
De største virksomheder
Virksomheden med flest ansatte i branchen er A. Film, som kalder sig selv
Skandinaviens største animationsfirma til filmmediet. De har bl.a. stået for
Jungledyret Hugo. Per Holst Film har bl.a. produceret Jungledyret Hugo, Aberne
og det hemmelige våben, Fuglekrigen i Kanøfleskoven. Både A. Film og Per Holst
Film er i dag en del af Egmont Gruppen.

13

Estimeret på baggrund af forholdet mellem omsætning og bruttoavance for de virksomheder, der oplyser begge tal.
Faktor: 3,40.

14

Interview med Danmarks Radio, november 1999.
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Nøgletal for film & tv
Udviklingen i branchen er turbulent og uforudsigelig
i 1.000 kr.

1994

1995

n/a

n/a

1996

1997

1998

Ændring 1994-98

n/a

n/a

n/a

Hovedtal
Omsætning

n/a

Bruttoavance

21937

23439

44892

99194

134180

511,7%

Primært resultat

-2982

-85

10843

-21955

-787

-73,6%

Nettoresultat

-6736

-1455

3582

-25270

180

-102,7%

Egenkapital

-366

8953

21559

6163

16616

-4.639,9%

98100

139986

218863

243026

230974

135,4%

900

74

1948

-326

-4442

-593,6%

-

-0,0%

6,0%

-9,5%

-0,3%

gns.:-1,0%

Balance
Skat

Nøgletal
Afkastningsgrad
Egenkapitalforrentning
Soliditetsgrad (i %)
Antal ansatte

-

-33,9%

23,5%

-182,3%

1,6%

-

-0,7%

6,4%

9,9%

2,5%

7,2%

gns.: 6,5%

62

100

322

310

355

472,6%

Antal nyetableringer
Periode
Antal virksomheder
etableret i perioden

før 1987

1987-89

1990-92

1993-95

1996-98

1

4

6

7

9

27

Den typiske virksomhed (medianen)
Bruttoavance
Primært resultat
Antal ansatte

2277

1624

3023

2259

1999

-

0

-6

192

-71

-27

-

13

10

7

7

5

-

Kilde: Mandag Morgen Analyse
Noter: Samlet antal virksomheder i gruppen: 27, gennemsnitlig anciennitet: 6,4 år

Tabel 9: Hovedtal, nøgletal, antal nyetableringer og opgørelse af medianvirksomheden i film & tv-branchen

Udviklingen i hovedpunkter
• Bruttoavancen er steget næsten 500 pct., om end på basis af et beskedent
udgangspunkt. I samme periode har resultatet af den primære drift fluktueret
omkring nul.
• I modsætning til de nye medier ser det ikke ud til, at branchen har fået tilført
risikovillig kapital i perioden. Soliditeten ligger stadig under 10 pct.
• I lighed med nye medier har der været relativt mange nyetableringer i perioden.
Halvdelen af virksomhederne er etableret inden for de sidste fem år.
• Derfor er den typiske virksomhed også ret lille med en bruttoavance på 2 mio.
kr. og fem ansatte.
Virksomheder i analysen
Tabel 10 viser de virksomheder, der indgår i analysen.
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Film og tv
Virksomheder i analysen
Antal
ansatte Virksomhed

Virksomhed
A. Film ApS

Antal
ansatte Virksomhed

50 Angel Films ApS

5 Spild Af Tid I/S

Antal
ansatte
ukendt

Easy Film A/S

42 Thura Film A/S

5 Mosaik Film

ukendt

Per Holst Film A/S

41 Arentoft Film ApS

4 Modesty Production

ukendt

Mtv Produktion A/S

35 Asta Film ApS

2 Peter Bech Film ApS

ukendt

Metronome Productions A/S

35 Græsted Film og Fjernsyn ApS

2 M & M Productions A/S

ukendt

Koncern tv- og Filmproduktion
ApS

10 Adaptor/Frontier tv Produktion
A/S

1 Dansk Tegnefilm Produktion
ApS

ukendt

Victoria Film Rights A/S

9 ASA Film Production A/S

1 Nimbus Film

ukendt

Frontier Broadcast ApS

7 Jutlandia Film ApS

1 Regner Grasten Filmproduktion
ApS

ukendt

Steen Herdel & Co A/S

5 Tinderbox I ApS

Kilde:

ukendt Zentropa Enterprizes ApS

ukendt
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Tabel 10: Navn og antal ansatte på virksomheder i branchen for film & tv til børn

Filminstituttet
En anden vigtig aktør i denne branche er Filminstituttet, som støtter produktion,
distribution og bevaring af dansk filmkunst og filmkultur. 25 pct. af de samlede
tilskudsmidler i instituttets regi er øremærket film til børn og unge. Filminstituttet
har et Center for Børne- og Ungdomsfilm, som beskæftiger fem personer, som skal
styrke formidlingen af film for børn og unge både nationalt og internationalt. Der
ydes for eksempel økonomisk støtte og rådgivning til lancering. Til det formål har
centeret et budget på 2,5 mio. kr.
International distribution af danske børnefilm foregår ofte gennem filmfestivaler.
Her spiller Filminstituttet også en vigtig rolle, fordi det som oftest er herfra
markedsføringen og planlægningen af festivaldeltagelse foregår. Tv-programmer
afsættes primært gennem tv-messer, og den internationale markedsføring er tit en
fællesnordisk indsats.

1.2.6. Oplevelsesparker
Branchen med virksomheder, der driver oplevelsesparker/forlystelser, er domineret
af de tre store forlystelsesparker Tivoli, Legoland og Bon Bon-Land. Bakken dukker
op et stykke nede på listen, da Bakkens forlystelser ejes af forskellige enkeltpersoner.
Resten af branchen består primært af forskellige sommerlande og badelande.
Branchen havde en estimeret samlet omsætning på 1,2 mia. kr.15
De største virksomheder
De tre største virksomheder i branchen er Tivoli, Legoland og Bon Bon-Land. Alle
tre parker er baseret på klare koncepter, som for de to førstes vedkommende er
eksporteret til andre dele af verden. Tivoli har etableret en park i Japan, og Legoland
findes i Storbritannien og USA. Et fjerde Legoland er under opbygning i Tyskland.

15

Estimeret på baggrund af forholdet mellem omsætning og bruttoavance for de virksomheder, der oplyser begge tal.
Faktor: 2,60.
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Nøgletal for oplevelsesparker
Branchen er veletableret og i stabil vækst
i 1.000 kr.

1994

1995

n/a

n/a

216374
52324

1996

1997

1998

Ændring 1994-98

n/a

n/a

n/a

n/a

230488

280444

416128

457572

111,5%

65562

63072

74062

86655

65,6%

Hovedtal
Omsætning
Bruttoavance
Primært resultat
Nettoresultat

33613

28899

-7238

40439

52900

57,4%

Egenkapital

458030

454521

439218

467158

483020

5,5%

Balance

872532

886437

993712

1108043

1190816

36,5%

14359

12674

9644

17241

19782

37,8%

-

7,5%

7,0%

7,5%

gns.: 7,2

Skat

Nøgletal
Afkastningsgrad
Egenkapitalforrentning
Soliditetsgrad (i %)
Antal ansatte

6,7%

-

6,3%

-1,6%

8,9%

11,1%

gns.: 6,2

52,5%

51,3%

44,2%

42,2%

40,6%

gns.: 46,2%

999

1031

1217

1388

1546

54,8%

Antal nyetableringer
Periode
Antal virksomheder
etableret i perioden

før 1987

1987-89

1990-92

1993-95

1996-98

I alt

14

3

2

5

4

28

Den typiske virksomhed (medianen)
Bruttoavance
Primært resultat
Antal ansatte

5370

4275

4549

4346

3740

-

621

1006

807

315

278

-

13

10

14

9

10

-

Kilde: Mandag Morgen Analyse
Noter: Samlet antal virksomheder i gruppen: 28, gennemsnitlig anciennitet: 17 år

Tabel 11: Hovedtal, nøgletal, antal nyetableringer og opgørelse af medianvirksomheden i branchen af oplevelsesparker

Udviklingen i hovedpunkter
• Væksten i branchen er specielt trukket af Legoland og Bon Bon-Land. På fem
år er branchens bruttoavance fordoblet.
• Resultatet har ligeledes udviklet sig positivt, om end med en noget lavere vækst.
Tallene for hele branchen dækker over betydelige udsving, hvor indtjeningen er
bedst i de gamle selskaber (med undtagelse af Bon Bon-Land, der blev etableret
i 1992).
• Set under ét har forlystelsesparkerne et godt kapitalgrundlag med en soliditet på
over 40 pct. Men den gennemsnitlige soliditet dækker over et meget varierende
kapitalberedskab. De gamle veletablerede selskaber har en høj soliditet, mens
mange relativt nye bade-/sommerlande er tæt på at være insolvente.

Virksomheder i analysen
Tabel 12 giver en oversigt over virksomhederne, som indgår i analysen.
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Oplevelsesparker
Virksomheder i analysen
Virksomhed

Antal Virksomhed
ansatte

Antal Virksomhed
ansatte

Antal
ansatte

Aktieselskabet Kjøbenhavns
Sommer-Tivoli

426 Varde Sommerland A/S

14 Fun City Park ApS

7

Legoland A/S

400 Sommerland Syd 90 ApS

Bon-Bon A/S

220 Tivoli-Friheden

13 Fun City Ålborg ApS

5

36451 Sommerland Falster A/S

5

Jesperhus Blomsterpark ApS

115 Silvano Dainese Tivoli
Friheden

36451 J.J. Sigurdsson ApS

3

Faarup Sommerland, Sports& Fritidspark A/S

63 Brændesgårdshaven ApS

Djurs Sommerland A/S

55 Fyns Sommerland ApS

9 Fonden For Djursland For Fuld
Damp

ukendt

Nordsjællands Sommerpark
A/S

40 Holstebro Badeland
Driftselskab A/S

9 Tivoliland Sjælland ApS

ukendt

Sommerland Sjælland A/S

30 Damhus Tivoli ApS

9 Stefansen's Forlystelser K/S

ukendt

A/S Dyrehavsbakken

25 Anni & Oscar Pettersson ApS

8

Professor Olsens Spilleland
Scala I/S

15 Anker's Tivoli A/S

8

Kilde:

10 Dansim ApS

ukendt
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Tabel 12: Navn og antal ansatte for virksomheder i branchen af oplevelsesparker.

1.3. Dansk forskning inden for børns leg og læring
I 1999 blev samlet set mere end 200 fulde forskningsårsværk anvendt på pædagogisk
og uddannelsesmæssig forskning i Danmark. Det svarer rundt regnet til, at henved
400 forskere beskæftiger sig med denne type forskning.
Mellem 40 og 55 pct. af den pædagogiske forskning berører børns leg og læring. Det
betyder, at mellem 160 og 220 personer på den ene eller anden måde beskæftiger sig
med børns leg og læring i forskningsmæssigt regi.
Forskning, som falder inden for det, man kan kalde “børnelivsområdet”, står for 10
til 15 pct. af den samlede forskning, og “skoleområdet”står for mellem 30 og 40 pct.
af den samlede forskning.16 Resten af den pædagogiske forskning retter sig mod
ungdomsområdet, voksen- og ældreområdet.
De danske forskningsmiljøer er i en nylig kortlægning blevet bedømt til at være
præget af et grundforskningsefterslæb, at være svagt koordineret og med kun lidt
samarbejde på tværs af forskningsmiljøerne. Samtidig er forskningsmiljøerne små om end der er mange af dem.17
Kortlægningen vurderer også, at dansk pædagogisk forskning gennem 90'erne har
udviklet sig mere og mere i retning af anvendelsesorienteret forskning. Det er blandt
andet sket ved, at antallet af evalueringer er vokset markant (læseundersøgelser etc.).
Det har beriget området i forhold til empirisk materiale, men forskningen er
samtidig blevet mere bagud skuende, og konkrete handlinger og resultater vurderes

16

Lars Geer Hammershøj og Lars-Henrik Schmidt, Dansk forskning i pædagogik og uddannelse - en kortlægning af perioden
1994-1999, Danmarks Pædagogiske Institut, 1999.

17

ibid.
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i højeregrad i forhold til f.eks. politiske målsætninger.18
Disse konklusioner underbygges af en evaluering af Danmarks Lærerhøjskole fra
1998, som også konstaterer, at der er mange små forskningsmiljøer og en uklar
forskningsprofil. Det fremhæves, at forskningen ved Danmarks Lærerhøjskole for
ofte har karakter af udviklingsarbejde inden for de enkelte fag, daginstitutionernes
hverdag eller aktuelle problemstillinger i institutionerne. Ligeledes kan man se, at
forskningen kun i meget ringe grad publiceres internationalt.19
Det skal dog nævnes, at konklusionerne her primært dækker pædagogisk forskning.
Et nyere forskningsfelt, som beskæftiger sig med børnekultur, indgår i
kortlægningen, men adskiller sig ifølge forskerne selv på enkelte væsentlige områder
fra den pædagogiske forskning.
Ifølge forskere inden for børnekultur lider feltet, på grund af sin relativt kortere
historie, ikke i samme grad af de ovennævnte skavanker. En del af den danske
forskning i børnekultur går netop ud på at definere feltet og udvikle begreber.20
Feltet er i øvrigt tæt knyttet til børns leg og læring i den forstand, at feltet er meget
empirisk baseret. Forskerne orienterer sig i høj grad mod, hvad børn konkret gør
med de oplevelsesredskaber, de har til deres rådighed.
Samarbejde mellem forskning og virksomheder
Kontakten mellem forskningsmiljøerne og virksomheder er begrænset. Barriererne
ligger tilsyneladende primært på forskningsinstitutionerne, der synes at være
bekymrede for, om samarbejde med og finansiering fra virksomheder er
ensbetydende med, at man sælger sin videnskabelige uafhængighed.21
Virksomhederne, på den anden side, udtrykker nogen forvirring med hensyn til,
hvor man skal gå hen for at skabe kontakt til relevante forskere og institutioner.22
Ud over kontakter mellem institutioner og virksomheder har den enkelte forsker
også mulighed for at indgå aftale med en virksomhed. Et kvantitativt overblik over
omfanget af den kategori af aftaler findes ikke, blandt andet fordi forskningens
resultater ikke er offentligt tilgængelige. Men ifølge en forsker, som arbejder uden
for de højere læreanstalter, sker det jævnligt.23

18

ibid.

19

Evaluering af Danmarks Lærerhøjskole, Evalueringscenteret, 1998.

20

Interview med Carsten Jessen, lektor ved Danmarks Lærerhøjskole, december 1999.

21

Interview med Carsten Jessen, lektor ved Danmarks Lærerhøjskole, december 1999.

22

Interview med Jørgen Peter Sørensen, underdirektør i LEGO Company, december 1999.

23

Interview med Jørn Martin Steenhold, børneforsker på Instituttet for Fremtidsforskning, januar 2000.
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Det afgørende for, om et samarbejde
mellem forskningsinstitution(er) og
virksomhed(er) kan etableres og
fungere er, at man ikke går efter snævre
projekter defineret på en parts
specifikke interesse. Man er nødt til at
tale sig frem til en fælles forståelse af et
eller flere områder, som begge parter
har en interesse i at vide mere om.24
De bedste samarbejder synes at opstå,
når forskerne på den ene side og
virksomhederne på den anden side kan
se, at der er en fælles opgave, som man
kan arbejde sammen om at løse. Kan
man nå dertil, er begge parter som
regel villige til at lægge kræfter i det.
Både de interviewede virksomheder og
forskere fremhæver de danske
børneværdier som et særligt kendetegn
ved dansk forskning.
Hvor forskes der?
Forskningen i børn, pædagogik og
uddannelse foregår spredt og i små
miljøer landet over. I det følgende
nævnes de institutioner, som bedriver
forskning inden for de relevante
områder, og hvis muligt deres særlige
fokus.

Børnekultur i samarbejde med
private
Et eksempel på samarbejde mellem
virksomheder og forskning er et
projekt ved Syddansk Universitet,
som er delvist sponsoreret af LEGO
og Kompan.
I forholdet til andre forskere har de
deltagende forskere ind imellem
oplevet det som problematisk, at
projektet var delvist finansieret af
private midler.
Til gengæld mener deltagerne, at de
har haft et godt udbytte af
samarbejdet med virksomhederne.
For eksempel har det været
nødvendigt at formidle deres
forskning på en anden måde end
tidligere. Det har været meget
lærerigt, men i øvrigt også
bekræftende, fordi forskerne
oplevede, at de havde meget at
fortælle virksomhederne. Desuden
har det givet gode kontakter og et
spændende indblik i, hvordan
produktudvikling og markedsføring af
produkter foregår.
Kilde: Carsten Jessen, lektor ved Danmarks
Lærerhøjskole.

• Danmarks Lærerhøjskole (DLH) - hvis forskning i meget høj grad er
skolepædagogisk forskning på grund af den lovmæssige tætte tilknytning til
folkeskolen. Der bedrives dog både grundforskning - inden for det
pædagogiske, det didaktiske og det pædagogisk-psykologiske fagområde - og
anvendt forskning i tilknytning til skolens fag. Af særlig interesse for dette felt
kan nævnes, at Danmarks Lærerhøjskole lægger hus til Center for
Mediepædagogik, som forsker i børns forhold til medier. Der er knyttet tre
forskningsårsværk til centeret. Desuden huser Danmarks Lærerhøjskole et
relativt nyt center for børnelitteratur, hvis opgave er at opbygge et netværk
for børnekulturforskning, hvor forskere fra forskellige danske institutioner
kan deltage.
• Syddansk Universitet - har under Center for Kulturstudier, Medier og
Formidling et børne-og ungdomskulturområde, hvor et af de større
børneforskningsprojekter i Danmark har hjemme. Projektet beskæftiger ca.
seks forskere og handler om børnekultur, som omfatter klassiske og nye
børnemedier, legetøj, kulturprodukter for børn, børns legekultur og andet.
Der udføres en række grundforskningsprojekter, ligesom der er tilknyttet en
kandidatuddannelse og kurser på åben uddannelse. Projektet er delvist
finansieret af virksomhederne LEGO og Kompan.
• Københavns Universitet

24

Interview med Carsten Jessen, lektor ved Danmarks Lærerhøjskole, december 1999; og Jørgen Peter Sørensen,
underdirektør i LEGO Company, december 1999.
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•
•
•
•

•
•
•

- Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik. Især teoretisk orienteret
grundforskning
S Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab. Især læseforskning.
S Institut for Psykologi. Især børns leg og legens betydning.
S Institut for Nordisk Filologi angående børn især tilegnelse og brug af
dansk som andet sprog.
S Institut for Antropologi. Antropologisk børneforskning.
Århus Universitet - Institut for Psykologi. Forskning på en række områder:
Barndomspsykologi, kulturformidling, personlighedsudvikling,
udviklingsforskning.
Roskilde Universitetscenter - Psykologi under Institut for Psykologi og
Filosofi og Videnskabsteori har en række projekter om børn.
Aalborg Universitet - Videnscenter for Læreprocesser. Laver enkelte ting
med relation til unge.
Danmarks Pædagogiske Institut - mest aktuel for denne analyse er deres
forskning inden for børnelivsområdet, som dækker omsorgsforskning og
børneperspektivistisk forskning, samt teoretisk og almen pædagogik. I øvrigt
forskes inden for “skoleområdet”- primært evalueringsundersøgelser,
ungdomsuddannelsesområdet, voksenuddannelse og ældre.
Center for Institutionsforskning - om institutioner og institutionalisering af
og for børn.
Danmarks Pædagoghøjskole - diverse projekter om børn i før-skole-alderen
eller i fritidstilbud.
Arkitektskolen i Aarhus - har haft en række aktiviteter på det
børnepædagogiske område med design af redskaber til børn.

Endelig findes der enkelte relevante vidensinstitutioner uden for rækken af højere
læreranstalter25. Det er f.eks.
• Børnerådet, som bidrager til viden om børns verden og hverdag gennem
panelundersøgelser. Børnerådet har et Børnepanel bestående af 1.225 elever,
som bliver spurgt i nogle spørgerunder. De kommende runder handler om
computerspil og demokrati i skolehverdagen.
• Instituttet for Fremtidsforskning, der har enkelte aktiviteter, der handler om
børn i fremtiden.
• Mandag Morgen Strategisk Forum, som særligt gennem projektet Next
Generation Forum beskæftiger sig med børns leg og læring med fokus på
kreativitet og udvikling.

1.4. Børneinstitutionernes værdier og praksis
Daginstitutioner og skoler for børn indgår i kompetenceklyngen Børns leg og læring
på flere forskellige måder. De er for eksempel primære kendere af børns leg og
læring, og hvordan de bruger redskaber til leg og læring i praksis. Det gør dem til
interessante potentielle samarbejdspartnere. Derudover indtager de en ikke
uvæsentlig rolle som aftagere af produkter til børn.
Salget af produkter til skoler og andre offentlige institutioner sker generelt fra
virksomheder, der har specialiseret sig i salg til den offentlige sektor. Det gælder
både for virksomheder, der producerer undervisningsprodukter - trykte eller nye
medier - og for distributører af produkter udviklet til det private marked.
I en kompetenceklynge kan man forestille sig, at institutioner og skoler f.eks. kan
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Lars Geer Hammershøj og Lars-Henrik Schmidt, Dansk forskning i pædagogik og uddannelse - en kortlægning af perioden
1994-1999, Danmarks Pædagogiske Institut, 1999.

Side 31

teste nye produkter, der understøtter børns leg og læring, og medvirke til at
tydeliggøre de danske værdier omkring børn. Det kan give virksomhederne et
værdifuldt input i udviklingen af deres produkter. For institutionerne kan det vise
sig at være en interessant faglig opgave, som både kan give gode
udviklingsmuligheder for børnene, og adgang til ny viden om børn og redskaber til
leg og læring.
Udgangspunktet må dog nødvendigvis være den tradition og de værdier, som de
danske institutioner for børn bygger på. For det første for ikke at medvirke til en
unødig kommercialisering af børns hverdag.26 For det andet for at finde et fælles
grundlag for et samarbejde mellem institutioner og virksomheder.
De samlede kommunale udgifter til pasning af 0-10-årige var i 1998 på 8,2 mia. kr..27
Danske institutioner med danske værdier om børn
Op mod 85 pct. af alle børn i Danmark bruger deres dag i en institution, som
formidler de danske værdier. Værdier, som i en lang række sammenhænge
fremhæves som værende på forkant med videnssamfundets behov, f.eks.
selvstændighed, nysgerrighed og kreativitet.
Det danske børnesyn er stærkt repræsenteret i den danske institutionskultur.
Traditionerne i de danske børneinstitutioner bygger på en historisk opfattelse af
barnet som et ligeværdigt menneske, hvis opdragelse skal bygge på barnets egen
tilgang til det at lære og til at udvikle sig. Grunden til, at det kan lade sig gøre er, at
barnet opfattes som kompetent og dermed i stand til at foretage mange valg selv.
Der lægges afgørende vægt på at udvikle barnets sociale og kulturelle dannelse. Den
frie leg anses for at være det vigtigste medium for børns udvikling.
Derfor er daginstitutionspædagogikken bygget op om en slags partnerskab mellem
pædagog og barn, hvor pædagogen måske nok har til opgave at vejlede barnet, men
uden at stå i vejen for dets egen fuldgyldige oplevelse af verden.28
Samme respekt for børnene og vægt på selvstændighed gør sig gældende i
folkeskolen. Loven stiller krav om og giver mulighed for både variation, at tage
udgangspunkt i det enkelte barn, og at skolen skal skabe rammer for, at eleverne
udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære. I virkelighedens skoler volder det
endnu nogle problemer til fulde at bruge lovens muligheder, men der ses dog mange
spændende tiltag over hele landet. Set fra et andet perspektiv kan loven derimod ses
som et udtryk for dansk kultur, danske værdier og traditioner omkring børn.
Sammenligner man tradition, nyere lovgivning og forældres syn på børnenes
opdragelse, opdager man også et udpræget sammenfald.
Man har f.eks. set på, hvordan forældre prioriterer i børns opdragelse. Her skiller
Danmark sig ud i forhold til en række andre lande. Danske forældre satser f.eks. på
selvstændighed i opdragelsen i et omfang, som ingen andre forældre verden over
gør. Ofrene på selvstændighedens alter er lydighed, gode manerer og hårdt arbejde.
Helt unikt lægges der parallelt med selvstændighed stor vægt på fællesskab i form af
opdragelse til uselviskhed og tolerance. Målet for danske forældre er på den måde
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Jf. afsnit 2.3.1.
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Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, tilgængelige på www.dicar.dk
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Jf. f.eks. Helga Schwede, “Den danske børnehave”, i Hans Vejleskov (red.), Den danske børnehave - studier og myter,
meninger og muligheder, Hans Reitzels Forlag, København 1997.
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at opdrage deres børn til at sætte pris på sig selv, men helst ikke på bekostning af
fællesskabet.29
Også blandt forældre til nutidens børn er synet på børn altså baseret på en respekt
for børns evner og færdigheder. Værdierne for børns udvikling er på den måde en
integreret del af dansk kultur, uanset hvilken aktør man beskæftiger sig med.
Private aktører driver enkelte børneinstitutioner
Et sidste område, som er under udvikling inden for børneinstitutionsområdet, er
privat drift af institutioner. Den første aktør på dette marked er ISS Juniorservice
A/S, som i dag har aftaler om drift af institutioner i tre kommuner, nemlig TørringUldum (1), Skovbo Kommune (2) og Farum Kommune (4). Den første institution
blev startet i august 1998 og var kulminationen på tre års udviklingsarbejde i
koncernen. ISS Juniorservice er inspireret af Reggio Emilia-pædagogikken, som er
en pædagogisk tradition udviklet i et særligt lokalt børneinstitutionssystem i
Norditalien.
Fra november 1998 har Jydsk Rengøring tilsvarende haft en afdeling, der driver
daginstitutioner. Fra januar år 2000 vil de stå for driften af fem institutioner i Assens
(4) og Skovbo (1) kommuner. Jydsk Rengøring har ikke nogen erklæret pædagogisk
linie.
I de fleste tilfælde var det etablerede institutioner, hvis drift blev overtaget af den
private virksomhed. Institutionen fortsætter som oftest som tidligere med de
samme ansatte og ikke mindst stadig inden for en kommunal ramme med
kommunale målsætninger for institutionsområdet.
Både ISS Juniorservice A/S og Jydsk Rengøring rapporterer om stor interesse fra
kommunernes side i form af direkte henvendelser og tror, at der er et stort
vækstpotentiale.
Omvæltninger for børns institutioner
Helt overordnet må børneinstitutionsområdet siges at være under forandring. Der
kommer løbende og under stor debat nye tiltag til. Det kan være forsøg med
helhedsskoler, som kombinerer skole- og fritidshjemsaktiviteter på en ny måde. Det
kan være nye ydelser fra børneinstitutioner i form af indkøb og tøjvask for familier
med børn i institutionen. Det kan være kommunale skridt imod udlicitering, som
stiller nye krav til kommuner om at definere krav til kvalitet i ydelsen, valg af
udbyder, sammensætning af ydelser etc.
Uanset fremtidige forandringer på børneinstitutionsområdet spiller kommuner og
pædagoger en helt central rolle. Kommuner og pædagoger er nemlig, uanset hvem
institutionerne drives af i det daglige, helt afgørende for institutionens koncept.
Inden for nogle meget vide statslige rammer fastsætter kommunerne overordnede
målsætninger for institutionsområdet i kommunen. Ud fra dette laver de enkelte
institutioners ansatte årlige planer for deres arbejde.
Næste kapitel tager et indgående kig på de internationale tendenser, der former
konkurrencen på markedet for produkter til børns leg og læring.
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Undersøgelse refereret i Kompetencerådets rapport 1998, ved Kompetencerådets Vismandskollegium, Mandag
Morgen Strategisk Forum, 1998.
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Kapitel 2:

Internationale tendenser former markedet

Sammenfatning
Markedet for produkter til børns leg og læring er i fuld gang med at udvikle sig til et
langt bredere marked for produkter og service til børn. Relaterede produkter vil
smelte sammen med traditionelle børneprodukter, efterhånden som virksomheder
i alle slags brancher producerer stadig flere produkter og ydelser til børn.
Det er naturlige følger af en række forskellige tendenser, som i disse år fundamentalt
ændrer markedet for børns leg og læring. En gennemgang af disse tendenser tegner
konturerne af en branche med stigende konkurrence, nye krav til markedsføringsstrategier og stigende fokus på ideer og kompetencer.
Konkret viser de internationale tendenser, at aktørerne på markedet på en gang skal
forholde sig til, at børn får stadig mere magt som forbrugere, men samtidig bliver
gruppen, der aftager produkter til børn, mindre, fordi børn hurtigere får et voksent
forbrugsmønster.
Udviklingen inden for computerteknologi og kommunikationsteknologi presser
producenterne på to fronter: Den ændrer opfattelsen af, hvad legetøj skal kunne,
ligesom den påvirker måden, produkter bliver kendt på, og distributionskanalerne.
Endelig bliver viden en helt afgørende faktor på dette marked. Det sker dels ved, at
en stor del af produkterne får et stadigt større vidensindhold og dels ved, at kravene
til innovationsevne vokser og skubber virksomhederne til at låne eller købe sig til
viden.
Tendenserne i kapitlet er beskrevet som internationale. Det betyder ikke, at de ikke
også gælder for det nationale marked. Den konkurrencesituation, som tendenserne
i kapitlet peger hen imod, er i lige så høj grad gældende for danske producenter af
produkter til børns leg og læring som for amerikanske, japanske, svenske og tyske.
Forskellen ligger i, hvilke forudsætninger de enkelte landes virksomheder har for at
udnytte mulighederne og møde udfordringerne.
Kapitlet indledes med en præsentation af det internationale legetøjsmarked i afsnit
2.1. Afsnit 2.2. præsenterer de enkelte tendenser.

2.1. Det internationale marked for produkter til børn
Set på makro-niveau viser en gennemgang af det internationale marked for
produkter til børn et marked i rivende udvikling, som er stærkt domineret af de
nordamerikanske forbrugere. Til gengæld er halvdelen af verdens ti største
producenter af produkter til børn fra Japan. Måden, produkter sælges på, varierer
kun lidt verdens regioner imellem. De forskellige områder gennemgås i det
følgende.

2.1.1. Udvikling i salg
Omfanget af det totale salg af traditionelt legetøj og videospil var på verdensplan i
1998 ca. 486 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 2,7 pct. i forhold til året før.
Salgsudviklingen for traditionelt legetøj var i 1998 for første gang i dette årti negativ.
Således faldt dette segment fra 388 mia. kr. i 1997 til 384 mia. kr. i 1998. Årsagen til
stigningen i det totale salg skal findes i den voldsomme vækst i salget af videospil
(inkl. PC-spil og spillekonsoller). I løbet af de sidste to år er dette marked vokset
over 51 pct. og udgør i dag ca. 21 pct. af det globale legetøjsmarked svarende til 102
mia. kr.. Jf. figur 7.
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Selvom elektronisk legetøj oplever en voldsom fremgang i disse år, indtager
traditionelt legetøj fortsat en dominerende rolle på det samlede marked for
produkter til børn. Dette skyldes ikke mindst de årligt tilbagevendende succeser
bestående af plysdyr, spil, småbørnsprodukter og aktivitetslegetøj.
Imidlertid er der tegn på, at dette
billede vil ændre sig i fremtiden. En
britisk konsulent med speciale i
branchen, Andrew Dobbie,
Gameplan Europe, vurderer, at
markedet for traditionelt legetøj
fremover vil skrumpe med 2 pct.
årligt.30 I Japan har salget af videospil
overgået salget af traditionelt legetøj,
og en lignende udvikling er sandsynlig
i Tyskland, hvor markedet for
traditionelt legetøj er faldet med 25
pct. i løbet af de seneste fem år.
Amerikanerne er de eneste, der
forventer en stigning i salget af
traditionelt legetøj til næste år.

Figur 7.: Salgsudviklingen
for traditionelt legetøj var i
1998 negativ. Kategorien
videospil er vokset over 50
pct. på to år.

2.1.2. Markedets geografi
Det nordamerikanske legetøjsmarked
er med over 40 pct. af det samlede salg
suverænt det største i verden. Amerikanske forbrugere købte i 1998 legetøj for ca.
199 mia. kr., hvilket er 55 pct. mere end samtlige forbrugere på det asiatiske marked,
der med sine ca. 127 mia. kr. i salg er verdens næststørste. Det europæiske marked
(inkl. østlande) er det tredjestørste marked med et årligt salg på 122 mia. kr.
Figur 8.: Nordamerikanske
forbrugere købte over 40
pct. af alt legetøj i verden i
1998. Tilsammen udgør
områderne Nordamerika,
Europa og Asien over 90
pct. af det globale marked
for legetøj.

Udvikling i det globale legetøjsmarked fra 1996 til 1998, mia. DKK
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Opdelt på lande er USA’s marked for legetøj næsten fire gange så stort som det
næststørste marked, Japan. De tre største europæiske økonomier, Tyskland,
Frankrig og England, indtager henholdsvis tredje-, fjerde- og femte-pladsen.

2.1.3. Producenterne
Ni ud af verdens ti største legetøjsfabrikanter har deres oprindelse i de to største
markeder i verden. Fem er japanske og fire amerikanske. Sony er som følge af den
store succes med spillekonsolen PlayStation verdens største efterfulgt af Nintendo,
der de seneste år har haft enorm succes med GameBoy- og Nintendo64spillekonsoller. LEGO indtog i 1998 pladsen som verdens ottende-største
producent.
Figur 9: Listen præges af
producenter af videospil.
Sony, Nintendo og Sega
laver spillekonsoler.
Learning Co. og Electronic
Arts laver computerspil.
Udover at være verdens
næststørste producent af
traditionelt legetøj er Hasbro
verdens tredjestørste
videospilproducent.

2.1.4. Distributionskanaler
De forskellige distributionskanalers andel af det samlede legetøjssalg er stort set ens
over hele verden. Store discountsupermarkeder som amerikanske Wal-Mart sælger
mest legetøj efterfulgt af legetøjskæder som Toys ’R’Us. Disse to typer af udbydere
stod tilsammen for 60 pct. af det samlede legetøjssalg i verden i 1997. Den tredjestørste gruppe af udbydere er supermarkeder og andre typer af butikker tæt
efterfulgt af specialbutikker for legetøj og hobbyartikler. Det asiatiske marked er det
eneste, der nævneværdigt adskiller sig, idet den største type af udbydere er
specialbutikker med 31 pct. af det samlede asiatiske salg af legetøj.
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Figur 10:
Discountsupermarkeder og
legetøjskæder står for langt
den største del af verdens
legetøjssalg. Kun Asien
skiller sig ud. Her har
specialbutikker den største
andel af legetøjssalget.

Generelt går tendensen på verdensplan i retning af stigende globalisering af
detailkæderne. Ikke desto mindre er hvert enkelt land fortsat domineret af lokale
kæder, så strukturen i detailhandlen i hvert land er fortsat unik. I England gik 22 pct.
af salget på legetøjsmarkedet i 1998 gennem postordreforretninger - en
handelsform, man ikke ser andre steder i Europa. I Frankrig sad de store
discountsupermarkeder, som f.eks. Carrefour, på over halvdelen af markedet for
lege- og læringsprodukter til børn. Disse butikker spiller en ubetydelig rolle i f.eks.
England.31 Det tyske marked adskiller sig ved, at der findes en stor sammenslutning
af uafhængige legetøjsbutikker med over 2.000 individuelle medlemmer, som i 1998
sad på 31 pct. af det tyske legetøjsmarked.32

2.2. Internationale tendenser
Seks tendenser præger udviklingen i markedet og konkurrencebetingelserne for
producenterne af produkter til børn:
• Den nye forbruger. Børn bliver en stadig mere magtfuld og uforudsigelig
forbrugergruppe. Desuden har børn et særligt forhold til ny teknologi.
• Eksplosiv vækst i elektronisk legetøj. Teknologi presser de traditionelle
legeredskaber.
• Alle satser på e-handel, som fundamentalt ændrer betingelser for
markedsføring og gør branding af enten produktet eller producenten vigtigere end
før.
• Én tanke - 1000 produkter, som påpeger at de bedste og de “sikre” ideer
udnyttes, ved at mange produkter knyttes til ideen.
• Videnssamfundet smitter af på børns verden. Flere og flere produkter får et
læringselement.
• Jagten på kompetencerne. Virksomhederne arbejder for at skaffe sig den
nødvendige viden og kompetence.

31

De store discountsupermarkeders andel af legetøjsmarkedet i England vil uundgåeligt stige de næste år. Det vil ske
som følge af, at Wal-Mart, verdens største detailkæde og legetøjshandel, i år opkøbte den britiske detailgigant Asda.
Opkøbet var led i en aggressiv internationaliseringsstrategi.

32

Andrew Dobbie, Gameplan Europe, britisk konsulent med speciale i branchen, september 1998.
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Tendenserne gennemgås i det følgende.

2.2.1. Den nye forbruger
Legetøjsproducenternes primære målgruppe, børnene, er markant anderledes, end
børn var for bare få år siden. Det betyder nye udfordringer for virksomhederne. Set
som forbrugere har børn i dag tre helt afgørende karateristika:
• Børn har i dag flere penge til sig selv og større indflydelse på deres forældres
forbrug end nogensinde før.
• Børn bliver hurtigere voksne end nogen anden generation før dem og er som
gruppe mere sammensat og uforudsigelig, hvad angår deres forbrugsmønster.
• Denne generation af børn og unge er intensive brugere af internettet.
Børn som forbrugermagt - rige og uforudsigelige
De ca. 60 millioner amerikanske børn og unge mellem 5 og 20 år, som går under
navnet Generation Y, er den rigeste og mest indflydelsesrige gruppe af unge
nogensinde. Dette skyldes ikke alene, at Generation Y er den største demografiske
gruppe siden baby-boomet i USA i 50'erne og 60'erne, de har også langt flere penge
mellem hænderne og større indflydelse på deres forældres forbrug end andre
generationer før dem.
Siden 60'erne er amerikanske børns samlede købekraft fordoblet cirka hvert tiende
år. I 90'erne alene er den tredoblet.33 Generation Y brugte i 1998 omkring 982 mia.
kr. alene til eget forbrug.34 Heraf brugte børn mellem 4 og 12 år næsten 181 mia. kr.
af deres egne penge.35 Den 31 millioner store gruppe af amerikanske teenagere (1219) brugte 694 mia. kr. i 1998 - en stigning på hele 16 pct. i forhold til året før.36
Børnenes indflydelse på deres forældres forbrug - på engelsk kaldet pester-power - er
ikke blot stigende, den rækker også langt ud over, hvilket legetøj, slik eller morgenmadsprodukt der skal lægges i indkøbskurven.
Undersøgelser fra både USA og England påviser, at barnet ofte bestemmer
familiens feriedestination, mærket på
det nye stereoanlæg, hvilken computer familien skal købe, og sågar hvilken bil familien skal køre i. Således
viser en britisk undersøgelse fra 1997,
at 12-årige spiller en afgørende rolle i
familiens valg af 31 pct. af alle feriedestinationer, 30 pct. af alle bilmodeller og 22 pct. af alle stereoanlæg. Børn
mellem 4 og 12 havde sidste år i USA
direkte indflydelse på 1.358 mia. kr. af
deres forældres forbrug og havde
indirekte indflydelse på yderligere

Figur 11.: Børn har flere
penge mellem hænderne, og
deres indflydelse på
forældrenes forbrug er
stigende.
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HFN, 11. oktober 1999.
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National Post, 6. marts 1999.
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Professor James McNeal, Texas A&M Universitetet, Time International, 2. august 1999.
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Teen Research Unlimited, San Jose Mercury News, 12. april 1999.
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2.166 mia. kr..37 Alt i alt tegner der sig et billede af et flerdimensionelt marked, hvor
børn får større og større indflydelse. Jf. figur 11.
Reklameindustrien har fået øjnene op for mulighederne i pester-power, og selvom
denne form for markedsføring primært ses i USA, har fænomenet allerede spredt
sig til Europa. Til eksempel reklamerede BMW og Saab sidste år i tyske, svenske og
italienske versioner af Anders And & Co.38 Formålet er at skabe en tilstrækkelig grad
af genkendelighed hos børn, så de, næste gang familien skal købe bil, plager om ét
af de to bilmærker.
Der er bred enighed mellem producenter og reklamebureauer om, at det er sværere
end nogensinde før at forudsige morgendagens trend i markedet for
børneprodukter.39 Dette skyldes ikke mindst det stigende pres fra stadigt flere
forskelligartede producenter og den voldsomme markedsføring rettet mod børn.
Det gennemsnitlige amerikanske barn bombarderes årligt med over 20.000
reklamer.
Denne uforudsigelighed reflekteres eksempelvis i amerikanske Universal Studios
erfaringer med flere af deres produktlicenser. “Det er ingen overraskelse, at
Universals produkter baseret på PlayStation-spillet, Crash Bandicoot er en stor
succes hos amerikanske drenge,”40 siger Universals vice-præsident, Tim Rothwell
til Daily Variety og fortsætter: “Men ingen kunne have forudset, at Curious George
(Peter Pedal), en abe fra en 60 år gammel bog, er blevet både trendy og hip hos
amerikanske piger.”
Det er afgørende, at produkter opfattes som hippe og trendy for at få succes i
markedet, men det er en svær balancegang for producenterne at opnå dette. “Unge
vil afvise produkterne, hvis de føler, man (producenterne) forsøger at gøre et
produkt for hip eller trendy,”siger chefen for amerikanske Fox Consumer
Products. “Man kan ikke tvinge en trend igennem på dette marked,“konkluderer
han.41
Selvom børns magt som forbrugergruppe er større end nogensinde, er det fortsat
primært voksne, der beslutter og foretager de egentlige indkøb. Derfor er det stadigt
vigtigt for producenter at være på god fod med forældre og andre voksne
forbrugergrupper. Bemærkelsesværdigt er det i denne forbindelse, at bedsteforældre
de seneste år på det nærmeste er blevet totalt overset af reklamebranchen på trods
af, at denne befolkningsgruppe i USA køber et ud af hvert fjerde stykke legetøj og
sidder på over to tredjedele af den samlede rigdom i landet. Jf. tekstboks nedenfor.
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ibid.
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Morgenavisen Jyllands-Posten, 26. februar 1998.
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Daily Variety, 8. juni 1999.
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PlayStation-spillet Crash Bandicoot har solgt over 11 mio. eksemplarer på verdensplan.

41

Daily Variety, 8. juni 1999.
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Case: Bedsteforældre er USAs største og rigeste hemmelighed
Amerikanske bedsteforældre køber et ud af hvert fjerde stykke legetøj solgt i USA.
Dette gør ifølge Toy Manufacturers of America markedet for voksne over 50 til
USA’s største og mest attraktive hemmelighed for legetøjsproducenter. Dette
skyldes, at producenter af børneprodukter først nu er begyndt at få øjnene op for
denne forbrugergruppe.
Selvom andelen af voksne amerikanere over 50 kun udgør cirka 1/3 af den
samlede befolkning, så kontrollerer denne aldersgruppe over 70 pct. af den
samlede rigdom i landet. I 1998 stod de for 14 pct. af det samlede amerikanske
legetøjssalg. Ifølge Toy Manufacturers of America vil disse tal stige i takt med, at
50'ernes baby-boom-generation runder de 50. Dertil kommer, at de ældre i dag
generelt lever længere end tidligere. Således vil gruppen af bedsteforældre i USA
vokse fra de nuværende 60 millioner til 80 millioner i år 2010.
Bedsteforældre har i dag flere penge end deres forgængere, og de bruger pengene
på en bredere vifte af varer og service. På bare 10 år har bedsteforældre fordoblet
deres forbrug på deres børnebørn, og de 55-64-årige bruger i dag flere penge pro
persona på legetøj end 25-44-årige. Over tre millioner børn i USA bor sammen
med deres bedsteforældre.
Kilde: Toy Manufacturers of America, 2000 Toy Industry Fact Book, s. 24-25

Børn bliver hurtigere voksne
Den primære målgruppe for legetøjsproducenter er indsnævret voldsomt. Ifølge
den amerikanske brancheforening, Toy Manufacturers of America, er årene mellem
0 og 10 den periode, hvor børn køber mest legetøj. Tidligere så man de 0-14-årige
som den primære demografiske målgruppe. Indsnævringen er en konsekvens af, at
de moderne unge tilegner sig et voksent forbrugsmønster i en tidligere alder end
generationer før dem.
Dette skyldes til dels, at det nu er blevet muligt at anskaffe sig “normale”
funktionelle produkter til den samme pris som legetøj. Børn kan i forhold til
tidligere generationer i dag købe produkter som transportable CD-afspillere,
mobiltelefoner, mountain bikes, elektroniske keyboards, fjernsyn osv. langt billigere.
Relativt til legetøj er prisen på elektroniske produkter som eksempelvis farvefjernsyn
faldet med 90 pct. over de seneste 30 år, og børn kan nu købe en transportabel CDafspiller til under 500 kr., hvilket er billigere end meget legetøj.42
Andrew Dobbie fra Gameplan Europe vurderer, at disse forandringer i børns
forbrug medfører, at det traditionelle legetøjsmarked gradvist er ved at udvikle sig
til et før-skole-marked med det primære salg rettet mod børn mellem 0 og 6 år.43
Det voksne forbrugsmønster er i de senere år udvidet til at dække legeprodukter
som videospil og rulleskøjter. Produkter udviklet til de 3-10-årige, som er fokus for
denne analyse, vil dog sjældent blive integreret i voksnes forbrug.
Teknologi er ikke ny for børn
Det vel nok mest markante kendetegn ved denne generation af unge er dens
holdning til ny teknologi i almindelighed og dens brug af internettet i særdeleshed.
Nutidens unge er vokset op med internettet både derhjemme og i skolen, og de
bruger dette værktøj langt mere - og som oftest langt dygtigere - end deres forældre.
Internettet spås at få større indflydelse på børns liv i det lange løb end nogen anden
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teknologisk landvinding - inklusive fjernsynet.44
En undersøgelse af unge mellem 16 og 22 foretaget af Forrester Research viser, at
de unge ikke blot har adopteret online-teknologi, de har internaliseret den. Hvor ældre
voksne tilfører viden om ny teknologi til deres allerede eksisterende verdenssyn, så
er internettet for unge allerede en del af deres referenceramme. 45 Andre
undersøgelser viser, at det at surfe på internettet i dag er den næst-mest “hippe”
fritidsbeskæftigelse for unge, kun overgået af biografbesøg.46 Dette er årsagen til, at
det primært er de unge, der driver den voldsomme vækst i e-handel.

2.2.2. Eksplosiv vækst i elektronisk legetøj
Den teknologiske udvikling har på flere måder sat producenter af produkter til børn
under pres. Som allerede beskrevet er de nye teknologier med til at ændre og
mindske målgruppen. Derudover er to tendenser helt afgørende for producenter
af produkter til børn:
• Traditionelt legetøj oplever en stadig stigende konkurrence fra elektroniske
produkter, her eksemplificeret ved videospil.
• En stadig større andel af nye legetøjsprodukter er interaktivt legetøj med
indbyggede mikroprocessorer og internet-interfaces.
Verdens to største producenter af traditionelt legetøj, Mattel og Hasbro, satser
voldsomt på markedet for computerspil. Mattel opkøbte i maj måned
softwareproducenten The Learning Company, og Hasbros softwaredivision,
Hasbro Interactive, er, som følge af forskellige opkøb og strategiske alliancer, i dag
verdens tredje største softwareproducent med et forventet salg i 1999 på knap 2,2
mia. kr..47
Videospil æder af legetøjsmarkedet
Interessen for videospil er steget i takt med, at spillekonsoller og software bliver
mere og mere sofistikerede. Markedet for videospil er i dag så stort, at 4 af verdens
10 største legetøjsproducenter udelukkende udvikler og producerer videospil og
spillekonsoller. Det drejer sig om de tre førende, japanske producenter af
spillekonsoller, Nintendo, Sony og Sega, samt den amerikanske softwareproducent
Electronic Arts.
På bare to år er salget af videospil steget over 51 pct. og svarer i dag til 21 pct. af det
totale salg af legetøj på verdensplan. Dette er endvidere en stigning i salget på over
2600 pct. på bare otte år. I Japan er ni ud af ti produkter på legetøjets bestseller-liste
videospil, og i England er markedet for videospil steget med hele 85 pct. i 1997. I
Frankrig er der en lignende tendens med en stigning på 40 pct. i det samlede salg af
underholdningssoftware.
Nye produkter kombinerer elektronik og traditionel leg
Spillekonsollernes store succes er smittet af på resten af legetøjsbranchen. Grænsen
mellem traditionelt legetøj og computerbaserede produkter forsvinder i disse år
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takket være en række banebrydende produkter, som integrerer de kendte
egenskaber fra både traditionelt legetøj og computeren.
Det lille æg-formede elektroniske kæledyr Tamagochi var det første tegn på den nye
generation af interaktivt legetøj. Japans største producent af traditionelt legetøj,
Bandai, lancerede det lille lommespil i 1997, og det blev hurtigt en
verdensomspændende succes. De små virtuelle kæledyr krævede deres ejers
vedvarende opmærksomhed for at overleve, og børn verden over elskede rollen
som fuldtidsforælder. Andre japanske producenter fulgte efter med lignende
varianter af det lille spil, og Tamagochi blev efterhånden så udbredt, at man rundt
om i verden så sig nødsaget til at forbyde eleverne at have spillet med i skole. Men
børnene havde allerede fundet deres nye favorit-legetøj. Det nye hit hed Furby,
som blev det første succesrige forsøg på at fjerne kløften mellem computer og
traditionelt legetøj. Jf. tekstboks.

Furby bryder muren mellem teknologi og legetøj
Furby er den første af sin art interaktivt legetøj og har med raketfart opnået
international succes. I oktober 1998 lancerede Tiger Electronics, en division af
Hasbro, Furby på det amerikanske marked, og allerede ved juletid havde Furby
fået status af årets amerikanske legetøj. Furbys succes tilskrives den unikke
kombination af traditionelle legeegenskaber og computerens “intelligens”samt den
lave pris på bare 30 US dollars (ca. 215 kroner).
Furby er et interaktivt plysdyr, komplet med mikroprocessor, kunstig intelligens,
følesensorer, taleegenskaber og mobile dele. Hver enkelt Furby har sin egen
unikke personlighed og eget navn. Når man første gang tænder for Furby, taler
den udelukkende sit eget sprog “Furbish”, men vil over tid “lære” flere og flere
almindelige ord af sin menneskeven. Furby har et ordforråd på 200 ord og kan sige
mere end 800 sætninger.
Furby kan interagere med sine omgivelser ved at orientere sig gennem sine mange
sensorer. Man kan kilde den, og den griner, eller man kan sætte to Furbies stævne
og se, hvordan de gennem infrarøde signaler lærer hinanden sange og danse eller
smitter hinanden med forkølelse. Ved at bevæge ører og øjne kan Furby give
udtryk for, om den er glad, træt, bange eller blot normalt eksalteret. Furby kan
indtil videre tale seks sprog ud over Furbish: Engelsk, spansk, japansk, tysk, fransk
og italiensk.
I det sædvanligvis meget sløve første kvartal for legetøjssalg solgte Tiger
Electronics i starten af 1999 over 250.000 Furbies om ugen på det amerikanske
marked. Tiger Electronics kunne i midten af november meddele, at Furby fortsat
er det mest sælgende legetøj i kategorien interaktive plysdyr i USA med over 50
pct. af det samlede salg.
Også andre steder i verden har børn taget Furby til deres hjerter. I Japan blev de
første 200.000 eksemplarer udsolgt på få timer, og den japanske licensindehaver
Tomy rundede på blot fem måneder to millioner solgte eksemplarer. Furby er
endvidere det eneste legetøj på den japanske top-10 for bedst sælgende legetøj,
som ikke er et videospil. I Tyskland er Furby på sjette måned det bedst sælgende
legetøj. Hasbro forventer, at salget af Furby på verdensplan vil indbringe et
overskud på over 1.440 mio. kr. i 1999, hvilket er en firedobling af overskuddet i
forhold til 1998.
Furby-feberen vil uvægerligt fortsætte ind i det nye årtusinde, efterhånden som nye
designs og forbedrede udgaver dukker op i butikkerne, og i takt med at Furby lærer
at tale flere sprog.
Kilder: Mandag Morgen Strategisk Forum, diverse pressemeddelelser, PR Week, 16. november
1999, og Reuters, 2. juni 1999.

Tendensen mod flere interaktive produkter er voldsomt stigende. Furby er blot et
eksempel på den lange række af interaktive produkter, der inden for det seneste år
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på det nærmeste har oversvømmet markedet. Legetøj, der kan svare på spørgsmål,
kan programmeres af børn til at løse komplicerede opgaver eller kan undervise
børn, mens de leger, er med den teknologiske udvikling, der finder sted i øjeblikket,
blot toppen af isbjerget af produkter, som fremover vil dukke op på markedet.Jf.
tekstboks..
Eksempler på succesrige interaktive produkter
• Produktnavn, producent, features, pris
• Aibo, Sony, hunde-lignende robot med kunstig intelligens, 18 bevægelige dele,

•
•
•
•
•
•
•

•

voice-recognition, følesensorer, videokamera og infrarøde sensorer. På trods
af, at Aibo koster 18.000 kroner og kun kan købes over internettet, blev den
første sending på 3.000 stk. udsolgt i Japan på bare 20 minutter. Sony
stoppede for nylig med at tage flere forudbestillinger i Japan, USA og Europa
efter at have modtaget 130.000 af slagsen.
Mindstorms, Lego, programmerbar legoklods, priser fra ca. 700-1500 kr.
Koby, MGA Entertainment, plysbjørn rettet mod børn fra fem år og opefter. Kan
genkende stemmer og underviser børn i ABC og matematik, kan over 400 ord
og 125 sætninger, pris: 30 US dollar (DKK 215,-).
Commando-bot, MGA Entertainment, robot rettet mod børn fra seks år og
opefter. Kan genkende stemmer og parere ordrer.
Amazing Ally, Playmates, talende dukke med stort ordforråd, koster ca. 70 US
dollar (DKK 505,-).
Interactive Yoda, Tiger Electronics, interaktiv Star Wars-figur á la Furby (ikke
prissat).
Talende Darth Maul, Hasbro, pris: 30 US dollar (DKK 215,-).
WWF Stone Cold Steve Austin, Jakks Pacific, påklædningsdukke med internetinterface, gennem hvilket, børn kan downloade citater fra World Wrestling
Federations hjemmeside, som dukken herefter kan fremsige. Pris: 50 US dollar
(DKK 360,-).
Purimu Pueru, Bandai, plysdyr specielt designet til piger, kan 250 ord, har
følesensorer og ændrer sin måde at tale på over tid fra meget høfligt i
begyndelsen til mere venskabeligt, pris: ¥7.000 (DKK 475,-).

Kilder: Asia Pulse, 15. november 1999, UMI, 4 oktober 1999, Comline News Service, 29.
september 1999, EE Times, 9. september 1999, Kyodo News, 2. juni 1999, PC World Daily, 12.
maj 1999

2.2.3. Alle satser på e-handel
Legetøjsbranchen har i 1999 for alvor fået øjnene op for internettets muligheder.
Distributører og producenter investerer milliarder af kroner i nye og forbedrede
hjemmesider og internetbutikker. Der er to gennemgribende årsager til den
voldsomme satsning fra producenternes side:
• E-handel - ikke mindst for legetøj - vil for alvor boome i de næste år.
• Internettet giver legetøjsproducenterne helt nye og unikke muligheder for at
fange børns opmærksomhed og skabe mærkevareloyalitet.
Virtuelle butikker mærker kraftigere vind i sejlene
Selvom e-handel indtil videre kun har udgjort en begrænset del af den samlede
detailhandel, viser undersøgelser, at denne nye handelsform vil boome i de næste
år - ikke blot i USA, men også på det europæiske marked.48 Selvom USA i dag er
langt det største marked for e-handel, spås Europa i år 2003 til at være det område
i verden,
som har flest online forbrugere.49
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Toy Manufacturers of America, 2000 Toy Industry Factbook.
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Børsens Nyhedsmagasin, nr. 28, 8. november 1999.
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Ifølge det amerikanske analyseinstitut IDC vil den globale udbredelse af internettet
eksplodere fra 160 mio. brugere i dag til en halv milliard i år 2003. Omsætningen i
den globale e-handel vil vokse fra 254 mia. kr. i fjor til 9.191 mia. kr. i år 2004.
OECD spår, at handelen på internettet i år 2004 vil tegne sig for 15 pct. af al
detailhandel i OECD-området mod ca. en halv pct. i dag.50
Figur 12: USA er
foregangsland for handel på
internettet. Undersøgelsen
viser, at brugen af internettet
til 1999s julegaveindkøb vil
boome i forhold til året før.

Figur 13: Online
legetøjssalg vil eksplodere
de kommende år.

Men hvis forventningerne til dette års
online julegavehandel holder
nogenlunde stik, vil e-handel allerede
inden årtusindskiftet været gået ind i
en ny fase. Ifølge en undersøgelse,
som er foretaget af Ernst & Young, vil
antallet af forbrugere, der gør deres
juleindkøb online, næsten tredoble i
forhold til 1998. I 1998 handlede 23
pct. af de adspurgte mindst 10 pct. af
deres indkøb over nettet. Ifølge
undersøgelsen vil denne del stige til 67
pct. i 1999. Dertil kommer, at antallet
af personer, som køber mindst
halvdelen af deres julegaver online, vil
stige fra 4 til 19 pct. Omvendt vil
antallet af online forbrugere, som
ingen planer har for at shoppe på
internettet til jul, falde drastisk fra 49
pct. til 11 pct. 51 Jf. figur 12. En
lignende undersøgelse udarbejdet af
Deloitte & Touche viser, at folk vil bruge en femtedel af deres samlede
julegavebudget på e-handel.52
Legetøj var i de sidste tre måneder af 1998 det hurtigst voksende segment inden for
e-handel. Det underbygger salgsudviklingen for verdens største internetforhandler
af legetøj, eToys, som i slutningen af oktober rapporterede en stigning i salget på
over 2.000 pct. i andet kvartal af 1999 i forhold til samme periode i 1998. Selskabet
havde i fjor en omsætning på ca. 220 mio. kr., men dets børsværdi er på godt 5,2
mia. US dollars (37,5 mia. kr.), hvilket er væsentligt mere end hele Toys ’R’Uskæden med fysiske varehuse i
hundredvis.53
Investorernes tiltro til eToys støttes af
en undersøgelse foretaget af Forrester
Research om forventningerne til
væksten i online legetøjssalg i USA.
Forrester Research forventer en
stigning på over 930 pct. fra 1,15 mia.
i år til 10,77 mia. i år 2003. Jf. figur 13.
Og antallet af nye internet-baserede
legetøjsbutikker stiger med raketfart.
Allerede eksisterende internetbutikker
starter legetøjssalg, og nye
internetbaserede specialbutikker med

50

ibid.

51

Pressemeddelelse, 9. november 1999.

52

Pressemeddelelse, 21. oktober 1999.

53

Børsens Nyhedsmagasin, nr. 27, 1. november 1999.

Side 45

begrænsede produktsortimenter åbner med få ugers mellemrum.
Men det bedste indtryk af forventningerne til e-handlens fremtidige indflydelse på
legetøjsbranchen får man ved at se nærmere på, hvad de største detailhandler for
legetøj gør for at vinde forbrugerens gunst på nettet. eToys har netop lanceret en
britisk internetbutik, og verdens største legetøjskæde, Toys ’R’Us, åbnede tidligere
på året en ny og forbedret udgave af sin internetbutik i USA og Europa. Også
verdens største internetboghandel, Amazon.com, har i 1999 valgt at satse på
legetøj.54 Dertil kommer, at verdens største forhandler af legetøj, Wal-Mart, vil
relancere sin internetbutik i begyndelsen af år 2000.55
Den seneste store satsning på internettet er Toycity, som er den første europæiske
internetbutik, der vil satse på at sælge legetøj til alle 15 lande i EU på hvert enkelt
lands eget sprog. Toycity er den hidtil største europæiske satsning på e-handel med
legetøj. Inden for det kommende år vil investorerne bag Toycity investere et
trecifret millionbeløb i det nye internet-foretagende.56
Figur 14: Antallet af store
internetbaserede
legetøjsbutikker stiger. Både
eksisterende
internetbutikker, almindelige
butikker og producenter
investerer voldsomt i ehandel.

Eksempler på internetbutikker med legetøj
Nordamerika/USA

Resten af verden

!
!
!
!
!
!
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eToys
Toys ’R’Us
Amazon.com
Wal-Mart1
KB Toys
Toy Time
Noodle Kidoodle
Wise Old Owl Toys
Dawson & Son
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eToys (UK)
Toys ’R ’Us (UK)
Funstore (UK)
Early Learning Centre
(UK)
Dawson & Son (UK)
Toyzone (UK)
Toycity (15 lande i
Europa)
BR (DK)
Legenet (DK)
E Shopping Toys2 (J)

!
!
!
!
!
!
Producenter

Et andet udtryk for det stigende fokus
på internettet og dets muligheder for
legetøjsbranchen er, at flere af de
største legetøjsproducenter i verden,
inklusive Mattel, Hasbro, LEGO og
Bandai, har investeret hundredvis af
millioner kroner i forbedrede hjemmesider med egne internetbutikker. Jf.
figur 14.
E-handlen skaber nye muligheder
for forbrugerkontakt
Men hvorfor investerer også legetøjsproducenterne hundredvis af
millioner i internettet, når detailleddet
allerede er i gang? Svaret på dette
spørgsmål skal findes i de muligheder
og trusler, som internettet som nyt
medie skaber for legetøjsproducenter.

Først og fremmest er det nødvendigt
for producenterne at være til stede
dér, hvor de unge færdes, og det vil
fremover i stigende grad være på
internettet. Men forskellen på måden,
man handler på henholdsvis
Note : Januar 2000.
Note : Sammenslutning af Japans største legeinternettet og i normale forretninger,
tøjsforhandler, Happy-net og seks produudgør en trussel for producenterne,
center inkl. Bandai, Tomy og Takara.
Kilde: Mandag Morgen Strategisk Forum.
fordi e-handel foregår langt mere
selektivt end traditionelle former for
indkøb. Truslen ligger i, at produ-centernes produkter i stigende om-fang vil blive
overset. I normale butikker kan producenter typisk gennem in-store-reklamer sikre,
at deres produkter bliver set af forbrugerne, selvom de går ind i butikken for at købe
en anden producents produkt. Truslen skærpes yderligere af, at e-butikker typisk
ikke har det samme brede produktsortiment som normale butikker, og det er derfor
!
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!
!
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The English Teddy
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! Bandai
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nødvendigt for producenterne at investere tilstrækkeligt for at sikre, at netop deres
produkter er repræsenteret i internetbutikkerne.
Det skærper vigtigheden af at have et eller flere gode brands. Det kan være
virksomheds-brand, som LEGO, eller produkt-brand, som Barbie. Dette understreger Toycitys direktør, Tau Steffensen. “Legetøj er mærkevarer. De generiske er
dem, vi kalder 2. juledagsprodukter. De holder ikke længe, og børnene gider ikke
have dem,”siger han.57 Toycity optager derfor kun mærkevarer i deres sortiment.
Til gengæld skaber måden, internettet benyttes på, nye, unikke muligheder for brandbuilding. Fordelene ved web-vertising er, at producenterne kan forlænge den tid, som
børn bruger på deres brand eller produkt, ved at tilbyde spil, klubber eller chat-rooms
på producenternes hjemmesider. Derved skabes en grad af opmærksomhed og en
følelse af afhængighed til brandet eller produktet, som tidligere var umulig at skabe
gennem 30 sekunders tv-spots. Et eksempel på dette er Disney, der har åbnet over
50 hjemmesider i 12 lande verden over med særlige tilbud og online klubber i et
forsøg på at skabe et tættere forhold til sine kunder.
Truslen om at blive overset gælder imidlertid også i dette tilfælde, da børnene kan
gå direkte til de sider, de har i tankerne, når de sætter sig ved computeren. F.eks. kan
børn gå direkte til pokemon.com, hvis de ønsker at fordrive tiden med de små dyr.
Derfor kan reklame på nettet ikke kompensere for traditionelle former for reklame,
da det fortsat vil være en af måderne til at sikre en høj brand-awareness hos de unge.
Derfor må virksomheder med mange forskelligartede produktkategorier og samarbejder alt andet lige have større mulighed for at udnytte internettets
muligheder for e-handel og brand-building end mindre virksomheder med
begrænsede antal produkter. Fordelene kommer som følge af den brede profilering
og links til deres side fra mange forskellige typer af hjemmesider.

2.2.4. En tanke - 1000 produkter
Flere og flere af de nye varer, som dukker op på markedet, bygger på allerede
eksisterende produkter eller ideer. I takt med, at det bliver sværere at forudsige,
hvilke produkter der vil hitte hos børn, og hvor lang tid de vil forblive populære,
satser legetøjsproducenterne i stigende grad på “sikre”produkter. Der er to
overordnede metoder til dette, som vinder større og større udbredelse:
• Gennem licenser, så virksomheder kan bruge hinandens successer.
• Gennem brand extension, som forlænger en idés levetid.
Derved minimeres risikoen for at investere dyrebare ressourcer i mulige fiaskoer.
En anden fordel er, at producenterne sparer penge på markedsføring, da børnene
kender produktet, ideen eller brandet fra andre sammenhænge. Ulempen for
licenstagerne er større afhængighed af andres ideer. Uanset ulempen er det tydeligt,
at der er mange penge i at have de gode ideer, som kan kaste både licenser og brand
extensions af sig.
Licensaftaler vinder frem
Man kan udnytte en allerede eksisterende idé eller produkt ved at indgå licensaftaler
for derigennem at udnytte ideen eller produktet i alle mulige sammenhænge. Denne
proces har for eksempel Barbie gennemgået. I dag kan man købe Barbie-tøj til
piger, computerspil, kameraer, tasker, skriveredskaber samt et utal af andre
produkter.
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Børsens Nyhedsmagasin, nr. 27, 1. november 1999.
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Licensaftale: Form og
funktion
Ifølge International Licensing Industry
Merchandisers’ Association består
en licensaftale i, at en producent
køber rettigheden til at bruge
ophavsretsbeskyttet navn, grafik,
logo, ordsprog eller lignende i
forbindelse med et produkt, en
reklame eller service.
Licensaftaler bruges til at indgå
professionelle “ægteskaber” mellem
ejendomsretten og produktet. En
licens-aftale indgås typisk ved hjælp
af en formel aftale mellem agent eller
ejer af en ophavsret, varemærke eller
patent og licenstager, der enten er
producent, leverandør af service eller
agent på vegne af samme.
Kilde: Toy Manufacturers of America, 2000
Industry Fact Book

I slutningen af 70'erne løftede Star
Wars brugen af licensaftaler i legetøjsindustrien til et hidtil ukendt højt
niveau, og denne udvikling har siden
taget yderligere fart. På trods af et fald
på hen imod 5 pct. i værdien af det
samlede salg af licensprodukter i USA
blev hen imod 40 pct. af alt legetøj
sidste år solgt gennem licensaftaler.58
Forventningen er, at om få år vil over
halvdelen af de produkter, der sælges
på det internationale legetøjsmarked,
være licensprodukter.
Netop filmens betydning for legetøjsproducenterne er voldsomt stigende. I
USA forklarer branchefolk, at årsagen
til den negative udvikling i salget af
traditionelt legetøj fra 1997 til 1998
primært skal findes i manglen på film,
der egnede sig til merchandising.59

Fordi det er svært at forudsige, hvilke
produkter der vil sikre en rimelig indtjening, er det meget dyrt at anskaffe sig de
licensaftaler, der så godt som sikrer succesfulde produkter. Det mest udtalte
eksempel på dette var, da Hasbro i maj betalt 600 mio. US dollar (4,3 mia. kr.) til
George Lucas alene i forudbetalte royalties for rettighederne til at producere legetøj
til Lucas’nye Star Wars-trilogi.
Den stigende brug af character licensing, hvor kendte figurer fra eksempelvis
tegneserier og tegnefilm bliver brugt til at udvikle nyt legetøj og andre produkter, er
medvirkende til, at legetøjsbranchen i stigende grad vokser sammen med relaterede
brancher. Det er til eksempel umuligt at kategorisere Disney som tilhørende enten
filmbranchen eller legetøjsbranchen. Man kan således diskutere, om det er Disneys
filminteresser, der fører til legetøj, eller den anden vej rundt. Disney har i øjeblikket
omkring 4.200 forskellige produktlicensaftaler verden over med producenter fra
mange forskellige brancher.60
Brand extensions forlænger ideers levetid
Legetøjs levetid varierer fra få uger til mange år, men uheldigvis for producenterne
er der ingen sikker metode, hvormed man kan finde frem til, hvor lang tid
produktet vil forblive en succes.61 En længe kendt måde at forlænge et produkts
levetid på er brand extension - hvor producenten udsender en stadig strøm af nye
udgaver og tilbehør til kendte mærkevarer. Et af de bedst kendte eksempler på dette
er Barbie, der nu har overlevet 40 år i legetøjsbranchen. Gennem nye Barbie-serier
og tilbehør har producenten Mattel formået at fastholde interessen for Barbie.
Brand extension bruges sågar inden for spil. Eksempelvis findes Trivial Pursuit i talrige
udgaver til voksne, børn, familier, sportsinteresserede osv.
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Toy Manufacturers of America, 2000 Toy Industry Fact Book.
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Det har dog været branchens håb, at to storfilm - George Lucas’nye Star Wars-film og Disneys Tarzan, som begge
havde premiere i 1999 - vil rette op på det samlede salg af traditionelt legetøj.
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Disney meddelte i midten af november i år, at virksomheden ønsker at reducere antallet af sine produktlicenser fra
4.200 til 2.000 for at få bedre kontrol med kvaliteten. (Kilde: Dow Jones News Service, 12. november 1999).
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Euromonitor, Global Toys and Games Operators, juli 1997.
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De største succeser i legetøjsbranchen er de produkter, der egner sig til både brand
extension og merchandising gennem licensaftaler. Det japanske fænomen Pokemon
lader til at være indbegrebet af et sådan produkt. Pokemon er i dag Japans suverænt
mest populære legetøj, og Pokemon sætter den ene salgsrekord efter den anden
rundt om i verden. Jf. tekstboks.
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Fænomenet Pokemon
Pokemon er en samling af dyre-lignende væsner, der eksisterer i forskellige former
for legetøj og film. Gennem licensaftaler og brand extension er det lykkedes
Nintendo, som er indehaver af rettighederne til Pokemon, at skabe en af Japans
største succeser i legetøjsbranchen, og Nintendo er godt på vej til at gøre det
samme i resten af verden.
Pokemon-fænomenet har sin oprindelse i en japansk tegneserie. Opfinderne af
Pokemon solgte rettighederne til Nintendo, der lavede det første videospil baseret
på figurerne. Efter at have lavet diverse former for traditionelt legetøj, kortspil,
bøger og tv-shows på hjemmemarkedet var Pokemon klar til at indtage det
amerikanske marked. Siden sin debut i september sidste år er Pokemon blevet en
lige så stor succes i USA som i Japan.
Siden det første Pokemon-videospil blev lanceret på det amerikanske marked i
januar i år, har Nintendo solgt 4,5 mio. spil. Pokemon-videospil til Nintendos
GameBoy-spillekonsol ligger i dag på de fem øverste pladser på den amerikanske
bestsellerliste. Det bedst sælgende har, siden det blev lanceret i oktober, solgt over
en million eksemplarer, hvilket gør spillet til det hurtigst sælgende spil i Nintendos
historie. Pokemon forventes at stå for over 50 pct. af det samlede salg af spil til
GameBoy i 1999. Hovedsageligt drevet af Pokemons store succes har den
internationale videospilindustri solgt 20 pct. mere end samme tidspunkt sidste år.
Også i Europa sætter Pokemon rekorder. De populære videospil sælger i over
100.000 eksemplarer om ugen, og Pokemon er godt på vej til at sælge mere end
1,5 mio. eksemplarer inden udgangen af 1999. På verdensbasis er der til dato købt
over 18 mio. spil. Pokemon tv-serien kan i dag alene i USA ses på over 150 tvstationer, der tilsammen når ud til over 90 pct. af alle amerikanere. Serien kan
efterhånden ses overalt i verden.
Men det er ikke gennem videospil eller tv, at Pokemon har haft størst indflydelse
på børn. Det er gennem det særlige Pokemon-kortspil. Spillet går ud på at samle
så mange som muligt af de 151 forskellige karakterer i Pokemon-universet og
herefter udkæmpe slag mod andre spillere. Spillet har vundet så stor tilslutning, at
der allerede er solgt over 500 mio. kort, og børn må som oftest gå tomhændet
hjem fra butikkerne. Den amerikanske licensindehaver, Wizards of the Coast, som
for nylig blev opkøbt af Hasbro, undskylder manglen på kort med, at deres fem
fabrikker ikke kan følge med den høje efterspørgsel på trods af, at deres
produktion kører i døgndrift.
Kortspillet har efterhånden vundet lige så stor indflydelse i børnenes hverdag, som
Tamagochi havde i sin storhedstid. Skoler rundt om i verden er begyndt at forbyde
spillet, efter der er kommet talrige rapporter om, at børn er blevet overfaldet og
frastjålet deres kortsamlinger, og sortbørshandel er dukket op på flere skoler. I
USA har en gruppe forældre sagsøgt Nintendo med beskyldninger om, at
kortspillet er hasard.
Udover video- og kortspil findes Pokemon i dag i 1.500 forskellige produkter, og
Pokemon- figurerne optræder på alt fra fly og biler til badeforhæng og burgermenuer. På bare et år har Nintendo indgået over 150 forskellige Pokemonlicensaftaler med amerikanske producenter. Det samlede salg af Pokemonprodukter i verden blev i november 1999 anslået til 43,3 mia. kr.
Den seneste rekord satte Pokemon i de amerikanske biografer d. 10 november, da
den første Pokemon-film indspillede over 73 mio. kr. på den første dag. Dette er
over 27 mio. mere end The Lion King, som havde den tidligere rekord for bedst
sælgende tegnefilm på åbningsdagen.
Kilder: Economist, 20. november 1999, Daily Variety, 15. november 1999, Dow Jones, 13. og 14.
november 1999, Entertainment Weekly, 12. november 1999, Canberra Times, 10. november
1999, Reuters, 4. november 1999, Newsbytes, 3. november 1999, MMWire, 3. november 1999,
The Mirror, 30. oktober 1999, ABIX, 6. august 1999, Time, 10. maj 1999, Kyodo News, 5.
december 1998.

2.2.5. Videnssamfundet smitter af på børns verden
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Videnssamfundet har sine kernebegreber. Livslang læring, kompetenceudvikling og
viden som den vigtigste ressource er nogle af de begreber, som i disse år sender de
fleste samfund på jagt efter den viden, den udvikling, den uddannelse eller den
færdighed, som sikrer dem succes. Det gælder også for samfundets børn. Det ses
ved, at der kommer flere og flere produkter, der ud over at underholde også har et
element af læring eller færdighedstræning i sig.
I det ekstreme finder man historien om American Toy Institute, som i begyndelsen
af 1999 opdagede, at legen var under stærkt pres. I nogle skoler, hjem og
institutioner blev det at lege opfattet som unødvendigt og spild af tid. I
konkurrencens og forkantens navn begyndte nogle forældre og lærere at forlange,
at legens resultater skulle kunne måles og testes direkte. Dette fik
legetøjsproducenterne til gennem deres fælles organisation at iværksætte en
kampagne, der viste legen som en personlighedsudviklende, vigtig faktor i alle børns
liv.62
Efterspørgsel på produkter med et lærende element
Antallet af produkter, som virksomhederne markedsfører som gode for børns
udvikling, læring eller indlæring, vokser.63 Virksomhederne siger, at deres analyser
fortæller dem, at forældre ønsker at give deres børn de bedste muligheder for at
klare sig i fremtiden, og det indebærer legetøj, som de kan lære med og af.64 Nogle
amerikanske virksomheder markedsfører endda produkter med et løfte om at give
pengene tilbage, hvis børnenes færdigheder ikke forbedres.
Legetøj med et lærende element var en tydelig trend ved den amerikanske Toy Fair
i februar 1999, hvor nøgleordene for nye legetøjsprodukter var “interactive”og
“educational”. Virksomheden Mattel var den virksomhed, der lå forrest i at
introducere nye produkter, som var designet til at interagere med børn og lære dem
noget. En lang række andre virksomheder fulgte skarpt i kølvandet på Mattel.
Markedet og forbrugerne tager pænt imod de nye produkter. Opgørelser viser, at
markedet for elektronisk læringslegetøj voksede 20 pct. fra 1997 til 1998 til en samlet
værdi på lige knap 1,5 mia. kr..65 Producenter af legetøj, der hjælper børn med at lære
at læse, fortæller, at salget er fordoblet i forhold til sidste år.
Det gælder f.eks. VTech, som er en af de store producenter inden for udviklende
legetøj. Virksomheden solgte 200.000 Phonics A to Z i første halvår af 1999 mod
75.000 i samme periode året før. Phonics A to Z er et legetøj, der hjælper børn med
at lære bogstavers lyd og derigennem at lære at læse. VTechs konkurrent LeapFrog
forventer en stigning i omsætningen på mere end 100 pct. for deres læseprodukt
Hooked on Phonics .66
Legetøj udviklet til at hjælpe børn med at lære at læse bliver også købt af skoler. Op
mod 3.000 amerikanske skoler har købt Hooked on Phonics, og i juni måned 1999 blev
LeapFrog godkendt af det californiske undervisningsministerium. Det betyder, at
virksomhedens legetøj er godkendt til brug i skolerne og derfor kan købes af statens
skoledistrikter. LeapFrog arbejder nu på lignende aftaler med andre stater.
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Toy Manufacturers of America, 2000 Toy Industry Fact Book, 1999.
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Interview med Stevanne Auerbach - alias Dr. Toy, november 1999.
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Technology and Learning, May Issue, 1999.
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Fort Worth Star, 2. juli 1999.
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Newsday, Inc., 2. oktober 1999.
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2.2.6. Jagten på kompetencerne
På trods af stor risiko for fejl er det fortsat attraktivt at investere i langsigtede
udviklingsprojekter. Dette skyldes, at pengene i høj grad følger ideen. Således er det
ultimative mål for flere producenter fortsat at udvikle de ideer, som kan blive til
stærke brands med mulighed for brand extension og licensaftaler.
Virksomhederne investerer betragtelige summer i de kompetencer, som er
nødvendige, for at de kan udvikle de rigtige ideer og produkter. Måden,
virksomhederne tilegner sig disse kompetencer på, er forskellig. Der tegner sig dog
et billede af to hovedstrategier:
• Mange virksomheder indgår samarbejder med vidensmiljøer, og meget tyder på,
at denne form for samarbejde i fremtiden vil stige.
• Mange virksomheder har store udgifter til forskning og udvikling, og de store
spillere opkøber innovative virksomheder med de rigtige kompetencer.
Det er nødvendigt at kombinere en bredere vifte af forskelligartede - og ofte nye evner og kompetencer end tidligere, når nye produkter skal udvikles. Dette skyldes
blandt andet de skærpede krav om udviklende og lærende produkter til børn, som
videnssamfundet stiller, det stigende krav om elektroniske produkter og de nye
generationers uforudsigelighed.
Kompetencekravet vil ofte ligge inden for områderne børns læring, leg og kultur,
og/eller nyere teknologi. Det kan f.eks. dreje sig om evnen til at kombinere
traditionelle legeprodukter med computerteknologi, hvilket kræver, at man har
adgang til teknologiske kompetencer. Eller det kan dreje sig om at udvikle
produkter, der har et lærende element, hvorfor det er nødvendigt at have adgang til
viden om, hvordan børn lærer, og hvilke elementer i moderne børnekultur man skal
være opmærksom på for at producere populære produkter. Ofte vil der være behov
for både viden om børns leg og læring og ny teknologi.
Udbredt samarbejde med vidensmiljøer
Fælles for mange virksomheder i branchen er, at eksperter fra forskellige
vidensmiljøer inddrages til idé- og produktudvikling, testning samt certificering. Den
typiske form for samarbejde foregår på konsulentbasis med enkeltpersoner. Disse
personer er typisk forskere med speciale inden for børns udvikling, børnepsykologi
og pædagogik.67 Andre typer af eksperter, såsom computer-specialister og designere,
bliver endvidere benyttet.
På trods af, at de fleste samarbejder fortsat er mellem enkelte individer og
producenter, sker der i dag en stigende institutionalisering af disse. Eksperter inden
for forskellige områder går sammen i organisationer og institutioner med det formål
at slå bro mellem akademi og industri og udvikle innovative produkter med lege- og
læringsindhold i samarbejde med producenter af børneprodukter. Jf. tekstboks.
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Interview med medlem af Next Generation Roundtable, doktor i psykologi Dorothy Singer, Yale University, USA,
9. november 1999.
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Morgendagens legetøj udvikles af forskere
Media Lab ved Massachusetts Institute of Technology er et af de første og mest
succesrige eksempler på en institutionalisering af samarbejdet mellem forskning
og virksomheder. I begyndelsen af 80'erne har Media Lab med støtte fra
producenter fra store dele af verden forsket i nye produkter til børn. LEGOs
succesrige Mindstorms-produkt er et resultat af dette samarbejde. Media Labs
seneste store tiltag er etableringen af et fem år langt forskningsprojekt i 1998
kaldet Toys of Tomorrow, som har til formål at udforske de måder, den digitale
revolution vil omdanne leg og legetøj på. Projektet drives gennem sponsorering.
Mattel, LEGO, Bandai America og Tomy er blandt sponsorerne.
Den brede interesse for fremtidens børneprodukter understreges af et kig på listen
over de øvrige sponsorer af Toys of Tomorrow. Listen indeholder flere af verdens
førende virksomheder i deres respektive brancher, herunder Intel, Acer, Motorola,
Energizer samt Deutsche Telecom - også Den Internationale Olympiske Komité er
med på listen.
Kilde: www.media.mit.edu

Et andet eksempel på samarbejde er det svenske Nordic Center for Research on Toys and
Educational Media. Centret har til huse på Halmstad Högskola og er et netværksbaseret projekt, hvor legetøjsforskere, producenter, organisationer og offentlige
myndigheder samarbejder om at udvikle mere “progressivt”legetøj.
Centret er startet i 1998 og varetager også sekretariatsfunktionen for The International
Toy Researchers’Association (ITRA). En stor del af centrets projekter er stadig rent
forskningssamarbejde, men man har også oprettet en afdeling i centret kaldet
ToyCenter. Ideen bag denne afdeling er, at den skal hjælpe med at etablere projekter
omkring egentlig produktudvikling til virksomheder.68
En væsentlig del af udviklingen af nye produkter er afprøvning af disse på børn. I
USA benytter man eksperter til at teste produkterne i børnehaver. Hasbro har til
eksempel bevilling til at teste en række småbørnsprodukter i børnehaven ved Brown
University. Ligeledes testes Mattels Fisher-Price-produkter i flere børnehaver rundt
om i landet. En tredje virksomhed, der benytter denne form for test, er The
Learning Curve, der har specialiseret sig i legetøj med lærings-indhold til de 0-13årige.
Udvikling og køb af kompetencer
Figur 15: Virksomhederne i
branchen forsker som aldrig
før, og softwarefirmaerne
fører an. Producenterne af
traditionelle børneprodukter
bruger en betydelig del af
deres omsætning på F&U
på trods af milliardinvesteringer i virksomhedsopkøb. Tallene for
LEGO Company er ikke
tilgængelige.
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http://www.hh.se/dep/ncfl

Helt tilbage i slutningen af 80'erne var
legetøjsindustrien karakteriseret ved
betydelige investeringer i F&U.
Eksempelvis brugte Hasbro i 1988
næsten en lige så stor procentdel af sit
samlede salg på F&U som den amerikanske flyindustri og en forholdsmæssig større del end den
amerikanske bilindustri og
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kemiindustri.69
Også i de seneste år har branchen inve-steret kraftigt i ny viden. Electronic Arts har
de seneste fem år brugt mellem 15 og 20 pct. af deres omsætning på F&U, og Mattels seneste opkøb, softwarefirmaet The Learning Company, har i de seneste år
ligeledes brugt beløb svarende til tocifrede procentdele af omsætningen på F&U.
Jf. figur 15.
Traditionelle legetøjsproducenter som Hasbro og Mattel har fortsat relativt høje
omkostninger til F&U, men de kan ikke måle sig med producenterne af
computerprodukter. Dette skyldes ikke mindst, at Mattel og Hasbro i stedet har
brugt milliarder på strategiske opkøb af virksomheder med særlige kompetencer primært inden for informationsteknologisk knowhow. Faktisk har Mattels og
Hasbros opkøb op gennem 90'erne været så omfattende, at deres respektive
omsætninger fra 1990 til 1998 er steget med henholdsvis 230 og 110 pct.70 For
Mattels vedkommende inkluderer dette tal ikke The Learning Company, som vil
bidrage med en yderligere stigning på cirka 20 pct.
I det følgende kapitel 3 opsummeres fremtidens konkurrencebetingelser, og de
danske forudsætninger for at indgå i et marked præget af de beskrevne tendenser
skitseres.
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IMD, The World Toy Industry, 1998.
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Ugebrevet Mandag Morgen, nr. 3, 18. januar 1999, s. 8
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Kapitel 3:

Værdier understøtter kompetenceklyngen

Sammenfatning
Virksomhederne i kompetenceklyngen for børns leg og læring skal agere i forhold
til de konkurrencebetingelser, som skabes af de internationale tendenser i markedet
for børns leg og læring. Hovedkonklusionerne fra tendensanalysen i kapitel 2 viser,
at fremtidens konkurrencebetingelser er:
C At produkter til børn skal mere end underholde.
C At stærke brands og koncepter skaber gennemslagskraft.
C At brede kompetencer er nødvendige for at udvikle nye produkter.
Kompetenceklyngens forudsætninger må derfor vurderes i forhold til netop de
faktorer. Det vurderes, at Danmarks stærkeste kort er solide værdier og traditioner
for udvikling og læring gennem leg, som udgør et fælles gods for klyngens aktører.
Den væsentligste barriere for at udnytte styrkerne er et manglende samspil mellem
aktørerne i kompetenceklyngen.
Vælger man at gå videre i arbejdet med kompetenceklyngen, peger analysen på tre
generelle indsatsområder. For det første at gøre en indsats for at understøtte brandbuilding og identitet for danske produkter til børn. For det andet at udvikle måder til
at få de gode ideer - innovationsevnen - frem i lyset. For det tredje at overkomme
barriererne for et nærmere samarbejde mellem forskning og virksomheder.
Desuden resterer der en del af tegnearbejdet for kortet over kompetenceklyngen
for børns leg og læring. Det vil være interessant at få mere detaljeret viden om
virksomhedernes og forskningens metoder, relationer, handlinger og holdninger.
Det har ikke været muligt inden for rammerne af denne rapport.
Disse vurderinger uddybes i det følgende afsnit, som byder på en kort gennemgang
af fremtidens konkurrencebetingelser sammenstillet med de danske aktørers
styrker og svagheder.

3.1. Kompetenceklyngen i fremtidens konkurrence
Det internationale marked for produkter til børns leg og læring er midt i en rivende
udvikling. Konkurrencen i fremtidens marked vil især være præget af tre forhold:
• Konkurrencens intensitet er stigende, og konkurrenceparametrene ændres produkter til børn skal mere end underholde.
• Der er nye krav til markedsføringsstrategi og positionering.
• Producenternes behov for kompetencer vokser.

3.1.1. Tradition og kultur kan komme virksomheder til gode
Producenter af produkter til børn konkurrerer ikke længere bare om at underholde
børn. I takt med at børn bliver stadig mere kritiske forbrugere og får stadig flere
aktiviteter og medier at underholde sig med, konkurrerer producenter om den tid,
børn vil afsætte til netop deres produkt.
Samtidig bliver forældre mere og mere opsatte på, at deres børn skal stimuleres og
udvikles, så de kan leve op til de krav, som fremtiden vil bringe. Derfor stiller de i
stigende grad krav om et lærende element i de produkter, de køber til deres børn.
En kraftig tendens på det internationale marked for produkter til børn er, at
produkterne skal kunne tilføre børn noget andet end ren underholdning. De skal
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også støtte børn i deres udvikling - både generelt og inden for specifikke
færdighedsområder. Det afgørende er dog, at den situation, læringen og udviklingen
sker i, stadig er forbundet med leg.
Netop på dette områder har Danmark stærke kulturelle forudsætninger for at
producere produkter, der tilfredsstiller dette behov. De danske børneinstitutioner
bygger på en årtier lang tradition for leg som den vigtigste udviklingssituation. Der
har ligeledes altid været stærk fokus på de kreative og musiske fag i både før-skoleinstitutioner og folkeskolerne.
Det er stadig tilfældet. Danmark har for eksempel en folkeskolelov, som er på
forkant med udviklingen i forhold til mange landes skolesystemer. Det er muligt, at
denne tradition kan give ideer til pædagogiske produkter, som kan have
internationalt potentiale.
Danmark har også tradition for at producere produkter til børn med et lærende og
udviklende element - produkter, der udfordrer børnenes nysgerrighed og evne til
at tænke selv. Det er med base i denne tradition, LEGO er blevet verdens 8.-største
producent af legetøj.
Det store fælles gods inden for troen på børns egne evner og retten til leg har også
en bagside. Der hersker for eksempel en vis modvilje over for aktiviteter, der
defineres som læring, når man har med mindre børn at gøre.71 Det kan have en
negativ indflydelse på den indenlandske efterspørgsel og på de krav, nationale
forbrugere stiller til produkter.
En anden faktor, der påvirker den indenlandske efterspørgsel negativt, er, at de
danske børneinstitutioner i form af daginstitutioner og skoler kun har begrænsede
midler til indkøb af materialer. Det giver en svag efterspørgsel, som nogle
virksomheder har påpeget som en barriere for at finansiere udvikling af
pædagogiske materialer.
Konkurrencen på markedet for produkter til børn intensiveres i takt med, at stadig
flere virksomheder kæmper om den samme forbrugergruppe. Producenter, som
tidligere stod stærkt inden for særlige produktkategorier, befinder sig nu på et langt
mere diffust marked end tidligere med mange forskelligartede konkurrenter og
produkter. Dertil kommer, at børn i dag ikke er børn i så mange år som tidligere. De
overgår allerede i 10-12-års-alderen til et mere voksent forbrugsmønster.
De største danske aktører breder sig som nævnt i analysen allerede over flere
forskellige produktkategorier. Nogle af de mellemstore aktører, som f.eks. ITE, gør
det samme og har produkter inden for både tv, film, spil, bøger, brætspil, bamser,
dukker osv. Materialet, der ligger til grund for analysen, giver dog ikke mulighed for
generelt at vurdere, hvor stærkt danske virksomheder står på dette område.

3.1.2. Stærke brands og koncepter påkrævet - danske værdier som grundlag
Den voldsomme vækst i e-handel og den nye generations stigende brug af
internettet stiller krav om voldsomme investeringer på internettet. De store
producenter og detailkæder er allerede begyndt, og krigen om fremtidens unge
internet-surfere er for alvor ved at tage fart. For at undgå truslen om at blive overset
på nettet - som følge af den større grad af selektivitet i e-handel i forhold til
traditionel handel - må legetøjsproducenterne ofre flere penge på brand-building for
at sikre, at netop deres hjemmesider - og dermed produkter - bliver valgt.
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Undersøgelse refereret i rapporten Fremtidens børneinstitution. Fra pasning til udvikling, Mandag Morgen
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Kravet om et stærkt brand styrkes også af væksten i store virtuelle legetøjsbutikker
på internettet. Disse butikker vil ofte kun acceptere et produkt i deres sortiment,
hvis det er en mærkevare.
Det materiale, som ligger til grund for denne analyse, giver ikke mulighed for at
drage konklusioner om danske børneprodukters repræsentation på internettet. Der
er i det hele taget brug for mere detaljeret viden om virksomhedernes
afsætningsmønstre nationalt og internationalt. Det drejer sig om konkret viden om
f.eks. de eksisterende distributionsformer og markedsmuligheder, om nuværende
eksport-andele og oplevede barrierer for en øget afsætning.
Det ville også være interessant at undersøge, hvordan virksomhederne i
kompetenceklyngen bedst udnytter e-handelens nye muligheder. Research til denne
analyse har vist, at der i f.eks. USA findes internetbaserede forretninger med speciale
i pædagogisk og læringsmæssigt relevant legetøj. (se www.smarttoys.com eller
www.toysmart.com eller www.learningexpress.com) Man kunne overveje at
afdække denne type forretningers kriterier for optagelse af produkter i deres
sortiment, hvem de køber fra i dag osv.
Få stærke danske brands - fælles værdier kan være byggesten
En anden fordel ved et stærkt brand er, at det er muligt at høste flere penge på licensaftaler, end hvis ens brand er mindre stærkt. Det giver produktet længere levetid,
hvilket kan være med til at holde omkostninger til forskning og udvikling nede.
Denne fordel vil i fremtiden blive mere udtalt, i takt med at det bliver dyrere at købe
rettighederne til de bedste licenser som følge af den stigende afhængighed af disse.
Danmark har ganske få internationalt kendte brands på markedet for børns leg og
læring. Samtidig er langt de fleste virksomheder i brancher, der producerer
produkter til børn, ganske små. På trods af et gennemgående sundt kapitalgrundlag
kan det derfor ikke umiddelbart forventes, at virksomhederne vil have kapacitet til
at udvikle og markedsføre et eget brand med international gennemslagskraft.
Der er også kun få etablerede koncepter, som giver mulighed for merchandising
i form af spin-off-produkter, som kan handles via licens, og kun begrænsede
muligheder for brand-extensions, som er en internationalt meget brugt strategi. På den
positive side kan man sige, at de ledende virksomheder orienterer sig klart efter de
muligheder for brand-extension, som klare koncepter giver.
Den egentlige produktion af traditionelle legeredskaber i Danmark foregår inden
for generiske produkter: Farveblyanter, plast, perler, cykler osv. Denne type
produkter kan brandes gennem brug af kendte karakterer og figurer, men har i sig
selv potentiale som et brand, der er kendt af forbrugere. I Danmark synes
udviklingen af koncepter og nye produkter uden for gruppen af de meget store
virksomheder at ligge inden for medier, såvel nye medier, film & tv og trykte
medier.72
De mange meget små og relativt nye virksomheder kunne tyde på, at det ikke
skorter på ideer til nye produkter til børn. Det tyder også på, at mange, som får en
idé, prøver at omsætte den til virkelighed og virksomhed selv. Med de betingelser
for konkurrence, som markedet for produkter til børn er præget af, er der risiko for,
at denne strategi kun vil føre til meget få bæredygtige virksomheder på langt sigt.
Det kunne derfor være interessant at etablere afsætnings- og udviklingsrammer,
som muliggør en bedre udnyttelse af ideerne.
Værdier om børn og produkter til børn er til gengæld stærke og solidt forankrede.
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I forskellige brancher såsom film & tv, nye medier og inden for forskningen
formuleres synet på børn ens. Man taler om at “tage børn alvorligt” og at
respektere deres ønsker og evner. Disse fælles værdier byder på en betydelig styrke
i en kompetenceklynge.
Danmarks bedste forudsætninger for at skabe brands ligger således i de værdier om
børn, som er fælles for både forskere, virksomheder og institutioner. Danske
værdier som brand signalerer læring og respekt for børn. Ideer til børneprodukter,
som udvikles og markedsføres med udgangspunkt i denne tænkning, kan have
branding-potentiale ud over produktets eller virksomhedernes egen formåen.
Man kunne forestille sig en fælles international indsats for at gøre e-handelsbutikker
opmærksomme på de danske produkter under et fælles brand. Ideen er ikke uden
fortilfælde. Danish Design er for eksempel et veletableret brand på det internationale
marked for møbler, brugskunst, arkitektur etc.
Forudsætningen for et stærkt dansk brand om børn er også, at børnesynet og
værdierne kan formidles klart og mere præcist. En formulering, der går igen, når
man spørger til de danske børneværdier, er, at vi tager børn alvorligt. Målet må være
at komme videre og dybere end dette udsagn.
Ideer til nye produkter kan komme fra nye miljøer
En anden essentiel parameter i konkurrencen er ideer til produkter, koncepter og
figurer, som kan udvikles, forlænges og sælges. Kortlægningen af det danske
virksomhedsfelt med dets mange nye virksomheder tyder på, at der opstår en hel
del ideer hvert år. Spørgsmålet er imidlertid, om ideerne får de bedste
udviklingsbetingelser i en lille, nystartet virksomhed.
Man kan derfor overveje, hvordan
ideer og deres ophavsmænd og kvinder kan hjælpe med at udvikle
bæredygtige koncepter, som kan blive
til produkter i flere brancher. Det
bedste bud er brancherne nye medier
og film & tv, som i flere sammenhænge skiller sig ud. De er i vækst og
har umiddelbart tradition for at
arbejde med koncepter.
Man kan også overveje at foretage en
systematisk eftersøgning af miljøer
eller personer med ideer til fremtidens
produkter. En af de interviewede til
denne rapport fremhævede i den
forbindelse de mange personer, der er
beskæftigede - enten professionelt eller
frivilligt - i kulturarbejde med og for
børn. Det peger på, at de gode ideer
kan komme andre steder fra end
virksomhederne selv.

Nyt råd har fokus på kultur for
børn
Børnekulturrådet blev oprettet i
december 1999. Rådets opgave
bliver at gennemføre regeringens
program, Børn og Kultur, der satser
på at sætte børnenes mulighed for at
udfolde deres fulde potentiale forrest
i børnekulturpolitikken. Rådet får en
bevilling på 18 mio. kr. årligt for bl.a.
at afprøve nye samarbejdsmodeller
mellem kultursektorens institutioner
og foreninger på den ene side og
skoler, fritidsordninger og
daginstitutioner på den anden side.
Rådet skal give bud på, hvordan
formidlingen af den danske kulturarv
kan styrkes.
Rådet har repræsentanter fået Lars
Kolind som formand, og har iøvrigt
repræsentanter fra kommunal
forvaltning, pædagoger, biblioteker,
kunst, musik,litteratur, teater og
museer.
Kilde:

Kulturministeriets

En oplagt mulighed ville i den
www.kum.dk
forbindelse være at inddrage det nyligt
oprettede Børnekulturråd som
alliancepartner for en kompetenceklynge for børns leg og læring. Jf. tekstboks.
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hjemmeside,

3.1.3. Brede kompetencer er afgørende for udviklingen af nye produkter
Efterspørgslen efter produkter med flere funktioner og/eller lærende elementer
gør, at producenterne af produkter til børn får brug for en stadig bredere vifte af
kompetencer.
Behovet vokser i takt med, at de mest succesrige produkter er dem, som
kombinerer traditionelle legeegenskaber med digital intelligens. Denne kombination
skaber nye kompetencekrav, f.eks. inden for computerteknologi, robotteknologi og
trådløs kommunikation. Samtidig vil kravene til lærende elementer i produktet stille
krav om bedre viden om, hvordan børn udvikler sig, lærer og oplever ting i deres
omverden. Nye produkter kræver på den måde mere viden inden for mange
områder.
Det er kritisk for producenterne af produkter til børns leg og læring at skaffe sig
adgang til ny viden. Målet er at opnå en tilstrækkelig grad af innovationsevne og
samtidig holde udgifterne til produktudvikling og reklame nede. Det kan ske
gennem opkøb eller etablering af strategiske samarbejder med såvel konkurrenter
som virksomheder og vidensmiljøer i andre brancher.
De største aktører i den danske branche har allerede foretaget opkøb af
virksomheder. Således ejer Egmont - der traditionelt producerede trykte medier flere filmselskaber, og Gyldendal har opkøbt andre forlag. LEGO benytter sig
derimod af en anden strategi, og skaffer sig de kompetencer, de har brug for, fra
virksomheder og forskningsmiljøer verden over.73
Samarbejdet mellem forskning og virksomheder i Danmark er til gengæld
begrænset. De interviewede forskere og virksomheder fremhæver en kulturel
barriere i forskningsverdenen som den væsentligste årsag til dette. Det forklares
med, at der ganske enkelt ikke er tradition for det, og at mange forskere stadig
opfatter privat finansieret eller sponsoreret forskning som bestilt arbejde, der ikke
kan forenes med forskningens idealer om uafhængighed.
Virksomhederne synes på den anden side at have svært ved at orientere sig inden
for forskningen. De giver udtryk for at mangle overblik over, hvor man kan
henvende sig for at få indblik i den viden, de danske forskere har om børn.
Evalueringer og kortlægning af dansk forskning inden for pædagogik og børn, der
er foretaget inden for de seneste år, omtaler manglende overblik og retning. Det kan
forklare noget af virksomhedernes forvirring.
Begge parter giver til gengæld også udtryk for, at der ikke umiddelbart er nogen
grund til at tro, at forskningskompetencerne ikke er til stede. Som en virksomhed
udtrykker det, er der “masser af talent i Danmark”.
Mere viden kan danne baggrund for udvidet samarbejde
Et andet positivt udgangspunkt for et nærmere samarbejde mellem forskere,
pædagoger og virksomheder i fremtiden er, at aktørerne i området er enige om, at
man kan udnytte hinandens viden og erfaringer væsentligt bedre, end det er tilfældet
nu. Det kan f.eks. handle om virksomhedens viden om, hvordan børn bruger netop
deres produkter, pædagogernes viden om, hvordan børn i praksis bruger redskaber,
og forsk-ningens tilsvarende viden om børns leg og dens effekt.
De danske virksomheders størrelse taget i betragtning må man nok forvente, at der
vil være begrænsede finansielle ressourcer at bruge på sponsorering eller finansiering
af forskning. Samarbejdet skal derfor nok i højere grad baseres på andet end direkte
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økonomiske tilskud.
I første omgang er det vigtigt at finde måder, der kan overvinde de eksisterende
barrierer for samarbejde. Kilder med erfaring i samarbejde mellem virksomheder
og forskere påpeger vigtigheden af fleksibilitet og udgangspunkt i et fælles mål. Det
kan således være interessant at afdække fælles interesseområder, som både
virksomheder og forskere har interesse i at vide mere om.
Det ville også være interessant, hvis forskningen og børneinstitutionernes
aktiviteter samt samarbejdet mellem den private og offentlige sektor blev kortlagt
mere detaljeret. Det vil være nødvendigt for at få overblik over, hvilke kompetencer
den offentlige sektor ligger inde med, samt i hvilket omfang disse kompetencer dels
matcher virksomhedernes behov, og dels er til rådighed for virksomhederne.
Hvis man giver sig i kast med at afdække forskningen yderligere, bør kredsen af
produkt- og forskningsområder, der er relevante for børneprodukter, givetvis også
udvides i forhold til denne rapports fokusområde. I takt med at flere og flere
børneprodukter bliver elektroniske eller får elektroniske elementer, må
højteknologiske virksomheders viden og kompetencer kunne udnyttes til at skabe
tidsvarende børneprodukter.
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Interviewliste
Analysen i rapporten er baseret på desk-research, og hoveddelen af research-materialet stammer fra databaser,
årsberetninger og hjemmesider. Der er dog gennemført enkelte interview. De fleste interview med virksomheder
har drejet sig om at få konkrete oplysninger om den enkelte virksomhed, eller har haft til formål at krydse
oplysninger fra databaser med viden fra en person inden for de enkelte brancher. For ingen af de enkelte
brancher kan man tale om en udtømmende interviewliste, tværtimod findes der inden for dem alle,
ressourcepersoner som i denne rapport
Følgende personer er blevet interviewet i forbindelse med analysen.
Jørgen Peter Sørensen, LEGO Company
Charlotte Damgaard, Egmont Imagination
Anders Lassen, Egmont Online
Carsten Aagaard, K.E: Mathiassen
Preben Vridstoft, TV2
Per Schultz, DR B&U
Peter Engell, Det danske Filminstitut
Ulrich Breuning, Per Holst Film
Ole Ivanoff, Ivanoff Interactive
Anne Korsø, DR Multimedie
Peter Zinckernagel, Zinckernagel & Co.
Katja Arslev, Levende Bøger
Lars Rikart Jensen, ITE
Michael Buch, Savannah
Flemming Møldrup, Børne- og Ungdomsredaktionen, Gyldendals Forlag
Ken Barnevitz, Gyldendal Uddannelse, Gyldendals Forlag
Nils Hansen, Geografforlaget/SkoleMedia
Axel Berger, ISS Juniorservice A/S
Peter Munk, Jydsk Rengøring A/S
Jørn Martin Steenhold, Institut for Fremtidsforskning
Carsten Jessen, lektor ved Danmarks Lærerhøjskole
Steen Selbach, Legetøjsbranchens Fællesråd
Ralph Egede Andersen, Multimediebrancheforeningen
Leif Kerstens, Brancheforeningen for Undervisningsmidler
Dorothy Singer, dokter i psykologi ved Yale University
Stevanne Auerbach, Ph.d., internationalt kendt som Dr. Toy og
direktør for The Institute for Childhood Resources.
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