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Sammanfattning 
 

Musik används ofta för att presentera och förstärka narrativet i både film och spel. 
Det innebär till exempel att den får publiken eller spelaren att känna vissa känslor, 
att den presenterar underliggande narrativa element eller markerar specifika 
rörelser i bilden.  Syftet med den här rapporten är att jämföra spelmusik och 
filmmusik ur ett narrativt perspektiv. 

I denna jämförande studie intervjuas åtta testpersoner som får spela en 
spelsekvens och titta på en kort film tagna från spelet The Elder Scroll V: Skyrim 
(2011), båda med musik speciellt skriven för undersökningen. Det som sedan 
utvärderas är om testpersonerna upplever några skillnader i det musikaliska 
narrativet och i så fall på vilket sätt de gjorde det.  

Utvärderingen visar att en majoritet upplever narrativa skillnader mellan film- och 
spelmusik, dock väldigt subtilt. De skillnader som uppmärksammas handlar i 
huvudsak om dynamik i musiken inför och i specifika händelser.  

Nyckelord: Dataspelsmusik, filmmusik, narrativ 
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1 Introduktion 
Att filmmusik förstärker det vi ser i en film är nästan alla som tittar på film idag 
medvetna om, även om de flesta inte alls tänker på musiken när de tittar på film. Claudia 
Gorbman (1987) beskriver hur vissa speciella element i musiken i en film kan beskriva 
specifika känslor, platser och till och med presentera en viss karaktär. Även i dataspel 
används musik för att sätta en viss stämning (Marks, 2011) och dataspelsmusik har bara 
blivit mer och mer populär (Collins, 2008). Det här examensarbetet behandlar 
skillnaderna mellan filmmusik och dataspelsmusik ur ett narrativt perspektiv. Tidigare 
forskning visar att båda medierna använder musik för att förstärka narrativet men på 
vilket sätt upplever en publik skillnaderna som finns? Upplever de några skillnader?  För 
att undersöka detta har två musikstycken skapats som användes i semistrukturerade 
intervjuer där testpersoner fick beskriva vilka skillnader de upplevde i musiken.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  



  5 

2	  Bakgrund	  och	  tidigare	  forskning	  
Den uppenbara skillnaden mellan filmmusik och spelmusik är att en film är helt linjär 
med en given start och ett givet slut, vilket ett dataspel inte har (Marks, 2011). Faktum är 
att dataspel i sin helhet är väldigt annorlunda gentemot andra kulturella medier och 
musiken i dataspel är inget undantag (Collins, 2008). För att kunna jämföra de två 
kommer det här kapitlet att ge inblick i hur filmmusik respektive dataspelsmusik är 
uppbygga samt hur de har växt fram genom sitt respektive medie. Då den här studien 
utgår från den narrativa aspekten av musik är det även väsentligt att definiera termen 
narrativ.  

2.1	  Narrativ	  
Svenska nationalencyklopedin förklarar begreppet narrativ så här: ”[…] berättande, 
framför allt om texter som framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i 
tidsordning.” Narrativ i sin renaste form är alltså berättandet av ett händelseförlopp.  

Rick Altman (2008, s.1) beskriver narrativ som ”[…] the practice of storytelling”, vilket 
betyder hantverket att berätta en berättelse. Han menar att det inte behöver vara en 
berättelse i skriftig form eller en historia som läses. Narrativ kan förekomma i många 
former och existerar helt oberoende de olika medier som presenterar det (Altman, 
2008). Det här betyder att narrativ också kan presenteras i form av musik som i sig 
berättar en historia. 

Jann Pasler (2007, s. 30) menar dock att det inte är lika lätt när det kommer till narrativ 
i musik jämfört med litteratur och säger att ”Music can both tell or convey the meaning 
of something extramusical (such as a program or a text) and present a strictly musical 
meaning on its own”. När det kommer till musik finns det alltså två sidor av den 
narrativa aspekten. Dels kan musiken förstärka narrativet i en film, en text eller ett 
dataspel, dels kan den ha ett fristående narrativ utanför det visuella verket (Pasler, 
2007).  

Den definition på narrativ som används i den här undersökningen är Altmans (2008) 
som bygger på hantverket att berätta en historia i någon form. När termen narrativ 
används i den här rapporten menas alltså hela meningen som musiken förmedlar, till 
exempel en tidsålder, inte att den berättar en separat, linjär berättelse. Det kan även vara 
så att musiken beskriver specifika händelser, till exempel att en ond karaktär dyker upp i 
bild, vilket inte är en egen berättelse i sig.   

2.2	  Musikens	  funktion	  i	  film	  
Vad är filmmusik? Vad gör att en viss musik blir klassad som filmmusik? Barry Keith 
Grant (2007, s. 169) definierar termen så här; ”’Film music’ as a term has come to refer 
to music composed or expressly chosen to accompany motion pictures”. Han menar att 
filmmusik är musik som följer den rörliga bilden och har som syfte att förstärka den 
känsla och atmosfär som förekommer i filmen. Paul Tonks (2001) beskriver filmmusik 
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som ”[…] the unseen narrative voice communicating everything we need to feel.” Båda 
betonar alltså att musiken förmedlar den underliggande känslan i en film. Trots att 
musiken i film ofta inte uppmärksammas av publiken har den stor roll i berättandet och 
om musiken tas bort skulle den bli saknad (Tonks, 2001). 

Claudia Gorbman (1987) beskriver hur vissa speciella element i musiken till en film kan 
beskriva specifika känslor, platser och till och med presentera en viss karaktär. Detta är 
dock något som den generella filmpubliken oftast inte lägger märke till. Filmmusiken 
fungerar mer som ett verktyg för att tala till publikens undermedvetna vad de ska känna 
och på så vis berätta det underliggande narrativet (Gorbman, 1987).  

Narrativa delar som ofta förstärks, eller berättas helt och hållet, med musik i film kan till 
exempel vara i vilket land en scen utspelar sig i, vilken stad den utspelar sig i eller vilken 
sorts karaktär som presenteras. Richard Davis (2010) beskriver hur stor betydelse 
instrumentvalet i filmmusik har för att indikera i till exempel vilken tidsålder scenen 
utspelar sig i. För att få publiken att känna sig i 1700-talets Europa kan exempelvis en 
cembalo användas, eller för att presentera en scen som utspelar sig under medeltiden 
kan en skalmeja eller en psaltare vara lämplig. Musiken kan även spela betydligt större 
roll än så och ibland agera som ljudeffekt till specifika händelser. Richard Davis (2010, 
s.140) skriver så här om det; ”When the music mimics every little action on screen, it is 
called mickey-mousing.” Det är dock skillnad på att förstärka en specifik händelse och att 
använda mickey-mousing, Davis fortsätter och säger: ”There is a difference, however 
between mickey-mousing and simply hitting various sync points. Mickey-mousing is a 
term reserved for hitting a lot of the action, not just one or two moments”. Mickey-
mousing är däremot något som oftast används som komiska inslag eller i tecknade filmer 
(Davis, 2010). 

2.2.1	  Filmmusikens	  tradition	  
För att möjliggöra den här undersökningen behöver filmmusikens historiska perspektiv 
och tradition beskrivas. Hur kommer det sig att filmmusiken ser ut som den gör idag och 
varför kopplar publiken vissa musikaliska inslag till exempelvis en speciell tidsålder, krig 
eller en kultur? 

Ingmar Bengtsson (1973) beskriver hur orgeln har vuxit fram som ett kyrkligt instrument 
vilket gör att när den används i filmmusik associerar publiken det med kyrkan eller 
kristendomen. Krigsscener brukar bli musiklagda med pampig musik, instrumenterad 
med trummor och blås, då det var just sådana instrument som soldaterna spelade när de 
marscherade mot fienden. På samma sätt associerar en filmpublik banjo med 
sydstaterna i U.S.A eller pennywhisle-pipor med Irland (Davis, 2010). Detta beror på att 
det finns en viss tradition i musiken som gör att en publik uppfattar vissa element på ett 
visst sätt. Instrumentet banjo förknippas helt enkelt med sydstaterna i U.S.A för att det 
är där den har växt fram. Det här tar Claudia Gorbman upp i sin bok Unheard Melodies 
(1987) och beskriver hur en viss instrumentering kan indikera på speciella narrativa 
inslag. En xylofon i trä som spelar enkla melodier i en pentatonisk skala indikerar till 
exempel på att filmen utspelar sig i Japan eller Kina, då det har växt fram ur ländernas 
kulturella historia. Gorbman (1987) tar endast upp Asien som exempel när det gäller 
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xylofon, men det kan även referera till den afrikanska kulturen. Av samma kulturella 
anledning visar rumbarytm och durskalor att man befinner sig i Latinamerika. En mörk 
cocktail-lounge jazz kan vara temat för förförerskan, det spännande och förbjudna, 
medan en sentimental melodi i dur kan presentera den gemytliga grannflickan 
(Gorbman, 1987). 

2.3	  Musikens	  funktion	  i	  spel	  
Dataspelsmusik har enda sedan dess uppkomst varit förknippat med repetitivt bit-pop 
med enkla melodier, alltså med få toner. Idag ser det dock väldigt annorlunda ut och 
dataspelskompositörer har blivit mer erkända för deras arbete (Collins, 2008).  

När det gäller skapande av dataspelsmusik finns det många olika faktorer som måste tas 
med i beräkningarna. Hårddiskstorlek, RAM-minne och processorhastighet är bara 
några av de tekniska begränsningar som en kompositör eller musikläggare måste vara 
insatt i för att kunna musiklägga ett spel (Marks, 2011). Dessa begränsningar gör att 
musiken blir uppbyggd på ett visst sätt då prestandaoptimering sätts i fokus. Enligt 
Aaron Marks är loopar det bästa sättet att spara lagringsutrymme, alltså en kort bit 
musik som spelas om och om igen för att simulera en oändlig låt, och detta är något som 
används flitigt i dataspel (Marks, 2011).  

En annan stor faktor som spelar roll för musiken i spel är det faktum att dataspel inte är 
linjära och det händer olika saker beroende på vad spelaren väljer att. Musik i spel 
används idag mer för att sätta stämningen än att följa alla exakta händelser. Den 
viktigaste, rent praktiska, funktionen musiken har i spel är att ge information till 
spelaren. Det kan till exempel vara att skapa spänning för att indikera på att något 
kommer hända (Marks, 2011).  

Marks (2011) talar även om dataspelsmusikens framtid och hur musiken kan komma att 
användas när tekniken går framåt. Han tar upp begreppet interaktiv musik, vilket 
innebär att musiken i ett spel stävar efter att följa det spelaren gör och blir mer lik musik 
för film. Om spelaren till exempel börjar springa från att ha gått, kommer även musiken 
ändra tempo för att matcha spelarens rörelser. Det kan även vara en sekvens där 
spelaren gör sig redo för strid och detta skulle då speglas i musiken genom snabb 
krigsmusik. Marks (2011, s. 192) förtydligar begreppet så här: ”Music which swings with 
each turn of events and provides an adaptive soundtrack, giving the feel of participating 
in an interactive movie”. Problemet med interaktiv musik i spel är att kompositören 
aldrig exakt kan veta vad spelaren kommer att göra. En lösning på det skulle kunna vara 
att skriva all musik i samma tonart för att få övergångar mellan olika stycken fungera 
bättre (Marks, 2011).  

2.3.1	  Dataspelsmusikens	  tradition	  	  
Dataspelsmusiken har växt fram ur de gamla arkadspelen och i och med de tekniska 
hindren som fanns var det väldigt enkel bit-pop som användes. Dess tradition har alltså 
varit syntmusik och det tog lång tid innan akustiska instrument tog sig in i dataspel 
(Marks, 2011). Bättre teknik innebar dock mer avancerad musik, vilket i sin tur betyder 
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mer likt filmmusik i den bemärkelsen att musiken blev mer orkestral (Collins, 2008a). I 
och med det kunde även en mer avancerad instrumentering användas vilket gjorde 
att samma traditioner som finns i filmmusiken kunde appliceras på dataspelsmusiken. 
Utspelar sig ett spel i Japan eller Kina var det möjligt att lägga in en xylofon som spelar 
en pentatonisk skala i musiken (Gorbman, 1987) för att berätta för spelaren var det 
utspelar sig. Idag används dataspelsmusiken väldigt likt filmmusiken när det gäller att 
sätta stämningar och teman. Dock finns fortfarande användandet av loopar kvar då 
dataspel med sina tekniska hinder kräver det (Collins, 2008a).  

2.4 Genren äventyr 
Då undersökningen utgår från genren äventyr behöver denna definieras. Den här 
genredefinitionen används sedan i undersökningen för att välja ut ett spel och en film 
som sedan kan jämföras och på så sätt besvara frågeställningen. 

Rick Altman (1986) beskriver hur en genre kan definieras genom att betrakta en films 
syntaktiska och semantiska element. Med semantik menas de konkreta byggstenarna 
som finns med i filmen, till exempel cowboys och indianer, och syntaxen är kontexten 
där de semantiska elementen sätts in, till exempel rymden. Altman (1986, s. 30) 
beskriver det så här: ”The semantic approach thus stresses the genre’s building blocks, 
while the syntactic view privileges the structures into witch they are arrange”. Detta har 
han lånat från litteraturvetenskapen där semantik menas med ordens betydelse och 
syntaxen hur ord sätts ihop till meningar. Han menar att en genre växer fram antingen 
genom en stark grupp semantiska element, eller en redan existerande syntax där de 
semantiska elementen kan variera. En film klassas alltså som vilda western om den 
innehåller de semantiska elementen cowboy och sheriff i västra U.S.A i slutet på 1800-
talet. Han menar dock att om syntaxen ändras, om filmen till exempel utspelar sig i 
rymden, men semantiken är den samma är det fortfarande en western-film. Om Raiders 
Of The Lost Ark (1981) skulle ha samma byggstenar och handling men utspela sig i 
framtiden, skulle den fortfarande gå i genren äventyr. Altmans (1896) teorier om en 
semantisk och syntaktiska genredefinition passar enligt mig även för att definiera en 
genre i filmmusik. Val av instrument, melodier eller en speciell rytm skulle kunna 
jämföras med de semantiska elementen i en film. Det är de konkreta byggstenar som 
används för att skapa musiken. Känslan som musiken förmedlar, till exempel glädje eller 
rädsla, eller vilken tidsålder den presenterar kan då liknas med syntaxen. Det är alltså 
det sammanhang eller den situationen som de semantiska byggstenarna skapar 
tillsammans. Samma semantiska element kan även skapa en annan syntax. Med det 
menas till exempel att samma instrumentering kan beskriva många olika känslor och 
sammanhang, eller syntax.  

En film i genren äventyr präglas oftast av en stark berättelse med en specifik hjälte ute 
på ett äventyr. Joyce G. Saricks (2009, s. 16) beskriver äventyrsgenren som ett action-
fyllt event som innehåller en ”story features a hero on a mission, and he must face a 
range of obstacles along the way”. Ett äventyr ska alltså innehålla en hjälte av något slag 
som under ett uppdrag stöter på hinder som han eller hon måste komma förbi. Vidare 
förklarar Saricks att handlingen ska drivas framåt snabbt och actionfyllt. Syntaxen är 
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alltså inte i fokus, det spelar ingen roll i vilken kontext äventyret utspelar sig i utan att de 
semantiska elementen samspelar i en berättelse där hjältens uppdrag blir utfört. Ofta är 
uppdraget något hjälten ofrivilligt blir tvungen att genomföra för att rädda någon eller 
något. I Raiders Of The Lost Ark (1981) blir Indiana Jones utsänd för att hämta en kista 
som enligt en sägen ska innehålla Guds tio budord. Under resans gång blir han dock 
tvungen att rädda sig själv och hans närmaste från nazisterna som även de är ute efter 
kistan. Det här är ett exempel på en film i genren äventyr; hjälten, som har en stark 
bakgrund, ger sig ut på ett specifikt uppdrag där han stöter på det ena hindret efter det 
andra, men som till slut leder honom till sitt mål.  

På det här sättet kan även en genredefinition av ett spel betraktas. Det finns dock 
ytterligare en aspekt som måste tas med i beräkningarna när det gäller dataspel, 
nämligen hur den interaktiva delen spelas av spelaren, game-play. Stevens och Raybould 
(2011) definierar äventyrsspel som spel där det förekommer pusselelement som spelaren 
måste lösa. Det här skulle kunna liknas med de hinder som hjälten måste komma förbi i 
en äventyrsfilm. Adams (2010) håller med om detta och lägger även tyngd på att spelet 
måste innehålla en stark berättelse och handling där spelaren spelar huvudpersonen. Att 
slåss mot fiender är oftast inte i fokus när det gäller äventyrsspel, även om det 
förekommer, fokus ligger istället på att lösa pussel och komma vidare i berättelsen 
(Adams, 2010). Ofta bygger äventyrsspel på att spelaren har möjligheten att utforska en 
relativt öppen spelvärld och välja själv vad han eller hon ska göra. Under tiden väntar 
spelets huvudsakliga uppdrag tills spelaren väljer att genomföra det. Detta till skillnad 
från en film där hjälten oftast följer sitt uppdrag tills det är utfört. 
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3	  Problemformulering	  
Det här arbetet behandlar skillnaden mellan filmmusik och dataspelsmusik ur ett 
narrativt perspektiv. Tidigare forskning visar hur musik används i både film och dataspel 
för att till exempel förstärka känslor, sätta en viss stämning eller berätta vart filmen eller 
spelet utspelar sig. Frågan i den här studien har dock varit vilka skillnader det finns 
mellan de två medierna när det gäller den musikaliska aspekten. För att undersökningen 
skulle bli relevant behandlades musik inom en viss genre, äventyr.  

Frågeställningen lyder: upplevs narrativa skillnader mellan filmmusik och 
dataspelsmusik i genren äventyr, i så fall vilka? 

3.1	  Metodbeskrivning	  
För att besvara frågeställningen producerades två musikstycken. Ett skapat enligt de 
metoder att skapa filmmusik som har beskrivits i metodkapitlet, till exempel att den 
beskriver känslor så väl som specifika händelser. Det beskriver alltså både att 
huvudkaraktären är i en farlig situation samt betonar vissa stora rörelser denne gör. Det 
andra stycket skapades efter Marks (2011) teorier om dataspelsmusik, till exempel att det 
kan loopa och att det endast betonar stora ändringar i händelseförloppet. Detta stycke 
betonar alltså inte specifika rörelser utan lägger endast tyngd på känslor. Filmmusiken 
utgår från ett kort filmklipp från ett dataspel i genren äventyr och dataspelsmusiken från 
ett kort spelmoment från samma spel. På så sätt kunde testpersonerna lättare jämföra de 
båda då de hade samma grafiska innehåll och undersökningen blev då mer relevant. I 
skapandeprocessen av båda låtarna användes digitala MIDI-instrument, då tillgång till 
en orkester var begränsad. En risk med detta var att resultatet inte hade samma 
instrumentella kvalité som en normal produktion. Det gjorde att testpersonerna 
riskerade att inte få samma inlevelse i musiken som var tänkt. För att motverka det 
användes så mycket akustiska instrument som möjligt i musiken. Orkestrala instrument 
som violiner och blåsinstrument är dock exempel på instrument som spelades i MIDI.  

Utgångspunkten i undersökningen var att testpersonerna först fick spela spelet och 
sedan se filmen. Genom semistrukturerade intervjuer beskrev testpersonerna sedan hur 
de upplever narrativet i filmmusiken jämfört med musiken i spelet. Till exempel kunde 
de uppleva att musiken i spelet är mindre dynamisk än den i filmen och inte beskriver 
vissa händelser lika bra, eller att filmmusiken förstörde deras egen tolkning av det som 
händer i filmen. Testernas upplägg har koppling till frågeställningen, som handlar om 
just upplevelsen, och testpersonerna visste därför inte vad undersökningen gick ut på 
innan de gjorde testet. På så sätt påverkades inte deras upplevelse av innehållet i 
musiken på något sätt. I ett fall där testpersonerna hade vetat vad frågeställningen var 
fanns risken att deras upplevelse färgas av undersökningens mål.   

I den här studien användes en kvalitativ undersökningsmetod i form av 
semistrukturerade intervjuer. Detta då en kvalitativ metod lämpar sig när forskaren 
behöver få fördjupad kunskap och förståelse för hur respondenten tänker kring ämnet. 
En sådan metod går ut på att ge beskrivande data som fokuserar på intervjupersonernas 
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erfarenheter och upplevelser (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Østbye m.fl. (2008, s. 
103) innebär en semistrukturerad intervju att ”[…] intervjuaren ställer informanter 
frågor som definierats på förhand medan svarsmöjligheterna är relativt öppna”. Det 
betyder att tydliga frågor kan användas för att få svar på precis det som behöver 
besvaras, men samtidigt öppnar det upp för diskussion mellan intervjuare och den 
intervjuade.   

3.1.1	  Urval	  
Utgångspunkten i undersökningen var att åtta till tio personer skulle intervjuas. För att 
hålla hög relevans samt hög informationsnivå i de semistrukturerade intervjuerna var 
testernas upplägg att samtliga testpersoner inte hade någon musikalisk erfarenhet. Det 
var dessutom väsentligt att alla personer i testet inte hade spelat det spel som valts ut då 
det kunde påverka deras upplevelse. Dock utgick testerna ifrån att samtliga informanter 
var vana dataspelare. För att resultatet skulle bli så generellt som möjligt när det gäller 
ett genusperspektiv var upplägget på testerna att hälften av testpersonerna var män och 
hälften kvinnor. Någon vidare undersökning i huruvida kvinnor uppfattar narrativ musik 
annorlunda mot män genomfördes inte då det hade låg relevans till ämnet.  

3.1.2	  Datainsamling	  	  
Enligt Henny Olsson och Stefan Sörensen (2011) är intervjuer bra att använda när 
forskaren vill få fram ett beskrivande och subjektivt resultat från respondenten. 
Intervjun i en kvalitativ forskning ska gå till som ett samtal med en förbestämd 
intervjuguide och ha som syfte att täcka både ren fakta men också det intervjupersonen 
menar. Intervjuaren ska alltså läsa mellan raderna och använda följdfrågor för att få 
fram vad den intervjuade menar med det denne säger (Olsson & Sörensen, 2011). De 
semistrukturerade intervjuerna i den här undersökningen använder ett antal 
förbestämda frågor som är relativt öppna för tolkning och som kan inleda en längre 
diskussion.  

Utgångspunkten var att testpersonerna, innan sina intervjuer, fick information om vad 
som förväntades av dem, att deras deltagande var helt anonymt, att deras svar endast 
skulle användas i forskningssyfte samt att deras intervju spelades in på en diktafon. 
Samtliga respondenter i den här studien behandlades lika, vilket betyder att alla svarade 
på samma frågor under lika lång tid samt att de hade valmöjligheten att inte svara på 
vissa frågor eller att avbryta intervjun när de ville.  

Intervjuernas upplägg i undersökningen var att testpersonen fick uppleva det material 
som producerats, ett stycke filmmusik samt ett stycke dataspelsmusik, det ena efter det 
andra. Meningen med den semistrukturerade intervjun var sedan att få ut hur 
respondenten upplevde den narrativa delen i filmmusiken respektive dataspelsmusiken 
och vilka skillnader de upplevde mellan de två.        

3.1.3	  Dataanalys	  
Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och har transkriberats. För att analysera 
den transkriberade texten genomfördes en innehållsanalys med en latens ansats. I en 
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innehållsanalys med en latens ansats analyseras enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 210) 
”[…] vad textmaterialet handlar om, och forskaren för en tolkning av det som ligger 
bakom orden”. Syftet med analysen i den här undersökningen var alltså att hitta den 
underliggande meningen av de intervjuades svar.  

  



  13 

4 Genomförande 
För att kunna genomföra undersökningen om testpersoner upplever någon narrativ 
skillnad mellan film- och dataspelsmusik var det nödvändigt att sammanställa ett 
filmklipp samt en spelsekvens som sedan kunde musikläggas. Som beskrivet innan var 
tanken i det här projektet att både filmen och spelsekvensen ska komma från samma 
spel, för att lättare kunna jämföra de båda. Spelet som valdes ut i undersökningen är 
Bethesda Softworks äventyrsspel The Elder Scrolls V: Skyrim (2011). Det första som 
gjordes var att ett kort spelmoment i spelet valdes ut där huvudkaraktären ska ta sig 
igenom en kortare tunnelpassage. Både filmen och spelsekvensen utspelar sig alltså i 
denna tunnelpassage. Musiken skapades och anpassades sedan till filmklippet. 
Dataspelsmusiken framställdes sedan av korta delar ur filmmusiken som enkelt kunde 
loopa. 

4.1 Skapande av filmklipp  
Som tidigare nämnts användes en sekvens där huvudkaraktären ska ta sig igenom en 
tunnelpassage och blir tvungen att slåss mot tre olika fiender vid två olika tillfällen för att 
komma framåt. Detta spelades in med hjälp av programmet MSI Afterburner (2013) för 
att på så sätt skapa ett filmklipp med samma innehåll som spelsekvensen. Under 
projektets gång har det stått klart att testerna riskerar att bli irrelevanta om det är för 
stor grafisk skillnad mellan filmklippet och spelet. Genom att använda samma grafiska 
material minimeras den risken. MSI Afterburner (2013) är en mjukvara som låter 
användaren spela in en film av det som händer i ett spel. Ursprungligen användes 
programmet Fraps (2013), som har liknande funktioner, men under projektets gång 
visade det sig att detta program endast kunde spela in 30 sekunder i taget och i relativt 
låg kvalitet. Då projektet behövde mer än så valdes MSI Afterburner (2013) då det hade 
alla funktioner den här undersökningen kvävde.   

Klippet byggdes upp så dynamiskt som möjligt för att sedan kunna illustrera hur 
filmmusiken följer filmens dynamik, vilket betyder att när filmen är actionfylld är även 
musiken det. Filmen spelades därför in när huvudkaraktären går vanligt, smyger fram, 
slåss mot enklare fiender samt slåss mot svårare fiender. På så sätt blev filmen så pass 
dynamisk som undersökningen krävde. Filmen blev cirka två minuter lång och speltiden 
i testerna förväntas bli ungefär lika lång, beroende på vad spelaren väljer att göra.  

Ett potentiellt problem som riskerade att uppstå med att bygga filmklippet direkt från 
spelet var att filmen inte uppfattas av testpersonerna som en film då kameran är helt 
statisk, alltså att den filmar från samma vinkel hela tiden. Testpersonerna riskerar att 
uppfatta det som att de ser en annan spelare spela spelet snarare än att det är en egen 
film. Jag anser dock att musiken i filmklippet hjälper till att undvika detta problem 
genom att framhäva dynamiken i det testpersonerna ser och upplever.   
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4.2 Skapande av filmmusik  
Musiken till filmklippet skrevs utifrån Richard Davis (2010) teorier om hur filmmusik 
ska byggas upp runt en film. Han menar att val av instrument har stor betydelse för vad 
musiken förmedlar samt att musiken ska förstärka det konkreta narrativet, det som syns 
i bild. Den ska också presentera ett underliggande narrativ, till exempel 
huvudkaraktärens sinnesstämning. Det var därför nödvändigt att filmklippet 
analyserades innan musiken skrevs. Med det menas att alla händelser och känslor som 
finns med i filmen noterades för att få en klar bild över vad musiken skulle innehålla. 
Taktiken var att notera till exempel att mellan 00:04 och 00:30 smyger huvudkaraktären 
fram vilket betyder att musiken måste förstärka spänningen och mystiken. Det gjordes 
genom att lägga en kontrabas som spelar i staccato, i stil med temat till filmen Jaws 
(1975). Davis menar också att filmmusiken ska förstärka händelserna i en film, till 
exempel om en viss karaktär gör en hastig rörelse eller om kameran byter till en annan 
vinkel. Då kameran i filmen är helt statisk betonar musiken endast huvudkaraktärens 
stora rörelser i slagsmålen med fienderna. Detta valdes att göras med hjälp av en hel 
stråksektion som spelar intensivt i staccato och trummor som betonar slag som 
huvudkaraktären gör.  

Då tillgång till orkester har varit begränsade under projektet spelades nästan all musik in 
med hjälp av MIDI-instrument i Logic Pro 9 (2011). Ett problem som kan uppstå när 
man använder MIDI-instrument är att det kan vara svårt att få en naturlig känsla och 
dynamik i musikstycket som helhet. Med endast MIDI-instrument finns det risk att det 
känns onaturlig då instrumenten spelar mekaniskt i takt. Det är även svårt att uppnå 
samma akustik som vanliga instrument har. Detta motverkades genom att blanda fysiska 
instrument med de digitala. Trummor och slagverk spelades därför in akustiskt, istället 
för att använda MIDI-instrument, och spelades in i en studio med Logic Pro 9 (2011). 
För att få en överblick över hur musiken skulle vara uppbyggd runt filmen skrevs den på 
piano direkt till filmklippet. Med det som grund kunde sedan resten av 
instrumenteringen läggas till.  

Davis (2010) pratar som redan nämnt om instrumenteringens betydelse för narrativet i 
film. Spelet i undersökningen utspelar sig i en fiktionell värld som liknar vår medeltid 
vilket skulle kunna representeras med hjälp av till exempel olika stränginstrument som 
luta och harpa (Davis, 2010). Erfarenheten under det här projektet visade dock att action 
och spänning är svårt att uppnå genom användandet av sådana instrument. Därför 
användes även instrument från senare århundranden såsom violiner och blåsinstrument. 
En del syntar användes också för att framhäva en känsla av mörker och osäkerhet när 
huvudkaraktären går ner i tunneln. I och med detta fanns det en risk att känslan av 
medeltid förlorades. Det löstes genom att subtilt lägga in en harpa som förstärker 
tidsåldern och tar bort fokus från de moderna syntarna. Harpan valdes att läggas in 
under en långsammare del i mitten av filmklippet.  

4.2.1 Mixning av musik 
Filmmusiken innehåller en mängd orkestrala MIDI-instrument som vid flera tillfällen 
spelar samtidigt, vilket gjorde att mixningen av musiken var en stor del av projektet. I 
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boken The Art Of Mixing (2008, s XXXIII) tar David Gibson upp hur en symfoniorkester 
bör mixas och säger att ”In most classical music it is important to place the panning just 
as the musicians were seated on stage”. Varje instrument panorerades och mixades 
därför som om de tillhörde en symfoniorkester på scen. Trummor och slagverk lades på 
samma ställe på samma sida, körer på motsatt sida och alla stråkar panorerades för att få 
känslan av en stor stråksektion. Instrument som spelar solo eller som var tänkt att ha 
störst fokus lades i mitten av ljudbilden för att komma fram tydligt. Exempel på det är 
den ensamma staccatobasen i början av filmen samt harpan i tunnelpassagen.  

Filmen	   och	   musiken	   lades	   sedan	   ihop	   med	   hjälp	   av	   filmredigeringsprogrammet	   iMovie	  
(2012)	  och	  exporterades	  ut	  till	  en	  komplett	  film.	  	  

4.3 Skapande av dataspelsmusik 
Till dataspelsmusiken användes samma stycke som till filmmusiken. Med det menas att 
samma harmonik användes men att dynamik, form och instrumentering varierar mellan 
de två styckena. Detta för att testpersonerna inte omedvetet ska jämföra de musikaliska 
skillnaderna istället för de narrativa, då frågeställningen betonar de narrativa 
skillnaderna. Om musiken till dataspelet till exempel hade skrivits i en annan tonart 
hade den riskerat att uppfattats helt olika från filmmusiken endast på grund av det. 
Tanken var att istället få fram rätt känslor och att skriva ett stycke som utan problem 
kunde loopa en längre tid då speltiden kan variera från testperson till testperson. 
Skapandet av dataspelsmusiken har grundats i Marks (2011) tankar om hur musik i 
dataspel har växt fram och hur den ser ut idag. Han tar upp hur de tekniska 
begränsningarna till exempel kräver att musiken kan loopa och att den har lägre 
upplösning än filmmusik. Målet var att skapa tre huvudsakliga stycken inom 
dataspelsmusiken. Det första skapades till när huvudkaraktären går omkring eller står 
stilla och har som syfte att vara bakgrundsmusik som inte stör spelaren för mycket men 
samtidigt förmedlar den känsla som är tänkt för spelet. Detta stycke kom att kallas 
Spelmusik_idle då karaktären inte gör något speciellt. Stycket Spelmusik_Sneak 
används när spelaren smyger sig fram till fiender och har därför skrivits så att den som 
spelar ska känna mystik och spänning. Den tredje delen av dataspelsmusiken används 
under strid mellan spelare och fiender och kallas Spelmusik_Fight. Till skillnad från den 
första delen är den här delen mer actionfylld och stå mer i fokus än bakgrundsmusiken. 
För att uppnå det användes större instrumentering samt trummor, vilken den första 
delen saknar. Båda delarna representerar narrativet genom att presentera bland annat 
huvudkaraktärens sinnesstämning eller kontexten denne befinner sig i. 

Dataspelsmusiken skulle alltså ha ungefär samma musikaliska element som filmmusiken 
men byggas upp som bakgrundsmusik och kunna loopa, detta för att följa Marks (2011) 
teorier. Genom att använda samma projekt i Logic Pro 9 som skapades för filmmusiken 
kunde exakt samma musikaliska element återanvändas och på så sätt försäkra om att 
samma stil hölls genom de två olika styckena. För att kunna loopa musiken togs endast 
en liten del ut som varken innehöll uppbyggnader eller drastiska förändringar. Om 
musiken börjar bygga upp med mer instrumentering eller volym och sedan plötsligt 
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loopa skulle det bli ett avbrott i musiken vilket inte låter bra. Det skulle även kunna ha 
negativ effekt på spelarens upplevelse. Varje loop blev ungefär 20 sekunder lång men i 
spelet upplevs det som en enda lång låt. Valet att ha de så korta gjordes för optimering i 
spelet, alltså för att musikfilerna inte ska ta för stor plats.  

4.3.1 Implementation av musik 
Då testpersonerna i undersökningen ska kunna spela spelet som vanligt men med den 
nyskapade musiken var det nödvändigt att implementera dataspelsmusiken i spelet. 
Detta löstes genom att använda en modifikation, skapad av användare, som tillåter att 
vilken musik som helst läggs in i spelet istället för originalmusiken. En modifikation som 
är skapad av användare innebär att en spelare, eller ett fan till spelet, har producerat ett 
eget tillägg som denne vill ha i spelet. Med hjälp av denna modifikation kunde ny musik 
läggas in i just det spelmomentet som testpersonerna ska spela.  
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5 Utvärdering 
Syftet med detta arbete var att få fram om testpersoner upplever några narrativa 
skillnader mellan dataspelsmusik och filmmusik och i så fall vilka. Det här kapitlet 
kommer presentera de resultat som har samlats in under utförandet av tester samt en 
analys av dessa resultat. Utgångspunkten baseras på frågeställningen som beskrevs i 
Problemformuleringen (kapitel 3).  

De semistrukturerade testerna i undersökningen involverade åtta testpersoner, fyra 
kvinnor och fyra män, som fick uppleva musiken, först genom spelet och sedan genom 
filmen. De fick sedan beskriva vilka skillnader de upplevde mellan de båda styckena. 
Ingen av de involverade hade någon musikalisk bakgrund, privat eller yrkesmässigt men 
samtliga testpersoner var vana dataspelare. Varje intervju genomfördes separat för att 
testpersonerna inte skulle bli påverkade av varandras svar. Vid varje tillfälle tilldelades 
varje informant ett par hörlurar av samma märke och modell. Detta för att minimera 
risken att uppspelningsmöjligheterna skulle påverka respondentens tolkning eller 
upplevelse av musiken. Testerna delades in i två delar. Den första delen gick ut på att 
testpersonen fick spela spelet och titta på filmen med den musik som skapades under 
genomförandedelen (kapitel 4) utan uppehåll eller störningar emellan. Detta för att 
deras upplevelse av både spelet och filmen skulle bli så likartad som möjligt. Ingen 
information om vad undersökningens grund eller frågeställning var tilldelades vilket 
gjorde att testpersonernas upplevelse blev mer genuin, alltså inte färgad på något sätt. 
Den andra delen var själva intervjun i form av en semistrukturerad intervju där vissa 
specifika frågor hade utformats på förhand men där fokus låg på att få en diskussion med 
informanten. Detta för att det kan vara svårt för en testperson att beskriva en upplevelse 
eller en känsla med några få ord, det kan kräva längre förklaringar och en diskussion för 
att få fram vad han eller hon menar. På det här sättet kunde vissa frågor undvikas då 
informanten svarade omedvetet på dem.  

Frågorna var noga utformade, för att kunna få ut så mycket relevant information som 
möjligt av testpersonerna, men samtidigt öppna så att en diskussion lätt kunde uppstå. 
Frågornas innehåll vad det gäller undersökningens syfte ökade gradvis för att 
respondenterna inte skulle bli direkt påverkade av frågeställningen. De första frågorna 
handlade alltså mer om musiken i stora drag, hur de allmänt upplevde de olika styckena, 
om de uppmärksammade dem, utan att direkt jämföra dem. Sedan gick frågorna mer in 
på den narrativa aspekten för att till sist handla om skillnaden mellan musiken i spelet 
och den i filmen. Den enda information testpersonerna fick ta del av innan intervjuerna 
var att de skulle få spela ett spel och se en film med samma grafiska innehåll.   

Nedan följer de frågor som ställdes under intervju och en presentation av hur dessa 
användes i testerna. De första frågorna tas inte upp här då de endast var inledande 
frågor och hade som uppgift att introducera testpersonen till undersökningen. De 
klargjorde även teknisk information, till exempel om testpersonen i fråga har någon 
hörselskada. Se appendix A för fullständigt frågeformulär. 
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Fråga 1: Vilka känslor och intryck fick du när du såg filmen? 

 
Fråga 2: Vilka känslor och intryck fick du när du spelade spelet? 

Dessa frågor var mest till för att ta reda på om musiken påverkade testpersonens 
upplevelse och om de, utan att tänka efter, upplevde några skillnader mellan de båda 
styckena. Här behövde det inte alls handla om musiken utan mer om testpersonens 
generella upplevelse.  

Fråga 3: Uppmärksammade du musiken någon gång? 

Fråga 4: Upplevde du någon skillnad mellan musiken i spelet och den i filmen? I så fall 
vad? 

Fråga 5: Upplevde du någon likhet mellan musiken i spelet och den i filmen? I så fall 
vad? 

Fråga 3 fastställde om testpersonen över huvud taget lade märke till musiken och ville 
uppmana informanten att självmant komma in på narrativet i musiken. Fråga 4 och 
fråga 5 gick mer in på skillnader och likheter mellan musikstyckena och har som uppgift 
att ta reda på om informanten upplevde några skillnader eller likheter och i så fall vilka. 
Dessa frågor var de mest centrala i den här undersökningen då den gav svar på om 
informanten upplevde några skillnader mellan film- och dataspelsmusik, vilket är 
undersökningens frågeställningen. De var även utformade för att skapa en diskussion 
med informanten som var tänkt att naturlig komma in på de narrativa skillnaderna.   

För att sammanställa resultatet från intervjuerna användes en innehållsanalys med en 
latens ansats, även beskrivet i Metodbeskrivningen (kapitel 3). Relevanta och centrala 
meningar plockades ut. Det var viktigt att ta med omgivande text, så kallade 
meningsbärande enheter (Olsson & Sörensen, 2011), så att inte sammanhanget gick 
förlorat. Ett exempel på hur en informant svarade på fråga 3 och hur denna sedan har 
tolkats är: 

”[…] i filmen kändes musiken lite mer tajmad bättre kanske, för när bossen.. eller när 
han dog så stannade musiken kvar en stund men här i filmen var det liksom med en 
gång, det blev mycket mer dynamiskt så här” 

Då svaret tydligt tyder på att testpersonen uppmärksammade vissa narrativa skillnader 
kunde slutsatsen dras att testpersonen i fråga upplevde narrativa skillnader mellan spel- 
och filmmusiken. Det besvarar den första delen i frågan, nämligen om testpersonen över 
huvud taget upplever någon skillnad. Vidare kunde analysen gå in djupare i vilka 
skillnader testpersonen upplevde. I det här fallet tolkades resultatet att testpersonen 
upplevde musiken i filmen som mer synkroniserad med det som händer i bild än 
musiken i spelet. Alla intervjuer analyserades likadant och sammanställdes sedan till ett 
generellt resultat av testerna. Nedan visas korta utdrag från de svar som testpersonerna 
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gav på frågorna i undersökningen och sedan ett diagram med en sammanställning av det 
slutgiltiga resultatet i förhållande till frågeställningen. 

 

Tänkte du 
på 
musiken? 

Vilken 
känsla fick 
du av 
spelet? 

Vilken 
känsla fick 
du av 
filmen? 

Upplevde du 
någon skillnad 
mellan spel- 
och 
filmmusiken? 

Upplevde 
du några 
likheter 
dem 
emellan? 

Testperson 1 

 “De	  va	  lite	  
som	  man	  
var	  på	  
tåna,	  det	  
kändes	  
ganska	  
hotfullt	  o	  
så”	  

“Det	  var	  mer	  
action	  i	  
filmen”	  

 

”Det kändes 
som det var 
högre tempo o 
mer action i 
filmen” 
…”uppbygnade
n i spelet var 
mer hotfull” 

 

Testperson 2 

”Jag 
tänkte på 
det andra 
gången, 
jag tänkte 
inte ens på 
det första 
gången” 

 ”den va 
väldigt 
dramatisk 
och… 
ickesubtil” 

”på filmen 
tittade jag nog 
bara.. i spelet va 
man mer 
upptagen med 
att springa 
omkring.. jag 
kommer inte 
ihåg musiken i 
spelet” 

 

Testperson 3 

”jaa asså 
jag 
misstänkt
e att det 
skulle vara 
nåt med 
musiken” 

”jag sögs 
in i det 
väldigt 
fort” 

”det kändes 
väldigt 
dynamiskt.. 
när han 
högg så 
kom det 
nästan ett 
slag i 
musiken” 

”i filmen kändes 
musiken lite 
mer tajmad 
bättre” 

”musiken 
var lik, 
stämninge
n var 
ungefär 
den 
samma” 

Testperson 4 

”mm det 
var en 
väldigt 
stor 
skillnad” 

”kändes 
lugnt och 
lite 
långsamm
are” 

”pampigt 
och väldigt 
hög pace” 

”Den var 
lugnare i spelet, 
trappade upp 
lite bara, i 
filmen var det 
först väldigt 
lugnt men sen 

”temat va 
samma 
tyckte jag 
och så fort 
man kom 
till en 
fiende 
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Tabell 1: utdrag från testpersonernas svar i den kvalitativa intervjun. 

trappades det 
upp väldigt 
mycket” 

ändrades 
musiken” 

Testperson 5 

”ja, när 
det blir 
spännand
e under 
boss-
fighten i 
spelet” 

”äventyr, 
spännand
e, ganska 
stereotypi
sk 
dungeon-
exploring” 

”vet inte 
riktigt, hade 
inte samma 
immersion 
där” 

”I filmen 
tajmades 
musiken bättre 
på nåt sätt” 

”nja det 
var ju 
samma 
tema men 
jag vet inte 
rikigt” 

Testperson 6 

”aa jag 
tycker det 
var väldigt 
filmiskt.. 
även i 
spelet” 

”tyckte det 
var asså.. 
blev 
liksom 
strid och 
varje fight 
kändes 
viktig” 

”typ 
samma, fast 
lite 
förstärkt 
och lite mer 
uppbyggnad 
innan 
striden” 

”nja eller den 
stora skillnaden 
var väl just 
själva 
uppbyggnaden” 

”aa asså 
det var väl 
samma 
spår antar 
jag” 

Testperson 7 

”inte så 
mycket i 
spelet, 
mycket 
mer i 
filmen” 

”väldigt så 
här lugnt 
o skönt i 
början o 
väldigt fin 
uppbyggn
ad.. sen 
kom den 
där bossen 
liksom” 

”inte 
samma 
uppbyggnad
.. det 
började 
långsamt 
men sen var 
det bara 
yeah direkt 
på att slåss” 

”i filmen, i den 
sista striden, 
var det fint när 
musiken 
kommer igång 
precis när 
karaktären slår 
honom… i 
spelet gick 
liksom bara 
musiken” 

”första 
musiksnutt
en i 
videoklipp
et hade 
vissa 
likheter 
med den 
som var till 
bossen i 
spelet” 

Testperson 8 

”andra 
gången, 
när jag såg 
filmen, 
kommer 
knappt 
ihåg va det 
var för 
musik i 
spelet” 

 ”fighterna 
kändes 
väldigt hög 
tempo 
liksom” 

”kommer inte 
ihåg att 
musiken 
förändrades 
under fighterna 
i spelet, men 
det gjorde den 
ju i filmen” 
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 Diagram 1: Sammanställning av resultatet utifrån frågeställningen. 

 

5.1 Resultat och analys 
Av alla de åtta informanter som genomförde testet kunde man urskilja vissa skillnader 
och vissa likheter. Huvudsakligen skiljde de sig åt när det gällde musiken i spelet, där 
vissa upplevde musiken som spännande och skrämmande medan vissa fick en lugnare 
känsla av den. Informant nummer 4 kunde inte beskriva varför men kände tydligt att 
spelmusiken gav en lugnare känsla än filmmusiken. Informant nummer 1 upplevde 
däremot musiken som mer hotfull i spelet än i filmen. Dessa tolkningsskillnader 
grundades tydligast på att testpersonerna upplevde musikens tempo och harmonik på 
olika sätt. Då informant nummer 4 uppfattade det långsamma tempot i spelmusiken som 
lugnt ansåg denne att musiken i spelet kändes generellt lugnare. Informant nummer 1 
tog till sig mer av känslan och harmoniken i musiken vilket gjorde att denne uppfattade 
det som mystiskt och spännande. En annan intressant skillnad var att två av 
informanterna uppfattade någon form av uppbyggnad i musiken i spelet inför striden i 
slutet. I själva verket är det exakt samma lågmälda musik genom hela sekvensen fram 
tills det att spelaren kommer fram till bossen i slutet där musiken ändrar karaktär. Det 
skulle kunna ses som att stämningen och inlevelsen gör att spelaren uppfattar 
förändringar i musiken som egentligen inte är där. Det går dock inte att dra någon 
slutsats från detta, då det var för få informanter som upplevde den här förändringen. Det 
är snarare en iakttagelse som intervjuerna har påvisat.  

Som kan läsas ur tabell 1 uppmärksammade de flesta respondenter att dynamiken i 
filmen och spelet var olika. De uppfattade dock detta på olika sätt. En majoritet upplevde 
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Sammanställning	  av	  resultat	  

Antal	  Testpersoner	  
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att musiken i filmen var mer pampig och att den markerade de två stora händelserna 
väldigt mycket och väldigt plötsligt. En andel upplevde även att musiken markerade 
specifika slag från huvudkaraktären. Musiken i spelet upplevde de flesta som mer 
lågmäld och i bakgrunden. Två av informanterna märkte dock inte av musiken i spelet 
över huvud taget och hade svårigheter att minnas hur den lät. Det beror troligen på att 
deras immersion var så hög, alltså att de levde sig in i spelet så pass mycket, att musiken 
endast blev en del av miljön och upplevelsen (Marks, 2011). I filmen hade de inte den 
interaktiva delen att tänka på och uppmärksammade därför musiken mer.  

De flesta som utförde testet lade även märke till att musiken trappades upp på ett annat 
sätt inför event i filmen jämfört med spelet. Dock inte på det uppenbara sätt som 
förväntades innan undersökningens början. Sju av åtta informanter påpekade att 
filmmusiken trappades upp precis innan huvudkaraktären gick in i närstrid med 
fienderna. De upplevde dock samma sak i spelet bortsett från att de tyckte att 
upptrappningen var mer subtil. I filmen upplevde de förändringen mer plötslig och 
stark. Facit säger dock att spelmusiken inte trappar upp någonting alls mellan del ett och 
del två i musiken. De upplevde detta trots att de spelade spelet innan de såg filmen. En 
anmärkningsvärd iakttagelse var att den enda informanten som inte upplevde detta, 
upplevde det helt tvärtom jämfört med alla andra. Informant nummer 7 tyckte att 
musiken trappades upp inför det sista eventet i spelet men inte i filmen. Denne upplevde 
att musiken betonade händelser mycket mer plötsligt i filmen än i spelet. En faktor som 
kan haft påverkan på detta är att uppbyggnaden inför slagsmålen i filmmusiken är 
väldigt dramatiska, vilket skulle kunnat göra att denna informant upplevde den musiken 
mer plötslig.  

Sammanställningen av resultatet, diagram 1, visade att majoriteten av testpersonerna 
upplevde narrativa skillnader mellan dataspels- och filmmusik. Detta framför allt i form 
av upptrappning inför händelser och markerade rörelser. Dock framgår det även att 
skillnaderna inte upplevdes markant. Undersökningen visar att när testpersonerna 
spelade spelet gjorde deras egen interaktivitet och immersion att de omedvetet kopplade 
bort musiken mer än i filmen. Den teori som undersökningen visar på är att spelaren får 
en sak för mycket att uppleva och bearbeta vilket resulterar i att fokus på musiken 
förloras. I filmen behövde testpersonen endast fokusera på att titta och lyssna för att 
uppleva dess helhet, vilket gör att musiken får mer utrymme. Detta gjorde alltså att 
skillnaderna som upplevdes, upplevdes inte som stora.   

Med det sagt måste en annan aspekt av resultatet beaktas. George Burt (1994) förklarar 
att bra filmmusik inte bör uppmärksammas medvetet av en publik. Att samtliga 
informanter i testerna i den här studien gjorde det skulle kunna tyda på att filmmusiken i 
undersökningen inte höll den filmiska kvalitén som krävs för ett mer exakt resultat.  
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6 Slutsatser 
Det här kapitlet presenterar en sammanfattning av utförandet (kapitel 4) samt en 
sammanfattning av de resultat som har samlats in i undersökningen (kapitel 5). Dessa 
diskuteras sedan i ett större perspektiv, till exempel hur de skulle kunna användas i 
vidare arbetning inom området. 

6.1 Resultatsammanfattning   
Skapandet och implementationen av musiken i filmen och spelet var en kreativ process 
baserad på tidigare forskning, presenterat i kapitel 2 (Bakgrund och tidigare forskning). 
Som beskrivet i kapitel 4 (Genomförande) bestod arbetsprocessen i ett antal olika delar. 
Först skapades en enklare grund till filmmusiken med endast piano för att sedan byggas 
ut till full instrumentering. Majoriteten av instrumenten spelades in i MIDI, virtuella 
syntar, då tillgång till orkester var begränsad. Sedan valdes korta delar av filmmusiken ut 
som utformade de loopar som användes till dataspelsmusiken. Genom att skapa 
spelmusiken på det sättet försäkrades att musiken höll samma stil i både filmen och 
spelet. Dessutom effektiviserades arbetet vilket sparade tid. Resultatet blev ett kort 
filmklipp med musik som följer filmens händelser samt en spelsekvens med musik som 
loopar tills det att spelaren kommer till ett visst event.  

Testet bestod av åtta semistrukturerade intervjuer med dataspelsvana respondenter. 
Varje separat intervju gick ut på att informanten först spelade en sekvens ur spelet och 
sedan tittade på filmen, båda med tillhörande musik. I intervjuform diskuterades sedan 
testpersonernas upplevelse av spelmusiken jämfört med filmmusiken ur ett narrativt 
perspektiv (beskrivet i kapitel 5, Utvärdering). Intervjuerna sammanställdes genom en 
innehållsanalys med latens ansats. Resultaten analyserades och jämfördes med 
varandra. Målet med analysen, som redogörs i kapitel 5.1, var att få fram en allmängiltig 
slutsats för samtliga intervjuer.  

Sammantaget visar utvärderingen (kapitel 5) att en majoritet av testpersonerna upplevde 
narrativa skillnader mellan spel- och filmmusik trots att de var väldigt subtila. Den 
slutsats som drogs var att interaktiviteten i spelet, alltså att spelaren är tvungen att agera 
på egen hand, resulterar i nedsatt uppmärksamhet på narrativa förändringar i musiken. 
Utvärderingen visar att samtliga informanter uppmärksammade de narrativa 
förändringarna i filmmusiken betydligt tydligare. Detta tros bero på att testpersonerna 
inte interagerade med innehållet i filmen och tog därför till sig förändringar i musiken 
lättare. Vidare, i enlighet med problemformuleringen (kapitel 3), fanns det endast en 
narrativ skillnad som samtliga informanter upplevde. Det var sättet musiken bytte från 
nedtonat/spännande till storslagen strid. Spelmusikens dynamik upplevdes alltså av alla 
som annorlunda på något sätt mot filmmusikens. Endast en informant 
uppmärksammade även att filmmusiken markerade specifika rörelser från 
huvudkaraktären.      
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6.2 Diskussion 
Strävan efter spel med mer filmisk karaktär har ökat drastiskt de senaste åren för att leva 
upp till spelarnas förväntningar och att använda musik är ett sätt att uppnå det på. 
Utvecklingen inom detta har kommit väldigt långt och musiken i spel är idag väldigt 
filmisk även som det självklart fortfarande finns avgörande begränsningar i den tekniska 
aspekten. Då en spelutvecklare aldrig vet vad spelaren ska göra kan musiken inte byggas 
upp hur som helst och inte heller förstärka precis all dynamik i spelet. Men precis som 
Marks (2011) tar upp kan framtidens spel komma att innehålla interaktiv musik som gör 
den mer filmisk. Det visade sig dock i den här undersökningen att spelare oftast inte 
upplever dessa dynamiska, narrativa förändringarna lika mycket i spel som i film. Det 
skulle kunna betyda att spel i själva verket inte vinner något på att ha lika dynamisk 
musik som det oftast är i film. Kanske skulle musik av den typen i spel störa spelaren i 
sin upplevelse mer än den skulle förstärka inlevelsen. Det skulle betyda att även om den 
tekniska utvecklingen skulle komma till att spelmusik kan byggas upp lika dynamiskt 
som filmmusik, finns risken att den vanliga användaren inte skulle se det som 
fördelaktigt. Dock måste faktumet att denna undersökning endast behandlade åtta 
testpersoner beaktas. En undersökning med fler informanter skulle kanske visa ett 
annorlunda resultat.  

Att en av testpersonerna upplevde musiken i spelet och filmen helt tvärtom mot resten 
av de involverade är väldigt intressant. Då det endast var en person som upplevde det på 
detta sätt gör omöjligt att dra några slutsatser utifrån det, men det kan trots det ses som 
en intressant iakttagelse. Det skulle kunna vara så att spelarens interaktivitet i spelet har 
så stort inflytande på upplevelsen att spelaren upplever narrativa skillnader i musiken 
som egentligen inte finns där.  

Det här arbetet behandlar en relativt specifik målgrupp, vana dataspelare, som alla vistas 
i en miljö som dagligen behandlar dataspel. En större målgrupp med olika bakgrund och 
från olika delar av samhället hade antagligen visat ett resultat med större relevans till 
den dataspelmarknad som existerar idag.  

Etiska aspekter har inte ansetts vara relevanta genom det här arbetet, och kommer 
därför inte diskuteras. 

6.3 Framtida arbete 
Som nämnts innan blev detta arbete till viss del lidande av en för liten mängd 
testpersoner. Ytterligare tester och fler antal intervjuer, uppåt det dubbla, hade varit mer 
optimalt för att urskilja hur och om personer upplever narrativa skillnader mellan spel- 
och filmmusik. För att testa detta i ett riktigt sammanhang skulle spelet och filmen 
behövt skapas från grunden, med undersökningens mål i fokus. Det hade skapat större 
kontroll över filmens visuella innehåll samt mer frihet när det gäller implementationen 
av spelmusiken. Det tillvägagångsättet som användes i det här arbetet, med en 
modulation till ett befintligt spel, begränsade testernas upplägg. Att genomföra vidare 
undersökning i ämnet kan tyckas onödigt, men genom att förstå hur en publik eller 
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konsument upplever det material som skapas åt dem besitter man som utvecklare en stor 
fördel i framtida projekt. Vidare studier inom ämnet skulle innebära att låtskrivare, lik 
väl som musikläggare, kan utnyttja dessa fördelar.   

Undersökningens resultat skulle kunna användas av de som jobbar med, eller vill jobba 
med, någon form av musik till spel. En intressant tanke är hur man skulle kunna få 
musiken mer filmisk om nu spelare inte upplever narrativa skillnader i musiken. En 
lösning skulle kunna vara att dra tillbaka musiken och använda sig av tystnad. Att endast 
använda musik i speciella event och händelser skulle kunna göra att spelaren upplever 
musiken starkare.  

Den här studien visar ett resultat grundat på ett visst spel i en viss genre och med en 
testgrupp bestående av dataspelsvana testpersoner, samt i en relativt steril testmiljö. Att 
undersöka en mer neutral målgrupp i en mer avslappnad miljö skulle kunna ge ett mer 
relevant resultat. Testpersoner tenderar att uppleva film och spel helt annorlunda 
hemma i sin egen soffa jämfört med i en testmiljö.  
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Appendix A -  Intervjuguide 
Introduktion – Kort om vad informanten ska få göra och rätten till att avbryta när som helst. 
Eventuella frågor från informanten innan intervjun börjar. 

Inledande frågor – Fastställer nödvändig information. 

1. Har du någon typ av hörselskada eller nedsatt hörsel? 

 

2. Har du spelat datorspel innan? Vet du hur man navigerar i ett förstaperson-spel? 

 

Undersökningsfrågor – Frågor om undersökningens syfte 

 

3. Uppmärksammade du musiken någon gång? 

 

4. Vilka känslor och intryck fick du när du såg filmen? 

 
5. Vilka känslor och intryck fick du när du spelade spelet? 

  

6. Upplevde du någon skillnad mellan musiken i spelet och den i filmen? I så fall vad? 

 

7. Upplevde du någon likhet mellan musiken i spelet och den i filmen? I så fall vad? 


