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Sammanfattning
Musik har en värdefull plats i spelvärlden, strävan efter att skapa något unikt och innovativt
präglar varje kompositör. Är det möjligt att subliminalt förmedla och påverka spelarens val i
en virtuell värld, genom musik? Den här studien fokuserar på om hur instrumentationsbyte
inom spelmusik kan ha en inverkan på spelarens handlingar i spelet Minecraft (2011).
För att besvara detta skapades en artefakt som i samband med intervjuer och observationer
av informanter fastställde ett resultat. Artefakten uppstod från spelet Minecraft (2011),
musikstycket ”Sweden” av C418 (C418 u.å.) samt en nykomponerad version av ”Sweden”
som innehåller en ny instrumentering. Undersökningen bestod av 7 informanter som tog del
av artefakten i en spelsession på 10 minuter samtidigt som en skärminspelning tog plats.
Efter spelsessionen intervjuades informanterna angående deras upplevelse.
Resultatet visade att deltagarnas val inte styrdes av musikens instrumentation utan endast
av medvetna handlingar. Musiken hade dock en inverkan på informanternas spelsession då
den bidrog till inlevelsekänslan. En fortsättning av detta arbete skulle troligtvis präglas av
problematiken att mäta reaktionerna hos spelarna enbart baserat på förändringen i
musikens instrumentering. Möjlighet till att förändra frågeställningen i samband med en ny
och förbättrad artefakt kan medföra en starkare insikt i denna kombinerade värld av
psykologi, spel och musik.

Nyckelord: Instrumentation, musik, psykologi, immersion.
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1 Introduktion
Utvecklingen av spel har bidragit med nya virtuella världar som för tre decennier sedan kan
ha upplevts som otroliga och som en överromantiserad bild av framtidens teknologi. Idag
konkurrerar dator- och tv-spel med alla möjliga former av medieväsen då kvaliteten på
spelproduktion är extremt hög. I samma takt som teknologin utvecklats har konkurrensen
och kostnaderna ökat. Som andra medier i underhållningsindustrin så krävs det att skapa
något innovativt och intressant som konsumenter såväl som kritiker kan uppskatta.
Musikens roll kan anses som essentiell i samband med ett spel som skapas i dagens
spelindustri. Musiken bidrar med stämning och underlättar för spelaren att förstå tematiken
och den värld som spelaren befinner sig i. I denna studie utforskas musiken och dess
instrumenterings placering i ett modernt datorspel. Intresset uppstår från hur dessa element
påverkar spelaren och spelvärlden i sin helhet.
För att framställa ett svar på detta så skapades en artefakt i form av spelet Minecraft (2011).
Kompositionen som användes var ”Sweden” av C418 samt en ny instrumenterad version av
samma låt. Den nya instrumenteringen framställdes först i notbildsform enligt
originalkompositionen. Sedan fördes notbilden till programmet Reaper (2005) där den
formades enligt ett orkesterformat. Undersökningen framfördes enligt en kvalitativ metod
för att fastställa ett så detaljerat resultat som möjligt. Inför undersökningen valdes 7
deltagare ut. Dessa 7 informanter spelade artefakten i 10 minuter med skärminspelning
aktiverad. Efter 10 minuter deltog de i en semistrukturerad intervju angående spelsessionen.
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2 Bakgrund
Detta kapitel kommer ge en översikt i tidigare forskning. Denna forskning består av områden
som immersion, instrumentering, musik och dess psykologiska aspekter. Frågeställningen i
denna studie fokuserar på spelarens handlingar i spelvärlden. Om dessa handlingar är
baserade på förhållandet mellan musiken och dess instrumentering till den virtuella världen
som spelaren befinner sig i.

2.1 Immersion och flow
Sanders & Cairns (2010) teori är att det finns ett element som påverkar spelarens
uppfattning av spel, detta element är immersion. Spelimmersion är enligt Sanders & Cairns
(2010) något som får spelaren att känna sig som en del av den virtuella världen. De beskriver
hur immersion påverkar tidsuppfattningen och spelupplevelsen för spelaren baserat på
musikvalet. Sanders & Cairns (2010) beskriver dessutom en term som kallas “flow”. Flow är
något som enligt dem efterliknar immersion i och med att det beskriver något som förbättrar
spelarens fokus på uppgifterna i spelet och ger dem motivation till att fortsätta.

2.1.1 Immersion
Begreppet immersion beskrivs av Sanders & Cairns (2010) som en dynamisk upplevelse.
Denna upplevelse har uppmärksammats av spelare, spelkritiker såväl som speldesigners.
Immersion (Sanders & Cairns 2010) har i denna krets beskrivits som en upplevelse där
tidsuppfattningen försvinner på grund av att personen som spelar blir uppslukad av den
virtuella världen. I Sanders & Cairns (2010) artikel beskrivs en undersökning angående
spelarens tidsuppfattning utifrån den kombinerade effekten av immersion och musik.
Undersökningens deltagare indelades i två grupper. Båda grupperna fick spela ett
labyrintspel. En grupp spelade med tillhörande musik och den andra gruppen utan musik.
Forskarna ville undersöka de skillnader som förekom mellan de två grupperna för att mäta
musikens inverkan på den upplevda immersionen. Deltagaren fick svara på frågor angående
hur lång tid hen upplevde att spelsessionen tog. Resultatet bevisade deras tes att sambandet
mellan musik och immersion fanns då deltagaren upplevde att musiken tillförde en förhöjd
känsla av inlevelse i spelet. Således upplevde de att tiden passerade snabbare.
Zhang & Fu (2015) beskriver immersion som en grundläggande del i speldesign eftersom
spelaren förväntar sig att vara en aktiv deltagare i den virtuella spelvärlden. Zhang & Fu
(2015) anser att ett komplett spel bör innehålla en immersiv spelupplevelse som styr
spelarens handlingar och uppmärksamhet för att spelet ska betraktas som framgångsrikt. I
artikeln av Zhang & Fu (2015) så beskrivs en undersökning som fokuserar på den influens
som bakgrundsmusik har på immersionen i ett spel. Artefakten i undersökningen av Zhang
& Fu (2015) består av spelet The King of Fighters ‘97 (1997). Spelet beskrivs som ett
arkadiskt boxningsspel. För Zhang & Fus (2015) undersökning så valdes deltagaren ut
genom en enkät som 100 personer deltog i. Enkäten bestod av frågor som relaterar till
deltagarens spelvana genom att sortera dem efter “high-” eller “low gamers” vilket beskriver
hög respektive låg spelvana. Deltagaren delades sedan upp i par där “high gamers” hamnade
med varandra och “low gamers” vice versa. Dessa par spelade sedan mot varandra där en i
paret fick spela utan ljud genom att koppla bort hörlurarna och den andra fick behålla dem.
Undersökningen avslutas med att deltagaren fick utföra tre uppgifter: svara på en enkät, lösa
puzzel i form av en stroopuppgift (stroopuppgift: betyder att tiden som det tog för dem att

2

lösa uppgiften var intressant för resultatet) och bidra med deras tidsuppfattning av
spelsessionen.
Resultatet framställdes från de svar som deltagarna gav på enkäten med 31 frågor. Enkäten
visade att “low gamers”, som saknar spelvana, fick bättre poäng när musiken var på under
spelet The King of Fighting ‘97 (1997). Resultatet för Stroopuppgiften visade dock att alla
deltagare presterade bättre utan bakgrundsmusiken, vilket troligtvis berodde på den
koncentration som puzzlet krävde. Deltagare i både ”low gamers” och ”high gamers”
kategorin svarade att spelsessionen upplevdes kortare än vad den egentligen var, både utan
och med musik. Det visade sig dessutom att informanterna som fick lyssna på musik
upplevde att tiden passerade ännu fortare än de utan musik. Svaret var att “low gamers” var
de som påverkades starkast av immersionen som musiken bidrog med, dock påverkades inte
“high gamers” lika mycket av musikens närvaro.

2.1.2 Flow
Sanders & Cairns (2010) beskriver termen flow som en erfarenhet där mål, utmaningar och
kunskap blir enat. Ett exempel på ett sådant spel är Tetris (1984) där spelarens uppgift är att
undvika att nå toppen genom att skapa hela rader av block. Tetris (1984) mål är lättförståelig
och presenteras för spelaren tidigt i spelet. Sanders & Cairns (2010) anser att termen flow
skiljer sig från immersion då immersion bygger på en dynamisk virtuell värld. I en immersiv
spelvärld kan spelaren istället motiveras till att fullfölja uppgifter eller mål av fler
anledningar än att endast avsluta spelets huvudmål, vilket ofta associerar med arkadiska
spel.

2.2 Musikens psykologiska inverkan
Musikens roll i samhället är väldokumenterat inom flera olika forskningsområden, två roller
som musik ofta associeras med är filmmusik och spelmusik. I boken av Tan, Cohen, David &
Kendall (2013) brukades empiriska data för att dekonstruera och analysera de psykologiska
aspekterna i hur musik uppfattas av konsumenterna inom olika former av multimedia. Tan
m.fl. (2013) konstaterade att multimedia uppstod först i praktik före termen myntades. Ett
exempel på när det här förekom var när musik kombinerades med opera. Influensen av
begreppet multimedia har expanderat främst i det senaste århundrandet då flera former av
medier har uppstått eller utvecklats, ett exempel på detta är internet. I takt med att
multimedia som begrepp har växt och utvecklats så har det bidragit med en grund i hur
personer uppfattar audiovisuella upplevelser (Tan m.fl. 2013).
Tan m.fl. (2013) nämner att spelet Space Invaders (1978) var det första spelet som
introducerade kontinuerlig musik genom hela spelets förlopp. Musiken skapades med en
repetitiv rytm som reagerade baserat på spelarens val i spelet. Enligt Tan m.fl. (2013) så var
musiken i de tidiga arkadiska spelen skapade för att fånga uppmärksamhet i en ljudstark
miljö. Detta inkluderar olika sorter av bekräftande ljud när spelaren till exempel betalar för
att spela en runda eller när hen förlorar. Arkadmaskinerna bekräftade med ett ljud eller en
kort melodi. Tan m.fl. (2013) diskuterar den effekten som ljud och musik bidrar med till en
spelvärld. De nämner att intresseökningen för detta ämne har lett till förvirring. Detta är
eftersom resultaten från nya undersökningar visar att spelare både uppskattar musikens
närvaro, men utöver detta inte har någon inverkan eller till och med försämrar spelarens
förmåga.
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2.2.1 Inverkan på hälsa
Cox & Collins (2014) diskuterar de fördelarna som spel medför. De argumenterar för att spel
kan bidra med en form av avslappning. Diskussionen specificerar sig på den inverkan som
dator- och tv-spel har både som underhållning samt en tillfällig frigörelse från stress. Cox &
Collins (2014) nämner dessutom att möjligheten till att slappna av och att koppla bort
tankarna från arbetslivet är högst viktigt eftersom det har en inverkan på fysisk
återhämtning. Cox & Collins (2014) skriver att samhället idag tenderar istället att bevara
sina tankar på jobb och uppgifter såväl som på fritiden som under arbetstid/studietid. De
anser att detta har en negativ inverkan på samhället.
Cox & Collins (2014) hänvisar till forskning utförd av Sonnentag & Fritz (2007). Resultatet
från denna forskning visade att personer som utför passiva aktiviteter återhämtas sämre än
de personer som har något att interagera med. Sonnentag & Fritzs (2007) resultat
framställdes genom de svar som fyra deltagare självrapporterade genom enkäter angående
stressrelaterade händelser i deras arbetsliv. De (Sonnentag & Fritz 2007) teoretiserar att
mobiltelefonen spelar en roll när det kommer till varför samhället idag har svårare att koppla
bort tankarna kring arbetet. Anledning skulle då vara att mobiltelefonen har gjort oss mer
lättillgängliga, vilket i sin tur har försvårat möjligheten till avkoppling. Cox & Collins (2014)
anser att deras egna undersökningar möjligtvis kan anses som partiska på grund av att
deltagaren kontaktades och deltog genom ett internetforum. Detta forum dominerades av
personer som tillägnar en stor del av sin tid till spelande.

2.3 Musikkomposition i spel
Phillips (2014) skriver om sin passion för musiken och den viktiga rollen som musik har
inom framställningen av ett spel. Hon förklarar en hypotes för hur musik och vardagen
tillhör varandra:
In truth, we’re likely to find music almost everywhere we go. Music is the way
in which human beings communicate to each other without employing words
or symbols. When we walk into a restaurant and we hear some cool jazz, we
know that this is the restaurant’s way of subconsciously urging us to relax,
settle in, and stay awhile. When we walk into a sporting event and we hear a
rock anthem, we know that the venue is hoping we’ll get worked up about our
teams, buy foam fingers and chili dogs, and cheer our brains out.
Phillips, 2014, s. 90
Phillips (2014) argumenterar för att musiken används i spel likt hur den upplevs till vardags.
Musiken existerar enligt henne (Phillips 2014) i spelvärlden för att förhöja och förmedla de
känslor som spelaren undermedvetet har beträffande den virtuella världen. Phillips (2014)
nämner att kompositörer för spelmusik har till större del en mer komplex arbetsmiljö
jämfört med kompositörer i andra områden som television eller film. Anledningen till detta
är enligt Phillips (2014) att kompositörer till spel måste bemästra ett flertal andra tekniska
områden för att implementera och färdigställa musiken ordentligt. Ett par exempel på detta
är användningen av linjära repetitiva kompositioner eller dynamisk och lageranpassade
stycken. Dessa stycken används vanligtvis inom musikkomposition för spel, men inte
television och film enligt Phillips (2014).
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2.3.1 Linjär musik inom spel
Winifred Phillips (2014) anser att kompositörer har uppgiften att kommunicera med
lyssnaren genom ordlösa meddelanden. Hon (Phillips 2014) uttrycker att dessa
meddelanden inte alltid är begränsade till att förmedla känslor till mottagaren men att
musiken kan ha fler roller än vad som är uppenbart. Phillips (2014) nämner att rollerna som
musiken kan bidra med är beroende på spelgenre och den känsla som spelet vill förmedla till
spelaren.
Phillips (2014) fortsätter med att diskutera koppling mellan diverse spelgenrer som till
exempel äventyrsspel och musikens förhållande till den genren. I detta fall tenderar
äventyrsspel att innehålla så kallade ”puzzle tracks” som Phillips (2014) redogör för. Puzzle
tracks är enligt Philips (2014) inte den samma som spelgenren pusselspel men i många fall
är det en form av musik som anpassas till spelet. De anpassas till spel för att locka spelaren
till den mystiska naturen som existerar i samband med ett pussel. Tillvägagångsättet är att
anpassa musikens instrumentering och struktur för att samarbeta med miljön och
situationen som spelaren befinner sig i. Enligt Phillips (2014) så finns det flera sätt som
musiken kan komponeras utifrån: samspelet med immersion, tematik eller funktion.
Phillips (2014) beskriver hur linjär musik är en motsägelse till klassisk musik med tanke på
att klassisk musik ofta har dynamiken uträknad. Strukturen i klassisk musik upprepas i
samma följd under varje iteration, medan linjär musik har möjligheten till att itererats
omärkbart med rätt kunskap och metod:
There is a distinctive art to the composition of such a loop, for which
traditional music composition training cannot adequately prepare us. In
many ways, the integralphilosophy of traditional music composition is in
direct opposition to the demands of linear composition for games.
Phillips, 2014, s. 142
Phillips (2014) nämner fortsättningsvis att den struktur som traditionell musik följer är
relativt missanpassad för linjär musik i spel. Anledningen till detta är att traditionell musik
består av en början, mitten och slut vilket skulle resultera i denna repetitiva natur som
Phillips (2014) nämnde i citatet. Hon (Phillips 2014) argumenterar dessutom för att en
kompositör bör undvika att komponera iterativ linjär musik som innehåller utstående
melodier eftersom den underlättar för lyssnaren att fånga början och slutet av
kompositionen. Phillips (2014) anser detta som negativt vid skapandet av till exempel
bakgrundsmusik. Bortsett från den tanken så skriver Phillips (2014) också att en iterativ
linjär komposition utan en märkbar melodi kan anses som ointressant. Det är således viktigt
att finna balansen mellan de två för att lyckas med en sådan form av komposition.

2.3.2 Musik i spelet Minecraft (2011)
Musikkompositören för spelet Minecraft (2011) är C418 (C418 u.å.). Enligt C418 (u.å.) så
består originalmusiken i spelet Minecraft (Mojang 2011) främst av minimalistiska
kompositioner som bidrar till en ambient spelvärld. Från egen observation så presenteras
musiken för spelaren som linjära stycken. C418 (u.å.) nämner att bortsett från det faktum att
spelet innehåller både hektiska och lugnande element så var hans tanke att skapa något som
kunde ge kontrast till de hektiska aspekterna av spelet. Han (C418 u.å.) anser att
användningen av den pentatoniska skalan förmedlade den lugnande känslan i spelets hela
ljudspår. Stycket Sweden komponerades av artisten C418 och släpptes år 2011 i samband
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med spelet Minecraft (Mojang 2011). Artisten C418 (u.å.) beskriver kompositionen som hans
allra mest populäraste komposition från spelet på grund av den minimalistiska
ackordföljden som gör det enklare för lyssnaren att hänga med. Han (C418 u.å.) nämner att
kompositionen bygger långsamt upp vid början för att sedan tona bort långsamt i slutet.

2.3.3 Instrumenteringens inverkan på musiken
Instrumenteringen är essentiell för att förmedla melodierna i en komposition. Utan
instrument så skulle musiken självklart inte existera. Det finns dock dolda anledningar till
varför ett konventionellt rockband använder sig av instrumenten el-gitarr, el-bas och
trummor medan klassisk musik använder sig ofta av en orkester. Poulin-Charronnat,
Madurell, Vieillard & McAdams (2004) undersöker hur förändringen i instrumenteringen
påverkar igenkännligheten av musikaliska teman. Undersökningen gick ut på att se om
deltagaren kunde memorera de musikaliska teman i verket The Angel of Death (1998–2001)
av Roger Reynolds och Symphonic Poem #3, Les Préludes (1851–1854/1977) av Frank Liszt.
Gruppen bestod enligt Poulin-Charronnat m.fl. (2004) av ungefär 73 deltagare i experiment
1, 17 i experiment 2 och 76 i experiment 3. Dessa grupper bestod av studenter där hälften
studerade grundläggande psykologi och den resterande hälften har kandidatexamen i musik.
De som studerade psykologi delades upp i gruppen ”nonmusicians” vilket innefattar de som
saknar kunskap inom musik och musikteori. Den andra hälften som bestod av musiker blev
gruppen ”musicians” vilket innebär de som besitter kunskap inom musik och musikteori. Det
var dock endast musicians som deltog i experiment 2.
Undersökningen var enligt Poulin-Charronnat m.fl. (2004) uppdelad i 3 olika experiment.
För experiment 1 så skapades två grupper; nonmusicians och musicians. Dessa grupper fick
lyssna på 36 utdrag från det tematiska och modernistiska verket The Angel of Death (1998–
2001) av Reynolds. Av dessa utdrag så spelades 18 på piano medan de resterande 18 delarna
spelades av en kammarorkester. Experiment 1 var indelat i två faser där fas 1 var det lärande
stadiet och att de var medvetna om att fas 1 blir uppföljt av ett minnesprov i fas 2. I fas 1 fick
deltagaren lyssna på 9 av utdragen med ett instrument för att sedan lyssna de resterande 9
med ett annat instrument i fas 2. Experiment 2 var identisk med experiment 1 enligt PoulinCharronnat m.fl. (2004). Experiment 2 var identisk bortsett från att informanterna i
experiment 2 var omedvetna om att den lärande fasen skulle uppföljas av ett minnesprov på
de tidigare utdragen. Deltagaren bestod endast av musicians i detta experiment och eftersom
att deltagaren var musicians så fick de svara på en skala från 1 till 7 hur tillfredställande
musiken var. Till sist utfördes experiment 3 med 76 deltagare återigen med både musicians
och nonmusicians. Detta följde samma procedur som experiment 1 då båda
deltagargrupperna lyssnade på 18 utdrag först med orkester och sedan de resterande 18 av
de 36 utdragen lyssnade på orkestern. I detta experiment valde (Poulin-Charronnat m.fl.
2004) det tonala verket Symphonic Poem #3, Les Préludes (1851–1854/1977) av Franz Liszt
istället för verken av Reynolds. Anledningen till detta var för att se skillnaden mellan att
minnas teman från modern musik jämfört med tonal. Resultatet var att klangfärgen hos
instrumenten påverkade minnet hos deltagaren när det kommer till att memorera
musikaliska teman i återkommande former. Poulin-Charronnat m.fl. (2004) upptäckte
dessutom att deltagaren som studerade musik blev mer påverkade av klangfärgen. Enligt
undersökningen av Poulin-Charronnat m. fl (2004) var det svårare att minnas modern
musik på grund av brist på ton färg. Tonfärgen underlättade speciellt för grupperna som
skulle minnas den tonala musiken av Franz Liszt jämfört med de modernistiska
kompositionerna av Roger Reynolds.
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3 Problemformulering
Spelmusik har främst dikterats utifrån spelgenren samt tematiken i spelvärlden, men hur
har musikens instrumentering påverkat uppfattningen av kompositioner i spel? Är det
möjligt att instrumenteringen i en komposition har en subliminal inverkan?
Den nuvarande frågeställningen har uppstått från idéer angående musikterapi och hur det
kan bidra med en positiv inverkan på psyket. Frågeställningen har nu i utbyte inriktats på
samarbetet mellan spelet, spelaren, musiken och dess instrumentering. Enligt Cox & Collins
(2014) så överensstämde deras forskning med utgångstesen: datorspelande kan fungera som
en form av stressbefrielse. De (Cox & Collins 2014) skriver att upplevd inlevelse i spelet kan
bidra med en förhöjd spelkänsla, denna inlevelse kallas också för immersion. Immersion
innebär, enligt Sanders & Cairns (2010), att spelaren uppslukas av den värld som spelet vill
förmedla. Immersion leder till att spelaren får motivation till att avsluta och påbörja
eventuella uppdrag och objektiv.
Immersion har enligt Sanders & Cairns (2010) också möjligheten till att förändra spelarens
uppfattning av spelet ju mer personen lever sig in i världen. Likt immersion så finns det
enligt Sanders & Cairns (2010) ett begrepp som heter flow. Både flow och immersion
fokuserar på inlevelsen av en spelare, flow är främst grundat i den omedelbara bekräftelsen.
Spelare brukar finna denna omedelbara bekräftelsen i arkadliknande spel som Space
Invaders (1978), spelet som nämndes av Tan m.fl. (2013). För denna studies frågeställning
var immersion mer relaterat än flow. Detta är baserat på det faktum att spelet Minecraft
(Mojang 2011) bygger på större objektiv och uppgifter som inte krävs att utföras på samma
vis som arkadiska spel. I artikeln skriven av Zhang & Fu (2015) så utförde de en
undersökning beträffande immersion i samband med bakgrundsmusik. Resultatet från
undersökningen visade att oerfarna datorspelare presterade bättre med bakgrundsmusik än
utan. Erfarna spelare påverkades dock inte, oavsett nämnde alla deltagare att musiken
bidrog med en ökad känsla av immersion.
Med dessa inblickar i de psykologiska aspekterna kring spelaren och den audiovisuella
världen så skapas nya möjligheter för framtida forskningar av musikkomponerande. Tan
m.fl. (2013) analyserar hur musikkomponerandet förhåller sig till det relativt nyfunna
multimediet och hur medierna påverkar varandra direkt och indirekt. De undersöker
dessutom vad spelaren förväntar sig av musiken i ett spel baserat på konventionella
associationer eller bekräftelser. I artikeln av Poulin-Charronnat m.fl. (2004) beskrivs
lyssnarens förhållande till musikaliska teman. De diskuterar om lyssnaren kan memorera
och identifiera melodier och strukturer från samma verk med en annan instrumentering.
Intresset för detta ämne ligger i att få undersöka vilken inverkan och det samband som
musiken och dess instrumentering har med varandra.
Undersökningen i denna studie kan anses som bristfull på grund av den anledning att jag
som författare saknar kunskap inom området psykologi. Tan m.fl. (2013) skriver att det är
möjligt att personer som saknar kunskap inom området psykologi stöter på problem med
validitet. Problem kan vara både utifrån konceptuella såväl som praktiska synvinklar baserat
på bristen av kunskap inom psykologi. Forskningen som utfördes av Tan m.fl. (2013) bidrog
möjligtvis med en värdig grund i diskussionen angående psykologiska kopplingar till
audiovisuella världar. Anledningarna till att personer upplever dessa världar på ett specifikt
sätt bero på faktorer som personliga preferenser eller socialt intryck på individerna. Deras
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forskning (Tan m.fl. 2013) bidrar med ett perspektiv på hur deltagaren i den här studien
upplevde de element i prototypen som framställdes. Tan m.fl. (2013) besitter titlar som
professorer inom områden som psykologi, musikkomposition samt musikteori vilket ökar
reliabiliteten av deras forskning.
Frågeställningen lyder: Hur växelverkan mellan tystnad, originalmusik och en tolkning av
originalmusiken med annorlunda instrumentation påverkar en spelares val i en virtuell
värld som spelet “Minecraft”

3.1 Metodbeskrivning
Denna undersökning utfördes i form av kvalitativa intervjuer, i kombination med
observationer. Anledningen till att inkludera observationer tillsammans med intervjuer är
att observationer är välanpassade för den typ av undersökning som ska utföras då
deltagarens rörelser inom spelet kan inspelas. Genom att kombinera dessa två olika typer av
intervjumetoder så ökas chansen för att fastställa ett korrekt resultat. Enligt Østbye,
Knapskog, Helland, Larsen (2008) så kallas detta för triangulering. Østbye m.fl. (2008)
nämner att genom användningen av metodtriangulering får forskaren möjligheten till att
förstärka sin metod genom att hen använder flera metoder i samband med varandra. Østbye
m.fl. (2008) fortsätter med att bortsett från detta så finns problem med denna form av
triangulering. För att den ska utföras korrekt så måste all insamlade data vara valid
individuellt annars framstår inte hela datainsamlingen som mer tillförlitlig och
trianguleringen anses som meningslös.
Østbye m.fl. (2008) anser att kvalitativa intervjuer är en välanpassad metod för att finna
svar angående människors uppfattning, något som denna studie strävade emot. Enligt
Østbye m.fl. (2008) så tillåter den kvalitativa intervjumetoden att författaren får tillgång till
information som annars kan anses som svårtillgängligt. Som tidigare noterat så använde
denna studie den kvalitativa metoden, den utfördes i form av semistrukturerade intervjuer.
En semistrukturerade intervjun innebär att forskaren har i förhand strukturerat en
intervjuguide att följa under intervjutillfället. Utöver denna struktur så har forskaren
möjlighet till att utöka eller ställa nya följdfrågorna efter behag. Beträffande de
semistrukturerade intervjuerna så tog observationer också plats. Dessa observationer bestod
av en skärminspelning under den spelsession som deltagaren spelade. Enligt Østbye m.fl.
(2008) är fältobservationen i kombination med kvalitativa intervjuer en passande
sammansättning för metodtrianguleringen.

3.1.1 Problematisering av metod
Semistrukturerade intervjuer kräver att personen som utför intervjun noterar ordentligt
under den tid som intervjun utförs. För denna studies undersökning så spelades intervjun in
och transkriberades vid ett senare tillfälle vilket bidrog med en direkt notering från
informantens egna ord. Kvalitativa metoder kan anses som omständliga eftersom de kräver
att personen som utför undersökningarna noterar intervjuer och spelsessioner i detalj.
Metoden kan således anses som tidskonsumerande i jämförelse med kvantitativa metoder
som för det mesta består av enkäter, vilket underlättar spridningen och är på det sättet
mindre tidskonsumerande. Kvalitativa metoder begär också att informanten spenderar
eventuell resetid och fritid för att möta forskaren. I kontrast så krävs det inte av de flesta
kvantitativa metoder då de kan till exempel utföras över internet.
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3.1.2 Artefakt
Artefakten bestod av spelet Minecraft (Mojang 2011) samt musikstycket Sweden. Stycket
komponerades ursprungligen av C418 till spelet. Artefaktens roll var att förmedla en insikt i
hur musikens instrumentering påverkade spelarens uppfattning av spelvärlden. Prototypen
bestod av ett färdigt spel tillsammans med nykomponerad musik som varieras i samband
med den ursprungliga musiken, skriven av artisten C418. Det nykomponerade stycket
efterliknar originalmusiken med undantag för den annorlunda instrumentationen. Enligt
C418 (u.å.) så fungerar spelmusiken som en förhöjning av den ambienta världen som spelet
utspelar sig i. Han (C418 u.å.) nämner att kompositionen Sweden introduceras långsamt i
spelet. Detta var således replikerat vid skapandet av artefakten. Spelsessionen som
deltagaren tar del av inleddes med tystnad som sedan gav musiken möjligheten att smyga in,
återigen likt originalet.
Fortsättningsvis nyttjades kombinationen av tystnad, originalmusiken och denna tolkning
för att se skillnaden mellan spelarens handlingar i spelvärlden innan och efter musiken och
dess instrumentering förändras. Artefakten utfördes på samma sätt för varje deltagare. Varje
deltagare fick spela spelet utifrån samma scenario där musiken först saknas. Efter några
minuter applicerades musiken som består av originalstycket i kombination med den nya
tolkningen. Kompositionen är skapad på ett sätt så originalstycket är det första som
deltagaren hör, efter den inledande tystnaden. Därefter ersätts den långsamt av tolkningen
med den nya instrumenteringen. Slutligen växlades det mellan de två genom den resterande
tiden av spelsessionen. Forskningen utförd av Poulin-Charronnat m.fl. (2004) fick svar
angående hur instrumenteringen i musiken påverkar lyssnarens förhållning till det
musikaliska temat och igenkännlighetsfaktorn av temat med olika instrument. Resultatet var
att deltagare som saknade utbildning i musik kunde inte identifiera det återkommande
temat med annorlunda instrumentation. Förvånansvärt var den gruppen som bestod av
utbildade musiker sämre på att memorera temat mellan instrumenten. Anledningen var,
enligt Poulin-Charronnat m.fl. (2004), att de fokuserade på klangfärgen av instrumenten
mer än strukturen av kompositionerna.
Musiken som komponerades för artefakten har som tidigare nämnt sin grund i
originalmusiken men instrumenteringen skiljer sig åt. Instrumenteringen i
originalkompositionen består främst av synt och piano vilket ersattes av en
orkesteruppsättning. Växelverkan mellan originalkompositionen och den nya tolkningen
skedde på ett sätt som krävde koncentration av lyssnaren för att höra skiftningen.
Spelmusik bör reflekteras i strukturen av den virtuella världen i spelvärlden. Världen i
Minecraft (Mojang 2011) medför en känsla av ambiens och stillsamhet som samtidigt tillåter
spelaren att upptäcka världen på egen hand utan påtryckning av spelet. Phillips (2014)
förklarar grunderna i musikkomponerande inom spelindustrin vilket innefattar linjära
kompositionstekniker. Hon (Phillips 2014) argumenterar för hur spelmusik har utvecklats
från filmmusikens strukturer till något unikt på grund av den interaktiviteten som medföljer
spel. Minecraft (Mojang 2011) är utifrån min egna observation ett spel som innehåller linjära
kompositioner. En sådan uppbyggnad underlättade för denna studie att utforska effekten
som musiken medför eftersom dess roll inte är uppenbar för spelaren vid första tillfället.

3.1.3 Urvalsgrupp
Kriteriet för urvalsgruppen var att deltagaren är en person i åldern 15 eller över, denna gräns
uppstod därför att ungdomar under åldern 15 kräver samtycke från både deltagaren och
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samtliga vårdshavare. Genom att införa åldersgräns så underlättades urvalet då personer
som är 15 år eller över kan delta i denna undersökning på ett självständigt initiativ.
Deltagarnas tidigare erfarenhet med spelet Minecraft (Mojang 2011) dokumenterades.
Undersökningen bestod av ett flertal grupper: de som har spelat Minecraft (Mojang 2011)
innan samt de som inte har. Det fanns deltagare som också saknade eller hade kunskap inom
musikteori. Alla deltagare spelade i 10 minuter var.
Musiken i artefaktversion 1 komponerades med fokus på funktionen av växlingsvärkan
mellan originalmusiken samt tolkningen med nya instrumenteringen. Först inleds den med
tystnad, sedan med kombinationen av originalmusiken och till sist artefaktens musik. Likt
den undersökningen utförd av Poulin-Charronnat m. fl (2004) så finns det flera grupper av
deltagare baserat på deras tidigare erfarenhet.
Genom att jämföra resultatet från dessa grupper så skapades möjligheten att se hur och om
valen av informanter skiljde sig åt. Informantgrupperna bestod av personer som både hade
och saknade tidigare erfarenhet av spelet och dess musik. Som C418 (u.å.) nämnde så är
Sweden ett av hans mest populäraste verk. Detta kunde påverka den informantgrupp som
hade erfarenhet av Minecraft (2011) från tidigare då musikstycket som valdes var
igenkännlighetsbar. Huvudmålet var att se om musikens instrumentering påverkade valen
som spelaren utövar i spelvärlden samt om de bemärkte uppkomsten och förändringen av
musiken. Informanterna intervjuades för att få svara på frågor angående sessionen, svaren
skapades på ett sätt så att informanterna kunde bidra med öppna svar som i sin tur kan
diskuteras vidare.

3.1.4 Undersökning och datainsamling
Personerna som passerade urvalets krav fick möjligheten att delta i själva undersökningen
som utfördes med en bärbar dator. Spelet Minecraft (Mojang 2011) spelades av deltagaren i
10 minuter. Spelet gav deltagaren friheten till att röra sig i spelvärlden utan tvång till att
utföra diverse objektiv i spelet. Spelaren var fri att välja vad hen behagade göra i den
virtuella världen medan musiken appliceras i form av en ljudfil i bakgrunden. Spelsessionen
för alla grupper inleddes i identiska scenarion där de befinner sig vid en specifik plats i
spelet. Samtidigt som spelaren introducerades till denna värld så saknades musik eftersom
tystnaden utnyttjades på samma sätt som i spelets originella struktur. Efter ett par minuter
påbörjades den växlande versionen mellan originalkompositionen och den nya tolkningen.
Observationen utfördes via skärminspelning under samtliga spelsessioner. Det innebär att
allt som deltagaren såg när hen spelade sparades för att analyseras tillsammans med svaren
från den kvalitativa intervjun.
Spelsessionerna uppföljdes av en intervjufas. Deltagaren blev frågade utifrån en
semistrukturerad intervju angående deras uppfattning av musiken som förekom i
spelsessionen. Intervjun bestod av frågor angående om de uppmärksammade musiken, om
igenkännligheten och personlig åsikt. Därefter fördjupades frågorna och fokuset riktade sig
på om de märkte förändringar i instrumenteringen och om så, hur reagerade dem? Efter
intervjuerna avslutades så analyserades skärminspelningen och jämfördes med svaren från
intervjuerna för att se om skiftning av instrumentationen påverkade deltagarens orientering
i spelvärlden.
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3.1.5 Etik
Østbye m.fl. (2008) skriver att forskningsetik består av de moraliskt grundläggande
tillvägagångssätten för utförandet av en undersökning. De (Østbye m.fl. 2008) nämner att
det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdet (HSFR) bidrog med ett antal
etiska riktlinjer att följa inom verksamheter som forskning. Dessa etiska riktlinjer består av:
Informationskravet – Enligt Østbye m.fl. (2008) innebär det att alla personer som deltar i
undersökningen har rätt till att få reda på deras roll i forskningen.
Samtyckeskravet - Østbye m.fl. (2008) nämner att samtyckeskravet innebär att deltagaren
har rätt till att välja om de vill delta i undersökningen eller inte. De har dessutom valet att
utföra undersökningen på sitt egna sätt om de vill. Deltagaren ska också få veta att hen får
avbryta undersökningen när hen önskar.
Konfidentialitetskravet – Det här kravet betyder att alla deltagare ska förbli anonyma innan,
under och efter att undersökningen har utförts. Det innebär att all information angående
personerna ska hanteras väl, med fokus på ytterst diskrethet (Østbye m.fl. 2008).
Nyttjandekravet – Detta innebär att all information och alla de uppgifter som samlas in från
deltagaren får endast användas för forskningssyfte. Information om vart denna forskning
kommer att visas bör berättas för deltagaren (Østbye m.fl. 2008).
Det är viktigt att forskare tar ställning till dessa etiska frågor eftersom det berör integriteten
hos personer. Anonymiteten för deltagaren i undersökningen kan vara av största vikt vid
situationer där en individs resultat kan vara identifierbar bland de andra. För att behålla
anonymiteten så nämndes inga namn i samband med undersökningen i denna studie. Alla
deltagare var dessutom 15 år eller över. Intervjuaren var den enda som vet vem deltagaren
var och varje person hade möjligheten att avsluta undersökningen om hen ville.
Undersökningen innehöll deltagare som bestod av 3 tjejer och 4 killar vilket var en strävan
för en jämställd könsfördelning.
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4 Genomförande/Implementation/
Projektbeskrivning
I det här kapitlet ges en överblick på tillvägagångsättet för skapandet av artefakten samt den
process som ledde till dess färdigställande. Artefakten färdigställdes genom processer som
först inledes med förstudier kring vilka typer av byggstenar arbetet ska innehålla. Dessa
”byggstenar” innefattar det spel och dess musiken som användes i denna studie. Det krävdes
att dessa byggstenar var välanpassade till frågeställning.

4.1 Förstudie
Inledningsvis så utfördes en förstudie. Denna förstudie inriktade sig på de delarna som
artefakten nu består av. Syftet med förstudien var att underlätta skapandet av artefakten
genom att bidra med nödvändig information angående spelet och kompositionen ”Sweden”.
I denna studie bestod artefakten av spelet Minecraft (Mojang 2011) samt musikstycket
”Sweden” som komponerades av C418 till spelet (C418 u.å.). Detta innebar att spelet och
dess komposition var i behov av att undersökas i förhand.
Det fanns fortfarande behov av att undersöka grunderna inom musikkomponerande för spel.
Detta område berörs av Phillips (2014) som nämndes tidigare i denna studie. Hon diskuterar
fördelarna med linjär- och icke-linjär musik inom spel och hur de fungerar inom spelvärlden
i relation med immersion. Information beträffande relationen mellan immersion och linjär
spelmusik var intressant i denna studie då originalmusiken i spelet Minecraft (Mojang 2011)
bygger på denna form av musik. Det är något som den nykomponerade musiken begärdes
efterlikna.

4.1.1 Minecraft
När frågeställningen framställdes så krävdes det att finna ett spel som överensstämde med
de krav som då uppstod. Eftersom denna frågeställning inriktade sig specifikt på
instrumentationens inverkan på spelaren i en öppen virtuell värld så underlättades sökandet
då det begränsade urvalet av spel. Från egen observation så är spelet Minecraft (Mojang
2011) synonymt med en öppen och fri spelvärld vilket korresponderade med kriteriet för
artefakten. Spelet blev oerhört populärt då det släpptes och har sedan 2011 uppnått en
kultstatus.
Utifrån egen erfarenhet så följer musiken i spelvärlden den öppna världens mentalitet som
spelet har genom att den alltid är flytande. Musiken passerar och dyker upp relativt
obemärkt. Kompositionen som användes från spelet var ”Sweden” eftersom den har en enkel
och minnesvärd melodi med en stark puls som har hög igenkännlighet bland tidigare
spelare.
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Figur 1

Skärmdump av den öppna spelvärlden i Minecraft (2011)

Spelaren bemöts av en öppen värld där hen har friheten till att välja vad de vill göra i
spelvärlden (se Figur 1). Det krävs inte att spelaren utför uppgifterna för att progressera i
världen utan snarare att de ska motiveras av egen vilja till att upptäcka och konstruera
diverse objekt i spelet. Om spelaren själv väljer att utföra diverse uppgifter i spelvärlden så
belönas hen genom bekräftelsemeddelande på att de åstadkom något. Den fria och öppna
spelvärlden tillåter spelaren att uppleva innehållet utan någon press vilket bidrar med en
avslappnad stämning. Detta är värdefullt för att uppnå känslan av immersion.

4.1.2 Musiken
Vid återskapandet av musiken så användes en D.A.W (Digital Audio Workstation). Den
D.A.W som valdes för denna studie var programmet Reaper (Cockos 2005) vilket är ett
ljudbehandlingsprogram för produktion och redigering. Tillsammans med Reaper (Cockos
2005) användes Symphonic Orchestra av EastWest (2003) för att orkestrera pianomelodin.
Strukturen av originalmusiken studerades för att sedan återskapas i samband med
artefakten. Således är tonarten, melodin samt ackordföljden identisk med originalet.
Artefakten består av såväl originalmusiken som den nykomponerade versionen. Den
nykomponerade versionen använder samma melodi, ackordföljd och tempo. Eftersom
fokuset dock ligger på förändring i instrumentationen så påyrkades det att identifiera
originalmusiken inför orkestreringen. För att underlätta skapandet av notbilden så
eftersöktes den officiella notbilden av C418, vilken inte fanns tillgänglig. För att kompensera
detta så användes en inofficiell notbild (Appendix A) skapad av Torbjørn Brandrud från
websidan MuseScore.com. (Brandrud 2017). Den inofficiella notbilden utvecklades och
skrevs in i notskriftsprogrammet MuseScore (Schweer 2009).

13

4.2 Arbetsprocessen
Arbetet påbörjades med förstudier kring originalmusiken och dess funktion i spelvärlden.
Själva artefakten tog form när originalkompositionen av C418 började rekonstrueras.
Arbetet med artefakten genomfördes främst i programmen Reaper (Cockos 2005) och
MuseScore (Schweer 2009) eftersom artefakten i huvudsak består av musiken.

4.2.1

Spelet

Minecraft (Mojang 2011) utgör den delen av artefakten som spelaren interagerade med.
Spelaren tog del av en spelsession där hen fick utforska den virtuella världen i ca 10 minuter.
Alla deltagare fick uppleva samma situation i spelet genom att använda samma sparfil vilket
innebär att banan, vädret och tiden i spelet återskapas vid varje spelstart. Deltagaren spelade
enskilt och hade total frihet i spelvärlden. Spelaren kunde till exempel välja att bygga ett hus
(se Figur 2), konstruera objekt och verktyg eller enbart utforska.

Figur 2

Skärmdump av konstruktion i spelet Minecraft (2011)

Valen som deltagaren gjorde observerades genom en skärminspelning av spelsessionen. Det
betyder att den 10 minuter långa sessionen sparades, analyserades och undersöktes efter
observationstillfället. Detta bidrog med en konkret bild av hur spelaren valde att spendera
sin tid under spelsessionen. Artefaktens uppgift var sedan att söka kopplingen mellan
spelarens handlingar och musiken, de eventuella reaktioner på förändringar mellan spelets
originalmusik och den instrumentation som skapats för den här studien.

4.2.2 Sweden
Huvudfokuset för denna studie är musikkompositionen ”Sweden” utav kompositören C418
(u.å.). I artefakten användes musikstycket vid två tillfällen, dels originalversionen samt en
reviderad version med ny instrumentering. Den reviderade versionen byggde helt på
originalkompositionen bortsett från instrumenteringen. På samma sätt som i Minecraft
(2011) så inleddes spelsessionen utan musik. Därefter tonades originalmusiken och den
reviderade versionen långsamt in och tonades sedan ut vid slutet.
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Två versioner av artefakten skapades:
Version 1.
•

Tystnad – Originalmusik – Tystnad – Instrumenterad version – Tystnad

Version 2.
•

Tystnad - Originalmusik/Instrumenterad version – Tystnad – Instrumenterad
version/Originalmusik - Tystnad

Studien fokuserade på att undersöka om spelaren kände igen melodin och strukturen med
en annan instrumentering och om det möjligtvis påverkade valen spelsessionen.
Originalkompositionens notbild hittades inte och fick istället återskapas med hjälp av gehör
och ett arrangemang (Appendix A). Med kombinationen av detta så skapades den kompletta
pianokompositionen i noter. Kompositionen är skriven i tonarten D-dur men varje fras
inleds i E-moll. Tempot är 44 bpm (beats per minute). Ackordföljden introduceras från
början och repeteras genom hela kompositionen. Ackordföljden i kompositionen är Em Gmaj9 – F#m/A – Dmaj7, se Figur 3.

Figur 3

Utdrag från Appendix B – Notbild av ackordföljd och huvudmelodi

Basstämman rör sig i enighet med originalkompositionen då den förflyttar sig uppåt och
nedåt varannan takt. Pulsen i originalkompositionens basstämma emuleras i artefakten för
att bibehålla igenkännlighetsfaktorn. De resterande stämmorna spelar främst enligt
ackorden och förstärker harmoniken. Notbilden framställdes via gehör och arrangemanget i
Appendix A, men behövde bearbetas från pianoarrangemang till stråkorkester.
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Figur 4

Arbetsyta för ny instrumenteringen i programmet Reaper (2005)
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Arbetet utfördes i programmet Reaper (2005), se Figur 4. En ny instrumentering
applicerades på de stämmor som fanns i arrangemanget för piano. För att bibehålla
originalkompositionens puls och ackordföljd så blev den nya stämföringen relativt identisk
med originalet. Stämmorna anpassades beroende på stråkinstrumentens omfång för att
skapa en harmonisk ensemble. Originalstyckets piano, harpa och synt ersattes av violin,
viola, cello och kontrabas samt horn och kör. Noterna skrevs i MuseScore (2009) för att
sedan importeras som midi till programmet Reaper (2005). I Reaper genomfördes en
stämfördelning där stråkinstrumenten ersatte pianostämman, horn ersatte harpan och kör
ersatte synt. Originalkompositionen och den reviderade versionen kombinerades för att
utgöra artefakten tillsammans med spelet.
Stycket blev totalt 10 minuter i varaktighet, enligt den tid som spelsessionen utgjorde.
Artefaktens funktion var att spela från en sparfil i spelet Minecraft (Mojang 2011) utan
originalmusiken
aktiverad
eftersom
ljudfilen
(kombinationen
av
tystnad,
originalkomposition och den förändrade instrumentationen) är den musik som användes.
Eftersom originalkompositionerna i spelet är linjära så tillät det att endast spela upp
artefaktens musik i bakgrunden tillsammans med spelet. Således utfördes undersökningen.

4.3 Pilotstudien
Inför denna studies undersökning så genomfördes en pilotstudie. Pilotstudiens syfte var att
fastställa vad som behövdes justeras och optimeras inför den framtida undersökningen.
Deltagaren lyssnade på artefaktversion 1 som inleds med tystnad, sedan
originalkompositionen i sin helhet följt av tystnad och till sist den instrumenterade
versionen. Under observationen av spelsessionen så blev deltagaren lättdistraherad av
spelinstruktioner och frågor angående diverse objekt i spelvärlden. Deltagaren angav sedan
under intervjufasen att hens fokus på musiken avtog när den instrumenterade versionen
inleddes och således var minnet kring detta stycke oklart.
Det visade sig att deltagaren i pilotstudien inte uppfattade att originalkompositionen och den
instrumenterade versionen av ”Sweden” var samma komposition till grunden. Deltagaren
upplevde istället att det var två olika kompositioner som spelades i artefakten. Anledningen
för detta är möjligtvis att hen förlorade fokuset på spelsessionen på grund av inlärningen av
spelet och dess mekanik. Det krävdes således att finna ett bättre sätt att förbereda den
gruppen av deltagare som saknade kunskap om spelet Minecraft (2011) inför
undersökningen för att bibehålla fokuset under spelsessionen. För att underlätta fokuset på
spelet för deltagaren så fick informanterna en mer fördjupad genomgång av kontroller och
spelets funktion inför undersökningstillfället. Frågorna utvecklades och expanderades för att
försöka säkerhetsställa svaren på ett starkare sätt. Utöver detta så lades fokus på att undvika
att tala med deltagaren under undersökningstiden eftersom det kan ha bidragit till fokus på
annat än undersökningens mål.
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5 Utvärdering
5.1 Presentation av undersökning
Informanterna kontaktades genom sociala medier och bekantskap. Samtliga deltagare fick
veta att all insamlade data är konfidentiell och kommer inte brukas utanför denna studie.
Undersökningen begärde dessutom att informanterna inte besatt kunskap om vad studien
ska få svar på innan deltagandet. Vid utförandet av undersökningen så användes både
artefaktversion 1 och 2 för att se om det underlättade/försvårade för lyssnaren att höra
instrumentationsskiftet vid olika tillfällen. De informanter som saknade erfarenhet i spelet
Minecraft (2011) fick en genomgång av kontroller och diverse spelmekaniker inför
spelsessionen. Det var något som utvecklades utifrån pilotstudiens respons. Deltagarna fick
spela Minecraft (2011) på en dator med mus och tangentbord samt med ett par
studiohörlurar för att ge en optimal ljudupplevelse.
Informant 1–3 (se Appendix C) utförde deras spelsession och intervju i en studiomiljö som
var optimal för undersökningen medan informanter 4–7 utförde deras i en bullrig miljö.
Deltagarna fick höja och sänka ljudvolymen om de önskade. Undersökningen innehöll 7
deltagare varav 4 var män och 3 var kvinnor. Det visade sig vara svårare att få tag på
kvinnliga deltagare. Åldern på respondenterna varierade från 22–25. Utöver ålder och kön
så ställdes frågor om tidigare spelvana och om de spelat Minecraft (2011) tidigare. Frågorna
ställdes innan spelsessionens inledes.
Intervjufrågorna efter spelsessionen:
Spelet:
•
•
•

Hur upplevde du spelvärlden?
Vad valde du att göra i spelvärlden?
Fick du någon inlevelse i spelvärlden? I sådana fall kan du tänka dig bruka spelet som
en form av avslappning?

Musiken:
•
•
•
•

Hur upplevde du musiken i spelet?
Var det något specifikt med musiken som du lade märke till?
Hur upplevde du förhållandet mellan musiken och spelet?
Påverkade musiken dina val i spelvärlden?

Alla frågor diskuterades relativt noggrant vilket innebar att vissa följdfrågor uppstod under
intervjun.

5.2 Insamling av data
Appendix C visar de svar som informanterna bidrog med efter deras respektive spelsession.
Intervjuerna inleddes med frågor angående själva spelet och dess miljö för att sedan
fokusera på musiken och dess instrumentering. Tanken var att ge en överblick på helheten
av spelsessionen som informanten tog del av. Som tidigare nämnt var det planerat att
inkludera 8 deltagare men på grund av tidsbrist och ett inställt undersökningstillfälle så
utelämnades den 8: e. Tillsammans med intervjuerna skapades en skärminspelning för varje
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deltagare. Skärminspelningen visade sig vara en relativt obrukbar form av datainsamling då
den endast gav underlag för triangulering i samband med intervjun av informant 3.
Skärminspelningen var endast intressant för informant 3 då denne nämnde att musiken
motiverade informanten att röra sig till en viss destination under spelsessionen (Appendix
C).

5.3 Resultat
5.3.1 Instrumentation
Resultatet från undersökningarna (Appendix C) visade att majoriteten av informanterna inte
märkte förändringen av instrumenteringen i både artefaktversion 1 och 2. De flesta av
deltagarna upplevde att det var två olika kompositioner som spelades upp i artefakten.
Bortsett från det faktum att de inte märkte att det var samma komposition så upplevde de att
det fanns en skillnad i de olika musikstyckena. Figur 5 visar hur informanterna svarade
under intervjun angående frågan om instrumenteringen.

Figur 5

Antal personer som märkte instrumentationsbytet på samma
komposition

Något som kan påverka detta resultat är artefaktversion 2 eftersom den möjligtvis är svårare
att särskilja på samma sätt som version 1. Hälften av informanterna utförde artefaktversion 1
och respektive version 2. Dessutom påverkas svaret av tidigare erfarenhet i Minecraft (2011)
då de som spelat spelet innan var de som kände igen kompositionen med
instrumenteringsbytet i både artefaktversionerna.
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5.3.2 Val i spelvärlden
Frågeställningen i denna studie fokuserar på om musiken möjligtvis har en inverkan på
spelarens val i spelvärlden. Svaren från informanterna visade att valen inte påverkades av
musiken under spelsessionen på något specifikt sätt. Informant 2 nämnde att musiken
endast påverkade att hen ”byggde i takt med musiken”. Informant 3 nämnde att hen
uppmuntrades av musiken under en handling men var osäker om agerandet var baserat på
musiken. Det framstod som att frågan angående musikens inverkan på informantens val var
svår att svara på eftersom informanterna var själva osäkra. Skärminspelningen kunde bidra
med en inblick i detta men visade sig inte vara tillräcklig för att avgöra om det verkligen var
musiken som skapade den reaktionen. Eftersom informanterna själva var omedvetna om de
utförde val baserat på musikens förändring så gick det inte att skapa en triangulering mellan
intervjusvaren och observation (skärminspelningen).

5.3.3 Inlevelse
Inlevelse/immersion var intressant att undersöka i denna studie. Anledning till detta är om
möjlig upplevd inlevelse påverkade informanternas koncentrationsförmåga vid utförandet av
spelsessionen. Inlevelsen kan bidra med fokus på den kombinerade världen av musik och
spel istället för enbart fokus på en av dessa två.

Figur 6

Antal personer som upplevde inlevelse i spelvärlden

Figur 6 visar svaren givna av informanterna under intervjun (Appendix C). Majoriteten av
informanterna upplevde inlevelse i spelvärlden. Ett flertal av informanterna nämnde att
inlevelsen kan ha varit en effekt av den ambienta och lugna miljön som spelet samt musiken
bidrar med.
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5.3.4 Sammanfattning
Enligt de svar som samlades från informanterna så påverkades deltagarens val i spelvärlden
minimalt eller inte alls av musikens instrumenteringsbyte. Som tidigare nämnt så var det
svårt för deltagarna att svara på denna fråga då den kan anses komplex. Att uppmärksamma
instrumenteringsbytet samt identifiera den som samma komposition i sin grund verkar vara
till förtjänst av musikkunskap och erfarenhet i Minecraft (2011) enligt resultaten. Fokuset
ligger annars främst på spelmekaniken, till ett exempel. Version 2 av artefakten kan
komplicera denna frågeställning ytterligare då den är svårare att identifiera
instrumentationsbytet i.

5.4 Analys
Eftersom undersökningen består av semi strukturerade intervjuer uppstod svaren som
relativt öppna för vidare diskussion. Detta är något som var förutsett i samband med
frågeställningen i den här studien då frågorna kräver att deltagarna genomtänker sina svar
för att uppnå optimalt resultat. Sannolikheten att informanternas ålder orsakade en
variation i resultaten är liten eftersom en sådan relation saknades bland svaren. Dessutom
var åldersspektrumet minimalt. Efter att ha genomfört undersökningarna på 7 deltagare så
uppstod det vissa mönster hos informanterna baserat på deras tidigare erfarenheter:
•

•

•

Deltagare som saknade erfarenhet i Minecraft (2011) fokuserade mer på att lära sig
spelmekaniken istället för hur musiken och spelvärlden presenterades. Vissa
informanter upplevde en försämrad inlevelse på grund av detta hinder.
Deltagare med kunskap inom musikteori var mer benägna att finna samma
toninnehåll i de båda instrumentationerna och således identifiera båda
kompositionerna i de olika styckena. Resultatet är någorlunda relaterat till tidigare
erfarenhet i Minecraft (2011) eftersom det troligtvis bidrar till igenkännandet av
originalkompositionen i artefaktens olika former.
Deltagare som saknade kunskap inom musikteori var mer benägna att endast höra en
komposition istället för två. En anledning till detta är att de som saknade kunskap i
musikteori var också de som saknade erfarenhet i Minecraft (2011). Således var
sannolikheten att de skulle känna igen kompositionen låg.
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6 Avslutande diskussion
6.1 Sammanfattning
Målet med denna studie var att få reda på hur och om musikens instrumentation påverkar
spelaren i en virtuell värld. Med hjälp av denna information kan spelaren eventuellt vägledas
på ett innovativt sätt genom musiken. Utgångspunkten för denna frågeställning var
musikterapi och spelimmersion. Detta kan återkopplas till den slutgiltiga frågeställningen då
inlevelsen/immersion till exempel påverkar hur spelaren uppfattar spelvärlden (Sanders &
Cairns 2010). Artefaktens enkelhet reflekteras i hur spelaren upplever spelvärlden, i detta
fall avskalad och öppen. Artefakten är i grunden en komposition från spelet Mineraft (2011).
Denna komposition har instrumenterats om från piano till orkester. Tillsammans med
originalkompositionen och spelet Minecraft (2011) så utgör den nykomponerade versionen
artefakten. Som tidigare nämnt så tog undersökningen del av två versioner av denna
artefakt:
Version 1.
•

Tystnad – Originalmusik – Tystnad – Instrumenterad version – Tystnad

Version 2.
•

Tystnad - Originalmusik/Instrumenterad version – Tystnad – Instrumenterad
version/Originalmusik - Tystnad

Informanterna fick spela i 10 minuter (samtliga spelsessioner sparades genom
skärminspelning) som sedan uppföljdes av en intervju. Undersökningen utförd med dessa
artefakter bidrog till öppna diskussioner i form av semistrukturerade intervjuer med
informanterna angående hur deras intryck av musiken i spelet. Informanterna hade olika
kunskaper inom musikkomponerande och spel. Resultatet för denna studie visade att det är
många faktorer som formar de svaren som informanterna bidrar med, främst baserat på
tidigare erfarenheter. Enligt informanterna så kunde de inte avgöra ifall
instrumentationsbytet i musiken påverkade deras val eller handlingar på en märkbar nivå.
Resultatet visade att förståelsen för att originalkompositionen och artefakten är samma
komposition till grunden var relativt synonymt med kunskap om Minecraft (2011) samt
musikteori. De informanter som uppgav att de inte spelat Minecraft (2011) tidigare hade
svårt för att fokusera på andra element än spelmekaniken då de lärde sig hur spelet
fungerade under den 10 minuter långa spelsessionen.

6.2 Diskussion
Undersökning utförd av Zhang & Fus (2015) fokuserade på bakgrundsmusikens roll i
datorspel. Resultatet från deras undersökning visade att musik inom spel har en viktig roll
då den kan förmedla en stor mängd information till spelaren på kort tid. Detta
överensstämmer med Phillips (2014) inställning till sitt egna musikskapande. Phillips (2014)
beskriver hur fundamental kompositörens roll är när det kommer till audiovisuella
stickrepliker som till exempel förmedlar information till spelaren. Zhang & Fu (2015)
kopplade dessutom samman bakgrundsmusiken med begreppet immersion eftersom deras
forskning visade att bakgrundsmusik är betydelsefull för att uppnå immersion. I denna
studie visade det sig att majoriteten av informanterna uppnådde immersion och de svarade
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att det berodde mest på sambandet mellan musiken och spelvärlden som skapade en
avslappnande miljö. Resultat från undersökningen utförd av Zhang & Fu (2015)
överensstämde med svar från informanterna angående upplevd inlevelse i denna studie.
Poulin-Charronnat m.fl. (2004) undersökte igenkännligheten bland deltagare som lyssnade
på ett antal kompositioner med annorlunda instrumentering. Deltagarna lyssnade på en
komposition, en komposition som de sedan fick lyssna på igen med annorlunda
instrumentering. Deltagarna blev uppdelade i två grupper vilket var ”nonmusicians” och
”musicians”. Non-musicians innefattar de person som inte besitter någon musikteoretisk
kunskap och musicians har diplom från ett franskt musikkonservatorium. Resultatet av
undersökningen av Poulin-Charronnat m.fl. (2004) visade att både musicians och
nonmusicians hade svårheter med att känna igen kompositionerna med annorlunda
instrumentering. Bortsett från detta svarade ändå musiker korrekt mer än nonmusicians.
I denna studie visades det relativt liknande resultatet då de flesta deltagare upplevde att det
var två separata låtar istället för ett skifte i instrumentationen. Poulin-Charronnat m.fl.
(2004) nämnde att klangfärgen bidrar till förvirringen då både grupperna svarade utifrån
den klangfärg de upplevde. Det är värt att notera att undersökningen av Poulin-Charronnat
m.fl. (2004) var på en större skala än denna studie vilket bidrog med mer varierade resultat
baserat på vad varje informant tog del av.

6.2.1 Etiska, forskningsetiska och samhälleliga aspekter
Åldersskillnaden mellan yngsta och äldsta informant var relativt liten då det endast skiljde
sig 3 år emellan. En yngre åldersgrupp kan innebära att de har en nära relation till teknologi
och spel då sådant har varit tillgängligt från början av uppväxten. Detta kan såklart bidra
med en generell spelvana bland informanterna, även bland deltagare som svarade att de
besitter mindre spelvana. I kontrast är det möjligt att en äldre person på 40–50 år och uppåt
har svårare för att delta i en sådan undersökning på grund av att den tekniska vanan
möjligtvis är mindre. Om äldre deltagare deltog kan resultatet blivit annorlunda då tidspress
och ovana med spel kan leda till förvirring. All den här informationen appliceras utifrån ett
västerländskt perspektiv, i ett land där de flesta personer har tillgång till elektronik och
tekniska apparater relativt enkelt. Personer från länder som saknar denna sorts privilegier
kan bidra med en helt annorlunda bild av spelvana och teknisk kunskap om de tog del i
denna studie.
Undersökningarna utfördes enligt de forskningsetiska kraven som innefattar de fyra
grundkraven:
informationskravet,
samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet
samt
nyttjandekravet (Østbye 2008). Eftersom att artefakten och spelet Minecraft (2011) är
relativt neutralt till genus och etiska aspekter så upplevdes spelsessionerna som
informanterna utförde förhållandevis neutralt och berörde inte någon på ett negativt sätt.
Dock fanns det en risk att en potentiell informant skulle misstycka att spelaren till exempel
kan döda djur i Minecraft (2011).
Utöver detta så var det möjligt att deltagaren kunde känna sig okunnig om hen inte listar ut
instrumentationsbytet i artefakten. Det säkerhetsställdes dock för deltagarna att även
kunniga musikteoretiker kan förbise detta. Angående kön i spelet så är spelkaraktären i
Minecraft (2011) vad som kan beskrivas som en man men detta är inte fastställt. Från egen
observation så bestämmer spelaren själv vilken karaktär som hen vill skapa. Spelsessionen
utfördes i förstapersonsperspektiv men kan också spelas i tredjepersonsperspektiv. Ifall
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deltagaren valde att spela i förstapersonsperspektiv så var ryggsäcksmenyn det enda tillfället
som informanten kunde se sin spelkaraktär.

6.2.2 Slutsats
Arbetet i denna studie fokuserade på att få veta samband mellan instrumentering i
spelmusik och spelarens val i en virtuell spelvärld. Utmaningen uppstod med att formulera
en frågeställning som kan ge ett konkret svar på detta. Det uppstod osäkerhet med
frågeställningen då den förändrades vid flera tillfällen i början av arbetet. I slutändan
misslyckades studien med frågeställningen eftersom deltagarna själva inte upplevde något
samband. Informanterna ansåg dessutom att det var en svår fråga att svara på. Efter
pilotstudien så tillkom några frågor samt följdfrågor för att förenkla
resultatsammanställningen.
Min egna tes är att om instrumenteringen påverkade deras handlingar så skulle de möjligtvis
inte veta om det själva. Artefakten kunde ha utformats på ett bättre sätt för att mäta den
eventuella inverkan som instrumentation har inpå spelarens handlingar. Att förbättra
artefakten skulle nog innebära att konstruera ett spel genom ett program som Unity (Unity
Technologies 2005) där valmöjligheterna är fler. Genom att skapa ett spel på ett sådant sätt
underlättar det för att strukturera och anpassa en bana mer utförligt för studiens
frågeställning. Det innebär att skapa ett eget spel och musik som innehåller större
förändringar i instrumenteringen än vad som förekom i denna studies artefakt. De deltagare
som saknade erfarenhet i spelet Minecraft skapade mindre problem för resultatinsamlingen
då de var tvungna att fokusera på spelmekaniken mer än artefakten i sin helhet. Detta
medförde relativt inkompletta svar angående detaljer om spelsessionen. För att förbättra
säkerställningen av resultatet så skulle fler informanter vara nödvändigt.

6.3 Framtida arbete
Som tidigare nämnt skulle en bättre utformad artefakt underlätta insamlingen av resultatet
för en sådan specifik frågeställning. Det kan innebära att till exempel skapa ett eget spel,
något som kan bidra med fler möjligheter. Dessa nya möjligheter kan vara att justera
variabler som vägledning av spelaren och parametrar som styr musiken på flera sätt än ett
linjärt ljudspår. På detta sätt kan frågeställningen anpassas också för dynamiskt
komponerad musik för spel.
Utöver artefakten så bör ett större antal informanter ta del av undersökningen. Fler
informanter kan möjligtvis bidra med högre validitet på studien. Anledningen för detta är att
fler deltagare kan bidra med ett välinriktat resultat då forskningen skulle vara mer
omfattande. Det är dock möjligt att de resultatmönster som uppstod i den här studiens
undersökning uppstår igen med fler informanter. Anledningen är att utmätningen av de
valen som spelaren utgör visade sig vara problematiskt. Problematiken var att informanterna
hade svårt att själva avgöra om instrumentationsskiftet påverkade dem att göra ett annat val.
Denna problematik kommer troligtvis uppstå oavsett hur många informanter som deltar.
Om ett framtida arbete fortsätter så bör ett försök till att motarbeta denna problematik
innebära att öka spelsessionens tid. Detta skulle ge spelaren en större chans till inlevelse
samt en mer fastställd bild av musiken och valen i spelvärlden. Eftersom det visades sig vara
möjligt att uppnå inlevelse på denna studies 10 minuter spelsession så kan till exempel 20
minuter bidra med att säkerhetsställa svaren. Denna frågeställning skulle högst troligt
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behöva bearbetas om arbetet fortsatte med nya resurser. Eventuellt skulle frågeställningen
inrikta sig mer mot igenkännlighet av musik och dess instrumentation i samband med spel
då responsen angående detta var relativt hög.
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Appendix C - Intervjuer
Informant 1 – Artefaktversion 1
Har spelvana samt har spelat Minecraft (2011) tidigare. Besitter kunskap i
musikteori.
Spelet: Upplevde att spelvärlden i Minecraft (2011) är ambient och avslappnande.
Minimalistisk men ”händer mycket” och det finns enligt informanten mycket att göra
och det är omväxlande. Fann dessutom inlevelse i spelvärlden och skulle tänka sig att
bruka det som ett verktyg för avslappning. Informanten valde att försöka finna en
diamant under spelsessionen.
Musiken: Upplevde musiken som ambient och ”fluffig”. Humöret var enligt
deltagaren melankoliskt. Informanten var medveten om att det skedde ett
instrumentationsbyte under spelsessionen. Den främsta anledningen till att
informanten var medveten till instrumentationsbytet var enligt hen att
kompositionen identifierades i båda formerna genom grundmelodins
igenkännligbarhet. Informanten kände dessutom igen kompositionen som användes
i artefakten från tidigare. Bortsett från att informanten märkte av
instrumentationsbytet på samma komposition så upplevde hen att det var 3 egna
versioner på grund av uppdelningen. Informanten nämnde att musiken inte
påverkade dennes val i spelvärlden på något specifikt sätt

Informant 2 – Artefaktversion 2
Har spelvana samt har spelat Minecraft (2011) tidigare. Besitter kunskap i
musikteori.
Spelet: Upplever spelvärlden som ”ambient” och ”mysig” vilket i sin tur skapade en
inlevelse i spelet enligt informanten. Informanten kände att hen kan bruka spelet
som en form av avslappning. Informanten valde att bygga ett hus under
spelsessionen.
Musiken: Enligt informanten var musiken mysig och glad och som att den passade
väldigt bra med spelmiljön. Deltagaren kände delvis igen musiken från tidigare.
Informanten upplevde musiken som ”större” än från vad hen minns. Informanten
upplevde att det var ett stycke som ”spelades två gånger” det vill säga informanten
märkte av förändring i instrumentationen. Musiken hade ingen större inverkan på
valen som spelaren gjorde förutom att ”bygga i takt till musiken”.

Informant 3 – Artefaktversion 1
Har spelvana samt har mindre erfarenhet i Minecraft (2011) från tidigare. Besitter
kunskap i musikteori.
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Spelet: Upplevde spelvärlden som ”najs” och rolig. Informanten valde främst att
utforska spelvärlden under de 10 minuterna. Informanten upplevde inlevelse som
mest under de utforskande delarna under spelsessionen och mindre då hen byggde i
spelvärlden. Informanten upplevde att hen kan bruka Minecraft (2011) som en form
av avslappning, återigen främst under utforskning. Musiken bidrog till inlevelsen då
informanten till exempel beskriver att musiken som var med när han utforskade
ökade känslan för äventyr.
Musiken: Informanten försökte att inte ”överanalysera” musiken. Musiken och
spelvärlden ”samarbetade väldigt bra” enligt informanten. Informanten upplevde att
det var två olika stycken under spelsessionen där det inledande stycket var lugnare
och mysigare medan det andra stycket passade mer på den äventyrliga känslan.
Informanten nämnde att musiken inte påverkade hans val på något specifikt sätt
förutom att han uppmuntrades av den medan han valde att klättra i spelvärlden.

Informant 4 – Artefaktversion 2
Har spelvana men ingen tidigare erfarenhet i Minecraft (2011). Saknar kunskap i
musikteori.
Spelet: Upplevde spelvärlden som depressiv. Informanten valde att konstruera
diverse objekt under spelsessionen. Informanten upplevde inlevelse i spelvärlden
endast ”till och från” och kände inte att han kunde bruka spelet som ett verktyg för
avslappning.
Musiken: Tyckte att musiken var ”bra” och upplevde att den gick ”upp och ned,
antingen tyst eller musik”. Informanten upplevde att det var två stycken och att båda
bidrog med en depressiv känsla till spelvärlden. Informanten märkte inte av att det
var samma komposition till grunden med en annan instrumentering. Informanten
nämnde att musiken inte påverkade dennes val i spelvärlden på något specifikt sätt.

Informant 5 – Artefaktversion 1
Har mindre spelvana men ingen tidigare erfarenhet i Minecraft (2011). Saknar
kunskap i musikteori.
Spelet: Upplevde spelvärlden som ”begränsad men fri”. Informanten valde att gräva,
konstruera och utforska. Informanten upplevde inlevelse bortsett från att miljön var
bullrig med många personer som passerade förbi undersökningsplatsen.
Informanten ansåg att hen kan bruka spelet som ett verktyg för avslappning.
Musiken: Upplevde den som ”lugn”, ”avslappnande” och ”bidrog till en
helhetsupplevelse”. Informanten märkte inte av musiken så mycket eftersom den
”fungerade så pass bra med spelet” och förhållandet mellan de två är väldigt starkt.
Informanten lade främst märke på det andra stycket med den nya instrumenteringen
och den andra ”glömdes bort”. Dock upplevdes det som två olika kompositioner och
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inte endast instrumentationsbyte. Informanten nämnde att musiken inte påverkade
dennes val i spelvärlden på något specifikt sätt.

Informant 6 – Artefaktversion 2
Har spelvana och har spelat lite Minecraft (2011) tidigare. Saknar kunskap i
musikteori.
Spelet: Upplevde världen som lugn och atmosfäriskt. Informanten valde att bygga ett
hus i spelvärlden samt upplevde en viss inlevelse i spelvärlden. Atmosfären mellan
musiken och spelvärlden ”fungerade bra tillsammans”. Informanten tyckte att det
var möjligt att bruka Minecraft (2011) som ett verktyg för avslappning.
Musiken: Informanten hade mest fokus på det inledande stycket och upplevde att det
var två olika stycken och inte samma med inklippta delar från olika
instrumenteringar. Informanten kände dock igen originalkompositionen från spelet.
Musiken passade in väl med spelmiljön och ”de flöt ihop väldigt bra”. Informanten
nämnde att musiken inte påverkade dennes val i spelvärlden på något specifikt sätt.

Informant 7 – Artefaktversion 1
Har mindre spelvana, ingen erfarenhet i Minecraft (2011). Saknar kunskap inom
musikteori.
Spelet: Upplevde spelvärlden som ”fyrkantig” och att det är lugnt och avskalat, det
bidrog till att informanten kände att hen blir nog lätt rastlös i detta spel.
Informanten försökte lista ut hur spelet fungerade under spelsessionen, informanten
saknade ett mål i spelet. Informanten saknade inlevelse i spelvärlden på grund av
fokuset på att lära sig spelet. Var osäker om det skulle fungera som ett verktyg för
avslappning.
Musiken: Informanten hade främst fokus på det första stycket medan det andra var
svårare att minnas på grund av det nyfunna fokuset på spelets mekanik. Informanten
upplevde musiken som sorgsen, vacker och som att den berättade någonting.
Informanten upplevde att det var två olika stycken och inte samma med olika
instrumenteringar. Informanten nämnde att musiken inte påverkade dennes val i
spelvärlden på något specifikt sätt.
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