
Af Kristoffer Friis

E r det et tilfælde, at en simpel bly-
antstegning af en frisør-salon, bli-
ver til en app, der er hentet fire mil-
lioner gange? 

Hvis du spørger på et højtloftet kontor 
i en gammel bygning i Vasastan i Stock-
holm er svaret nej. Al succes kan planlæg-
ges, hvis bare man bruger sine sanser, krea-
tivitet og lidt hård data. 

I huset opererer app-udviklerne og idé-
magerne i Toca Boca, der lige nu laver nogle 
af verdens mest populære apps til børn. 
Toca Boca vinder anerkendte priser af for-
ældre-organisationer, får børn i Kuwait til 
at klippe hår på julemanden og 1-årige til 
at sige »Toca Boca« som nogle af deres før-
ste ord. 

De fleste familier med børn i alderen 
1-6 år og med iPads eller iPhones bør ken-
de Toca Boca. Og ellers kommer de snart 
til det. For også i Danmark går firmaet sin 
sejrsgang med små veldefinerede stykker 
digitalt legetøj, som kan få piger og drenge 
på tværs af alderstrin, gamle og unge, til at 
lege sammen på iPads og iPhones. 

Det roDer på trApperne i opgangen 
i den gamle bygning i den svenske hoved-
stad. En ombygning er i gang. Inden for 
døren leger en lille sort hund, der hedder 
Maki. Den løber rundt mellem skrivebor-
dene og leger med en bold. Hunden optræ-
der iøvrigt i en birolle i Toca Bocas seneste 
app, Toca House. 

toca Boca
Portræt. Kender du ikke 
Toca Boca, så gør dine 
børn sikkert. Vi har besøgt 
de svenske app-udviklere, 
der med flere end 10 
millioner hentede apps, 
mener at have gentænkt 
måden at lege på. 

Ved et mødebord sidder fem unge med-
arbejdere og drikker kaffe og griner. Der er 
er højt til loftet, men der er ikke meget på 
væggene.

På under et år har Toca Boca skabt no-
get, der kunne minde om nordisk app-
alkymi. Forstået sådan, at direktør Björn 
Jeffery og partner Emil Ovemar har bygget 
et nyt firma fra bunden, skabt en kreativ 
arbejdskultur og en metode til at form-
give små apps i alle regnbuens farver, som 
de spytter ud cirka hver sjette uge. Og så 
sælger de i millioner og hitter hos alle, der 
prøver dem. I forældre-segmentet er logoet 
med regnbue-tænderne blevet et stempel, 
som lover høj kvalitet. Lige nu er der hentet 
over 10 millioner eksemplarer af Toca Bo-
cas 12 forskellige apps. For Toca Boca er det 
et endegyldigt bevis på, at forældre over 
hele verden i forskellig grad er begyndt at 
dele deres dyre iPads og iPhones med deres 
børn i en stadig tidligere alder. 

MeD en pris på 12 kroner pr. styk begyn-
der det at ligne en sund forretning med de 
mange downloads, men Toca Boca forærer 
også millioner af apps væk som en del af 
word-of-mouth strategien. 

»Vi vil ikke reklamere. Vi lever af, at 
folk taler om vores produkter,« siger Emil 
Ovemar. Han ser det som essentielt, at Toca 
Boca ikke er som »de andre« på app-mar-
kedet:  »Vi er et safe brand. Du skal være 
sikker på, vi ikke snyder dig eller 
forsøger at hive penge ud af dig.«

Har man prøvet Toca Bocas Ø

TOSSET MED
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Toca Boca
Paint My Wings
En malebog med 
sommerfugle, der 
skal have farvelagt 
vingerne. Pris: 6 kr. 
 

Toca Store
Den gode, gamle 
købmandsleg – 
ekstra sjovt, hvis 
man er to. 
Pris: 12 kr.  
 

Toca Robot Lab
For de helt små – 
byg robotter og før 
dem sikkert gennem 
forskellige baner. 
Pris: 12 kr.  
 

Toca Hair Salon
Klip, tør, farv og trim 
med barbermaskinen. 
Alt kan lade sig gøre 
hos Toca-frisøren! 
Pris: 12 kr.  
 

Toca House
Det er aldrig for 
tidligt at lære at gøre 
rent, stryge og pudse 
vinduer. Pris: 12 kr.  
 

Toca Doctor
Her kan de små 
hive splinter ud, 
vaccinere, føre mad 
fra mund til mave 
m.m. Pris: 6 kr.  
 

Toca Hair Salon
Christmas
Juleversion af den 
populære Toca Hair 
Salon. Pris: Gratis  
 

Helicopter Taxi
Flyv rundt i din 
egen stue via 
iPhonens kamera. 
Augmented Reality 
for børn! Pris: 12 kr.  
 

Toca Tea Party
Inviter vennerne til 
selskab og forkæl 
dem med kage, te 
og saft. Inklusive 
opvask. Pris: 18 kr.  
 

Birthday Party
Hold fødselsdag 
med lagkage, lys, 
gaver og gæster. 
Pris: 12 kr.  
 

Toca Kitchen 
Monsters
Som Toca Kitchen – 
her må du bare 
svine med maden. 
Pris: Gratis  
 

Toca Kitchen
For den lille kok – 
komplet med mad, 
blender og ufarlige 
knive. Pris: 12 kr. 



apps, vil man være enig. De ligner ikke no-
get, der har alt for mange griske, kommer-
cielle bagtanker. 

Med navne som Toca Tea Party, Toca 
Kitchen, Toca Store, Toca Doctor og Toca 
Robot har firmaet – med nu 15 ansatte – 
skabt en række simple universer, som ta-
ger udgangspunkt i app-produktet som et 
stykke digitalt legetøj. 

I Toca Birthday skal du f.eks. servere 
kage, skænke saftevand, dække bord og til 
sidst... vaske op. Det er meget simpelt. Ikke 
som et spil, men et stykke socialt legetøj, 
man kan være fælles om, udforske og af-
prøve uden at være i konkurrence med an-
dre eller skulle score point. 

Den globale forelskelse i produk-
tet er tiltagende, hvilket betyder at der nu 
er mere end en million mennesker, der 
henter apps hos Toca Boca om måneden. 
Og tallet er eksponentielt stigende. 

Succesen er – ligesom spillene – forsøgt 
gennemplanlagt i detaljen. 

»Vi lancerede ti apps sidste år. Hver ene-
ste nye app, vi lancerer, slår nye rekorder og 
løfter salget af alle de andre. Folk kan ty-
deligvis lide vores produkter, så de henter 
ofte hele striben, når de har prøvet en ny. 
Alt vokser hele tiden, og vi kan se, at vores 
børne-apps begynder at dukke op i Top 25 
i flere lande. I Sverige deler voksne deres 
iPads med børn i en vanvittig grad. Sker 

det i f.eks. USA, så bliver det vildt,« siger 
Emil Ovemar. 

Firmaet Toca Boca er et datterselskab 
i den familieejede mediekoncern Bon-
nier, som ellers er mest kendt for at udgive 
aviser, magasiner, tv og film. Men tilbage 
i efteråret 2010 – inden iPad’en var blevet 
annonceret – fik Emil Ovemar, som er ud-
dannet interaktionsdesigner, og hans kol-
lega Björn Jeffery, som arbejdede med ana-
lyse og marketing i Bonnier, en bunden ny 
udfordring af deres arbejdsgiver: Hvordan 
skal et nyt digitalt produkt fra Bonnier se 
ud? Det må ikke ligne noget andet!

»Vi havde flere måneder sammen bare 
Björn og jeg, hvor vi researchede og un-
dersøgte markedet. Vi fokuserede ikke på, 
hvad vi kunne gøre med skærmen, men 
ville hellere se på, hvordan børn egentligt 
leger. Jeg kiggede meget på legetøj. Hvad 
er leg? Hvad er legetøj? Ingen af os havde 
lavet spil, apps eller noget før. Vi kiggede på 
opgaven, forstod den og var meget hurtigt 
ret klare med vores vision,« fortæller Emil 
Ovemar.

Visionen var at skabe digitalt legetøj. Et 
produkt, som ikke var kønsspecifikt, no-
get som ikke var et spil, men som kunne 
skubbe til fantasien og legen. 

I researchen stod det hurtigt klart for 
Björn og Emil, at iPad’en ville blive en en-
hed, som ville være mere »fælles« end en 
iPhone. Udfordringen var at designe noget, 

der kunne fungere til både børn og voksne 
på samme stykke hardware. Bagtanken 
var, at de voksne ville blive mere interes-
serede i, hvad deres børn lavede, hvis de 
kunne se, hvordan de brugte iPad’en.

»Som far til to børn må jeg indrømme, 
jeg ikke altid ved, hvad det er mine børn 
ser på tv. Jeg ved, at de ser et eller andet. 
Man taler meget om screen time og børn, 
men folk ser på en skærm som én ting. 
Fjernsyn, computer og iPad har det til fæl-
les, at skærmen er lavet af glas. Men de er 
ikke det samme. På en iPad kan du udfor-
ske og være interaktiv. Det kan være meget 
aktiverende. Men iPad’en er bare et objekt. 
En malebog, en dukke – for børn er de di-
gitale gadgets legetøj på linje med det an-
det,« siger Emil Ovemar.

De to kiggeDe også på indholdet i App 
Store til børn og konklusionen var hurtigt, 
at der var for meget bras. 

»Der er spil og apps til læring. Apps om 
dyr, farver, tal, former, bogstaver... og så 
er der alle spillene. Der er ikke ret mange, 
der laver meget innovative ting, eller i det 
mindste bare ser på, hvordan børn i virke-
ligheden leger. Mange laver bare produk-
ter, som vi som voksne kan lide det. Set fra 
en voksen-verden skal apps have færdige 
handlinger og løsninger, og vi efterspør-
ger en pointe med alting. Men det er ikke 
sådan børn leger. Oplevelsen og legen med 

FSet fra en voksen-verden 
skal apps have færdige 

handlinger og løsninger, 
og vi efterspørger en poin-
te med alting. Men det er 

ikke sådan, børn leger.
Emil Ovemar, grundlægger
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roller og fantasi mangler i mange apps,« si-
ger Emil Ovemar.

»Spil er sjove, men også et koncept, 
man kan gemme sig bag, fordi man har 
konkurrence-elementet. Vi vil lave noget, 
der er mere fokuseret og giver en simpel 
oplevelse. Det skal være et stykke legetøj, 
man kan snakke om, noget autentisk og 
ganske enkelt bare godt tænkt. Og så vil vi 
have vores egen distinkte stil med skøre 
karakterer. En figur med et lyserødt hus 
på hovedet? Det er os!« siger Emil Ovemar, 
som fortæller, at Toca Bocas spil af en eller 
anden grund går rent hjem i Saudi Arabien 
og Kuwait, men ikke er så populære i Tysk-
land.

Det koncentrereDe indblik i børne-
nes verden har givet Toca Boca en skarp 
profil. Der er børn inkluderet i alle steps i 
processen fra idé til app. Medarbejdernes 
egne børn og venners børn bliver hyppigt 
inviteret til idéudvikling hos Toca Boca. 
Der bliver serveret is og hygget om børne-
ne, som til gengæld svarer på spørgsmål og 
leger med prototyper på nye apps fra Toca 
Boca.

»Vi kan næsten se det i øjnene på bør-
nene, hvor meget de bliver engageret. Sker 
der noget magisk, så holder vi fast i idéen. 
Og vrænger børnene, så dropper vi den. Til 
Toca Tea Party, hvor man leger teselskab, 
tænkte vi, at man skulle begynde spillet 

med først at skære brød og altså forberede 
maden. Men da vi testede på nogle 3-6 åri-
ge, kunne vi se, de var meget mere interes-
serede i bare at dække bord og så spise med 
det samme. Så der sløjfede vi en del af forlø-
bet og skar ind til benet. Det forsøger vi at 
gøre ved hver app, så kerneidéen er helt ren 
og ikke forstyrres,« siger Emil Ovemar.

Arbejdsprocessen hos Toca Boca er ske-
malagt. Der er tre teams, der hver skal ud-
vikle omkring tre apps om året. På hvert 
team indgår en designer, en udvikler og en 
playdesigner, der ved, hvordan spillet skal 
fungere i detaljen. Det er playdesigneren, 
der har fokus på, at man f.eks. skal kunne 
spilde saftevand og dække bordet på den 
bestemte måde. I sidste ende sørger Emil 
Ovemar som chefproducer for, at spillene 
overholder den høje standard, inden de ry-
ger i App Store.

»Vi har altid mange ideer og så plukker 
vi og tester hurtigt de fem bedste. Så skit-
serer vi på det. Bare med blyant og pap. Så 
laver vi måske en prototype på skærm og 
tester den på børn. Og finder forhåbentligt 
kerneideen. Derefter begynder vi at desig-
ne og bygge den. Så tester vi tre gange igen, 
inden vi har det færdige produkt. Målet er 
at gå fra idé til færdig app på tre måneder. 
Vi bliver nødt til at holde kadencen for at 
udbygge vores position i markedet,« siger 
Emil Ovemar. 

Toca Boca udvikler ikke apps til An-

droid, men kun til Apples iOS. De vil gerne, 
men forklarer, at det er for dyrt at udvikle 
til Android i forhold til mulighederne for 
indtjening.

Tre af Toca Bocas apps vandt i april 2012 
guld ved den amerikanske »Parents Choi-
ce Awards«, som er en anerkendt prisud-
deling for gode produkter til børn. De fik 
guld for at skabe apps, som er vurderet til 
at være særligt gode for børn. Og for få uger 
siden åbnede det svenske firma kontor i 
San Francisco, hvor CEO Björn Jeffry skal 
forsøge at skabe mere opmærksomhed om 
brandet i medier og gennem nye samar-
bejder.

»Siden vi begyndte, har vi lært, at børn 
faktisk kan forstå meget mere komplice-
rede ting, end vi først troede. Lige nu prø-
ver vi at skubbe til det og finde ud af, hvor 
langt vi kan udfordre dem. Toca Kitchen 
er faktisk lidt avanceret, men kan spilles af 
både 2-årige og 6-årige, som så vil opdage 
nogle forskellige ting. Det er meget interes-
sant fortsat at undersøge, hvor kompliceret 
vi kan gøre temaerne til aldersgrupperne, 
så forældrene stadig kan få den der »Oh my 
God, mit barn skabte lige det her... eller op-
fandt lige det her«. Vi vil gerne vise, at børn 
kan gøre den her lidt mere komplicerede 
ting, fordi det faktisk er naturligt for børn 
at udforske og lære,« siger Emil Ovemar. 

Toca Bocas næste app er endnu hem-
melig, men udkommer til juni. B 
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nLoADS AF tocA BocA-APPS

1. USA 3.800.000
2. England 1.000.000

3. Canada 554.000
4. Saudi Arabien 529.000

5. Sverige 439.000
6. Australien 431.000

7. Kina 318.000
...

11. Danmark 143.000

Deltag i quiz’en 
på side 59 og vind 
apps og t-shirts fra 
Toca Boca!

VInD!
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