
Inspirasjon: Hva bør et produsentnotat for spill inneholde? 
      
Produsentnotatet for spill er viktig for å gi konsulenten en forståelse av mulighetene som ligger i 
produksjonsbeskrivelsen/spilldesignet. Det finnes IKKE en standardmal for et produsentnotat, 
men under har vi formulert noen spørsmål som er sentrale når du utformer notatet. 
      
Spørsmålene i dette dokumentet dekker både reginotat, produsentnotat og 
markedsføringsstrategi i forhold til søknaden. Hvis disse spørsmålene allerede er besvart i egne 
dokumenter i søknaden behøver du ikke legge inn samme informasjon i produksjonsnotatet, du 
velger selv om du vil dele opp leveransene eller sende inn ett samlet dokument.   
 
 
14 viktige ting å ta stilling til når du skal lage et produksjonsnotat for spill: 
 
 
PRODUKSJON 
 

1. Spillmotor og andre verktøy 
Hva slags teknologi skal brukes for å utvikle spillet ditt? Hvordan vil valget påvirke 
budsjett, stab og framdriftsplan? 
 

2. Plattform 
Hvor skal det ferdige spillet lanseres? Mobile plattformer, konsoll, PC eller annet? 
Hvordan vil valget av plattform påvirke spillmekanikk og forretningsmodell? 
 

3. Fremdriftsplan 
Hva skal være ferdig når, og hvordan må produksjonen deles opp for å sikre seg at 
budsjettet og tidsrammene holder? 

 
4. Stab og gjennomføringsevne 

Hvem skal være med å lage spillet? Hva er de enkeltes kvalifikasjoner og dokumenterte 
gjennomføringsevner?  

 
5. Finansiering og budsjett 

Hvordan skal spillet finansieres utover eventuell støtte fra Viken Filmsenter? Hva koster 
spillet å lage? Og hvordan kan prosjektet nedskaleres dersom pengene ikke kommer på 
plass?  

 
 
KUNSTNERISK VISJON 
 

6. Spillsjanger  
 Hva slags sjanger er passende for spillet? Rollespill, eventyr, strategi, CCG, match  

3, FPS... ? På hvilken måte passer spillet inn i denne sjangeren?  
 

7. Målgruppe 
Hvem skal spille spillet ditt? Hvordan vil valget av målgruppe påvirke design og 
forretningsmodell?  

  



 
8. Historie 

Hvem gjør hva og hvorfor? Hvem handler spillet om, hva er spillets mål, og hva er 
hindringene som oppstår for å forhindre oppnåelsen av målet?  
 

9. Design - Kjernemekanikk 
Hva er spillmekanikken som driver spillet, spillets hjerte, sirkelen av handlinger som gjør 
at spillet varer og holder på spilleren?  

 
10. Design - Metamekanikk 

Hvilke mekanikker supplerer kjernemekanikken, og sørger for dybde i spillet?  
 

11. Brukergrensesnitt og kunstnerisk uttrykk 
 Hvordan skal spillet se ut? 2D eller 3D? Animasjoner, farger, lyssetting? Og    
            hvordan skal spilleren navigere i spillet?  
 

12. Lyd og musikk 
Hva slags lydbilde skal det være i spillet? Skal det brukes voice-over, lydeffekter, 
musikk? Hva slags følelser skal lydbildet frambringe og/eller forsterke? 

 
 
MARKEDSFØRING OG FORRETNINGSMODELL 
 

13. Forretningsmodell 
Hvordan skal spillet tjene penger? Hvordan påvirkes dette av valg av plattform og 
målgruppe? Hvordan påvirker valget av forretningsmodell på kjernemekanikk og 
metamekanikk? 

 
 

14. Lansering og markedsføring 
 Hvordan skal spillet nå ut til publikum? Hva er lanseringsstrategien og  
            markedsføringsplanen?       
      
     
    
   
 


