
1 

 
 
Tilgjengelighet: Fri    x    Begrenset  
 

Emnekode og emnenavn BAO375-1 20 

Tittel Norsk 

Tittel Engelsk (Hovedprosjekt) Máddji 

Eventuell Arbeidsgiver  

Utleveringsdato: 08.01.20 

Innleveringsdato: 27.05.20 

Antall Sider: 53 

Antall Ord:  

 
 

Gruppenummer 10 

 
 

Studentnavn Studentnummer: Signatur 

Atle Valan 704711  

Jørgen Stolt Steinset 704708  

 

 

 

 

 

 

 

14234

Spillproduksjon fra idé til finansiering



 
BA - Gruppe 10           2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurransefortrinn gjennom effektive snarveier i spillindustrien.  

Hvilke økonomiske og effektive snarveier kan indieutviklere ta for å øke kvalitet og kvantitet? 

 

 

 

 

“Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Høyskolen Kristiania. 

Høyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens metoder, resultater, konklusjoner eller anbefalinger.” 

 

BAO375 

Vår 2020 

Kandidatnr: 6010, 6002 
 

 

Spillproduksjon fra idé til finansiering: Et praktisk forskningsprosjekt om



 
BA - Gruppe 10           3 

1.  Innledning 4 
1a. Problemstilling 6 
1b. Avgrensning for prototype og prosjektet 7 
1c. Introduksjon til spillkonseptet 9 

2. Metode 10 
2a. Verktøy 10 
2b. Marked for assets 12 
2c. Rammeverk for prosjektstyring 13 
2d. Produksjonsfaser 15 

3. Analyse of utforming 21 
3a. Inspirasjon 21 
3c. Utgifter 23 

4. Resultat praktisk løsning 24 
4a. Funksjonalitet 24 
4b. Landskap og miljø: Nord-Norge 26 
4c. Visuelle effekter 28 
4d. 3D Karakterer 29 

5. Videre forskning - 30 
5a. Norsk spillbransje 30 
5b. Intervju: Jonathan Nielssen 31 
5c. Intervju: Øyvind Steensen 33 
5d. Intervju: Trond Fasteraune 36 

6. Refleksjon 40 
6a. Svakheter ved vår egen selvrefleksjon: 41 
6b. Hva vi gjorde bra 42 
6c. Uforutsette problemstillinger ved praktisk løsning 43 
6d. Stor skala på kort tid - fordeler og ulemper ved bruk av assets 44 

7. Konklusjon - final words 47 

8. Vedlegg 50 

9. Referanser og ressurser 51 

  

 



 
BA - Gruppe 10           4 

1. Innledning 
Synopsis 

I denne oppgaven tar vi for oss vår gjennomføring av å ta et spillkonsept fra idè til presentasjon 

for investorer. Vi visste at investorer og støtteordninger ville legge stor vekt på 

gjennomføringsevne, og derfor var det naturlig for oss å også fokusere på hvilke kriterier 

investorer hadde for en eventuell bedrift. For å reflektere over læringen har vi intervjuet 3 

profesjonelle utviklere fra bransjen om deres egne erfaringer fra en lignende prosess. Vi skal 

reflektere over hva vi har lært, og resultatet av det håper vi vil gi andre utviklere innsikt i 

prosessen fra ide til finansiering. 

Presentasjon av gruppen  

Atle Valan 

Kreativ lead. En aspirerende spilldesigner som har 

bakgrunn fra musikk, skuespill og fotografi. I de siste 

årene har jeg oppdaget en stor ambisjon for å lage gode 

miljø, både fiktivt og i det virkelige liv. Jeg er også en 

forkjemper for bedre utnyttelse av lyd i spill, og liker 

derav kalle meg selv for en mood-designer. 

Jørgen Stolt Steinset 

Teknisk lead. En generalist med genuin interesse for 

skapelsesprosessen. Konseptualisering og prototyping i 

gode samarbeid gir meg energi. Tenker stort og 

fremtidsrettet.  

Vi studerer begge Spilldesign på Høyskolen Kristiania, 

ved Westerdals Institutt for medier og kommunikasjon i 

Oslo. 

Bakgrunn for prosjektet 

I løpet av høstsemesteret 2019 deltok vi på to ulike spill-produksjoner i tverrfaglige samarbeid i 

emnene Level Design, og Spillindustri og Markedsføring. Emnene komplementerte hverandre på 

en måte som gjorde at vi for første gang fikk gjennomført et helhetlig spill med markedsføring og 
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dokumentasjon. Spillene ble lansert på den digitale spillbutikken itch.io.  

Begge spill-prosjektene, Avarice (DarkMode, 2019) og Onlooker (Team Bellboy, 2019) 

gjorde seg bemerket på internett, og begge ble spilt av en rekke store og små videoskapere på 

nettsiden Youtube.com. Spillene er henholdsvis rangert 4.3 og 4.6 av 5. I skrivende stund har 

videoer av spillene over 6 millioner visninger online og snart 10000 nedlastinger. Begge spillene 

var walking simulators med horror-tema, skumle spillopplevelser som nesten eksklusivt tar 

utgangspunkt i at du skal bevege deg fra A til Å. Valg av sjanger og markedsføring hadde stor 

påvirkning på den endelige oppmerksomheten prosjektene fikk.  

Tilbakemeldinger fra disse prosjektene viser at spillerne er imponert over kvaliteten på 

prosjektene med tanke på den korte utviklingstiden på 2.5 mnd. Hovedårsaken til dette var tiden 

som ble spart på å bruke innhold og systemer kjøpt fra internett. Systemene gjorde det mulig for 

teamet å effektivisere implementeringen av spillinnhold. Denne effektiviteten gav oss motivasjon 

til å forske mer på økonomiske og effektive optimaliseringer av spillproduksjoner, og hvordan vi 

kunne forbedre dette for å kunne ta et konsept inn i en profesjonell setting.  

Bakgrunn for problemstilling.  

Antallet avgjørelser som blir tatt i løpet av en spillproduksjon avhenger av det kommersielle 

målet til spillet. Avgjørelsene som blir tatt må reflektere menneskelige, kreative og kommersielle 

prioriteringer. Fra idè til lansering er det en lang rekke med avgjørelser som ikke nødvendigvis er 

relatert til spillet i seg selv, men som likevel er helt essensielle for spillets kommersielle suksess. 

Vår hypotese var at en mer nyansert, moderne og relevant balansering av disse prioriteringene, 

ville føre til økt effektivitet, og dermed et konkurransefortrinn.  

Når vi startet denne oppgaven var fokuset rettet mot kreative prioriteringer. Tanken var at mange 

av de kreative valgene som ble gjort i norske spillselskaper bar med seg en rekke flaskehalser som 

gjorde den norske spillindustrien mindre konkurransedyktig.  

Vi inspirerte oss av Ninja Theory, som er utvikleren bak Hellblade: Senua’s Sacrifice 

(Ninja Theory, 2017). Teamet som utviklet Hellblade var lite, men brukte innovative teknologier 

og utviklingsprosesser som gav imponerende resultater, resultater som gjorde oss nysgjerrige å på 

å forske på deres metoder. I starten av bacheloroppgaven kjent med og inspirerte av selskapet 

Loeding(Loeding AS, 2018), og spillet Snow(ikke utgitt), som holder svært høy visuell kvalitet til 

tross for at majoriteten av spillet er utviklet av èn person.  
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For å motivere oss til å skrive denne oppgaven lagde vi en problemstilling som lede oss 

inn på spennende teori og praksis, som vi mente ville gi oss en konkurransefortrinn i fremtiden. 

 

1a. Problemstilling 
Hvilke økonomiske og effektive snarveier kan indieutviklere ta for å øke kvalitet og 

kvantitet? 

I denne rapporten skal vi forske på flaskehalser i spillproduksjoner til uavhengige spillstudioer i 

den norske spillbransjen. Målet er å finne løsninger på hvordan det er mulig å unngå disse 

flaskehalsene. I den praktiske delen har vi laget en spill-prototype for et ambisiøst spillprosjekt 

som skal demonstrere dette. Målet med prototypen var å hente finansiering til videre utvikling ved 

endt bachelor, noe som krevde at vi også la grunnlaget for å etablere en bedrift der vi begge skulle 

jobbe. Gjennom oppgaven vil vi beskrive prosessen vår, reflektere over erfaringene våre, og til 

slutt konkludere med å gi svar på viktige problemstillinger som vi håper kan gi innsikt for andre 

utviklere.  

 

Definisjoner fra problemstillingen 

“Økonomiske og effektive snarveier” 

Benjamin Franklin sier: “Remember, that time is money”(1748, s. 163). Effektive snarveier er 

ofte økonomiske snarveier. I oppgaven bruker vi effektive snarveier for å referere til 

effektiviseringer av selve arbeidsprosessen. Økonomiske snarveier brukes om effektiviseringen av 

alle andre aspekter som ikke er relatert til selve produksjonen av spillet, som for eksempel 

markedsføring, ansettelser, presentasjoner m.m. 

“Indie” 

Uttrykket indie er en forkortelse av det engelsk ordet independent, som betyr uavhengig på norsk. 

Indieutvikler betyr da uavhengig utvikler. Her er det viktig å skille mellom utviklere som har 

kreativ uavhengighet og økonomisk uavhengighet. 

Utviklere som har kreativ uavhengighet, kan ta kreative besluttninger uavhengig av økonomiske 

insentiver fra tredjeparter.  

Utviklere som har økonomisk uavhengighet kan finansiere egne spillproduksjoner. Utvikleren kan 

ikke kalles uavhengig dersom arbeidet er bestilt av noen andre.  
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Vi har ikke råd til å finansiere en fullstendig spillproduksjon selv, og derfor har vi ikke 

økonomisk uavhengighet. Denne oppgaven handler om å finansiering som ikke svekker kreativ 

frihet, og derfor defineres indie i resten av oppgaven som: Spillutvikler som har kreativ 

uavhengighet. 

 

Kvalitet og kvantitet. 

Kvantitet: lengde spill-opplevelse og antall assets.  

Kvalitet: Oppnåelsesgrad av målsetning til produktet.  

 

Tekniske definisjoner 

Asset: Oversatt til norsk betyr det ressurs. Et spill er sammensetninger av flere assets. Absolutt alt 

som er i et spill er en asset. 3D-modeller, kode, musikk, grafikk, tekst, etc.  

1b. Avgrensning for prototype og prosjektet 
Gode ideer kommer ikke av seg selv . “Kreativitet handler ikke bare om å skape noe nytt og bra, 

men også om å gjøre det beste ut av det man faktisk har til rådighet. For alle gode ideer kommer 

ikke av seg selv, men kan dyrkes frem med riktige teknikker og begrensninger”(Starheimsæter, 

1). For å introdusere prototypen, vil vi prøve å gi litt kontekst bak hva vi hadde til rådighet, og 

hvilke begrensninger vi hadde:  

 

Begrenset tid og kunnskap til 3D og animasjon 

Vi visste at vår manglende kompetanse i 3D og animasjon ville være et hensyn vi måtte ta. Dette 

er det første store prosjektet vårt med en karakter i tredjeperson, noe vi så på som en utfordring. 

Målet var tidlig å hente inn ekstern kompetanse. Til tross for at vi potensielt ville få tak i 

samarbeidspartnere visste vi at majoriteten av arbeidet lå på oss. Som en konsekvens av dette ville 

vi utforske bruken av teknologien motion capture, beskrevet på side 11, for å gjøre arbeidet med 

karakteranimasjoner lettere. 

Vi har tidligere jobbet med prosjekter der miljøene i stor grad har vært definert av 

begrensede områder der 3D-modellene i spillet har vært bygninger, eller vært begrenset til et 

mindre område der det har vært naturlig å låse fast spilleren. For dette prosjektet ville vi gjøre oss 

så uavhengige av håndlagde 3D-modeller som mulig. Atle hadde erfaring med bruken av eksterne 

 



 
BA - Gruppe 10           8 

verktøy som strømlinjeformet prosessen av å lage store naturlandskap. Denne kunnskapen førte til 

at vi valgte å sette spillets handling i naturen.  

 

Et stort konsept trenger stor arbeidskraft 

Ambisjonsnivået til prosjektet skulle ta utgangspunkt i at det skulle være den største og eneste 

spillproduksjonen som hadde fått finansiering etter endt skolegang. Dette var noe vi visste at vi 

ikke ville klare alene, og derfor var det essensielt å lage en konkret presentasjon av prosjektet som 

vi kunne bruke for å inspirere til andres deltakelse på prosjektet. I startfasen klarte vi å bruke den 

positive eksponeringen fra Onlooker og Avarice til å overbevise andre om at størrelsen på 

prosjektet var gjennomførbart. Som alle andre seriøse og kommersielle prosjekter måtte vi vise 

våre potensielle samarbeidspartnere at rollene deres var tydelige, og at det var verdifullt å 

samarbeide med oss. Vi startet med å lage en liste over de vi kunne tenke oss å presentere 

prosjektene for, som vi hadde tro på at ville bli med på utviklingen.  

Ekstern arbeidskraft bringer også med seg lærdom og erfaring inn i prosjektet. Med tanke 

på at vi skulle etablere en bedrift så vi på det som en nødvendighet at vi var åpne for råd og 

erfaringer om å starte selv. Å starte et selskap var helt ukjent for oss. Vi hadde fått innføring i 

prosessene som kunne skaffe oss finansiering og dokumentasjonen som skulle til, men selve 

etableringen var fortsatt et mysterium.  
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1c. Introduksjon til spillkonseptet 
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2. Metode 
I denne delen av oppgaven skal vi ta for oss programmer og teknologi vi har brukt gjennom 

utviklingen av spillet, samt vår metode for prosjektstyring. Til slutt har vi skrevet en kronologisk 

beskrivelse av hva og hvordan vi jobbet på prosjektet fra start til slutt.  

2a. Verktøy 
Maddji har blitt utviklet på operativsystemet Windows på stasjonære datamaskiner med god 

kapasitet for rendering av grafikk (Nvidia RTX 2060).  

 

Unreal Engine (v2.24)  

Unreal Engine 4 er en spillmotor med åpen kildekode (Epic, 2020), og ble først lansert i 2014. 

Heretter brukes forkortelsen UE4 om Unreal Engine 4.  

En spillmotor er et dataprogram som fungerer som en samlingspunkt for assets, og gir 

spillutvikleren muligheten til å gjøre assets interaktive ved hjelp av kode. Tradisjonelt ble 

spillmotorer laget selv av selskaper for å utvikle et spesifikt spill. Denne praksisen er ikke like 

vanlig i dag, da stadig flere velger å bruke spillmotorer som eksempelvis UE4, Unity(Unity 

Technologies, 2018), GameMaker(Yoyo Games Ltd, 2020) eller Godot(Juan Linietsky, Ariel 

Manzur, 2020). UE4 skiller seg ut fra resten av konkurransen ved at de har stort fokus på grafikk 

og effektivisering. Dette fokuset har ført til at UE4 har blitt svært konkurransedyktige for bruk i 

andre bransjer enn bare spill, som eksempelvis arkitektur og film. 

Spillmotoren oppdateres jevnlig med nye optimaliseringer og nye funksjoner. I UE4 er det 

mulig å programmere i enten C++ eller ved hjelp av et visuelt kodespråk kalt for Blueprints. Vi 

har brukt blueprints, som er enklere. Spillmotoren kan lastes ned og brukes gratis så lenge 

produktet som utvikles har en inntekt under 1 million USD ved bruk av UE4. Etter dette tjener 

Epic 5% av inntektene. 

 

Source Control - Google Backup & Sync 

Source Control betyr kildekontroll, eller versjonskontroll. Det er et verktøy som sjekker etter 

endringer i kode. Kildekontrollen har en samlet kodebase for hele spillprosjektet, som for 
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eksempel inkluderer plasseringer av 3D modeller, parametre på lyd og innstillinger. 

Versjonskontroll blir brukt fordi det løser tre store problem i spillutvikling: 

1) Det sørger for at ingen endringer overskriver endringer til andre på laget. 

2) Det gir muligheten til å reversere endringer. 

3) Forsikre hyppig felles lagring av prosjektet ved programfeil.  

 

Brukervennligheten, kombinert med det minimale behovet vårt for kildekontroll, førte til at vi 

brukte Google Backup & Sync til kildekontroll, til tross for at det ikke er optimalisert for 

spillutvikling. For å få dette til å fungere delegerte vi arbeidsoppgavene våre til spesifikke 

funksjoner, slik at vi forhindret å overskrive hverandres arbeid.  

 

Motion Capture - Rokoko Studio / Smart Suit Pro 

Rokoko Studio er et dataprogram som fungerer i kombinasjon med en drakt kalt Smart Suit Pro.  

Programmet er koblet til drakten over internett, og mottar data fra drakten. Drakten inneholder 19 

sensorer som sammenligner rotasjonen til hver enkelt sensor i forhold til hverandre. 

Kombinasjonen av disse 

dataene gjør at Rokoko Studio 

kan etterligne bevegelsene til 

en person i en drakt, og 

omforme det til 

animasjons-data som kan 

brukes til å animere 

3D-modeller i andre 

dataprogrammer.  

Det var slik animasjonene 

til Ninja Theory’s “Hellblade: Senua’s Sacrifice” ble skapt. Westerdals hadde gjort innkjøp av en 

brukervennlig motion capture løsning som gav oss muligheten til å utforske bruken av motion 

capture. Vi brukte ca 2 uker på å eksperimentere med dette, men det ble aldri brukt i prototypen. 

Dette er en metode som fortsetter å være svært attraktiv for oss å bruke til en eventuell fremtidig 

fortsettelse på utviklingen av prototypen.  
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2b. Marked for assets 

 
Markeder for assets, eller asset stores er nettbutikker der utviklere kan selge egne assets til andre 

utviklere. Mange spill tar utgangspunkt i mange av de samme teknologiene og innholdet, og 

derfor gjør asset stores det mulig for utviklere å spare tid ved å kjøpe løsninger eller innhold som 

allerede finnes. UE4s marked kalles for Unreal Marketplace(Unreal Marketplace, 2020). Assets 

kan også kjøpes fra andre nettsteder, men for å legge ut noe for salg på Unreal Marketplace kreves 

det at det er kompatibelt med UE4. Vanligvis er disse assetsene en kombinasjon av flere assets, 

som da kalles for asset packs. Det finnes 11350 ulike asset packs på Unreal Marketplace 

(14.05.2020).  

Som fig.3 illustrerer likheten til andre nettbutikker: Rangering, tilbakemeldinger, 

spørsmål, beskrivelser og spesifikasjoner. Mesteparten av innholdet i prototypen vår er kjøpt fra 

Unreal Marketplace. 

Selv om prisen på assets som kjøpes har liten kostnad i forhold til utviklingstiden, krever 

det fortsatt en del tid, og dermed ressurser, på å lære seg systemene som kjøpes. For å vurdere 

dette brukte vi disse kriteriene: 
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1. Dokumentasjon: Har utvikleren en oppdatert og tydelig dokumentasjon? Bonus med 

video. 

2. Alder på asset: Har den dokumentasjon som ikke passer nyere versjoner av motoren? 

3. Tidligere erfaring med utvikleren: Vet vi at assets fra denne utvikleren har høy kvalitet? 

4. Demo: Finnes det en spillbar demo med asseten som kan prøves på forhånd? 

5. Ratings: Hvilke tilbakemeldinger har utvikleren fått, hvorfor?  

6. Kommentarer: Finnes det problemer som kan være vanskelige for oss å løse? 

7. Hyppighet på svar fra utvikler: vet vi at det er mulig å få kontakt med utvikleren 

dersom det skulle oppstå et problem?  

2c. Rammeverk for prosjektstyring 
Rammeverk for prosjektstyring brukes som et verktøy for å bestemme hva som skal jobbes med 

til hvilket tidspunkt. 

Prosjektet vårt har vært svært eksperimentelt, og derfor er det ikke mulig å fastsette presist 

hvilket rammeverk som ble brukt. Slik vi tolker det i retrospekt, har vi brukt en kombinasjon 

mellom to rammeverk for prosjektstyring; Scrum(Hirotaka, Ikujiro, 1987)  og Waterfall(Royce, 

1970). I denne seksjonen vil vi introdusere både Scrum og Waterfall, og hvilke elementer fra de 

to ulike rammeverkene vi har brukt. . 

 

Scrum 

Scrum er en smidig metodikk, og brukes for å utvikle innovative produkter og tjenester ved å 

gradvis iterere på et produkt basert på hyppige tilbakemeldinger. Det finnes ingen optimal måte å 

bruke scrum på, men det har noen kjerneverdier, prinsipper og teknikker som definerer 

rammeverket.  

Det som som er unikt med 

Scrum er 2 ting: 1) Sterkt 

fokus på felles kreativ 

problemstilling. 2) Fokus på å 

forbedre prosessen i seg selv. 

For mer informasjon om  
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I spillproduksjoner finnes det flere hinder ved å bruke en iterativ metode. Ved å jobbe fra 

sprint til sprint, basert på feedback, risikerer teamet å feilestimere den endelige tidsrammen, og 

dermed også budsjett. Avhengig av graden av kommersialisering av prosjektet, finnes det 

tidsfrister som teamet må planlegge inn i prosessen, ofte for å vise frem et spesifikt sett med 

funksjoner. For å få til dette, pleier som regel scrum å kombineres med en mer lineær 

arbeidsmetode, Waterfall.  

Waterfall  

Waterfall-modellen er en nedbrekk av prosjektets 

aktiviteter inn i lineære sekvensielle faser, hvor hver 

enkelt fase er avhengig av den forrige fasen. Fasene er 

strukturert i faser som er tilpasset ulike fagfelt, som 

eksempelet i fig x. Varianter av modellen brukes ifølge 

Wikipedia(Wikipedia, Scrum Model, lest 26. Mai 2020) 

i noen former for ingeniørdesign 

Spillproduksjoner har ofte et tverrfaglig team 

med spesialister, som jobber i ulike faser av 

produksjonen. Et konkret eksempel på dette er at 

det er umulig å implementere et narrativ som ikke er skrevet.  

Vår prosjektstyringsmetode 

Vi forsøkte å ha tydelig kommunikasjon gjennom prosjektet ved å holde daglige møter ansikt til 

ansikt, som i Scrum, der vi oppsummerte hva vi hadde jobbet på, hva vi slet med, og hva vi skulle 

gjøre den dagen. Vi jobbet rigid etter scrum, på samme arbeidsplass tidlig i prosessen, men ble 

senere tvunget til å jobbe mer individuelt som følge av Covid-19. Dette førte til at vi måtte tenke 

nytt rundt hvordan vi skulle jobbe.  

Når vi startet prosjektet var målet å lage en demo som skulle gjenspeile resten av spillet. 

Store ambisjoner kombinert med en tidsramme på litt over 4 måneder, førte til at vi planla hele 

prosjektet i tre store faser; 1) Preproduksjon, 2) eksperimentering og 3) produksjon, der 

produksjon var den lengste fasen. På denne måten fulgte vi Waterfall ved at nye faser var 

avhengige av tidligere faser, og at produksjonen var strukturert for å oppnå forhåndssatte mål.  
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Vi forsto etterhvert at de forhåndssatte målene våre for demoen var overambisiøse, som gjorde at 

vi senket kravene for prosjektet, slik at vi dermed kunne være fleksible i hva de ulike fasene 

skulle inneholde av arbeid. For å bestemme hva vi skulle gjøre i hver fase, skrev vi 

refleksjonsnotater etter viktige hendelser i produksjonen, der målet var å evaluere hvilke 

funksjoner som skulle prioriteres fremover. Refleksjonsnotatene og samtaler med våre veiledere 

og samarbeidspartnere førte til at funksjonene i spillet gradvis ble filtrert ut som følge av 

tidsmangel. Sledekjøring var en slik funksjon; gjennom eksperimenteringen så vi at det kom til å 

by på mange problemer og stort tidsbruk, som dermed førte til at vi fjernet funksjonen for å spare 

tid. 

Vi lagde ingen lavterskel prototype tidlig, som gjorde det vanskelig å iterere på idèen. Vi 

ville være forberedt på å skaffe så mye tilbakemelding på prosjektet som mulig, men mesteparten 

av tilbakemeldingen kom på selve konseptet, og ikke spillprototypen.  

Vi begynte å bruke et program som heter HacknPlan for å holde struktur på oppgavene som 

skulle gjennomføres, men bruken av det forsvant gradvis til det ikke ble brukt i det hele tatt.  

2d. Produksjonsfaser 
Hele prosjektets gang har vært vært planlagt fra fase til fase siden tidlig i prosessen. I vedlegg 1, 

viser vi vår første versjon av fremdriftsplanen. I vedlegg 2 ligger fremdriftsplanen for 

produksjonsfasen.  

Det er vanskelig å sette start og slutt på produksjonsfasene som beskrives under. Teamet vokste 

kontinuerlig, idèen fortsatte og utvikle seg, og vi lærte kontinuerlig mer om samisk kultur. Fasene 

er satt opp kronologisk etter starttidspunkt.  

Fase 1 - Team: I starten av prosjektet var vi 3 personer, da med en produsent med på 

laget. Et par uker ut i prosessen ble vi redusert til 2. Dette var et stort nederlag for oss, da vi visste 

at skalaen på det vi ønsket å lage ville kreve presis kommunikasjon og mye arbeid utenfor selve 

utviklingen. Dette svekket også mulighetene våre for å bruke Scrum slik vi ønsket. Vi har lite 

erfaring med prosjektledelse, og det ble mer usikkert hvordan prosjektet skulle gjennomføres. 

Med lignende arbeidsprosess og kompetanse, oppsto det uklarheter i rollefordeling. Disse 

usikkerhetene ble midlertidig satt til side, og begge jobbet likestilt med å utvikle konseptet fra 

bunnen av. 

Fase 2 - Idèutvikling: Idèen bak prosjektet begynte med en oppsummering av gamle 
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spillidèer vi hadde laget på fritiden. Atle kom med idèen om å utvikle spillet rundt en 

hundekompanjong. Senere evolverte idèen til et samisk konsept der kompanjongen var en ulv. 

Begge var tydelige på at dette var veien å gå, og vi startet tidlig med prosessen av å skape en 

presentasjon av konseptet slik at vi kunne overbevise eksterne samarbeidspartnere om å delta i 

produksjonen så tidlig som mulig, samt få godkjennelse fra oppgavens veiledere. Den første 

presentasjonen vi viste våre veiledere ligger ved som vedlegg 3. På dette tidspunktet var planen å 

lage en kort demo av spillet som skal representere kvaliteten og innholdet til det fullstendige 

spillet, også kalt en vertical slice. 

Fase 3. Research: Vi visste lite om samisk kultur. Grundig research av samisk kultur var 

noe vi måtte, og ville ta hensyn til for å styrke realismen i konseptet. Vi lærte om religion, språk, 

sosial struktur, levemåte m.m. Læringen startet med å se på annen samisk underholdning, som 

Kautokeinoopprøret(2008), Veiviseren(1987) og Sameblod(2019). Det ble bestemt at spillet skulle 

handle om hendelsene etter Kautokeinoopprøret, som en etterfølger til filmen.  

Det var viktig for oss å forske på den samiske levemåten først, slik at vi kunne fange 

særegenheten og levemåten til samene i spiller-karakterens funksjoner. 

En stor del av forskningen vår baserte seg på å finne eksisterende assets. Detaljer om dette 

står på side , under “2b. Marked for assets”.  

6. Februar 2020 deltok vi på den samiske nasjonaldagen fra morgen til kveld. Vi lagde en 

detaljert liste over programmet for å finne relevant faglig innhold for spillet. Samisk nasjonaldag 

var ikke bare en fin mulighet til å lære mer og drive teambuilding, men også en utmerket mulighet 

for å danne samarbeid med samer.  

Fase 3 - Eksterne samarbeidspartnere: På den samiske nasjonaldagen oppsøkte vi 

musikere, akademikere og historiefortellere. Vi delte åpent våre tanker om prosjektet til flere, som 

heldigvis, til vår overraskelse, viste stort engasjement for prosjektet. Vi fikk kontaktinfo fra en 

samisk musiker og en norsk ekspert på samisk fortellerkunst. Det ultimate målet for dagen var å 

komme i kontakt med Ella Marie Hætta Isaksen, som er vokalist i bandet Isàk. Vi ønsket å bruke 

henne som skuespiller, og musiker. Vi utvekslet en samtale med henne, men det var vanskelig å 

overbevise henne uten noe visuelt å vise. 

Den første samarbeidspartneren vår var en konsept-artist, som skulle hjelpe oss å finne en 

stil på karakterene og en “look” på spillet. Kort tid etter fikk vi med oss en manusforfatter. For at 
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spillet skulle ha en samisk helhet i stil og narrativ, måtte vi gjennom en prosess for å få samtlige 

opp på samme kunnskapsnivå om samene. Prosessen var tidkrevende, men samtidig nyttig for vår 

egen forståelse av konseptet. 

Prosjektet hadde stort momentum og stort driv, og vi tok alle muligheter vi kunne for å 

hente råd og arbeidskraft: 

- Atle holdt kontakt med Martin Kvale, en prisvinnende lyddesigner, som bidro med råd 

over møter.  

- Vi hadde en workshop med Yu He, en professjonell UE4 utvikler og vinner av NM i 

Gameplay, for å diskutere ulike teknologiske løsninger.  

- Vi utvekslet kunnskap med andre studenter som hadde eksperimentert med motion 

capture.  

- Diskuterte konsept og story med studenter fra studieprogrammet Film og TV på 

Westerdals. 

- Vi holdt presentasjon av konseptet til 3D-studenter på Høyskolen og Fagskolen Kristiania.  

- Møtte med tidligere studenter med kunnskap om UE4.  

Fase 4 - Eksperimentering: Våre tidligere erfaringer med å ta utgangspunkt i 

forhåndslagde systemer og assets hadde vært positive. Allerede i idèmyldringsfasen søkte vi etter 

assets for å danne fundamentet til spillet. Gjennom research og konseptutvikling hadde vi funnet 

en rekke potensielle assets for både systemer, miljø, vær, animasjoner og 3D-modeller. Vi søkte 

og fikk innvilget 10.000 kr. i støtte fra høyskolen til å investere i assets. Dette gav oss frihet til å 

se etter assets med høy kvalitet. 
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Som fig. X viser, var mengden av assets som skulle testes vanskelig å samarbeide på. Alle 

assetsene på listen hadde passert vår initielle test, som tidligere beskrevet under “2b. Marked for 

assets” på side X. Eksperimenteringen skulle validere brukervennligheten og fleksibiliteten av 

asseten for fremtidig produksjon. Vi skrev et post mortem, et refleksjonsnotat, på 

eksperimenteringsfasen. Se vedlegg 4. De endelige funksjonene som ble bestemt for produksjon 

finnes under vedlegg 5. 

Fase 5 - Start på produksjon av prototype: Denne fasen startet omtrent samtidig som 

skolen ble stengt på grunn av Covid-19. Vi har begge blandede erfaringer med å jobbe over nett. 

Det var ikke en optimal situasjon for oss. På dette tidspunktet var antallet involverte og størrelsen 

på prosjektet uhåndterbart for to personer. 

Fase 6 - søknadsprosessen: Vi søkte først på et utviklingsprogram i Trondheim kalt for 

Trygge Rammer, som finansieres av en kombinasjon mellom kommunen og private investorer. 

Trygge Rammer er en konkurranse der vinneren får kontorplass og 300.000 i første runde. Målet 

til Trygge Rammer er å hjelpe lovende utviklere å hente de første 5 millionene i utviklingsstøtte. 

Vi var kjent med flere av organisatorene bak programmet, og vi visste at vi ville ha gode 

muligheter for å vinne.  

Trygge Rammer hadde et eget påmeldingsskjema som krevde minimalt med info, med 

mange åpne spørsmål som: “Fortell litt om laget, hva dere har gjort og hvor dere har lyst å være 

om 5 år”. “Fortell litt om konseptet, dets styrker og svakheter”. Det var også en mulighet for å 

laste opp filer. Vi antok at spørreskjemaet var åpent, fordi de ville se innsats. Vi jobbet i over to 

uker for å ferdigstille dokumentasjonen som vi mente måtte på plass; Et high concept, en 

fremdriftsplan, en tentativ markedsplan og et budsjett. I tillegg til dette sendte vi inn en 

powerpoint-fil av presentasjonen vi ville bruke dersom vi fikk lov å pitche konseptet til Trygge 

Rammer.  

Vi forsto at det ville bli vanskelig å overbevise investorene om at det ambisiøse nivået 

prosjektet var gjennomførbart. Rett før vi sendte inn powerpoint-filen, bestemte vi oss for å legge 

inn en tom “slide” i presentasjonen der det sto “VIDEO” i store bokstaver. Da søknaden ble sendt, 

satt Atle i gang arbeidet med å lage videoen, som til slutt tok under en uke å lage, akkurat i tide, 

før vi gikk videre til neste runde i konkurransen som ett av seks lag. Videoen skulle demonstrere 
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stemningen i det tiltenkte spillet, noe som prototypen ikke gjorde på det tidspunktet. Mens Atle 

laget filmen, jobbet Jørgen med dokumentasjonen og presentasjonen.  

I denne perioden økte stresset såpass mye, at det ble vanskelig for oss å holde 

samarbeidspartnerne våre sysselsatte og komfortable på at de kunne bidra. Virkeligheten av å 

kjempe om 5 millioner kroner, kontorplass og potensielt arbeidsplassen til 2-5 mennesker i flere 

år fremover, førte fort til at produktiviteten til Atle og Jørgen gikk i taket, mens 

samarbeidspartnerne ble etterlatt i usikkerhet.  

Fase 7 - Pitch: En uke etter at vi sendte inn søknaden vår for evaluering, fikk vi svar om 

at vi fikk muligheten til å presentere konseptet for investorene. Det var et par generelle spørsmål 

vi fikk tilbake, som investorene ønsket å vite mer om. Vi jobbet hardt for å forbedre en allerede 

godt innøvd presentasjon. Etterhvert som det ble lagt til innhold i presentasjonen ble gradvis mer 

rotete. Bare et par dager før vi skulle presentere, ble heldigvis presentasjonen vår utsatt med én 

uke, som gav oss pusterom.  

Presentasjonen var preget av stressnivået. Vi hadde fortsatt for mye innhold, vi skulle 

presentere en kompleks presentasjon over internett på en ny plattform. Se vedlegg 6 for post 

mortem av pitchen. I spørsmålsrunden etter presentasjonen ble ikke særlig lang, men vi fikk gode 

tilbakemeldinger på konseptet som vi endret. Det var tydelig at filmen Atle laget hadde stor 

effekt. Ca en uke etterpå, fikk vi vite at de var interesserte i å høre mer. .  

Fase 8 - Feedback: Før vi skulle møte Trygge Rammer for neste videomøte fikk vi enda 

flere spørsmål å svare på. se vedlegg. 7. Måten spørsmålene var skrevet fikk oss til å tro at det var 

noe muffins med Trygge Rammers inntrykk av skalaen på prosjektet. Da vi skjønte dette startet vi 

å tenke hakket mer kritisk på konseptet, som førte til at vi nådde ut til profesjonelle fra 

spillbransjen for å få flere tilbakemeldinger på konseptet. Tilbakemeldingene vi fikk var 

hardtslående og demotiverende. Noen estimerte at spillet ville kreve opp til fem ganger så mye 

ressurser som vi presenterte til investorene, mens andre påpekte at vi måtte tenke nytt for å 

begrunne valget vårt om å ha spillet satt i en “semi-open world”. Hele spillet var knyttet til 

realisme, historien om Kautokeinoopprøret, navigasjon og åpent landskap. Før vi hadde løst 

funksjonaliteten bak navigasjon, ville alt annet henge i en tynn tråd. Store endringer ville kreve 

enormt med arbeid.  
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I tillegg til dette prøvde vi å overbevise vår tidligere produsent om at vi hadde en gylden 

mulighet om å starte et firma med finansiering, men at vi var helt avhengige av en produsent for å 

opprettholde skalaen på prosjektet. Dessverre takket han nei.  

Andre tilbud og tøff motgang gjorde at Atle ikke ville satse på å flytte til Trondheim 

dersom vi vant konkurransen, og dermed takket han nei til å delta videre. Det var fortsatt en ny 

mulighet for å skaffe finansiering; Hamar Game Lab.  

Hamar Game Lab er en enda tøffere konkurranse, som krever minimum 4 fulltidsstillinger 

på laget. I belønning deles det ut 2 millioner kroner og 2 år med utviklingstid. Mens Atle jobbet 

videre på prototypen, samlet Jørgen sammen et nytt lag på 6 tverrfaglige team-medlemmer som 

skulle søke på fristen som var en uke senere. Manglende åpenhet og stort press førte til at Atle 

igjen trakk seg fra konkurransen to dager før fristen, og dermed oppfylte vi ikke de nødvendige 

rollene for å søke. Hele prosessen falt i grus, og muligheten gikk fra oss. Fra dette øyeblikket 

hadde vi bare fullførelsen av bacheloroppgaven foran oss.  

Fase 8 - Endring i roller 

Prosjektet gikk inn i en ny fase der finansiering av konseptet ikke ble prioritert. Vi tok 

besluttningen om følge en lignende arbeidsfordeling som Loeding hadde inspirert oss til tidligere. 

Det ble for mange roller å sjonglere, og derfor så vi det mest hensiktsmessig at Atle tok på seg 

hovedansvaret for utviklingen, mens Jørgen tok på seg ansvaret med oppgavene utenfor 

utviklingen.  

 

Fase 9 - Ferdigstilling 

Vi tok en felles besluttning om å lage en videopresentasjon av prototypen som som sørget for å 

fange helhetsinntrykket av arbeidet gjennom komplett gjennomgang av prototypen sammen med 

ekstra lydarbeid i etterkant. Over videoen forteller vi om innholdet i spillet på engelsk. Ved å 

kombinere en video med gjennomgang av prototypen og en video-trailer som fanger stemningen, 

tenkte vi at det ville gi en bedre følelse for konseptet dersom vi en dag ville vise det frem igjen.  

Når prototypen er klar for innlevering, vil vi samarbeide om å korrigere dokumentasjonen 

til oppgaven.  
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3. Analyse of utforming 

3a. Inspirasjon 
 I 2014 holdt Creative Director Tameem Antoniades i Ninja Theory en presentasjon( Dice Europe, 

2014) der han forklarer at “overlevelse i spillbransjen handler om evnen til å tilpasse seg.” I 

presentasjonen presenterte Tameem for første gang en ny modell for utvikling, kalt for “The 

Triple-A proposal.” Modellen ble skapt på grunn av en stadig økning i spillselskaper som gikk 

konkurs i perioden 2006-2014. Hypotesen til Tameem var at det ble stadig vanskeligere for små 

til mellomstore selskaper å overleve, men at digital distribusjon var en stor mulighet. Ninja 

Theory hadde tidligere satset i trippel A segmentet med titler som “DmC: Devil May Cry”(2013), 

“Heavenly Sword”(2007), og “Kung Fu Chaos”(2003). I 2014 var konseptet bak Hellblade: 

Senua’s Sacrifice startet 

på, og det ble det første 

prosjektet der de satt 

modellen i praksis.  

Kjernen i modellen 

handler om å innovere i 

teknologi til tross for små 

fastsatte rammer. Teamet 

som utviklet Ninja 

Theory hadde ulike 

størrelser gjennom 

produksjonen, men startet 

med bare 6-7 personer, 

og ble aldri større enn 20. Til tross for den lille størrelsen hadde teamet lang erfaring med 

utvikling fra tidligere. Blant annet var de det første selskapet som tok i bruk motion capture i 

spillproduksjon. 

En av de mest uvanlig tilnærmingene med modellen er åpenheten rundt utviklingen. Gjennom 

blogger og 30 videoer på Youtube, forklarte Ninja Theory prosessen fra start til slutt.  

 

 



 
BA - Gruppe 10           22 

Her er store milepæler, satt opp kronologisk i forhold til de 30 videoene:  

- Konsept - Uvisst når konseptualiseringen startet. Tameem lagde og presenterte konseptet 

for resten av teamet først, så det er han som har den kreative visjonen.  

- Forskning, kunst-referanser og utflukter.  

- Produksjon av en in-house referanse. En filmatisk 3D video, rendret i Unreal. 

- Markedsføre spillet ved å snakke om prosessen gjennom videoer på youtube. Øker sjansen 

for å få finansiering fra støtteordninger, samt en mulighet for å selge merch tidlig.  

- Finne tredjeparter som har stor interesse for å støtte konseptet. 

- Fokusere på 3 ting med konseptet tidlig: Bevegelseskontroller(controls), kamera og 

spillerhandlinger(character actions).  

- Presentere konseptet på messer - få mediedekning. Fokus på å lage ferdig 

markedsmateriale som kan brukes på internett og i magasiner. I Ninja Theory sitt tilfelle, var det 

presentasjonen av “The Triple-A Proposal” som fungerte som tidlig markedsføring.  

- Lage verktøy som sørger for høy grad av automatisering i innholdsproduksjon i spillet. 

Eksempler: Lage assets som har stor gjenbruksgrad grunnet automatiske tilfeldigheter i form og 

materiale, tilfeldighet i plassering av elementer i naturen, optimaliseringen av skapelsen av 3D 

karakterer og bruken av motion capture etc.  

- Bestille musikk tidlig i prosessen for å lettere forstå den kunstneriske retningen på spillet.  

- Fokus på en vertical slice. “En vertical slice hjelper deg å finne hva du leter etter” mener 

Tameem.  

Det generelle inntrykket vårt fra de 30 videoene på Youtube, så virker konseptet plastisk 

gjennom hele prosessen, med et sterkt preg av eksperimentering. Tameem sa i et intervju etter en 

elendig første test av deres første spillbare demo: “Av erfaring krever det ca 3 forsøk på å få noe 

til å fungere, 5 til å få det bra”.  
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3c. Utgifter 
Her er en enkel estimering på hva dette prosjektet ville kostet så langt i en ekte setting.  

Roller Antall Timer Lønn Kostnad 

Utvikler  2 500 200 20000 

Freelance 2 500 200 21000 

 

Diverse Antall Kostnad 

Datautstyr(over to år) 2 32000 

Kontorleie 1 35000 

Misc + assets  15000 

 

 

Totalen er da 303.000 kr.  

 

Funfact: Dette tilsvarer 1905 solgte kopier av Maddji til den tiltenkte prisen av 159,- netto. 
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4. Resultat praktisk løsning 
I denne delen av oppgaven skal vi forklare de tekniske løsningene i spillprototypen, “Maddji”.  

 

For å presentere konseptet har vi laget en film av en gjennomgang av spillet her: 

https://f.io/NRFi6L79. Arbeidet på prototypen beskrives i punkt 2d på side 15. Detaljer om 

konseptet finner du i vedlegg 10.  

4a. Funksjonalitet 
Karakteren spilleren styrer i Maddji har blitt laget med asset packen 

Dynamic Combat System - Archery(DCS) Fig. 8. Denne asset packen 

er ansvarlig for alle bevegelser spilleren kan gjøre. Til tross for de 

mange funksjonene i systemet, var det hovedsakelig bueskytingen, helsesystemet og en funksjon 

som får spillet til å bevege seg i sakte tid. Alt kom komplett med animasjoner og lyd.  

Spilleren har muligheten til å velge mellom 4 ulike moduser for kameraet, fra nært til 

langt unna. Ved å ta opp buen går kameraet automatisk inn i den nærmeste modusen. Kameraet er 

satt opp slik at kameraet alltid ser foran karakteren. 

Sammen med DCS har vi integrert funksjoner fra en asset pack som styrer dyrene i 

verdenen, Animal Behaviour Pack(ABK) fig. 9. ABK har et system for kunstig intelligens(AI), 

som gjør at dyrene utfører handlinger basert på ulike parametre, som helsepoeng, sult, tidspunkt, 

behov for reproduksjon, habitat, frykt etc. Dette systemet er også ansvarlig for ulven som følger 

 

https://f.io/NRFi6L79
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deg i spillet, “Ofelàs”, fig. 10. På 

selve spilleren er det integrert ulike 

funksjoner for å gi kommandoer til 

Ofelás; 1) “kom til meg”, 2) “bli”, 3) 

“gå dit” og 4) “angrip målet”. Ved å 

trykke inn Q i prototypen, vil man få 

opp et siktemerke på skjermen, som 

da vil kunne gi deg muligheten til å 

trykke på 3 og 4 for å aktivere 

ovennevnte kommandoer i valgt 

sikteretning.  

En annen funksjon som er 

svært attraktiv med ABK er en 

funksjon som lar oss manuelt 

bestemme bevegelsene til dyrene. 

Dette gir oss fri regi på dyrene, 

eksempelvis å flytte en hel ulveflokk 

rett foran spilleren, når vi ønsker det. 

For andre stedsbaserte 

interaksjoner som å åpne dører, spille 

av lydspor, vise tekst og spille av 

eventer, bruker vi asseten Ease of 

Interaction and Events, fig. 11 

For spor i snøen bruker vi 

asseten Surface Trails. fig.12 

Dette er en shader(kode for hvordan 

spillmotoren viser frem 3D modeller) 

som kan legges på landskapet. 

Effekten er lagt på materialet til 

landskapet. 
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4b. Landskap og miljø: Nord-Norge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturlandskapet, fig. 13, i Maddji er laget med verktøyene UE4 har integrert for laging av 

landskap. Landskapet er delt opp i seksjoner, men satt sammen automatisk i spillmotoren. 

Seksjonene i landskapet har 3 ulike nivå av detaljnivå; lavt, middels og høyt, også kalt for level of 

detail(LOD).  Det gjør det mulig å skille kvaliteten mellom høy og lav på seksjoner som er langt 

unna. Ved lav detaljnivå har vi valgt å også deaktivere 3D modeller, som busker og lignende for 

opprettholde optimaliseringen . Ved å kun vise de nærmeste seksjonene av landskapet i høy 

kvalitet lar det seg gjøre å lage store verdener med høy kvalitet. 

Detaljnivået er ikke bare relevant for 3D modellen landskapet består av, men også 

materialet som er festet til landskapet. Materialet består av ulike lag med bilder som er prosjektert 

på landskapet. Landskapsmaterialet har også ulike LODs for oppløsningen på bildene som lager 

materialet. Vi har brukt landskapsmaterialene til assetpacken Brushify - Arctic Pack, som også har 

en veldig optimalisert metode for å bytte mellom ulike LODs i landskapsmaterialene.  
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Himmelen i Maddji er en kombinasjon av 2 ulike asset packs. På fig. X er et bilde av assetpacken 

Ultra Dynamic Sky, som inkluderer en skybox(et 360 bilde som er rundt hele spillverdenen, 

himmelen), et system for forandrende og bevegende skyer, stjerner og sol. Systemet lot oss 

kontrollere alt på relatert til det visuelle på himmelen, som form og mengde på skyer, synlighet på 

stjerner og lengde på dagen.  

For å lage det ikoniske nordlyset brukte vi 

assetpacken Aurora Borealis, fig 17. Det er en 

spline-basert asset som vil si at nordlyset følger 

kurver/linjer vi kan styre manuelt.  

Vi har hentet trær og stener fra asset packen 

Poplar Forest Pack fig. 18, og Spruce Forest fig. 19 
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4c. Visuelle effekter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsket at spilleren skulle oppleve sansebedrag gjennom et sjamanistisk rituale. Slik vi løste det 

i prototypen var en kombinasjon av kameraeffekter, musikk og AI. Kameraeffekten kom fra 

assetpacken Chameleon, fig.20  

Vi simulerer at snøen har bevegelse når 

Maddji beveger seg gjennom den fig.21. For å få til 

dette bruker vi et partikkelsystem, som er et system 

for å vise mange små bilder, altså, partikler som snø, 

røyk etc. med fysiske egenskaper som gravitasjon og 

hastighet, som kommer fra en spesifikk posisjon.  

Fig. 22 er et bilde av værsystemet vårt, som 

er integrert med UE4s eget vindsystem, som sørger 

for at trær og partikler følger samme vindretning. 

Det var dette systemet som lagde snø.  
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4d. 3D Karakterer 
3D-modellen for Máddji er fra spillet Paragon, et spill laget av Epic Games, hvor de publiserte 

alle assetsene gratis på Unreal Marketplace i 2018. Denne 3D-modellen var det som var mest 

tilnærmet vår konsept-illustrasjon av Máddji og vår art direction,- regi av den visuelle stilen. 

Siden hun er en asset som er utviklet av Epic Games, var hun lettere å integrere inn i vårt prosjekt. 

 

Siden ABK hadde et ferdig integrert system 

for kompanjong, men en upassende visuell stil 

for vår art direction, var det nødvendig å gjøre 

et innkjøp av en 3D-modell som hadde gode 

animasjoner. Integrering av denne 

3D-modellen var utfordrende på grunnlag av 

liten kompetanse innen gitt felt. Men det viste 

seg at erfaringen med å å integrere ulven brakte 

med seg videre til integrering av selve Maddji-karakteren. 
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5. Videre forskning -  

5a. Norsk spillbransje 
Hvert år utgir Virke Produsentforening Spillrapporten, som er en årlig statistikk fra året som har 

gått i den profesjonelle norske spillbransjen (Virke, 2019). Rapporten fokuserer på personell, 

prestasjon og økonomi, og er utviklet i samarbeid med Kulturdepartementet. Rapportens tall viser 

at norsk spillindustri vokser, men understreker to store utfordringer for norsk spillbransje:  

Utfordring 1) Norsk spillbransje mangler seniorkompetanse. Karrierene til utviklere er for korte, 

og det er for liten tilvekst av ny kompetanse. Dette fører til at utviklere må ansette eller outsource 

internasjonal kompetanse. 

Utfordring 2) Det er mangel på norske investorer med forståelse for spill.  

I følge rapporten Spillerom(Kulturdepartementet, 2019) har myndighetene i Sverige og 

Finland lagt til rette for vekst i bransjen siden tidlig på 2000-tallet, og derfor tilegnet seg mer 

kompetanse. Det er viktig å understreke at det er et bredt spekter av yrkesgrupper som kan jobbe i 

bransjen, og at generell satsning på teknologisk innovasjon vil ha en stor påvirkning på 

potensielle arbeidere i bransjen. 

2018-2019 Norge Sverige Finland 

Omsetning/ansatt 1.36 millioner NOK 2.3 millioner NOK 6.5 millioner NOK 

Omsetning spillbransje 388 millioner NOK 17.3 milliarder NOK 20.1 milliarder NOK 

Antall ansatte 285 7921 3200 

 
Statistikken forteller oss at vi må tenke nytt rundt problemstillingene som gjør at vi skiller oss i så 

stor grad fra våre nordiske naboer. 

Det å starte et spillselskap er en innovasjon. Vi er ikke så veldig dyktige på å starte 

bærekraftige spillselskaper i Norge, og det er da påfallende å tenke at vi er dårlige på innovasjon. 

Det stemmer ikke. I følge statistikken ligger vi på en 19. plass på verdensrankingen. Sverige er på 

andreplass, og Finland nr. 6.  
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Kulturdepartementet viser statistikk fra andre som land tyder på at støtteordninger er 

meste effektive om de stimulerer veksten til støtte store aktører. Med Norsk Filminstitutt(NFI) 

som mandat, har regjeringen valgt å støtte færre, men større spillstudioer. Tanken er da at 

mellomstore til store spillstudio skal smitte over på, eller over tid segmenteres ut i flere selskaper 

med erfaring og tillit som er mer attraktive for investorer.  

 

Innovasjon i teknologi vil ikke stanse, derfor er tilpasning nøkkelordet. Underholdning, læring og 

arbeid blir gradvis mer virtualisert, og derfor finnes det mange muligheter for å bidra med 

spillteknologi i andre bransjer enn underholdningsbransjen.  

 

Intervjuer 

Vi har hatt 3 intervjuer med utviklere med ulik bakgrunner og meninger. Jonathan Nielssen fra 

Loeding, Øyvind Steensen fra Blackbook og tidligere utvikler fra Krillbite og BAFTA-vinner, 

Trond Fasteraune. Målet med intervjuene er å få et bredere perspektiv på gode arbeidsmåter. 

5b. Intervju: Jonathan Nielssen 
Introduksjon: Loeding er et nyopprettet selskap som jobber med spilltittelen “Snow”. Hele 

studioet er 4 personer, med Jonathan Nielssen som kreativ og teknisk auteur. Jonathan har en 

master i spillutvikling fra National Film & Television School, der masterprosjektet Falling 

Sky(2017) ble nominert for BAFTA.  

Loeding har et verdifullt nettverk av giganter fra spillindustrien. Noen eksempler er lead 

designer i Naughty Dog, James Cooper, og Game Director i Kojima Productions, Hideo Kojima. 

Loeding vant nylig NGDC, Norwegian Game Discovery Contest. 

Om personlig effektivitet og motivasjon: Da vi presenterte problemstillingen vår for 

Jonathan, fortalte han om et foredrag han holdt for NFI angående hans ønsker for den norske 

bransjen. Kjernebudskapet i foredraget var at det var for få ambisiøse trippel A prosjekter som 

hadde appell for både utviklere og investorer. “Vi trenger noen ordentlige, skikkelige triple-A 

prosjekter i Norge”. Motivasjonen om å bidra med et skikkelig triple-A prosjekt, kombinert med 

gode støtteordninger, førte til at Loeding etablerte seg i Norge.  
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Selvtilliten og drivet til Jonathan er sterkere enn hos folk flest, til tross for at bedriften 

fortsatt er en startup som kontinuerlig kjemper om å finansiere produksjonen, noe som Jonathan 

poengterer at ikke nødvendigvis er en ulempe: “Med lite midler er det liten risiko. Det er 

spennende å være underdog. Det er viktig å ha noe å bevise. Det handler om å finne noe som 

interesserer deg”.  

 Arbeidsmetoden til Loeding kan lett tolkes som ekstrem og nådeløs for utenforstående: 

“Jeg ser andre utviklere som bruker mye tid på å spille dataspill og tenker: javel? En må gripe 

mulighetene. Det er viktig å ikke sympatisere for mye med andre om en vil lykkes”. “Jeg tror det 

er viktig å gå all inn. Det handler til slutt om hvor mye man kan jobbe. Det er en vei. Det er 

fremover”. Han påpeker også at det er veldig mange som prater om begynnelsen og slutten i 

prosjekter, men understreker viktigheten av å ha motivasjon for prosessen i seg selv for å kunne 

komme seg gjennom den største delen av prosessen, midten. Dette var en referanse og en 

anbefaling til boken, The Messy Middle(Belsky, 2018).  

Effektive snarveier i Loeding: Loeding jobber etter filosofien om “å formidle så effektivt 

som mulig”. “Før var det stigma rundt det å ikke bygge egen engine. Disse stigmaene henger 

fortsatt igjen. Mange jeg jobber med ender opp i en flaskehals der de har lyst å gjøre alt selv. Det 

er ikke vits å lage en Volvo i 3D, dersom du kan kjøpe den billig online”. Dette er tydelig en 

formel som fungerer fint for Loeding, men ikke uten forhåndsregler: “Det er viktig å ha god og 

tydelig art direction. Målet er å lage en helhetlig opplevelse”. Dette gjelder ikke bare art direction, 

men også generell ledelse på hele prosjektet. Jonathan påpeker at en av deres sterkeste fordeler for 

helheten i prosjektet er at de er få, og at han tar, og implementerer mesteparten av de store 

tekniske avgjørelsene. “Det er vitkig å ha et grundig besluttningsgrunnlag, slik at det blir færre 

distraksjoner og kommunikasjonsproblemer”. Han advarer: “Vær forsiktig med å slippe opp på de 

kreative besluttningene. Folk vil mene mye, og det vil etterhvert vanne ut konseptet”. Selv om 

Jonathan er redd for å vanne ut konseptet, understreker han at det er viktig å søke feedback: “Både 

historien og spill-funksjonene har endret seg gjennom produksjonen. Det er slik det burde være. 

Vi må ha feedback før vi lager det ferdig. Det er som leire, det størkner litt over tid dersom man 

ikke tar på det”. 

Et fokusområde for Loeding har vært å ikke prototype for mye. Ved å lage for mange 

uferdige funksjoner og assets, blir det vanskelig å holde oversikt, og dermed motivasjon. 

 



 
BA - Gruppe 10           33 

Fullføringen av assets gjør at man kontinuerlig kan vise frem og bruke assetene over tid, slik at 

det enklere lar seg gjøre å legge til flere funksjoner. “Vi vet om mange andre utviklere som går 

over spillet i ulike “passes”, men for oss fungerer det best å jobbe i segmenter”. Han følger opp 

med å poengtere at spill bare er ferdig ved lansering. Det er lett å iterere på spillet kontinuerlig, 

for evig tid. Ved å fokusere iterasjonen på mindre segmenter tidlig, lar det seg lettere gjøre å 

bevege seg videre til neste oppgave.  

For at Loeding skal hevde seg på linje med større utviklere, understreker Jonathan 

viktigheten å ha solide og organiserte systemer som gjør det enklere å automatisere så mange av 

prosessene i prosjektet som mulig. Eksempelvis har Jonathan laget et system som rigger, skinner 

og lager ansiktsuttrykk til skannede mesher (fotogrammetri). Det gjør at de kan lage opp til 5 

karakterer på èn dag.  

Roller: “Det er viktig å avklare ting så tidlig som mulig, og være så ærlig man kan. Det å 

si at “det er et spill av Jonathan Nielssen” må forklares, og kan være vanskelig. Dette er tydelig 

for alle, og derfor er det også enkelt. Snakk om ting som er kleint med en gang”. Målet med dette 

er å skaffe en tydelig rollefordeling. “Spør åpent om hva folk drømmer om. Dersom 

rollefordelingen innad i teamet går på kompromiss med individuelle drømmer, vil dette føre til en 

negativ dynamikk som vil eskalere over tid. Prioriter å prate om dette tidlig, og prioriter 

kontrakter og forhandlinger om prosenter tidlig, slik at det ikke gnager over tid”.  

Markedsføring og finansiering: “Det å gå for hyperrealisme er en viktig ting for vår 

markedsføringsstrategi. Lager man noe som er veldig bra vil det selge seg selv”. I presentasjon for 

investorer o.l. er det essensielt å vise så mye som mulig istedenfor å prate om. “Presentasjonene 

våre følger prinsippet “show, don’t tell”. Av og til er det viktig å snakke “ninja-truth” - vis frem 

styrker og ikke ta opp negative detaljer som ikke er er uhåndterbare problemer.”  

5c. Intervju: Øyvind Steensen 
Introduksjon: Øyvind har en klassisk kunstutdannelse som han har brukt i både film, reklame og 

spill i over 20 år. Øyvind er i dag creative director i selskapet Blackbook. Gjennom hans mange 

erfaringer har Øyvind vært del av store og små selskaper med ulike kulturer og metoder.  
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Det var ikke bare kompetansen som lå til grunn for at vi ønsket et intervju med Øyvind, men også 

hans tanker om viktigheten av å investere i mennesker, noe han har skrevet om som spaltist i 

Dagbladet(Steensen, 2017).  

Effektive snarveier: Når vi presenterer våre tanker rundt bruken av assets til Øyvind 

stiller han seg kritisk: “I “ja-fasen” er det veldig krevende å ikke kunne spørre noen om dette lar 

seg gjøre, eller om man hele tiden må tenke på hvordan noe skal gjøres. En kombinasjon av assets 

og teknisk kompetanse er nok den ultimate kombinasjonen. Denne tilnærmingen er nok mer 

passende for prototyping enn store produksjoner”. Øyvind forteller om tider der det har vært 

behov for at designers er veldig hands-on i spillmotoren. “Det er en skitten prosess som ikke 

lønner seg på sikt. Det gjør det vanskelig å skape en helhetlig opplevelse”. 

Om metode: “Vi bruker elementer av scrum i en modell vi kaller for “sprint-basert 

kanban”. Vanlig scrum er litt for rigid, og låser mye av tiden til møter. Vi gjennomfører 

retrospectives, bygger ofte(eksporterer spillet som fil), og søker aktivt feedback. Arbeidsmetoden 

formes over tid, og er svært avhengig av teamet. Det er viktig å huske på at frem til noe fungerer, 

er det ingen i bransjen som vet hva de holder på med.” “Et lite og tett selskap burde fungere som 

et band. Når ting skal utføres på alvor, på en god måte, er det veldig viktig å kjenne hverandre. 

Det må være en enighet om prosessen”. 

Hva er den største flaskehalsen for effektivitet i en spillproduksjon? “Distraksjoner fra 

likviditet og henting av kapital, definitivt. Henting av kapital avhenger av å gå fra 

markedsmilepæl til markedsmilepæl. For å imponere noen på en presentasjon eller et event, slik 

det ofte er, må man ofte gjøre hacks som skaper teknisk gjeld (manglende teknisk forståelse). 

Markedsmilepælene skaper unødvendig press som på sikt ikke er bærekraftig. Det er nettopp dette 

som er det største hinderet i begynnelsen av et prosjekt - overbevise om kvalitet samtidig som 

man har en bærekraftig utvikling.” “Moderne psykologi forteller oss at trygghet til å utfolde seg 

uavhengig av økonomiske distraksjoner er den beste måten for oss å utfolde oss som mennesker. 

Det er dessverre slik i dag at arbeidsgivere eller investorer gjerne holder tilbake penger, det vi 

faktisk trenger for å overleve, for å motivere til å levere. Dette skaper ikke en god kultur for 

kreativitet. Det skaper kultur for overlevelse. Den optimale situasjonen er når vilkårene man 

forhandler om i en avtale er frivillig.” “Uten nødvendig kapital for å overleve, vil den mentale 

tilstanden av dette tilsvare et fall på 13 iq poeng. Det er som å gjøre IQ-test uten å sove.” 
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Økonomiske snarveier: Om presentasjoner og henting av midler: “En er spesiell om 

man klarer å skaffe midler til et prosjekt bare basert kun på en idè. Det er veldig viktig å tenke på 

presentasjonsmåte, og vise at man har gjort et gjennomført arbeid. Dersom presentasjonen klarer å 

formidle konseptet på en god måte, betyr det ofte også at man kan en ting eller to om å lage spill”. 

Tips til å vise verdien av produktet til investorer: “Det er viktig å understreke at 

spillbransjen er en gigantisk bransje. Til tross for at norsk spillbransje får en veldig liten andel av 

støttemidlene så har bransjen klart større omsetning enn annen norsk kultureksport. Det er viktig å 

poengtere at underholdning er en viktig for mennesker. Vi skaper samfunnet basert på å utforske 

ideer. Historier utvider perspektiver og genererer ideer. Spill gjør dette. Aldri la spill bli 

undertrykket i forhold til andre medier. Få frem at pila peker oppover.” 

I vår egen produksjon har vi siktet bredt for å få tak i samarbeidspartnere. Øyvind 

utdyper noen problemer som kan oppstå: “Husk at det finnes mange tilsynelatende flinke og 

hyggelig folk som har lyst å fungere som mellommenn for mye, men du er avhengig av å vite at 

det leveres. Som nyetablert selskap har man ofte få og sjeldne muligheter. Det er viktig å ikke ta 

de første som kommer. En av de beste fordelene med et etablert selskap er muligheten til å være 

selektiv”.  

I forskningen vår har vi sett på noe som kalles for SDT, Self Determination Theory. 

Det er en teori om at økonomiske insentiver er kontraproduktivt for kreativ problemløsning 

(Ryan, Deci, 2000). Vår hypotese på det tidspunktet var at alle ansatte i selskapet burde ha 

lik eierandel og lik lønn. Vi spurte Øyvind om hans perspektiv på dette: “Jeg er positiv til 

delt eierskap, men det vanskelige med det er å vite at dette er rett folk. Den beste måten å finne ut 

dette på er ikke over en øl på byen eller et jobbintervju. Det er gode personlige samtaler og 

testede samarbeid”. Vi spurte videre om hans erfaringer med å jobbe profesjonelt med 

venner: “Det kan være en fordel å være gode venner. Men se opp for de som har lyst å være 

venner med deg for situasjonen du er i, venner som er ute etter å ri på bølgen. Det er enormt 

viktig å kunne sette krav til hverandre. Man må være så nære at alle forstår viktigheten av å skille 

mellom det profesjonelle og det vennskapelige. Viktig at teamet er modent til å håndtere tunge 

samtaler.”  

Om stagnert effekt som følge av mindreverdighetskompleks:  

“Det er lave lønninger i spillbransjen, og mange tenker at dette ‘ikke er en skikkelig jobb’”. 
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Øyvind forteller en anekdote fra da han startet i Funcom i en tid der dot-com boblen førte til at 

alle så store verdier i digital teknologi. Folk spurte om han hadde Ferrari, og hadde tydelig et 

annet syn på det å være spillutvikler enn det som er vanlig i dag. “Mindreverdighetskompleks 

kommer fra andres syn på hva du driver med. Dette er et kulturelt problem. Selvsikkerhet er ikke 

noe man har, det er noe man opparbeider seg gradvis ved å oppnå realistiske mål.”  

“Det er veldig viktig å ikke ta feedback for personlig. Ikke gå i kjelleren ved dårlig feedback, og 

ikke ta helt av når noe funker”. Øyvind forteller en ny anekdote, om det å holde fokus på 

prosessen: “Choose your battles. Husk at en person som tar en straffe på trening er i en helt annen 

mental situasjon enn når en tar straffe i Champions League finalen. Beckham har ikke 

avisoverskriftene i hodet når han løper langs vingen for å slå et innlegg, det er fokus på prosessen. 

Prøv å distansere utfallet av prosessen fra selve prosessen, så vil alt gå mye bedre. Det er 

selvfølgelig vanskelig å legge fra seg mål, og de ønskede ansiktsuttrykkene en vil frem til, men 

det er viktig å begrense disse tankene over tid for å kunne fokusere på hva som er viktig for å 

komme dit”. Han legger til at dette kan være vanskelig for mange, og at det er lurt å senke presset 

på utviklere: “En annen ting som stagnerer utviklere er høye stakes. Gjør det du kan for å redusere 

dette.” 

5d. Intervju: Trond Fasteraune 
Trond har vært en programmerer i over 13 år, og har tatt utdanningen sin i spillprogrammering, 

som tradisjonelt handlet om å bygge spillmotorer. Etter å ha vunnet en BAFTA for spillet Size 

Does Matter(2014) gikk han videre for å jobbe for Krillbite med porting(tilpasning av spill til 

andre plattformer) av det suksessrike Among the Sleep(2017). Nå jobber han freelance.  

Om råd og inspirasjon: Det er tydelig at Trond’s analytiske tilnærming er fundamentet 

bak meningene hans. Han er refererer til, og støtter Rami Ismail’s mening om at alle råd er 

dårlige(Ismail, Brown, Cook, GDC. 2017). Trond spør oss om inspirasjonen vår for oppgaven, 

som er Ninja Theory, som han allerede hadde forutsett. Han følger opp med å snakke om 

fenomenet Survivor Bias, et statistisk fenomen observert av Abraham Wald under andre 

verdenskrig. (Veritasium, 2016). Han råder oss til å ikke bare se på fåtallet, de som lykkes, fordi 

det gir lite innsikt i hvorfor majoriteten feiler. Med dette som kontekst, og hans kyniske og 

analytiske blikk, beveger intervjuet seg inn på hans erfaringer:  
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Om Teknisk kompleksitet: “En god designer tenker ikke på setting, men på hvordan 

systemer skal få alt til å henge sammen”. Trond er tydelig på at det å lene seg for mye på bruk av 

eksterne assets er en farlig vei å gå. “Det kan være gunstig å tenke kvantitet i begynnelsen”. I 

kontekst av prosjektstyring sier han “Preprod burde handle om å lære. Produksjonen handler bare 

om å sette sammen”, og legger til: “Konsekvensen av å måtte lære mer om teknologien under 

produksjonen er at man gjennom produksjonen vil sette sammen en chimera av tekniske 

problemer”. Han forteller en anekdote fra Among the Sleep: “I Among the Sleep brukte vi en 

person på å lære seg AI gjennom produksjonen. Det var helt unødvendig og kastet vekk mye tid. 

Det var for avansert for det som var nødvendig i spillet, og løsningen ble å programmere 

bevegelsen til AI’en manuelt”.  

Mentalitet i spillutvikling: Trond snakker av personlige erfaringer om at unyanserte 

løsninger ofte kommer av en for sterk personlig tilknytning til prosjektet: “Du må tenke at 

spillet ikke er del av deg eller teamet. Prosjektet er en enhet. Spillet er en separat greie, en entitet, 

som du kan se på og interagere med på fra avstand”. Han påpeker at det vil oppstå problemer i 

prosessen, uansett, og at det derfor er destruktivt å være for personlig tilknyttet prosjektet: “Cut 

your losses, og kutt features. Det virker kanskje lite intuitivt, men av erfaring kan dette forbedre 

motivasjonen drastisk”. Trond utdyper et eksempel: “Det å få innvilget støtte fra la oss si, NFI, 

gjør at mange låser seg til prosjektet, uansett hva. Den personlige tilknytningen til prosjektet fører 

til at mange føler at pengene er en validering av seg selv. Dette gir midlertidig motivasjon som 

kan føre med seg det destruktive bi-produktet av 

at prosjektet øker i størrelse, som resetter syklusen 

av usikkerhet”. Trond bruker programmering- 

sjargong for å forklare løsningen på problemet, 

som han mener er å bruke et interface, eller en 

kontrakt. I praksis er dette gruppens selv-etablerte 

retningslinjer for hvordan gruppen skal jobbe på 

prosjektet, som ikke forandres av følelser, og 

derfor separerer gruppen fra produktet. I Fig.x kan 

du se illustrasjonen Trond sendte oss for å utdype 

dette.  
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Arbeidsmetode 

Vi spør Trond hvorfor det ikke finnes mer enn ett trippel-A selskap i Norge(Funcom):  

“De har eksistert og klart å lykkes siden 90-tallet. De har hatt et kommersielt fokus over lang tid”. 

Og fortsetter med å fortelle: “Spillbransjen er som å spille poker - man må tenke “Bankroll 

Management” - man må tenke strategi over tid.” Bankroll Management er en langsiktig, 

inkrementell strategi, som i essens handler om å vite hvilken risiko en har råd til å ta. For å 

understreke dette kommer Trond med en mening: “Som et nystartet spillselskap burde varigheten 

på det første de første produksjonene være maks 3 mnd for mobilspill, og 6 mnd for PC-spill.”. 

Argumentasjonen for dette er for å vise at selskapet har evnen til å gjennomføre i alle ledd, fra idè 

til distribusjon, som vil øke sjansen for å få eksterne oppdrag. Selv om det ikke er drømmespillet 

som produseres, så er det nyttig å se på dette som en investering for å finne styrker og svakheter i 

teamet. “Bygg spillkompetanse ved å ta eksterne oppdrag. Det er en fin mulighet til å lære nye 

ting, og få betalt for det”. For å optimalisere læringen poengterer Trond: Prosjektet må ikke være 

for langt til at man er litt i crunch-mode hele tiden. 

Trond’s scrum tips 

- Daily standups er et must. Hold det veldig kort dersom det er lite ny info. Sørg for at det 

ikke blir et avhør der teamet dikter opp oppgaver.  

- Målet med scrum er å optimalisere kommunikasjonsflyten. Optimalt å jobbe parvis. 

- Ordet “tweaking/justering” kan ikke brukes i beskrivelsen av oppgaver. Da kan ikke 

oppgaven ferdigstilles.  

- Bruk tiden på å lage konkrete og overordnede oppgaver. Egen liste til bugs.  

- Av erfaring er bruken av “burn down rate”(hvor fort oppgavene løses i forhold til hvor 

mye tid som gjenstår) for backlog(gjenstående oppgaver for hele prosjektet) kan være 

kontraproduktiv byrde.  

- 1) Gjør arbeid. 2) Mål effekten 3) Vurder prosessen. 

- Hold det enkelt - bruk HacknPlan eller Jira. 

- Små teams jobber best under samme tak med post-it lapper istedenfor digitale “tasks”. 

- Tips til project manager - ikke involver deg for mye i designprosessen, optimaliser teamet. 

Viktig at denne personen har et nyansert syn på prosjektet fra utsiden, og dermed kan si 

nei.  
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- Sprint retrospective er veldig viktig - skriv opp på positive og negative ting og ta tak. 

Skriv ned tiltak som SKAL gjennomføres for å løse problemer.  

- Alltid sørge for å ha en plan for å sysselsette noen som blir ferdig med arbeidet sitt.  

Ved å hele tiden vurdere hvordan folk har det lar man ikke problemene vokse som en svulst.  
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6. Refleksjon 
Introduksjon: Effektiv kreativ industri - Ed Catmull 

All snakken om prosjektstyringsverktøy, innovativ teknologi og moral kan potensielt føre til 

unyanserte perspektiver på hva som er løsningen på effektivisering. Å bruke nytenkende metoder 

er i seg selv ikke en løsning på å innovere, men villigheten til å endre seg over tid kan være det. 

Ifølge president og etablerer av Pixar, Ed Catmull, er det nøkkelen. I boken hans “Creativity, 

Inc.”(2014) forklarer han hvordan arbeiderne i Pixar var motvillige til å skrive under kontrakt for 

å jobbe på selskapets andre animasjonsfilm, selv etter selskapets uhørte suksess med verdens 

første fullstendig digitale spillefilm, Toy Story. Selskapet hadde en svak kultur for samarbeid som 

lammet den kreative prosessen på grunn av at kommunikasjonen mellom arbeiderne skulle 

bevege seg gjennom ledere av ulike departementer. Arbeiderne i selskapet hadde større terskel for 

å ta opp problemer på grunn av den kontrollerende kulturen. Dette skapte misnøye og usikkerhet. 

Catmull fikk ikke vite om dette før Toy Story ble lansert, etter 5 års utvikling, og han konkluderer 

at: “The good stuff was hiding the bad stuff”, til tross for hans oppriktige forsøk i å kultivere 

åpenhet.  

Catmull beviser de gode intensjonene ved at han snakker om hvilken kunnskap han 

brukte, og hvordan han brukte den i oppstarten og driften av Pixar. Han forteller om Japanernes 

elendige rykte for kvalitet på eksportvarer i etterkrigstiden, langt verre enn det vi i dag knytter til 

“Made in China”. I 1947 flyttet en statistikker med navnet W. Edwards Deming til Japan for å 

bidra i arbeidet med å reetablere Japans eksportmarked. Det ble tydelig for Edwards at 

problemene lå i overhodene i produksjonen som hadde mantraet “always keep the line rolling”. 

Overhodene i produksjonen var de eneste som hadde myndighet til å stoppe samlebåndene, noe de 

var svært motvillige til å gjøre. Etter at Deming foreslo og tilrettela for at alle arbeiderne i 

fabrikken kunne stanse samlebåndet, gikk produktiviteten og kvaliteten drastisk opp over tid. 

Poenget var at kvaliteten og kvantiteten ville vedvare dersom problemene ikke ble løst så fort som 

mulig, og at prosessen med å effektivisere i seg selv ikke kom fra hvordan en fabrikk styres.  

For å introdusere refleksjonen av oppgaven; lar det seg gjøre å trekke sammenligninger 

mellom spillselskaper og fabrikkens samlebånd? Isåfall, hvordan? Samlebåndets mål har alltid 

vært å skape konkurransefordeler ved å øke kvantitet og kvalitet.  Den store forskjellen mellom å 

fabrikere noe og spillproduksjon er at et samlebånd for et spill ville bare bli brukt en gang, eller?  
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Metaforen om fabrikkens samlebånd kan brukes helt ned på liten skala, på indie-nivå. Selv 

om det bare er 4 avdelinger, mennesker, er det fortsatt mange roller å fylle. Den beste måten å 

optimalisere et samlebånd som bare frakter ett produkt, et spill, er å få samlebåndet til å gå i 

sirkel. Iterativt. De skumle sjefene som tar avgjørelsene for samlebåndet er en fin metafor på den 

sosiale frykten av å stoppe progresjonen til fellesskapet. Sannheten er at det er mye mer å frykte 

dersom progresjonen ikke stopper opp for evaluere problemene når de oppstår. Et problem vokser 

fort til å bli 10 andres. Det føles kanskje produktivt å løpe rundt for å slukke branner, men det vil 

også føre til at teamet vil sitte igjen med mentaliteten: “Nå må vi bare bli ferdig og bevege oss 

videre”. Hva er sjansen for at spillet blir bra da?  

For å forhindre denne sosiale frykten er det essensielt å distansere seg selv fra produktet ved hjelp 

av Trond’s “interface”, tydelige retningslinjer for hvordan arbeidet med produktet skal 

gjennomføres. På denne måten får teamet også tid til personlig utvikling, til å leve, til å se 

hverandres styrker og svakheter. Da forsvinner de skumle sjefene, angsten for å delta.I denne 

delen skal vi drøfte vår egen måloppnåelse og hva vi har lært av forsøket.  

6a. Svakheter ved vår egen selvrefleksjon:  
Smalt informasjonsgrunnlag - Survivor bias  

Ninja Theory’s metoder er på en måte definisjonen på hva som er effektive og økonomiske 

snarveier. De har fått mye mediedekning og anerkjennelse gjennom suksess, som er grunnen til at 

vi er kjent med selskapet i utgangspunktet. Når vi ser suksess er det lett å tro at den letteste veien 

er å emulere prosessen til de som er suksessrike. “Lær av feilene til andre”, sa mang en gang en 

vis person, og det er noe vi har glemt litt av i besvarelsen. Det hadde vært svært nyttig å søke 

informasjon fra de som gikk ut fra skolen i årene før oss for å se etter mønster. Når det er sagt, så 

er det selvfølgelig viktig å se opp til andre for å la seg inspirere.  

1. Økonomisk stabilitet av lånekassen 

Som Øyvind Steensen poengterte i sitt intervju, kan manglende økonomisk stabilitet tilsvare et 

fall på 13 IQ poeng. Vi har hele tiden hatt støtte fra lånekassen, og dermed hatt en unik mulighet 

til å forske uten å bekymre oss for finansielle spørsmål. Med en gang vi nærmet oss “ekte” 

spørsmål som ville påvirke fremtiden vår økte stresset, og tvang frem dårlige besluttninger fra 
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ingensteds. Derfor må vi innse at det muligens er vanskelig for mange i industrien å relatere til 

informasjonen i oppgaven.  

2. Vi fikk aldri finansiering, bare nesten 

Til tross for tittelen kom vi aldri i mål. Vi heier på deg!  

3. Veldig tett på produksjonen - manglende eksterne tilbakemeldinger om prosessen 

Vi hadde ikke et sterkt nok “interface”, som Trond beskrev i sitt intervju. Stort engasjement for 

spillutviklingen gjorde at vi ikke klarte å se spillet fra utsiden, noe som også farger denne 

oppgaven. Vi hadde som mål å gradvis dele mer fra utviklingen til offentligheten slik Ninja 

Theory gjorde, men vi tenkte at vi måtte imponere mer før vi turte å vise frem det samiske temaet. 

Dessverre var det for sent. 

4. Situasjon (Covid-19)  

Vi er ikke i tvil om at det lar seg gjøre å starte et selskap ved å kommunisere over internett, men 

det anbefales å jobbe sammen under samme tak for optimal kommunikasjonsflyt. Isolasjonen har 

definitivt preget prosjektet på en negativ måte.  

6b. Hva vi gjorde bra 
Vi er fornøyde med prototypen. Vi klarte å komme oss i mål til tross for den kompliserte 
situasjonen rundt Covid-19. Vi føler at prototypen beviser at konseptet kan fungere i fremtiden.  
 
Vi har tatt et stort konsept fra ide til proof of concept, og gått gjennom en søknadsprosess som i 
teorien gikk veldig bra.  
 
Vi har vist utviklere og andre aktuelle aktører i Norge at vi har stort engasjement, og dermed 
utvidet kontaktnettverket vårt betraktelig.  
 
Det er det første prosjektet vi har kunne dratt nytte av å virkelig hatt troen på oss selv. 
 
Vi har lært utrolig mye om UE4.  
 
Vi har lært mye om alle aspektene rundt spillutvikling, som teamsammensetning og hva som skal 
til for å skaffe finansiering til et prosjekt.  
 
Prosjektet har vært en fin test av kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom tre lærerike år på 
Høyskolen Kristiania. 
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6c. Uforutsette problemstillinger ved praktisk løsning 
Promoteringen av en minoritet: Vi fulgte nøye med på innholdet ulike samiske forkjempere la 

ut på sosiale medier for å få en følelse for hvem de var som personer. Målet var å finne ut hvordan 

vi måtte presentere dem prosjektet for å få aksept, og etterhvert et samarbeid. Vi trodde vi hadde 

god kontroll før det plutselig oppsto en debatt i media om en illustrasjon av en same på 

emballasjen til “Joikakaker”. De unge, samiske forkjemperne var svært aggressive mot 

“nordmenn som profiterte på den samiske kulturen”. Media bet på til de grader, og det preget 

overskrifter i alle de store tabloidene.  

Det siste et slikt prosjekt trenger er samer som kritiserer tabloidene for å skrive om spillet. 

Vi er store tilhengere av den samiske kulturen og levemåten, men dette var en validering av 

markedsføringspotensialet av samisk kultur. Hadde prosjektet fortsatt, og klart å overbevise et 

knippe av de samiske forkjemperne, som har en kollektiv holdning, ville vi kunne skapt stor 

oppmerksomhet i norden.  

Dette kan høres kynisk ut, men potensialet av å overbevise en minoritet om gode 

intensjoner kan være en gullgruve for eksponering.  

 

Behovet for å håndtere oppgaver som ikke er relatert til selve utviklingen. De uunngåelige 

tidstyvene: Koordineringen og øvingen for å polere innhold til søknader ble overveldende. Det 

var tydelig at vi hadde kunnskapshull i å utarbeide fremtidsplaner for en hel bedrift. Dette er noe 

vi sannsynligvis stresset litt for mye, siden programmene vi søkte på er strukturert for å assistere 

deltakerne i nettopp slike ting.  

Vi estimerer at rundt 40% av arbeidet på prosjektet har gått med til søknader, 

samarbeidspartnere, avtaler og networking. Som det første hel-samiske spillet på markedet mente 

vi at det ville være gunstig å holde prosjektet under radaren til vi hadde sikret oss et samarbeid 

med en samisk kulturforkjemper. Dermed ble vi nødt å be alle som ville vite mer om prosjektet å 

signere på fortrolighetsavtaler. 17 personer signerte en fortrolighetsavtale. På toppen av dette 

signerte 4 på samarbeidsavtaler. Om vi hadde hatt muligheten til å åpne opp prosjektet tidlig ville 

vi spart nok tid til at vi kunne drive markedsføring gjennom prosessen på sosiale medier, men 

kvaliteten ville ikke holdt mål for å få samenes aksept på prosjektet om vi skulle gjort dette selv. 
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Ninja Theory hadde en egen filmprodusent for å lage development vlogs(video logger). Det hadde 

kanskje latt seg gjøre med en produktiv prosjektleder i vårt tilfelle.  

Arbeidstimene vi la ned i dokumentasjonen var verdifulle. I følge tilbakemeldingene fra 

investorene var det positivt at vi la ved en lenke og/eller QR koder i presentasjonene som ledet 

direkte til en mappe med god dokumentasjon. Det som derimot var tydelig, var at vi var helt 

utmattet når det kom til presentasjonen. Når en enkel teknisk bagatell får deg ut av balanse, vet du 

at det blir vanskelig å fremstå kontrollert gjennom presentasjonen, samt svare på de krevende, 

åpne spørsmålene investorene stiller.  

 
Usikker kjerne + et voksende team + for stort engasjement = skuffelser 

Vi lovte for mye. Vi jobbet hardt for å overbevise andre om at dette var det kuleste prosjektet de 

hadde sett. Vi solgte prosjektet for hardt. Konseptet vi solgte i begynnelsen var veldig løst, og 

generelt dårlig moderert i omtalelsen av antallet spillfunksjoner. Disse usikkerhetene ble av 

publikum sett på som muligheter, ikke som potensielle bomber. Vi planten ideene i hodene til de 

vi presenterte til, og samtlige satt igjen med ulike syn på hva spillet skulle være. Når 

ideene/lovnadene ble tatt opp igjen, satt vi som hovedutviklere igjen med dårlig samvittighet for å 

måtte kutte noe vi hadde solgt. En selvskapt og uønsket situasjon. Kyniske prioriteringer er 

løsningen dersom denne situasjonen oppstår.  

Samarbeidene våre var nyttige og lærerike, men vi klarte aldri å samkjøre innsatsen.  

 

Ufrivillig overkommunikasjon 

Det var et viktig aspekt ved de 17 samarbeidspartnerne våre vi overså; folk er forskjellige. Det er 

ikke alle som er interessert i å delta i konseptualisering, design, markedsføring etc. Noen ønsker 

bare å bli fortalt hva de skal gjøre. Vi innså dette sent i prosjektet. Vi spurte om tilbakemeldinger 

på veldig mye diverse, som egentlig ikke var av interesse for mottakerne.  

6d. Stor skala på kort tid - fordeler og ulemper ved bruk av assets  
Investering i forhåndslagde assets 

Vi sendte ut mailer til utviklerne bak asset packs vi har kjøpt og brukt i vår prototype for å høre 

hvor lang tid de brukte på å lage disse systemene og assetene, men også for å høre hvor mye de 

hadde kommet til å ta betalt hvis de skulle ha utviklet dette for et eget firma. På tabellen nedenfor 
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ser man tydelige forskjeller på totale utgifter et firma ville har måttet betale for hvis man skulle ha 

laget dette in-house, som ansatt for et firma.  

 

Asset Pris 
(NOK) 

Frilans 
timelønn 
(NOK) 

Estimert 
produksjon- 
tid 

In-house 
total- 
kostnad 

Besparelse 

Animal Behaviour kit 1265 220 550t 123750 122485 

Procedural Ecosystems 1639 300(estimat) 5 mnd 450000 448361 

Animals Vol. 1 (per 
animal)  

900 250 
(estimat) 

1 mnd 44000 43100 

Northern Lights 253 330 55t 18150 17897 

 

Det er vanskelig å lage definitive estimat på hvor mye differansen er mellom å lage en asset pack 

in-house kontra å bestille asseten fra en frilanser. Det er mange faktorer som spiller inn, som at 

asseten ville bli tilpasset det spesifikke prosjektet og teamets kompetanse. Tallene snakker uansett 

for seg selv: Ved å kjøpe assetene via Unreal Marketplace har vi teknisk sett spart 631843 kr. Vi 

brukte selv veldig kort tid på å implementere disse asset packsene, selv om vi hverken er 

programmerere eller 3D-artister. Det som var tidkrevende var å sette seg inn i hvordan systemene 

funker på et kjernenivå og forstå seg på eksterne oppsett, som også viste seg å være veldig ulike i 

hver asset pack. Men, med god dokumentasjon og kommunikasjon med utvikler av asset pack så 

klarte vi gjennomføre det meste vi ønsket å bruke disse asset pakkene til, selv for oss som har 

relativ lite kunnskap om verktøyene UE4 tilbyr oss. 

Det er komplisert å vurdere risikoen ved bruk av ferdiglagde assets. Det er ingen tvil om at 

det er nyttig å komplimentere manglende kunnskapsområder for å øke den kunstneriske verdien. 

Et eksempel er 3D og animasjon. Risikoen oppstår gjennom å bruke kompliserte assets som 

krever modifikasjon. Da er det essensielt å kunne forstå hvordan asseten fungerer. Denne 

læringen burde skje i pre-produksjon for å unngå uforutsette tekniske barrierer. Hver task bærer 

med seg eventuell teknisk gjeld, så hver 3D modell, lydeffekt og system som er kjøpt reduserer 

antall tasks som lagt inn i sprints. Selv om det å kjøpe assets krever penger, så vil det også i 

mange tilfeller redusere den totale kostnaden for å spesifisere, utvikle og raffinere selv. For 

eksempel, en tredjepart kan selge deg en spillmotor for en brøkdel av den totale kostnaden det 
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ville tatt å utvikle den selv eller hyre en programmerer til å gjøre det. Men det finnes to 

utfordringer ved dette: 

1. Den første utfordringen er at det kan redusere fleksibiliteten på art direction og skape 

likheter til andre spill. Løsningen vi har kommet frem til er at man burde hovedsakelig bruke 

ferdiglagde systemer og assets på områder hvor spillet ikke er innovativt, slik at man kan bruke 

mer tid og kostnader på egenskaper i spillet som er nyskapende. Det eksisterer også løsninger for 

å bruke rammeverket rundt en ferdiglagd asset til å skape noe som virker å ha blitt laget in-house, 

som for eksempel endre farger på teksturer, legge til ekstra detaljer på en 3D modell, eller mikse 

på lyden. 

2. Den andre utfordringen at mange utviklere ønsker å lage alt fra bunnen av. Det får dem 

til å føle seg verdifulle og gir dem ekstra erfaringer. Dette er en yrkesstolthet vi selv føler ligger 

ekstra sterkt hos norske utviklere, som vi da igjen mener er en hypotese på hvorfor det er for lite 

norske investorer, som Virke nevner i Spillrapporten. Det vil si, på grunn av stor yrkesstolthet 

blant norske utviklere, blir det for tidkrevende til at det kan lages store prosjekter nok til at 

utenforstående skal bekvemme seg til å investere i produktene. 

Målet for ethvert spillselskap som ønsker å overleve, bør være å formidle en helhetlig 

opplevelse så effektivt som mulig. Da er det naturlig å utkontraktere deler av jobben, - kjøpe så 

mye som overhodet mulig for å få et forsprang. Selv om teamet ender opp med å erstatte 

ferdiglagde assets senere i utviklingen, har vi fortsatt et forsprang til å få en fungerende build som 

i tillegg er visuelt imponerende tidlig i utviklingen uten å måtte øke størrelse på team. 
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7. Konklusjon - final words 
Da var det over. I denne delen av prøver vi å oppsummere lærdommene fra prosjektet 

problemstillingen så konsist som mulig, slik at du som leser forhåpentligvis kan forbedre sjansene 

dine for å en dag bli en indie.  

 

Start med et high concept - ikke et visjonsdokument 

Det er viktig å skille mellom tema og funksjon i planleggingsfasen av en spillprosjekt. Enda 

bedre, start med et high concept av bare de første mekanikkene. Samle opp tanker om mekanikker 

til etter tester. Tilbakemeldingene på tester vil gi deg nok av ideer for å utvikle konseptet videre.  

 

Scope som en oppned pyramide 

Det er en stor tabbe å satse på at toppen av pyramiden skal samle konseptet. Start med toppen. 

Sats på kjernen i spillet før skala blir et tema.  

 

Gradvis iterasjon 

Rule of the loop (Schell, 2008) 

 

Preproduksjon er læring - produksjon er sammensetting 

En konsekvens av å bruke tiden i produksjonsfasen for å lære vil være at det oppstår mye teknisk 

gjeld. 

 

Det er lov å ha tid til overs 

Ja.  

 

Vær rustet 

Oddsen for å kunne livnære seg på å lage spill er dessverre lav. Det er et kjent problem, og en 

antagelse at man må ofre sosial og helsemessig bærekraft for å gjøre suksess i spillindustrien. 

Dette stemmer ikke (Ismail, Brown, Cook, GDC. 2017). Intuisjon forteller oss at det å jobbe mye 

er løsningen på å lage gode spill, men sannheten er at det handler om å først forstå målene du skal 

oppnå, og deretter hvor mye du faktisk får gjort. Ved å kutte arbeidsmengden med 20% er vi sikre 
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på at du kan gjøre 20% mer dersom du er smart. Bruk 5% av arbeidstiden til planlegging. Lag en 

ukeplan. Bruk resten til å utfolde deg som menneske. Sosialiser deg, vær aktiv, kos deg. Gi deg 

selv tid til å la deg inspirere. Det finnes mange argumenter mot dette, spesielt dersom du er midt i 

en produksjon allerede. Da har du mistet godene av å tenke rasjonelt på det du faktisk skal oppnå, 

og dermed er det sannsynlig at du allerede har låst deg i en arbeidsmengde som krever at du 

prioriterer spillproduksjon foran helse. Når du er utslitt, vil du ikke ha klarheten til løse planene 

du satt ut for å gjennomføre, og du vil heller ikke lære effektivt. Det er opp til deg; du kan 

kategorisere spillutvikling som et maraton, eller en gradvis blomstring.  

 

For lite fokus på synlighet 

Spillindustrien er i konstant endring. Før var det store logistiske utfordringer med å levere fysiske 

kopier til butikker. Det er mye mindre terskel for å lansere spill i dag, som har ført til et saturert 

marked der alle kjemper om oppmerksomhet. Derfor skal vi argumentere for å prioritere 

markedsføring tidlig i konseptualiseringen av spill, og ulike økonomiske alternativer for å gjøre 

dette med lite budsjett. Man må i tillegg tørre å vise frem det man har laget. 

 

Dårlig evne til å skaffe finansiering  

Det er få nyetablerte selskaper som klarer å selvfinansiere spillproduksjoner. Derfor er det viktig å 

hele tiden ta forbehold om at konseptet, og presentasjonen av det, må ha en tilstrekkelig grad av 

appell til investorer. En investor vurderer ikke bare kvaliteten til konseptet, men også utviklerens 

forutsetning for å gjennomføre det.  

 

Definerte roller og ansvar 

Som Naughty Dog’s Neil Druckmann sier, er det ofte fordelaktig å komme inn i et prosjekt uten 

en rolle. En rolle er noe som skapes. Trond Fasteraune - det aller viktigste er at folk har ansvar. 

For hver oppgave, skal det også være èn person som er ansvarlig for at oppgaven gjennomføres. 

 

Gjør grundig research 
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Dette innebærer alt fra å google små problemer som oppstår under produksjon, informasjon som 

styrker konseptet i sin helhet og helt ned til å anskaffe god selvinnsikt. Dra på et Google-kurs om 

du har muligheten. 

 

Bryt grenser når du har trygge rammer rundt deg 

“Hvis du føler deg trygg i det du jobber med, så jobber du på ikke i rett område. Alltid gå litt 

lengre ut i det farvannet du føler du kapabel til å være i. Og når du føler at tærne ikke helt treffer 

havbunnen, da er du akkurat i den rette plassen for å gjøre noe ekstraordinært.” (Bowie, 1997). 

 

Ikke jobb for andre 

Husk alltid grunnen til hvorfor du startet å jobbe i ditt felt. 

 

Ikke finn opp hjulet på nytt 

Vår lærer Trygve Bjellvåg har vært dyktig i å formidle dette gjennom studiet, og Jonathan 

Nielssen i Loeding har ledet vei som et eksempel ved å vise i praksis at det er ikke er vits i å finne 

opp hjulet på nytt.  

 

Som en avsluttning på oppgaven ønsker vi å sette lys på våre samarbeidspartnere. Er det noe vi 

har lært av denne problemstillingen så er det at man vil ikke lykkes uten et godt samarbeid.  

Vi ønsker å gi en stor takk til alle som har bidratt til vår bacheloroppgave. 
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8. Vedlegg 
 

[0] Digital samling av alle vedlegg:  

https://drive.google.com/drive/folders/1wnGdEtpX5mJ7rk5hI6IuFFHy9f5jijsi?usp=sharing 

 

Vedlegg 1: Fremdriftsplan 1  

 

Vedlegg 2: Produksjonsfase - Maddji 

 

Vedlegg 3: Maddji keynote 1.  

 

Vedlegg 4: Post mortem - eksperimentell fase 

 

Vedlegg 5: Prioriterte funksjoner til vertical slice.  

 

Vedlegg 6: Post Mortem Pitch - Kick Ass Invest 

 

Vedlegg 7: Oppfølgingsspørsmål - Kick Ass Invest 

 

Vedlegg 8: Arbeidskontrakten for hovedutviklere 

 

Vedlegg 10: Maddji High Concept BA 

 

Powerpoint pitch Kickass 

https://docs.google.com/presentation/d/1oZZsbUgCLhAyfCEPSKMRjtohMxO0LpWiKivZpV8tc

Og/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1wnGdEtpX5mJ7rk5hI6IuFFHy9f5jijsi?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1oZZsbUgCLhAyfCEPSKMRjtohMxO0LpWiKivZpV8tcOg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1oZZsbUgCLhAyfCEPSKMRjtohMxO0LpWiKivZpV8tcOg/edit?usp=sharing
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Ressurser:  

Dynamic Combat System - Archery : https://tinyurl.com/yakn3c3p 

Animal Behaviour Kit: Wolf: https://tinyurl.com/yakn3c3p 

Animals: Wolf: https://tinyurl.com/y94gqw8y 

Ease of interaction and events: https://tinyurl.com/y8wwk59m 

Fig. X Surface Trails: https://tinyurl.com/y99lolmm 

Brushify - Arctic pack: https://tinyurl.com/ydxj3e2d 

Ultra Dynamic Sky: https://tinyurl.com/y77h9qvv 

Aurora Borealis: https://tinyurl.com/yc7effzf 

Poplar Forest Pack: https://tinyurl.com/y8sqlm2l 

Temperate Vegetation: Spruce Forest: https://tinyurl.com/y7fd2njh 

Log Cabin: https://tinyurl.com/y7d78x2r 

Chameleon: https://tinyurl.com/ybbxfc3c 

Particles and Windsystem: https://tinyurl.com/ybwfc4mx  

GOOD Particle : Status: https://tinyurl.com/ya2mkjg7 

Paragon - Sparrow: https://tinyurl.com/yd9o8k5h 

Animals: Gim: https://tinyurl.com/y94gqw8y 
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