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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken påverkan dynamisk musik har på 
narrativet i ett datorspel. Den transdiegetiska musiktypen dynamisk musik har jämförts med 
den ickediegetiska musiktypen statisk musik i ett action- science fictionspel för att se vilka 
skillnader de har på spelarens upplevelse av narrativet. Åtta testpersoner har fått spelat två 
spelversioner med de olika typerna musik och sedan intervjuats om deras upplevelse. 
Resultatet har visat tendenser på att det finns ett samband mellan dynamisk musik och 
spelarens upplevelser av specifika händelser. Skillnaden mellan dynamisk musik och statisk 
musik har visat sig vara att den dynamiska musiken har en möjlighet att representera en 
händelse i ett specifikt ögonblick vilket inte är möjligt med statisk musik. Undersökningen 
gav spridda svar i frågan vilken koppling den dynamiska musiken har till spelarens 
handlingar. Denna del av dynamisk musiks koppling till narrativ skulle i framtiden kunna 
undersökas med en kvantitativ undersökning.  

Nyckelord: Dynamisk musik, narrativ, datorspel 
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1 Introduktion 
Inom film och datorspel används musik ofta för att förstärka narrativet. Musiken kan, 
förutom att förstärka bilderna, användas för att beskriva händelser som inte går att 
representera i bild eller ge antydan om vad som kan komma att hända. Det finns dock 
skillnader på hur datorspelsmusik och filmmusik kan användas i de olika medierna. Karen 
Collins (2008, s. 4) beskriver filmmusiken som tidsfixerad, detta på grund av filmmediets 
linjära form. Film är förutbestämt och man vet exakt i vilken sekund en händelse inträffar 
och anpassar musiken därefter. Detta är inte möjligt i datorspel eftersom det är ett 
ickelinjärt medie där det är upp till spelaren att bestämma när, vad och i vilken ordning han 
eller hon utför specifika handlingar. Collins (2008, s. 128) menar att detta gör att musiken 
inte kan synkronisera med bilden i datorspel på samma sätt som i film, men säger ändå att 
det finns spel som närmar sig detta genom att anpassa musiken efter spelarens agerande, om 
än på en mindre synkroniserad nivå än filmmusiken. Collins (2008, s. 128) beskriver att det 
finns datorspel där spelmusiken anpassas efter spelarens handlingar eller används för att 
klargöra för spelaren i vilken situation han eller hon befinner sig i. Exempelvis när det finns 
fiender i närheten eller att spelaren kan klara ett hinder genom att lösa det i takt med 
musiken. Denna typ av datorspelsmusik som följer spelarens ageranden i spelvärlden och 
spelets gameplay kallar Collins (2008, s. 139) för dynamisk musik. Jesper Kaae (2008, s. 75) 
menar att det är relativt ovanligt att datorspel har dynamisk musik och att många 
kompositörer väljer att direkt applicera sina filmmusikteorier på datorspel utan att ta 
hänsyn till dess ickelinjära form. Resultatet blir att datorspelen får helhetsbeskrivande 
musik som inte anpassar sig efter spelarens agerande i spelvärlden. För att hålla isär de olika 
typerna av musik har arbetet valt att benämna den helhetsbeskrivande musiken som inte 
anpassas efter spelarens agerande som statisk musik. Detta begrepp har använts i arbetet för 
att kontrastera det mer vedertagna begreppet dynamisk musik då det inte finns något uttalat 
begrepp för motsatsen. Arbetet har haft för avsikt att jämföra de narrativa skillnaderna 
mellan statisk musik och dynamisk musik i datorspel. För att undersöka den dynamiska 
musikens påverkan på narrativet har narrativ i spel här klassats innefatta både spelets 
händelser och spelarens handlingar.  

För att ta reda på detta har en kvalitativ undersökning skett med hjälp av en modifierad 
version av action- science fictionspelet Space*jam (Space*jam, 2013). Två spelversioner har 
skapats med vardera dynamisk musik och statisk musik. Testpersoner har fått spelat båda 
versioner och sedan intervjuats i en strukturerad intervju om deras upplevelse av de olika 
spelversionerna. Speltesten har även observerats och dokumenterats. Med syfte att 
undersöka vilka narrativa skillnader som upplevs mellan dynamisk musik och statisk musik 
har undersökningsmaterialet analyserats noggrant för att framställa ett resultat. Från 
resultatet har man kunnat se tendenser på att dynamisk musik har möjlighet att påverka en 
spelares upplevelse av en händelse i spelet mer precist när händelsen inträffar än den 
statiska musiken. Resultatet har visat på att den dynamiska musiken har en påverkan på 
spelarens upplevelse av en händelse i spelet, men undersökningen har inte kunnat nå ett 
resultat i frågan hur dynamisk musik påverkar spelares handlingar i datorspel. Dynamisk 
musiks koppling till spelarens handlingar skulle därför behöva undersökas i en framtida 
studie med förslagsvis en kvantitativ undersökning då denna kvalitativa undersökning gav 
ett för spritt svar i frågan för att kunna dra en slutsats. 
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2 Bakgrund 
Musik har sedan 1980-talet haft en viktig roll i datorspel (Anders Carlsson 2008, s. 157). Då 
användes ljudchip för att generera olika vågformsljud och musiken triggades av 
inprogrammerade MIDI-spår. Enligt Karen Collins (2008, s. 71) vidareutvecklades MIDI 
tekniken i datorspel vilket under slutet av 1990-talet gjorde det möjligt att använda 
dynamisk musik i datorspel. Spelen som utnyttjade detta var få men Collins (2008, s. 71) tar 
upp Banjo-Kazooi av Nintendo (1998) som ett exempel på spel som använde dynamisk 
musik genom att utnyttja MIDI-spår till att byta musikens instrumentering beroende på var 
spelaren befann sig i världen. Ett annat exempel är musiken i The Legend of Zelda: Ocarina 
of Time av Nintendo (1998) som Collins (2008, s. 71) beskriver hade flera dynamiska 
egenskaper, varav en var hotfull musik som spelades när fiender närmade sig spelaren. När 
dessa två spel släpptes var de exklusiva till TV-spelskonsolen Nintendo 64 (Nintendo 1996). 
Collins (2008, s. 71) menar att Nintendo var tidig med användandet av dynamisk musik, 
men de kritiserades för sin MIDI-musik som jämfört med konkurrenternas ljudspår kunde 
låta föråldrade. Idag används normalt inte MIDI-spår för uppspelning av musik direkt i 
spelmotorn i datorspel av den anledningen att det bland annat kan låta gammalt och att det 
är tidskrävande att programmera in musiken. Man har därmed fått hitta nya lösningar för 
att kunna använda dynamisk musik med dagens krav på ljudkvalitet i datorspel.  

2.1 Musik i datorspel 
Musik och ljud i datorspel används idag enligt Kristine Jørgensen (2009, ss. 59-60) för att 
skapa en känsla av närvaro hos spelaren genom att få miljöerna i spelen att låta så levande 
som möjligt. Musiken kan spela en stor roll i att framhäva en levande värld som i sin tur kan 
bidra till inlevelsen i spelet. Musik som anpassar sig efter spelarens agerande i spelvärlden 
skulle även kunna leda till en större trovärdighet men Kaae (2008, s. 86) menar att det är 
svårt att göra musikaliska övergångar i datorspel utan att avbryta musiken. Detta menar han 
är för att musikaliska övergångar i film fungerar bäst om de sker på eller strax innan en 
händelse i bild, och om de hamnar det minsta efter tenderar det att se fel ut. Enligt Kaae 
(2008, s. 86) är det på grund av datorspels ickelinjära form omöjligt att placera en 
musikalisk övergång innan en händelse och oftast låter det inte bra att byta precis när 
händelsen kommer i spelet. Detta på grund av att man inte kan anpassa händelserna efter 
musikens takt. Collins (2008, s. 128) är inne på samma spår då hon menar att 
datorspelsmusik inte kan synkronisera med bilden på samma sätt som film. Även om de 
båda säger att det är svårt och inte kan bli lika exakt som i den linjära formen film, så menar 
de att det är värt att närma sig det genom att använda sig av dynamisk musik. 

2.1.1 Dynamisk musik 
Enligt Kaae (2008, s. 75) finns det många aspekter i komponerande för datorspel som man 
normalt inte behöver ta hänsyn till i traditionell musikkomposition. Datorprestanda, 
implementation och funktionell estetik är några exempel på det men han menar att om man 
skriver dynamisk musik så blir musikskrivandet det som skiljer sig allra mest då dynamisk 
musik ofta kräver ett helt nytt tankesätt kring musiken. Kaae (2008, s. 91) menar att för att 
skriva dynamisk musik så måste man skriva musik som inte är beroende av tid och därmed 
är tvungen att arbeta runt det faktum att musik upplevs som ett linjärt medie. Ett sätt att 
göra detta kan enligt Kaae (2008, s. 87) vara att arbeta med förändringar i musikens 
vertikala led istället för i den horisontella tidslinjen. Detta förklarar han genom att se tillbaka 
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på musik från wienklassicismen och barocken och jämföra dessa. Wienklassisk musik 
kategoriserar han som vertikalt skriven musik då den ofta har fokus på en melodi med 
rörliga anpassade harmonier. Barockmusiken kategoriserar han som horisontell då den ofta 
använder sig av flera melodier som med tiden används på olika sätt med varandra och 
därmed fokuserar på rörelser i musiken över tid. I det fallet så ser Kaae (2008, s. 87) den 
wienklassiska musiken som användbar i komponerandet av dynamisk musik då den 
fokuserar på musikens harmoni i ett specifikt ögonblick. Detta gör att man kan använda 
samma melodi med olika harmonier för att skapa förändring i musiken och trigga olika lager 
i musiken med de olika harmonierna för att spela upp musik på ett dynamiskt sätt i 
datorspel.  

Det finns moderna datorspel som använder sig av musik som anpassar sig efter spelares 
agerande i spelvärlden. Ett exempel på detta är äventyrsrollspelet The Elder Scrolls: Skyrim 
av Bethesda Softworks (2011) där musiken dels anpassas utan avbrott efter var i världen 
spelaren befinner sig, men också innehåller specifika musikaliska ledmotiv som exempelvis 
ett som spelas om drakar finns i närheten. På olika tavernor i spelet kan man stöta på 
spelmän som spelar musik. Denna musik blir då diegetisk då man ser dem spela luta och 
sjunga. Sångerna blir också dynamisk musik genom att spelaren kan döda spelmannen och 
han eller hon därmed inte kommer kunna lyssna till spelmannens sång på den tavernan 
igen. Ett annat exempel på dynamisk musik är pusselplattformsspelet Little Big Planet av 
Sony Computer Entertainment Europe (2008) som använder sig av musiklager med olika 
instrument som triggas på olika delar i en bana beroende på vilken stämning spelutvecklaren 
vill ha just där. Deras lösning kan därmed liknas med Kaaes (2008, s. 87) vertikala syn på 
musik och ger en sömlös övergång mellan exempelvis rytmisk actionmusik och hotfull eller 
lugn musik och övergången kommer exakt där spelutvecklaren har tänkt sig. Dessa exempel 
på dynamisk musik passar in under Kaaes (2008, s. 75) definition ”…music which is in some 
way able to react to game-play, and/or is in some way composed or put together in real time 
by the computer.” som också stämmer överens med det här arbetets syn på dynamisk musik. 

Den typ av dynamik som detta arbete handlar om ska inte förväxlas med den 
musikteoretiska termen för ljudstyrka. Dynamisk musik är ett begrepp taget ur det engelska 
”dynamic music” som bland andra Collins (2008, s. 139) använder för en typ av musik i 
datorspel. Begreppet är en underkategori i ”Dynamic audio” som Collins (2008, s. 4) 
beskriver som ett begrepp som innefattar både interaktiva ljud och anpassningsbara ljud. 
Interaktiva ljud är ljud som spelas av en direkt handling, exempelvis ett knapptryck på 
mellanslagsknappen som gör så att spelkaraktären hoppar och spelet därmed spelar ett 
hoppljud. Dynamisk musik hamnar under anpassningsbara ljud som Collins (2008, s. 4) 
beskriver som ”…sound that reacts to the game states, responding to various in-game 
parameters…”, exempelvis att musik som representerar en hotfull situation spelas när 
spelaren närmar sig fiender. 

2.1.2 Statisk musik 
Mycket av datorspelsmusiken anpassar sig inte efter spelarens agerande utan är 
helhetssammanfattande, detta har valts att kallas statisk musik i detta arbete som motsats 
till dynamisk musik. Ett vanligt sätt att använda statisk musik är att knyta låtar till spelets 
olika banor vilket går att se i många plattformsspel som exempelvis Fez av Polytron 
Corporation (2012). I dag har många spel öppna världar istället för banor men använder 
ändå musiken på samma sätt genom att knyta musiken till olika zoner. Ett exempel på det är 
MMORPG-spelet World of Warcraft av Blizzard Entertainment (2004) som använder sig av 



 

4 

symfonisk fantasymusik för att representera de olika platserna i spelet. Det spelas östasiatisk 
musik i den del av världen som bebos av den kinesiskt inspirerade pandabjörns-rasen 
pandaren, och det spelas krigsinspirerad musik i de onda horde’s huvudstad. Musiken i 
spelet är därmed anpassad efter platser men är ändå inte dynamisk då den inte byts utan 
avbrott och inte anpassar sig efter spelets gameplay. Exempelvis spelas samma musik om 
spelaren plockar blommor eller slåss mot fiender.  

Ett annat exempel på statisk musik finns i det historiska strategispelet Europa Universalis 
IV av Paradox Interactive (2013) där spelaren styr ett valfritt land i världen mellan år 1444 
och 1821. Musiken i spelet knyter an till musik från den tidsperioden men används inte 
specifikt till det årtal spelaren befinner sig i. Exempelvis spelas musik med anknytning till 
renässansen år 1800 lika mycket som under 1400-talet och tidig romantisk musik kan spelas 
redan från spelets start trots att musiken inte historiskt fanns då. Spelet använder sig av 
linjärt skriven musik som spelas som låtar efter varandra utan koppling till spelarens 
agerande. Exempelvis är det ingen speciell musik om ens land befinner sig i krig eller fred 
men musiken är trots det inte opassande, utan helhetsbeskrivande.  

2.2 Narrativ 
Ett narrativ har enligt Rick Altman (2008, s. 1) förmågan att byta form till andra medier, och 
hur annorlunda det mediet än är från originalet så är det fortfarande samma berättelse. 
Detta kan man se exempelvis i Sagan om ringen-trilogin (J.R.R. Tolkien 1954) som har 
överförts från bok till film och från film till datorspel och fortfarande berättar serien samma 
berättelse och använder även musik baserad på samma teman. Det finns dock skillnader 
medierna emellan, skillnaden som är intressant i denna undersökning är hur datorspel inte 
har ett linjärt narrativ och hur den anpassande dynamiska musiken eller den ej anpassande 
statiska musiken påverkar narrativet olika. 

2.2.1 Handling/händelser 
Enligt Robert Kellogg, James Phelan och Robert Scholes (2006, s. 4) karaktäriseras litterärt 
narrativ av ”…the presence of a story and a story-teller” och de anser att texten varken får 
innehålla mer eller mindre än en berättare och en berättelse. Altmans (2008, s. 3) 
beskrivning av traditionellt narrativ hänvisar också till vikten av en berättelse och menar att 
narrativet måste ha en sammanhängande handling utan oväsentliga delar. Han menar även 
att texten behöver ha en början, mitt och ett slut. Att berättelsen har ”…unity of action” är 
enligt Altman (2008, s. 3) grunden för definitionen av traditionellt narrativ. Unity of action 
tolkas i det här arbetet både som sammanhängande handling och sammanhängande 
händelser. Detta för att ordet action kan översättas till handling, men Altman (2008, s. 11) 
nämner även att vissa forskare istället valt att använda ordet ”event” vilket på svenska skulle 
vara händelse. Även Kellog m.fl. (2006, s. 208) tar upp användningen av olika ord i 
sammanhanget och noterar att story, plot och action används i beskrivningen av narrativ. De 
skiljer dem åt genom att använda story i den mening att det innefattar både karaktärer och 
action i narrativ och plot som ett specifikt ord för action utan karaktärer. De skiljer på plot 
och action trots att båda orden på svenska översätts till handling och det finns forskare 
(Altman 2008, s. 11) som föredrar att använda ordet event. På grund av detta kommer 
arbetet använda båda orden handling och händelse för beskrivandet av narrativ för att 
kunna göra en korrekt beskrivning av narrativ i datorspel där det inte alltid är spelarens 
handlingar som utgör berättelsen utan också datorspelets inprogrammerade händelser.  
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2.2.2 Narrativ i datorspel 
För att undersöka narrativ i datorspel kommer de tidigare nämnda traditionella 
definitionerna att användas men för att kunna applicera det på det relativt nya mediet 
datorspel behöver huvudbegreppen berättare och berättelse definieras i sammanhanget. 
Mediet film har inte alltid en berättarröst men Kellogg m.fl. (2006, s. 280) förklarar att de 
ändå ser film som ett narrativt medie genom att de tolkar kameran som berättaren. De 
menar att kameran med hjälp av ljud, musik och dialog fyller samma funktion som en 
traditionell berättare. Alan Nadel (2005, s. 427) beskriver narrativ film som ett fönster med 
uppgift att visa en berättelse. Han menar att de fysiska sakerna i bild inte är det som är 
intressant utan att filmens syfte är att skapa en illusion av ett fönster till en annan värld. 
Eftersom kameran i film och datorspel fungerar på samma sätt så kommer samma tolkning 
av kameran som berättare och fönster till berättelsen att användas i detta arbete.  

De allra flesta datorspel idag har någon typ av berättelse, ett vanligt exempel kan vara det 
tidigare nämnda The Elder Scrolls: Skyrim av Bethesda Softworks (2011) som innefattar en 
protagonist som ska rädda världen från undergång. Vad som inte är lika vanligt med det 
spelet är att det finns mindre berättelser som spelaren kan välja att ta del av under 
huvudberättelsens gång eller efter dess slut. Detta strider mot Altmans (2008, s. 3) 
beskrivning av traditionellt narrativ: ”Stories must be coherent; they must have a distinct 
beginning, middle and end; they must connect their parts through clearly motivated causes; 
and they must expunge any material unrelated to this unity of action.”. Sidoberättelserna i 
datorspelet The Elder Scrolls: Skyrim (Bethesda Softworks, 2011) har inte alltid påverkan på 
huvudberättelsen och spelet har inte heller ett distinkt slut då det går att spela efter 
huvudberättelsens slut. Att datorspel därmed inte alltid har sammanhängande handling gör 
att datorspelsmediet kan ifrågasätts som narrativ, men Altman (2008, s. 9-10) beskriver att 
den traditionella definitionen av narrativ inte är fullt giltig och påpekar att han inte anser att 
början, mitt och slut i en berättelse är så viktigt för narrativet att det måste finnas med i 
definitionen. Abbot H. Porter (2005, s. 531) menar även han att narrativ har utvecklats till 
att fokusera mer på mitten av berättelsen och mindre på slutet. The Elder Scrolls: Skyrim’s 
(Bethesda Softworks, 2011) sidoberättelser kan vara ett resultat av den utveckling Abbot H. 
Porter (2005, s. 531) menar på då han säger att vi blivit mer deltagande och mer villiga att 
”…cruise around and even do things in the multiple inner spaces of narrative”. Även om en 
utveckling av narrativ skett så kommer spelet i denna undersökning inte att ha 
sidoberättelser för att passa den traditionella definitionen. Detta för att undvika 
komplikationer.  

Det finns ett fåtal datorspel som enligt den traditionella definitionen ovan saknar narrativ, 
exempelvis Tetris av Alekséj Leonídovitj Pázjitnov (1989) som har liknande gameplay som 
ett pussel. Inom Datorspelsforskning har det diskuterats om man ska studera datorspel som 
narrativ eller inom det specifika spelforskningsområdet ludologi. För att studera musik till 
datorspel har detta arbete valt att studera datorspel utifrån en narrativ syn på 
datorspelsmediet på grund av den teoribildning som finns inom narrativ som kan kopplas till 
musikteori. 

2.2.3 Musikens narrativa funktion 
Collins (2008, s. 130) menar att musik kan användas i datorspel för att förstärka narrativet 
och kan genom teman tala om när man är tillbaka på samma plats eller möter samma 
person. Musiken kan då vara ett hjälpmedel att hålla ihop narrativet i ett spel som tar veckor 
att klara ut. Collins (2008, s. 130) använder The Legend of Zelda: Ocarina of Time 
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(Nintendo, 1998) som exempel på detta då spelet starkt knyter an ett tema till en karaktär 
genom att karaktären lär spelaren en melodi på spelarkaraktärens ocarina. När temat från 
melodin återkommer i spelet får det enligt Collins (2008, s. 130) spelaren att minnas tidigare 
delar av berättelsen och karaktären som lärde ut melodin. Ledmotiv kan enligt Collins 
(2008, s. 130) användas i datorspel för att hjälpa spelaren identifiera karaktärer, 
stämningar, miljöer, objekt och göra spelets berättelse mer förståeligt. Hon menar även att 
spelaren kan använda sig av musikaliska teman för att orientera sig i narrativet. Spänning 
och upplösning i narrativet kan enligt Kellogg m.fl (2006, s. 238) förstärkas med hjälp av 
musik, och spänning och upplösning inom musik är ett sätt att skapa stämningar i musiken. 
När ledmotivet för drakar spelas i The Elder Scrolls: Skyrim av Bethesda Softworks (2011) så 
blir stämningen mer hotfull än innan och bygger upp spänning. När spelaren dödat draken 
övergår musiken till den vanliga mer vänliga miljömusiken och ger en upplösning i 
berättelsen. Det exemplet passar bra med Collins (2008, s. 130) tanke om att musikaliska 
teman kan användas av spelaren för att veta var han eller hon befinner sig både i spelvärlden 
och i narrativet.   

Ljud och musik i datorspel kan enligt Jørgensen (2009, s. 73) inte bara ses som en estetisk 
del utan också användas för att höja användarvänligheten och hjälpa till att förklara 
spelmekaniken för spelaren. Jørgensen (2009, s. 72) menar att ljud påverkar spelaren 
genom att ge möjlighet att förbereda sig och agera mot en händelse i spelet. Hon använder 
en morrning som exempel på ljud som betyder fara och menar att efter spelaren hört djuret 
så är det upp till honom eller henne att välja om han eller hon ska konfrontera faran eller 
vända om. Detta arbete har som hypotes att samma valmöjlighet kan åstadkommas med 
hjälp av ledmotiv och dynamisk musik.  

2.3 Genre 
Likt andra narrativa medier som film och litteratur kategoriseras datorspel i genrer. Det 
finns dock genrekategorier inom datorspel som inte finns i de andra två medierna och Diane 
Carr, David Buckingsham, Andrew Burn och Gareth Schott (2006, s. 16) menar även att 
datorspel alltid kan kategoriseras i flera genrer samtidigt.  

Thus, a game can simultaneously be classified according to the platform on 
which it is played (PC, mobile phone, XBox), the style of play it affords 
(multiplayer, networked, or single user, for instance), the manner in which it 
positions the player in relation to the game world (first person, third person, 
’god’), the kind of rules and goals that make up its gameplay (racing game, 
action adventure), or its representational aspects (science fiction, high 
fantasy, urban realism). 

Carr m.fl. 2006 s. 16 

För att precist klassificera ett datorspel behöver alla aspekter ovan tas in men Carr m.fl. 
(2006, s. 16) menar att det är gameplay-aspekten som spelar störst roll. Carr m.fl. (2006, s. 
17) påpekar dock att deras forskning visat att även spelets representativa aspekter värderas 
högt av spelarna. Spelet Space*Jam (Space*jam, 2013) som kommer undersökas i detta 
arbete spelas av en ensam spelare ur ett förstapersonsperspektiv på PC och hamnar under 
den representativa aspekten science fiction och gameplay-aspekten action. 
Förstapersonsperspektiv innebär att spelaren ser spelet genom ögonen på protagonisten. 



 

7 

Den representativa aspekten science fiktion och gameplay-aspekten action kräver dock en 
utredning om varför spelet hamnar i de genrerna. 

2.3.1 Science fiction 
Den representativa genren science fiction handlar enligt Ernest Mathijs och Jamie Sexton 
(2012, s. 209) om att måla upp en detaljerad vetenskapligt baserad värld som upplevs som 
trolig. Den världen måste enligt Adam Roberts (2000, s. 3) bygga på någon klar skillnad från 
verkligheten. Dessa skillnader kan enligt Roberts (2000, s. 2) vara klimatförändringar eller 
vetenskapliga upptäckter som rymd eller tidsresor. Roberts (2000, s. 3) påpekar att science 
fiction är en fiktion men att alla fiktioner nödvändigtvis inte är science fiction. Roberts 
(2000, s. 4) menar att det är just den vetenskapliga kontexten som skiljer en fantasysaga 
med magi från en science fiction berättelse.  

Datorspelet EVE online av CCP Games (2003) är ett science fiction- MMOspel där spelaren 
spelar som en kapten över ett rymdskepp. Spelaren kan slåss med och mot andra spelare och 
datorstyrda skepp och sätter sina egna mål i den öppna världen. EVE online (CCP Games, 
2003) utspelar sig långt in i framtiden med en vetenskaplig beskrivning om varför världen 
ser ut som den gör där och då. Kort beskrivet har människor i framtiden emigrerat från 
jorden och vintergatan genom ett maskhål till en annan galax. Maskhålet har sedan fallit 
sönder och lämnat emigranterna strandade i den andra galaxen. Väl där har människorna 
skapat separata stater som nu slåss mot varandra. Den historien bygger på den vetenskapliga 
teorin om att maskhål kan existera och har en egen förklaring på hur de kan användas. Att 
det utspelar sig med människor i framtiden bidrar till att spelarna tror på att en teknologisk 
utveckling har skett och saker som laservapen och möjlighet att färdas snabbare än ljuset 
känns möjligt. Spelet i arbetets undersökning innehåller även det rymdstrider med 
laservapen och utspelar sig i en framtid där rymdskepp med stridsegenskaper existerar. Det 
innehåller inga magiska egenskaper från genren fantasy och kan därför klassas som ett 
science fictionspel. 

Enligt Mathijs och Sexton (2012, s. 205) så är det vanligt att science fiction har teman som ” 
…space exploration, time travel, alien encounters, and humans’ relationships with 
machines.”.  Av dem passar utforskning av rymden bäst in på spelet Space*jam (Space*jam, 
2013) men spelet har ett fokus på rymd action istället för rymd utforskning. EVE online (CCP 
Games, 2003) däremot innehåller både utforskning och action i rymden men har likt 
Space*jam (Space*jam, 2013) inga av de andra sakerna. Man kan konstatera att det räcker 
med att någon del är science fiction för att en hel berättelse ska kunna klassificeras som 
science fiction, så länge det inte innehåller delar som strider mot spelvärldens spekulativa 
vetenskap. 

2.3.2 Action 
En enkel beskrivning av actionspel är att de är realtidsspel där spelaren måste utnyttja sina 
reflexer och agera snabbt på vad som händer på skärmen (Bob Bates 2004, s. 7). För en mer 
konkret beskrivning av ett actionspels gameplay kan man kolla på typiska actionspel och se 
vilka element de innehåller som skapar denna action. Jørgensen (2009, s. 37) beskriver att 
actionspelet Hitman Contracts av Eidos Interactive (2004) går ut på att nå förutbestämda 
mål och att man spelar som en statisk karaktär som inte utvecklar sina egenskaper under 
spelets gång. Dessa egenskaper använder även Carr m.fl. (2006, s. 17) i sin beskrivning av 
actionspelet Tomb Raider (Eidos Interactive, 1996) och nämner även hur spelaren behöver 
använda de resurser han eller hon har till sitt förfogande för att ta sig förbi spelets hinder 
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och nå målet. Detta kan även appliceras på spelet Mafia (Gathering of Developers, 2002) 
som Carr m.fl. (2006, s. 19) benämner som ett action-, shooter- och third person-spel. 
Spelets gameplay går ut på att nå olika mål. Dessa kan vara olika platser eller karaktärer och 
till sitt förfogande har spelaren olika fordon och vapen. Det är upp till spelaren att själv 
bestämma hur han ska använda dessa resurser för att nå målet men målet kan inte påverkas. 
Karaktären som spelas har statiska attribut och kan inte påverkas av spelaren för att springa 
snabbare eller slå hårdare. Detta kan liknas med spelet Space*jam (Space*jam, 2013) som 
kommer att användas i undersökningen. Space*jam (Space*jam, 2013) har även det en 
statisk karaktär som sitter i ett statiskt rymdskepp och har en begränsad mängd resurser till 
sitt förfogande. Resurserna är även i detta fall vapen som kan användas mot fiendeskeppen 
för att nå spelets mål. Spelaren har även tillgång till resursen liv som avgör hur många 
gånger han eller hon kan bli träffad av fiendeskeppen innan spelaren temporärt dör och får 
börja om. Med de tidigare beskrivningarna av spel inom genren kan det konstateras att även 
spelet Space*jam (Space*jam, 2013) passar in i gameplaygenren action. 

2.4 Tidigare forskning 
För att kategorisera ljud och musik i film och datorspel använder Michel Chion (1994, s. 75) 
sig av begreppen diegetiska och ickediegetiska ljud. Syftet med de olika begreppen är att 
kunna skilja på de diegetiska ljuden som kommer från saker i film- eller spelvärlden och de 
ickediegetiska ljud som i verkligheten inte borde höras i sammanhanget. Om man sätter 
musik till dessa begrepp är bakgrundsmusik ett vanligt ickediegetiskt ljud men om musiken 
kommer från en radio i bild så är musiken diegetisk. Detta system är dock enligt Jørgensen 
(2009, s. 106) inte tillräckligt då hon anser att det finns flera ljud i datorspel som inte går att 
kategorisera fullt som diegetiska eller ickediegetiska utan hamnar någonstans emellan. Hon 
kallar dessa ljud transdiegetiska och beskriver det som ljud som antingen är diegetiska ljud 
utan naturlig koppling till någon källa i spelvärlden, detta kallar hon interna transdiegetiska 
ljud. Den andra sorten transdiegetiska ljud benämner hon som externa transdiegetiska ljud 
och beskrivs som ickediegetiska ljud som ändå har koppling till vad som händer i 
spelvärlden. Hon räknar även användargränssnittsljud som länkar samman spelvärlden till 
spelarens verkliga värld som transdiegetiska ljud. Typiska externa transdiegetiska ljud är 
enligt Jørgensens (2009, s. 107) anpassande bakgrundsmusik i datorspel. Hon tar som 
exempel spelet Hitman Contracts av Eidos Interactive (2004) där musiken bland annat 
anpassar sig om spelaren är på väg att möta fiender och förändras sedan beroende på hur 
bra striden går. Detta ger spelaren signaler om spelets gameplay genom musiken. Jørgensen 
(2009, s. 107) menar att det är musik som ger signaler för kommande händelser eller musik 
som förändras på grund av spelarens tidigare handlingar som är transdiegetisk musik. Detta 
kan liknas med tidigare nämnda Collins (2008, s. 4) och Kaaes (2008, s. 75) dynamiska 
musik som de beskriver som musik som anpassar sig efter spelets gameplay.  

2.4.1 Kristine Jørgensens forskning 
Detta arbete bygger vidare på Jørgensens (2009, s. 241) forskning på ljud och musiks 
funktion i datorspel där hon konstaterar flera saker som är kritiska för detta arbetes syn på 
musikens funktion i datorspel. Jørgensen (2009) använder ordet audio men det översätts 
här till ljud och musik eftersom hon skriver om båda delar i sin forskning. Jørgensen (2009, 
s. 241) kommer i sin forskning bland annat fram till att ljud och musik har en koppling till 
både spelarens handlingar och andra händelser i spelvärlden. Denna koppling skulle kunna 
betyda att datorspelsmusik har en möjlighet att påverka narrativet. Jørgensen (2009, s. 241) 
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konstaterar även att ljud och musik som ger spelaren information om saker som har hänt 
och som kommer hända hjälper spelaren göra val i spelvärlden. Hon kommer även fram till 
att ljud och musik i datorspel beskriver en hel situation och inte bara ett ensamt objekt 
(Jørgensen, 2009, s. 243). Detta exemplifieras enligt Jørgensen (2009, s. 244) i spelet 
Hitman Contracts av Eidos Interactive (2004) där musiken går från att vara lugn ambient till 
att bli en låt med högt tempo och melodi. Hon menar att musiken med högt tempo 
representerar den kritiska situationen protagonisten befinner sig i och inte vakterna han blir 
jagad av. Detta är relevant till arbetet för att den dynamiska musiken i spelet Space*jam 
(Space*jam, 2013) behöver representera situationer på liknande sätt. Datorspelsljud som 
påverkas av spelarens handlingar eller ljud som talar om för spelaren vilken situation som 
väntar honom menar Jørgensen (2009, s. 244) kan fungera olika i olika spelgenrer då ljuden 
blir olika viktiga i sammanhanget.  Detta arbete ser därför främst på Jørgensens (2009, s. 
42) resultat från actionspelet Hitman Contracts av Eidos Interactive (2004), som är i samma 
gameplaygenre som spelet i undersökningen, när det kommer till hur ljud och musik 
fungerar i spelet. Förutom actionspelet Hitman Contracts av Eidos Interactive (2004) har 
Jørgensen (2009, s. 244) även undersökt strategispelet Warcraft III av Blizzard 
Entertainment (2002). Med tanke på att mycket av Jørgensens (2009) forskning skett på 
både ljud och musik så är det dock inte säkert att alla delar av de ovan nämnda resultaten 
kan nås med endast musik.  

 



 

10 

3 Problemformulering 
Detta arbete har undersökt dynamisk musiks påverkan på narrativet i ett datorspel. Två 
viktiga narrativa begrepp inom datorspel är handling och händelser. Tidigare forskning har 
visat att man med hjälp av transdiegetiska ljud tillsammans med transdiegetisk musik kan 
dra kopplingar till spelares handlingar och händelser i datorspel. Detta öppnar för studier på 
datorspelsmusiks narrativa funktion. Hypotesen i denna undersökning var att man genom 
att använda dynamisk musik förstärker narrativet i datorspel i en högre grad än med den 
vanligt förekommande statiska musiken. Frågan i undersökningen har därmed varit vilka 
skillnader dynamisk musik och statisk musik får på narrativet i ett datorspel. Datorspelet 
som har använts i undersökningen är ett datorspel inom genrerna action och science fiction.  

Arbetets frågeställning: 

Vilka narrativa skillnader upplevs mellan dynamisk musik och statisk musik i ett action- 
science fictiondatorspel? 

3.1 Metodbeskrivning 
För att kunna jämföra dynamisk musik och statisk musik har två musikversioner 
producerats. Den statiska musiken är som beskriven i bakgrundskapitlet helhetsbeskrivande 
och skriven för att passa alla delar i spelet. Den statiska musiken representerar därför strid 
och ensam rymd i samma låt. Den dynamiska musiken har istället delats upp i tre separata 
delar som representerar de olika händelserna i spelet. En del som är miljöbeskrivande, en 
del för att representera strid och fiender och en del för att representera ett mellanting där 
spelaren är på rätt väg för att nå spelets mål och bygger upp för att fiender kommer komma 
om han fortsätter. De olika dynamiska musikdelarna har att skrivits efter Kaaes (2008, s. 87) 
teori om att vertikalt skriven musik med fast melodi men föränderligt ackompanjemang 
fungerar bäst för dynamisk musik. De tre delarna är skrivna för att passa med varandra så 
att man kan byta emellan musiken utan avbrott i spelet. Den dynamiska och den statiska 
musiken innehåller samma teman och delar för att skapa en så lika upplevelse som möjligt. 
Den stora skillnaden är hur den dynamiska musiken är inprogrammerad för att dynamiskt 
anpassa sig till spelets handling och händelser.  

Testpersonerna har i undersökningen fått testa både spelversionen med den dynamiska 
musiken och spelversionen med den statiska musiken. För att se om testpersonerna 
upplevde spelet olika beroende på vilken spelversion de testade först har hälften av 
testpersonerna fått börja med den statiska och den andra hälften fått börjat med den 
dynamiska. Det var dock viktigt att de fick testa båda så att de sedan kunde svara på hur de 
upplevde musiken i de olika versionerna. Att bara analysera skärminspelning av deras 
speltest var inte tillräckligt säkert för att kunna avgöra om de hade agerat annorlunda på 
grund av musiken. För att kunna få ett säkert svar på om testpersonerna upplevde 
händelserna olika och om deras handlingar blev påverkade av musiken behövde de ha fått 
testat båda spelversionerna så att en diskussion kunde skapas i intervjun om hur deras 
upplevelse av spelen skiljde sig åt. Ett problem med denna undersökningsmetod är dock att 
det är testpersonernas individuella upplevelser av skillnader på narrativet som undersöks 
och sedan har jämförts med varandras. Detta har dock ansetts ge ett bättre resultat än om de 
bara spelat en version då det skulle resulterat i att endast testpersonernas upplevelse av 
spelet skulle kunna jämföras. Test med en person i taget och en intervju i taget har skett för 
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att testpersonerna inte skulle påverkas av varandra och har valts att ses som ett bättre 
alternativ än grupptester då alla singleplayerspel trots allt upplevs individuellt av varje 
spelare. 

För att kunna besvara frågan om hur narrativet upplevs har detta arbete valt att använda sig 
av en kvalitativ undersökningsmetod. Helge Östbye, Karl Knapskog, Knut Helland och Leif 
Ove Larsen (2003, s. 101) beskriver att en av fördelarna med en kvalitativ intervju är att man 
kan få ut information som annars kan vara svår att få tillgång till. Hur någonting upplevs kan 
här tänkas vara sådan information och är relevant då arbetet ska ta reda på hur narrativ 
upplevs. Undersökningen har mer specifikt använt sig av en semistrukturerad intervjuform 
som Östbye m.fl. (2003, s. 103) beskriver använder sig av en tidigare utarbetad intervjuguide 
men som ger utrymme till följdfrågor. De beskriver även att den semistrukturerade intervjun 
ofta används tillsammans med en observation. Detta passar denna undersökning bra 
eftersom intervjuerna kommer att ske efter att testpersonerna har spelat spelet under 
observation. Intervjuformen ger även möjlighet till följdfrågor och därmed en djupare 
förståelse för hur testpersonerna tänker vilket kan vara till hjälp när en upplevelse ska 
undersökas. Intervjuerna har skett enskilt med testpersonerna efter att de spelat igenom 
datorspelen. Detta för att det är de individuella upplevelserna som är intressanta och inte en 
hel grupps upplevelse. Om testet skulle genomförts i ett multiplayerspel skulle en 
gruppintervju med deltagarna kunna vara mer relevant då de har haft en gemensam 
upplevelse. 

3.1.1 Urvalsgrupp 
Undersökningen har skett med åtta testpersoner där två har varit kvinnor och sex män. 
Utgångspunkten för arbetet var att ha hälften kvinnor och hälften män för att få ett generellt 
urval med genusperspektiv men under undersökningsperioden gick det inte att lösa och 
endast två kvinnor med datorspelsvana kunde ställa upp. Undersökningens fokus har dock 
inte varit på genusperspektiv gällande om män och kvinnor upplever narrativ i datorspel 
olika, men har ändå haft ett intresse av alla olikheter som kunnat tänkas förekomma. 
Testpersonerna har behövt ha en viss datorspelsvana för att försäkra att de kan kontrollera 
spelet utan problem så de inte får en försämrad upplevelse på grund av detta. 
Testpersonerna har heller inte fått spelat spelet tidigare då även det skulle kunnat påverkat 
resultatet.  

3.1.2 Datainsamling 
Östbye m.fl. (2003, s. 101) beskriver att en fördel med kvalitativa intervjuer är att man har 
möjlighet att kombinera kvalitativa och kvantitativa frågor för att få ut det mesta av 
intervjun. För att få fakta om testpersonernas datorspelsvana och ta reda på deras kunnande 
om musik har ett kortare frågeformulär använts i början av intervjun. Se appendix A. En 
intervjuguide med förutbestämda frågor har sedan ställts med relativt öppna 
svarsmöjligheter. För att kunna ställa bra följdfrågor och styra samtalet krävs enligt Östbye 
m.fl. (2003, s. 105) ett aktivt lyssnande som bland annat innebär att intervjuaren ska visa att 
man förstått och att man ska ha en lugn och öppen kroppshållning. Östbye m.fl. (2003, s. 
105) beskriver även att ljuddokumentering är vanligt under kvalitativa intervjuer. Detta har 
även denna undersökning valt att använda sig av. Speltesten har även spelats in med ett 
skärminspelningsprogram för att kunna analyseras i efterhand. Alla testpersoner tillät båda 
typer av dokumentation.  
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Testpersonerna har innan de spelat spelet fått förklarat för sig vad de ska få göra och i vilken 
ordning. De har även blivit informerade om deras anonymitet och rätt att avbryta 
undersökningen när de vill om de känner för det. Efter att ha spelat spelet har 
testpersonerna intervjuas. Intervjun har att bestått av frågor kring hur de upplevde de olika 
momenten i spelet och få frågor om hur de tänkte när de utförde specifika handlingar i 
spelet. Se intervjuguide i appendix B. 

Testpersonerna har i intervjun fått höra på de olika dynamiska musiklagren som 
representerar de olika händelserna i spelet och frågats ut om de associerar musiken med 
något speciellt i spelet. Detta för att se om den dynamiska musiken fungerade som det var 
tänkt eller möjligtvis representerade fel saker. Om den dynamiska musiken fungerade kunde 
man tänkas se en koppling till spänning och upplösning. 

En analys av skärminspelningar och intervjuer har gjorts för att hitta en sammanhängande 
mening i de samtal som förts och för att kunna ställt upp diagram över de olika 
upplevelserna i spelet. Detta för att undersöka den narrativa kopplingen till den dynamiska 
musiken i action- science fictionspelet Space*jam (Space*jam, 2013).  
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4 Genomförande 
För att kunna undersöka de narrativa skillnaderna mellan statisk och dynamisk musik i 
datorspel behövdes ett datorspel som kunde modifieras till att använda sig av båda sorterna 
musik. Action/science fictionspelet Space*jam (Space*jam 2013) är ett datorspel där jag har 
tillgång till källkoden eftersom jag har varit med i utvecklingen av spelet. Därmed har spelet 
kunnat modifieras till att innefatta både dynamisk musik och statisk musik. Förutom 
tillgången till källkoden är Space*jam (2013) även passande för att det är ett kort spel med 
enkel handling och därigenom inte kräver alltför mycket musik. Om det hade varit ett längre 
spel hade det blivit mycket jobb att skriva alla dynamiska musiklager för olika scener och sen 
dessutom gjort statisk musik. Testen hade också blivit längre och därmed gjort det svårare 
att sammanställa resultaten från ett längre spel.  

4.1 Förstudie 
Space*jam (Space*jam 2013) har ovan i bakgrunden (kapitel 2.3) definierats som ett science 
fiction- och actionspel i rymdmiljö och för att skriva passande musik till det så krävdes en 
förundersökning. Andra datorspel inom genrerna action/science fiction som Mass effect av 
Microsoft game studios (2007) och Portal 2 av Valve corporation (2011) kan ha aningens 
olika musik men har ändå vissa drag gemensamt. Mass effect av Microsoft game studios 
(2007) har mycket symfonisk musik blandat med synthesizers vilket förstärker känslan av 
att vara i rymden eller på en annan planet. De använder sig även av synthesizers till 
atmosfärsljud för att skapa en luftig utomjordisk atmosfär i spelet. Actionmusiken i spelet 
består framförallt av att orkester och synthesizers ackompanjeras av tunga rytmiska 
trummor. I Valve corporation’s (2011) Portal 2 så är musiken helt framtagen med 
synthesizers och skapar en hård metallisk science fiction värld. I detta fall skapas action med 
hjälp av rytmer och syntetiserade trummor som ofta spelas på liknande sätt som ett akustiskt 
trumsätt. Bitvis används även ljud liknande syntetiserad orkester på klassiskt vis exempelvis 
synthbrass med trummorna som ger ännu mer action. 

Enligt Randall Meyers (1994, s. 108) är filmgenrerna action och science fiction tillsammans 
med fantasy de genrer som har använt den storskaliga orkestern mest flitigt. Han menar att 
man med orkester kan få ett ”…rumbling sound and roaring music…” som Meyers (1994, s. 
108) anser passande till en actionpackad scen. Han menar även att det skett en utveckling 
som gjort att även pop och rockmusik numer används i actionfilm och förklarar att denna 
typ av musik skapar ett rytmiskt driv och tryck som får actionscenen att driva framåt. Detta 
menar Meyers (1994, s. 108) har lett till att det är vanligt med genreöverskridande musik i 
actionfilm idag.  Hans beskrivning av vilka utvecklingar som skett inom actionfilm fram till 
1994 kan anses passa in på de ovan nämnda actionspelen Mass effect av Microsoft game 
studios (2007) och Portal 2 av Valve corporation (2011) då båda använder sig av 
genreöverskidande musik och rytmiskt driv i musiken samtidigt som det rytande 
actionljuden finns med. Meyers (1994, s. 134) säger även att det är vanligt för genren science 
fiction att använda sig av elektronisk manipulation av ljud.  

4.2 Musiken 
Den dynamiska musiken i spelet representerar olika saker och är skriven för att 
uppmärksamma och påverka spelaren om dessa. För att skriva den dynamiska musiken 
behövdes först bestämma vad musiken skulle representera. I spelet Space*jam (Space*jam 
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2013) så styr spelaren ett rymdskepp med ett bestämt mål och behöver ta sig förbi 
fiendeskepp för att nå målet. I denna situation valdes tre spelmoment som med musik skulle 
representera vad som hände spelaren. Den första var en musik som representerar en rymd 
där spelaren är ensam på väg åt ett håll där det inte finns något hot. Det andra är en 
situation där spelaren är på väg åt rätt håll och kommer närmare spelets mål och ska öka 
spänningen trots att spelaren inte för tillfället befinner sig i en hotfull situation men ska tala 
om att det kommer att komma hot. Den tredje situationen som representeras är när spelaren 
möter fiendeskepp och behöver undvika deras laserskott eller skjuta på dem tills att de 
sprängs. Dessa situationer bedömdes vara tillräckligt olika för att kunna representeras på 
skilda sätt och liknar det sätt som dynamisk musik används på i det tidigare nämnda spelet 
Little Big Planet av Sony Computer Entertainment Europe (2008). Likt Little Big Planet av 
Sony Computer Entertainment Europe (2008) så använder sig detta arbete av dynamisk 
musik i lager som triggas på varandra när spelaren befinner sig i den situationen. I detta fall 
spelas alltid lagret som representerar rymden och de andra två lagren kan sedan triggas att 
spelas ovanpå det första. I en stridsscen spelas då oftast alla lagren samtidigt men om 
spelaren stöter på fiender när han eller hon är på väg bort från spelets mål och ut den tomma 
rymden så spelas endast det första och det tredje lagret utan att det andra lagret hörs.  

4.2.1 Dynamisk musik 
För att skapa musik som representerar olika saker men ska kunna spelas samtidigt så 
användes Kaae’s (2008, s. 87) teorier om att arbeta med förändringar i musikens vertikala 
led istället för i den horisontella tidslinjen. Detta innebär bland annat att alla tre lager håller 
sig till samma ackord och är skrivna för att kunna spelas både tillsammans med och utan de 
andra lagren. Det första lagret som alltid spelas representerar rymden och valdes att spelas 
in som långa ackord med en synthpad som ljud. Denna pad var först av enklare sort och var 
mer grundkomp än representativ för rymden men genom att byta ut ljudet mot en luftig pad 
med alienliknande artefakter så representerade det atmosfären i spelet bättre. Mass effect av 
Microsoft game studios (2007) har vid flera tillfällen ambiensljud av liknande karaktär.  

Figur 1 Notbild över första lagret 
 

Det andra lagret som representerar att spelaren är på rätt väg i spelet och kommer närmare 
sitt mål innehåller snabbare toner med åttondelsslag men tonbyte bara på fjärdedelar. Att 
byta direkt till åttondelar från dubbla halvnoter var för stort steg från de dubbla helnoterna i 
det första lagret. Genom att bara byta ton varannan not blev inte steget lika stort men 
musiken får fortfarande ett pulserande på åttondelar som skapar ett driv framåt i musiken. 
Detta driv finns med i form av synthesizerljud både i Portal 2 av Valve corporation (2011) 
och Mass effect av Microsoft game studios (2007). Åttondelarna hjälper även till att skapa en 
större skillnad från det första lagret då risken annars är att spelaren inte märker att musiken 
förändras. De hjälper även till att bygga upp till stridsmusiken i det tredje lagret. I basklaven 
lades även ett basspår till för att förstärka grundtonen och genom att den har en starkare 
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attack än det första lagrets atmosfäriska pad så markeras första slaget på ett mycket tydligare 
sätt än innan.  

Figur 2 Notbild över del av andra lagret 
 

Det tredje lagret som representerar strid mellan spelaren och fiendeskeppen innehåller både 
rytande musik i form av synthbrass och stridstrummor för att skapa actionfylld musik. Detta 
lager är även det lager som har snabbast notvärden och skapar med hjälp sextondelar en ny 
mer fartfylld stämning. Synthbrassen i detta lager är placerat alldeles ovanför paden i första 
lagret för att få ett större ljud utan att det flyter samman. Genom att sprida ut tonerna och 
använda synthesizerljud som liknar symfoniska så närmar sig musiken i det tredje lagret 
musik från de klassiska actionfilmer som Meyer (1994, s. 108) säger traditionellt använder 
stor orkester. 

 

Figur 3 Notbild över del av tredje lagret 
 

Collins (2008, s. 130) har förklarat att ledmotiv kan användas i dynamisk musik för att 
hjälpa spelaren identifiera en typ av karaktär och göra spelet mer förståeligt. Syftet med det 
tredje lagret av den dynamiska musiken var just att det skulle fungera som ett ledmotiv för 
spelets fiender. Lagret är skrivet för att spelaren ska förstå att de mötande skeppen är ett hot 
och spelaren förväntas då agera utifrån den förståelsen. Om spelaren gör det kan man anta 
att Collins (2008, s. 130) teori om att spelare använder sig av musikaliska teman för att 
orientera sig i narrativet stämmer. Även det andra lagret är ett typ av ledmotiv, men då för 
asteroidfältet som spelaren måste följa för att nå spelets mål. Syftet med det var dock att 
representera progression i narrativet snarare än ett objekt. Dess implementation gör även att 
en spelare som endast fokuserar på att nå spelets mål och inte utforska rymden runtomkring 
nästan alltid kommer att höra det andra lagret. Därmed ses det andra lagret som mest 
intressant för de speltestare som kunde tänkas avvika från huvudmålet. Alldeles i början av 
spelet spelas det första lagret ensamt fram till att spelaren når asteroidfältet så alla spelare är 
garanterade att höra musik utan det andra lagret. Det första lagret är då det enda som spelas 
genom hela spelet och har därmed anpassats till att representera spelets miljö, rymden. Det 
första lagret är även det enda spelaren hör i spelets slut när han eller hon åkt igenom hela 
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asteroidfältet och nått spelets mål. För att se om de olika lagren uppfattades representera 
vad de var skrivna för så frågades testpersonerna i intervjun vad de associerade de olika 
lagren med. Både den dynamiska och den statiska musiken går i 100 BPM. Tempot valdes 
för att passa musik som lät lugn och samtidigt kunde vara snabb nog för att representera 
action. 

4.2.2 Statisk musik 
För att kunna jämföra hur spelarna upplevde narrativet i spelet med de olika sorternas 
musik krävdes att den statiska musiken skulle vara så lik den dynamiska som möjligt. För att 
åstadkomma det så gjordes den statiska musiken av de olika lagren från den dynamiska 
musiken och sattes ihop på ett traditionellt uppbyggande sätt med minimala ändringar. Den 
statiska musiken börjar med att spela paden som intro och bygger sedan upp med melodi 
och senare trummor och brass innan den landar och börjar om. Denna uppbyggnad av musik 
kan höras i flertal spel med statisk musik som exempelvis Europa Universalis IV av Paradox 
Interactive (2013).   

4.3 Implementation 
Förutom att skriva musiken var det även en utmaning att programmera in den dynamiska 
musiken på ett fungerande sätt i spelet. Genom att Space*jam (Space*jam 2013) var skapat i 
den välanvända spelmotorn Unity 3D (Unity Technologies) så fanns mycket information att 
ta del av om hur man kunde implementera musik. Det första lagret knöts an till spelvärlden 
då det representerade rymden och alltid skulle spelas. Det andra lagret knöts an till en 
ljudzon som omringade det asteroidfält spelaren följer för att nå målet. Det tredje knöts först 
an till fiendeskeppen, men då uppstod ett problem då flera fiendeskepp triggade samma 
ljudklipp vilket gjorde att volymen slog igenom. Problemet löstes genom att knyta tredje 
lagret till spelaren själv och spela klippet så länge en eller flera fiender befann sig inom en 
sfär som omringade spelaren. För att skapa en snygg övergång när spelaren triggade ett nytt 
lager behövdes en fade-funktion. Denna skapades först på ett enkelt sätt där musiken efter 
att den blivit triggad skulle stegra med ett litet värde varje frame i spelet. Detta fungerade 
bra så länge det bara var ett lager som använde fade-funktionen men när två lager skulle öka 
eller minska samtidigt så blev det för mycket för datorn vilket gjorde att spelets framerate 
blev för låg för att kunna spela. För att lösa detta skapades en funktion som gjorde att fade-
funktionen inte användes lika ofta vilket gjorde spelet lättare att köra. Den första fade-
funktionen var mer exakt med mindre hopp i ljudstyrka, men den nya var mindre 
processorkrävande och trots att volymen gjorde större hopp under den andra fade-
funktionen så var de inte tillräckligt stora för att höras. Båda spelversionerna använde det 
första lagret som menymusik. Den statiska versionen implementerades som en vanlig låt i 
Unity och sattes till att loopa. 
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5 Utvärdering 
För att undersöka vilka narrativa skillnader som upplevs mellan dynamisk och statisk musik 
i ett datorspel så använde sig detta arbete av ett speltest av två spelversioner under 
observation följt av en semistrukturerad intervju. Genom att spela in bilden och spelljudet 
under speltestet och därefter göra en ljudinspelning av intervjun så har allt 
undersökningsmaterial bevarats och i efterhand kunnat analyseras grundligt. 

5.1 Presentation av undersökning 
Undersökningen gjordes på åtta testpersoner varav sex män och två kvinnor. Hälften av 
testpersonerna började med att spela spelversionen med den dynamiska musiken och andra 
hälften började med den statiska. Detta för att kunna jämföra skillnader mellan de första 
spelomgångarna eftersom testpersonerna redan spelat spelet i andra omgången och därmed 
kunde väntas spela annorlunda. Testpersonerna var mellan 22 och 28 år gamla och alla hade 
spelat datorspel innan, vissa hade dock mer datorspelsvana än andra. Testpersonernas 
musikteoretiska kunskap varierade från ingen till medel på skalan 1 till 5 och det är därmed 
värt att notera att ingen av testpersonerna var verksam inom musikbranschen eller hade 
någon högre utbildning i musikteori. Testerna utfördes separata så att de inte skulle bli 
påverkade av varandras svar. Alla tester skedde i samma hemmamiljö med dator som 
normalt används till datorspelande med referenslyssningshögtalare av märket Adam A7X. 
Detta för att skapa en så naturlig spelmiljö som möjligt men samtidigt ha hög ljudkvalitet. 
Ljudnivån ställdes in för att höras tydligt samtidigt som det inte fick bli för högt vilket skulle 
ha gjort miljön onaturlig.  

I den semistrukturerade intervjun användes en noga utarbetad intervjuguide för att kunna 
leda samtalet vidare oavsett svar från testpersonen. Eftersom arbetets syfte är att jämföra 
dynamisk och statisk musik var det viktigt att skapa en diskussion om musiken i spelet trots 
att spelaren möjligtvis inte hade uppfattat någon skillnad eller uppmärksammat musiken i 
testet. Detta löstes genom att först fråga spelaren om han eller hon uppmärksammat några 
skillnader mellan spelen eller musiken, om spelaren inte uppmärksammade några skillnader 
eller trodde sig märkt skillnader som inte fanns så förklarades skillnaden. Sedan spelades de 
olika dynamiska lagren upp för testpersonen som då fick svara på vad han eller hon 
associerade de olika lagren med från spelet. Detta gjorde att arbetet fick svar på om musiken 
verkligen representerade det som den var skriven för att representera, samtidigt som 
intervjupersonen började fundera på vad den känt när den hörde den musiken i spelet och 
när den hörde just den musiken. Efter att ha svarat på vilka associationer testpersonen drog 
till det tredje lagret så frågades personen hur den tänkte när den hörde det tredje lagret i 
spelet. Därefter följde frågan om de trodde att de blivit påverkad av musiken i det tredje 
lagret. För att kunna få svar på denna fråga var det nödvändigt att först få svar på vilka 
associationer personen drog till den dynamiska musiken i spelet. Detta för att personen först 
behövde få reflektera över musiken som varit i spelet och fundera över vad de olika lagren 
betydde för just hon eller han. Det tredje lagret valdes som första klipp att fråga om dess 
påverkan för att det troddes ha störst påverkan av de olika klippen. Därefter ställdes frågan 
om de andra två lagren påverkade dem på liknande sätt. Testpersonen fick sedan lyssna på 
den statiska musiken och svara på samma frågor om den musiken. Avslutningsvis fick 
testpersonerna svara på om de föredrog musiken i någon utav deras spelomgångar.  
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5.2 Analys 
Alla i undersökningen hade spelat datorspel tidigare och en majoritet ansåg sig ha stor 
datorspelsvana. 

Figur 4 Diagram över testpersonernas datorspelsvana 
 

Av de åtta testpersonerna hade de med störst musikteoretisk kunskap medelstor kunskap. 
Ingen av testpersonerna arbetade med musik eller hade någon musikutbildning som 
innefattade musikteori.  

Figur 5 Diagram över testpersonernas musikteoretiska kunskap 
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5.2.1 Intervjuresultat 
Den första frågan under intervjun var ”Uppmärksammade du några skillnader mellan 
spelomgångarna?”. Tre av testpersonerna svarade direkt att musiken förändrades dynamiskt 
i ena spelomgången och andra inte. Gemensamt för testpersonerna var att de alla hade stor 
datorspelsvana och att de spelade den statiska spelversionen först. Möjliga anledningar till 
resultatet kan vara att de tidigare spelat andra spel med dynamisk musik eller att det är 
lättare att höra skillnad när man först spelat en spelversion där musiken bitvis inte är 
passande till narrativet i spelet. Testperson 2 beskrev att den statiska musiken kom olägligt 
ibland, exempelvis i fallet ”Om du möter en fiende när det är helt tyst”. Det är aldrig helt tyst 
i spelet men man får anta att han menar att det är när den lugna musiken från det första 
lagret spelas. Testperson 4 visades ha kunskap om vad dynamisk musik var eftersom han 
använde det ordet att beskriva skillnaderna mellan spelen. Han hade även angett att han 
hade en medelstor musikteoretisk kunskap. Testperson 8 beskrev att musiken i hans andra 
spelversion anpassade sig på ett dynamiskt sätt. Han använde dock inte begreppet dynamisk 
musik och kan därför tänkas använt ordet ”dynamiskt” på ett beskrivande sätt snarare än att 
han hade kunskap om den transdiegetiska ljudtypen dynamisk musik.  

Två av testpersonerna märkte inte skillnad på musiken i spelomgångarna men tyckte sig 
märka skillnader som inte egentligen fanns i spelet. Testperson 7 trodde att siktet var 
annorlunda i de olika spelomgångarna och testperson 5 tyckte att spelomgången med den 
statiska musiken gick fortare. Anledningen till att den dynamiska omgången gick saktare för 
honom var att han åkte tillbaka mot starten av spelet för han valt att inte ta del av den 
inledande berättelsen och därmed inte visste spelets mål. Möjligtvis var personen inte lika 
van att spela spel med fokus på narrativ då han förklarade att han spelade mycket Counter 
strike med mer tävlingsinriktat spelsätt och värderade att vara fokuserad när han spelade. 
Det finns därmed en möjlighet att testpersonen har en mer ludologisk syn på spel istället för 
narrativ syn. Även testperson 8 trodde sig märka skillnader som inte egentligen fanns i 
spelet men eftersom han hörde skillnad på musiken mellan spelomgångarna räknas han i 
diagrammet i figur 6 till gruppen som uppmärksammade musiken. Han tyckte sig märka att 
skjutandet i spelet fungerade annorlunda, men detta var troligast för att han i en omgång 
siktade med raketer på en fiende men inte sköt raketerna förrän fienden var för långt bort.  

Testpersonerna fick även frågan ”Uppmärksammade du musiken medan du spelade spelet?” 
för att leda in dem på vad som var den verkliga skillnaden mellan. Med de två som trodde sig 
märkt andra skillnader så var det fem testpersoner som inte uppmärksammade musiken. De 
fem uppmärksammades då om skillnaderna för att ändå kunna diskutera den dynamiska 
musiken. Detta påverkade dock hur de personernas svar kunde tolkas i senare frågor men 
var högst nödvändigt för att kunna leda intervjun vidare.  
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Figur 6 Diagram över andel testpersoner som uppmärksammade skillnader mellan 
spelomgångarna. 

 

Efter att fått lyssnat på de olika lagren fick testpersonerna höra ett lager igen och frågades 
”Associerar du klippet med något från spelet? Det kan vara en händelse, ett objekt, eller en 
känsla.” För det första lagret kunde hela 7 stycken av testpersonerna placera lagret i världen. 
Här har de som nämnde att klippet användes som menymusik, musik i början och musik i 
slut klassats som att de med enkelhet kunde placera lagret i spelvärlden. Det beskrevs 
framförallt som lugnt och som typiskt att använda i rymdspel. Den enda som hade svårare 
att placera lagret kunde placera det rätt men var osäker på om musiken även användes på 
andra ställen i spelet.  

Det andra lagret kunde även det placeras relativt enkelt. Framförallt beskrevs det som en 
upptrappning från det första lagret och musiken alldeles innan fienderna kom. Testperson 2 
beskrev det andra lagret som ”Upptrappning, som i film” i förhållande till det första lagret. 
Testperson 7 kopplade musiklagret till asteroiderna vilket var över förväntan i pricksäkerhet. 
Det var dock två av testpersonerna som hade lite svårare att placera detta lager och som i det 
tidigare lagret kunde de placera det rätt men trodde sig också ha hört lagret på andra ställen.  

Det tredje lagret placerades även det med lätthet och beskrevs som ”Nu är det strid” och ”när 
jag sköt på fienderna”. Den associerades även med action och fyllde därmed sitt syfte att visa 
när spelaren befann sig i en strid med fienden. Testperson 6 var dock osäker på om detta 
lager förutom att representera striden även spelades som menymusik.  

Alla testpersonerna kunde placera lagren någorlunda i spelet vilket tyder på att lagren var 
tillräckligt välskrivna för vad de skulle representera. Det kan även tyda på att de som inte 
uppfattade att det var skillnad mellan musiken i de olika omgångarna ändå undermedvetet 
noterade hur musiken användes i spelomgången med den dynamiska musiken. 
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Figur 7 Diagram över hur enkelt testpersonerna kunde placera de olika lagren i spelvärlden. 
 

Med föregående fråga hade testpersonerna fått lyssnat på musiken och själva diskuterat och 
funderat över den musik som fanns i spelet. Detta kunde leda testpersonerna in i nästa fråga 
om deras upplevelse av musiken i spelet. Testpersonerna frågades vad de tänkte när de 
hörde det tredje lagret i spelet och om de trodde de blev påverkad av den musiken. Det tredje 
lagret troddes vara det lager som påverkat testpersonerna mest och var därför den första 
frågan på denna del. Sedan frågades om de blivit påverkade av de andra två lagren. 
Testpersonerna hade som förväntat enklare att beskriva hur de påverkades av det tredje 
lagret än de tidigare två lagren. De första två lagren beskrevs framförallt som att de var en 
upptrappning till det tredje. Att de byggde upp till ”klimaxet” i det tredje lagret som 
testperson 8 sade eller en ”upptrappning som i film” som testperson 2 sade. Det första lagret 
beskrevs specifikt som lugnt och att i spelets slut fungera som att sänka pulsen och känna att 
faran var över. Det andra lagret beskrevs som att öka spänningen, mystiskt och att man blev 
förberedd på att någonting skulle hända. Det tredje klippet beskrevs tala om för spelarna att 
de nu befann sig i strid och vissa drog kopplingen att de nu var tillräckligt nära fienderna för 
att skjuta raketer på dem. Testperson 6 beskrev att hon kände sig taggad av det tredje lagret. 
Testperson 1 beskrev att det tredje lagret fick henne att känna sig mordisk! Generellt beskrev 
testpersonerna det tredje lagret som att representera action och att de möjligtvis blev mer 
benägna att skjuta på fienderna. 7 av testpersonerna kunde beskriva att de känt olika känslor 
för de olika musiklagren, exempelvis lugn i det första lagret och mordisk i det tredje lagret. 
Därmed kunde hela 7 av de åtta testpersonerna räknas till de som kände att den dynamiska 
musiken påverkat deras upplevelse av spelets händelser. Den största skillnaden var då 
känslan mellan den lugna början och den hetsiga actionmusiken men flera kunde även 
beskriva en förändring i upplevelsen när den lugna musiken övergick till den mer spännande 
musiken i det andra lagret. Testperson 5 var i detta fall svår att bedöma om hans upplevelse 
av spelets händelser påverkades av den dynamiska musiken då han inte var lika benägen 
som övriga testpersoner att svara hur de olika lagren påverkade honom känslomässigt. 
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Figur 8 Diagram över musikens påverkan på upplevelsen av spelets händelser 
 

Eftersom det i bakgrunden (kapitel 2.2) fastställts att spelarens handlingar är en del av 
narrativet i ett datorspel så har denna studie även för avsikt att undersöka musikens 
påverkan på spelarens handlingar. Eftersom flera testpersoner inte hade märkt skillnaderna 
i musiken mellan spelomgångarna och de därför hade fått förklarat för sig vad skillnaderna 
var för att kunna fortsätta intervjun så fick de fem bedömas som osäkra i denna del. De 
spelare som inte hade märkt någon skillnad på musiken mellan sina spelomgångar tyckte 
även själva att de var för osäkra för att kunna svara på frågan. Många ville tro att de blev 
påverkade av den dynamiska musiken men kände att de inte kunde uttala sig om det 
eftersom de inte hade tänkt på det när de spelade spelet. Från filmerna av speltesten gick 
heller inte utläsa om någon av de testpersonerna hade agerat annorlunda på grund av 
musiken. Testperson 7 åkte i det dynamiska speltestet runt fienderna en gång utan i stort 
sett skjuta, men eftersom han först svarade att han inte märkt någon skillnad på musiken 
blir det osäkert om det var musiken som orsakade hans agerande. Detta trots att han med 
enkelhet kunde placera musiklagren i spelvärlden sedan och till och med pricka in att det 
andra lagret var knutet till asteroidfältet. Fem av testpersonerna har därmed inte kunnat 
fastställas om deras handlingar verkligen påverkades av den dynamiska musiken. De tre 
testpersoner där det har kunnat fastställas om deras agerande påverkades av den dynamiska 
musiken hade alla uppmärksammat skillnaden i musiken i spelomgångarna medan de 
spelade spelen. Detta gjorde att två av dem med säkerhet kunde säga att de inte trodde att 
deras handlingar påverkats av den dynamiska musiken och utefter inspelningen av deras 
speltester kunde det inte heller ses att de spelade spelet olika i de olika spelomgångarna. 
Testperson 8 som också hade uppfattat skillnaderna mellan spelomgångarna tyckte att han 
hade agerat annorlunda i spelet på grund av den dynamiska musiken i lager 3. ”Man sköt på 
lite mer och, jag kämpade tillbaka mot dom rymdskeppen, till viss del baserat på musiken.” 
Det går även se i filmen av speltestet att testperson 8 ”sköt på lite mer” i sin dynamiska 
spelomgång och även att han verkade orientera sig bättre i spelvärlden då han i den statiska 
omgången flög han utanför asteroidfältet en bit. Angående när det tredje lagret spelats sade 
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testperson 8 ”Då var det dags för handling”. Att han använde ordet handling förstärkte 
säkerheten i att han faktiskt agerade annorlunda utifrån musiken.   

Figur 9 Diagram över musikens påverkan på spelarens handlingar 
 

Den statiska musiken beskrevs som liknande den dynamiska och exempelvis uttryckte både 
testperson 1 och testperson 7 att de kände att den statiska och den dynamiska musiken 
påverkade dem lika. Det var även flera av testpersonerna som upplevde att även den statiska 
musiken passade in ganska bra till spelet även om det någon gång blev lugn musik under 
striden. Det var väldigt spridda beskrivningar av den statiska musiken på vad de tyckte att 
den representerade. Testperson 6 tyckte den statiska musiken var mer läskig än den 
dynamiska. Testperson 7 tyckte att den statiska musiken representerade månen, spelets mål. 
Han tyckte även att det första lagret representerade månen och spelets mål. Testperson 5 
kände att den statiska musiken gick snabbare och var mer actionfylld vilket gjorde att han 
kände sig mer fokuserad. Även testperson 4 upplevde den statiska musiken som mer fartfylld 
och förklarar att han föredrar den statiska som musik för att ”Musikuppläggsmässigt, om jag 
bara skulle lyssna på musiken skulle jag nog välja den statiska. Än att det byter fram och 
tillbaka hela tiden. För det känns inte som en låt som ska ha flera refränger kanske, utan den 
är rätt maffig, den ska ha en maffig punkt.”. Han säger dock att trots detta så tycker han 
bättre om dynamisk musik i spel.  

På frågan om vilken musik testpersonerna föredrog så kunde de tre som hört skillnad mellan 
musiken i spelomgångarna svara säkert på vilken av spelomgångarna de föredrog musiken 
från. Testperson 2 föredrog den dynamiska för att den statiska kom olägligt ibland och ansåg 
att ”Det bygger på känslan om du möter en fiende” till skillnad mot för om det är lugn musik 
och säger att ”Det påverkade mycket hur jag upplevde spelet.”. Testperson 4 föredrog den 
dynamiska i spelet för att ”det kändes mer actionfyllt”. Testperson 5 tyckte tvärt om mot 
testperson 4 att det var den statiska musiken som var mer actionfylld och föredrog därför 
denna. Testperson 8 som också hörde skillnaden mellan spelomgångarna föredrog den 
statiska för att han kände större helhet och ”det kändes mer som en låt”. Han påpekade dock 
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att han uppfattat klippen när musiken loopade som störande och sade att det kanske var lite 
på grund av det. Här var testpersonen medveten om spelmotorn Unity 3D’s (Unity 
Technologies) begränsade ljudhantering och hade själv haft problem med klipp i loopar när 
han arbetat i spelmotorn och kan därmed tänkas lyssnat extra efter dessa. Han ansåg också 
att de båda musikversionerna var väl anpassade efter spelet men tyckte att klippen förstörde 
den dynamiska versionen då de kom oftare och föredrog därför den statiska. Resterande 
testpersoner kunde inte svara på vilken av spelomgångarna de föredrog musiken i. Detta 
framförallt på grund av att de inte hört någon skillnad när de spelade spelen.  

Figur 10 Diagram över andel som föredrog musiken i någon av spelomgångarna 
 

Diagrammen över resultaten har sammanställts från intervjusammanfattningen i appendix 
C.  

5.3 Slutsatser 
Av analysen från intervjuerna kan man se att den dynamiska musiken har en möjlighet att 
påverka narrativet i datorspel genom att påverka spelarens upplevelse av händelserna i 
spelet. Detta visas exempelvis genom testperson 1 som beskrev att hon kände ett lugn när det 
första lagret spelades men kände sig mordisk när hon hörde det tredje lagret och mötte 
fienderna. Endast tre av de åtta testpersonerna kunde beskriva skillnaden mellan de olika 
spelversionerna men alla dessa tre beskrev också hur de kände att de olika lagren i den 
dynamiska musiken påverkade dem olika och att det påverkade deras upplevelse av 
händelserna i spelet. Även fyra av de som inte hörde skillnaden mellan spelomgångarna 
kunde i detta fall bedömas ha påverkats av den dynamiska musiken att uppleva händelserna 
i spelet olika. Framförallt kunde detta göras genom de stora skillnader på känslan som 
testpersonerna beskrev sig känt för de olika klippen. Trots att denna undersökning visar ett 
relativt tydligt svar i frågan kan man inte dra en säker slutsats att det faktiskt är så att 
dynamisk musik kan påverka spelarens upplevelse av händelser i narrativet. Den lilla 
centrerade grupp testpersoner som undersöktes gav dock svar som visade på det, men det 
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skulle behövas en större grupp testpersoner för att kunna dra en riktig slutsats av resultatet. 
I diskussionen som följer kommer både diskussioner om hur man kan nå ett mer säkert svar 
i frågan föras och diskussioner om vad man kan göra med det resultat som denna 
undersökning tenderar att visa på. Det resultat som gick att få ut av denna centrerade 
testgrupp skulle i framtiden kunna användas som utgångspunkt för ett framtida större 
projekt. 

Vad som i detta fall var svårare att få ett resultat på är om den dynamiska musiken kan 
påverka spelarnas handlingar. Det som gjorde det svårbedömt var framförallt att endast tre 
personer hade uppmärksammat skillnaderna på musiken mellan spelomgångarna. Dessa tre 
var dessutom inte eniga om deras agerande hade påverkats av de olika musikversionerna. 
Ingen av de som inte märkt någon skillnad mellan spelomgångarna kände att de kunde säga 
om deras handlingar påverkades av musiken men flera uttryckte att de skulle vilja tro att det 
var så.  

Angående vilka skillnader som finns mellan hur spelare upplever datorspel med dynamisk 
respektive statisk musik framkom många spridda saker men något som beskrevs av flera 
testpersoner var att det ibland kändes fel med den statiska musiken när spelaren sköt på 
fiender men musiken var lugn. Detta upplevdes inte i den dynamiska musiken då det alltid 
spelades stridsmusik om spelaren befann sig i strid. Den enda av testpersonerna som kunde 
sägas agerat annorlunda i de olika spelomgångarna kunde också beskriva att han sköt extra 
mycket när det tredje lagret spelades i hans dynamiska spelomgång. Testpersonerna var 
överens om att den statiska och den dynamiska musiken representerade samma saker. De 
tyckte dock att skillnaden var att den dynamiska kunde representera en händelse specifikt 
när den inträffade i spelet. Detta för att sedan snabbt ändra musiken när situationen i spelet 
förändrades. Flera tyckte dock också att även den statiska musiken passade in till spelet trots 
att det inte lät rätt hela tiden. Testperson 7 beskrev det som att man inte tänker på att det 
inte passar så länge som det inte låter helt fel.  

Slutsatsen man kan dra är att denna undersöknings resultat visar tendenser på att dynamisk 
musik kan få spelare att uppleva en händelse i spel på ett specifikt sätt för att sedan kort 
därefter få spelaren att känna en annan specifik känsla i en annan händelse i narrativet. Det 
är de korta bytena mellan upplevelserna som är skillnaden då detta resultat har visat att 
statisk musik har kunnat representera samma sak men inte kunnat representera en specifik 
sak i rätt ögonblick. I bakgrunden (kapitel 2.2) beskrevs Altman (2008, s.11) förklara att 
ordet händelse föredras av vissa forskare för att beskriva narrativ, och i denna undersökning 
har detta begrepp visat sig vara högst relevant för att undersöka narrativ i datorspel. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
För att besvara arbetets frågeställning om vilka narrativa skillnader som upplevs mellan 
dynamisk musik och statisk musik i ett action- science fictiondatorspel så har dynamisk och 
statisk musik producerats och ett datorspel modifierats. Två olika spelversioner har testats 
under observation och testpersoner har intervjuats om deras spelupplevelse. Intervjusvaren 
har sedan sammanställts i diagram för att ge en överskådlig bild av resultatet. Utifrån 
resultatet kan man utläsa både vad undersökningen kunde ge svar på och även se vad denna 
typ av undersökning inte kunde besvara. I detta kapitel diskuteras hur denna undersöknings 
resultat att dynamisk musik har möjlighet att påverka spelarens upplevelse av en händelse i 
spelet kan användas i framtida arbeten. Men tar också upp hur man kan göra en större 
undersökning på samma ämne och även göra en annorlunda framtida studie för att ta reda 
på hur spelares handlingar påverkas av dynamisk musik med mer säkert resultat.  

6.2 Diskussion 
Alla testpersoner hade spelat datorspel förut och sex av de åtta ansåg sig ha en stor 
datorspelsvana. Detta gjorde att alla testpersonerna passade in i undersökningens målgrupp, 
datorspelare. Denna undersökning hade bara två kvinnor och det blir därför problematiskt 
att få ett riktigt genusperspektiv. Under undersökningsperioden hade arbetet möjlighet att 
testa spelet med fler kvinnor men ingen av dem hade någon datorspelsvana och kunde 
därmed inte bedömas som relevanta i undersökningen då de inte var en del av målgruppen. 
Om de hade fått testat spelet hade deras fokus inte varit på upplevelsen utan snarare på hur 
man kontrollerade ett datorspel och det hade därmed varit svårt att utvärdera deras 
upplevelse av narrativet. Av de två kvinnor som deltog i undersökningen framgick det att 
båda hade relativt lätt att utrycka vilka känslor de kände för de olika musiklagren i den 
dynamiska musiken. Av männen i undersökningen var det dock bara en som hade det svårt 
att utrycka vilka känslor han associerade lagren med. Förutom detta gick det inte utläsa 
några skillnader mellan hur de olika könen upplevde narrativet i datorspelet. Det är dock 
möjligt att en större urvalsgrupp med jämn könsfördelning kan ge ett annorlunda resultat 
eftersom denna undersökning endast hade två kvinnor. Urvalsgruppen bestod endast av 8 
personer men kunde ändå visa tendenser på hur den dynamiska musiken påverkade 
spelarens upplevelse av spelets händelser. Att studien använde sig av en semistrukturerad 
intervjuform visade sig bra då testpersonerna fick en chans att fundera över musiken i spelet 
trots att de först inte märkt skillnaden på musiken när de spelade spelet. Att samtliga 
testpersoner kunde placera lagren från den dynamiska musiken visade att genomförandet av 
musikkomponerandet var relevant till undersökningen. Om flertal testpersoner hade haft 
skilda uppfattningar om vad lagren i den dynamiska musiken stod för så skulle ingen slutsats 
kunnat dras då den dynamiska musiken då inte gett en tydlig ljudbild. 

Denna undersökning behandlar endast en grupp av PC-spelande datorspelare. I dag finns 
det en stor marknad för olika typer av datorspel som spelas på olika sorters konsoler. 
Resultatet från denna undersökning kan inte nödvändigtvis direkt appliceras på spelare som 
spelar på exempelvis TV-spelskonsol eller mobiltelefoner. Ett uttalat fenomen med 
mobiltelefonspel är att många spelar dem utan ljud. Denna undersöknings resultat skulle 
därmed kunna tänkas att den inte är relevant att applicera på den marknaden. Under testet 
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styrde testpersonerna datorspelet med mus och tangentbord, sittandes vid ett skrivbord i en 
miljö som skulle efterlikna en normal PC-spelande miljö. Spelare som spelar TV-spel är 
normalt inte van att spela spel på samma sätt och det finns därmed en möjlighet att 
undersökningen skulle få ett annat resultat om testet genomförts med ett TV-spel i en TV-
spelstypisk miljö. Skillnader mellan de olika miljöerna är att TV-spel ofta spelas i en mer 
komfortabel miljö, exempelvis sittandes i en soffa eller fåtölj. Spelarna har då ofta ett längre 
avstånd till skärmen och högtalarna, och den största skillnaden kan vara att TV-spel oftast 
styrs med en designerad TV-spelskontroll istället för mus och tangentbord. Det är möjligt att 
dessa skillnader påverkar spelarnas upplevelser av narrativet och det är därför viktigt att ta 
hänsyn till att denna undersökning endast har behandlat gruppen PC-spelande datorspelare.  

Då undersökningens resultat tenderar att visa att det finns en skillnad på hur spelare 
upplever narrativa händelser med dynamisk musik jämfört med statisk musik skulle den 
dynamiska musiken kunna tänkas användas mer i spel som vill förstärka en specifik känsla i 
ett specifikt ögonblick. För tillfället växer intresset för virtual reality-spel med nya 
innovationer som Oculus rift (Oculus VR, 2012) och dynamisk musik skulle mycket väl 
kunna vara den typ av musik som fungerar bäst i sådana spel. Eftersom statisk musik är 
ickediegetiskt ljud som inte existerar i verkligheten skulle det kunna låta mer fel i ett virtual 
reality-spel än vad testpersonerna i denna undersökning tyckte. Då skulle dynamisk musik 
som är transdiegetsikt ljud möjligtvis kunna vara ett alternativ och användas för att förstärka 
verklighetskänslan istället.  

På ett forskningsetiskt sätt har testpersonerna intervjuats med en neutral ton för att få så 
ärliga svar som möjligt från testpersonerna för att få ut vad deras åsikter var utan att påverka 
dem. En fråga i undersökningen kunde ändå vara ledande, men genom att veta om det och 
förhålla sig efter det har ändå trogna resultat kunnat visas genom att ha med en 
osäkerhetsfaktor i diagrammen. Den fråga som var ledande var om testpersonerna hade 
uppfattat musiken medan de spelade spelet. Denna fråga ställdes till alla de fem 
testpersonerna som inte hade uppmärksammat skillnaden mellan spelomgångarna och var 
nödvändig för att kunna föra intervjun vidare och få svar på hur deras upplevelse av 
narrativet påverkats av den dynamiska musiken. Detta var dock det moment som gjorde det 
allra svårast att bedöma om testpersonernas handlingar hade påverkats av den dynamiska 
musiken. När det förklarades att deras ena spelversion hade musik som anpassade sig efter 
den situation de befann sig i och den andra spelomgångens musik inte gjorde det så kan de 
ha fått en bild av att den ena musiken var bättre än den andra. Detta är den största 
anledningen till att samtliga testpersoner som var tvungen att få skillnaden förklarade för sig 
klassades som ”osäkert om deras handlingar påverkades” av den dynamiska musiken i figur 
9. Genom att ha denna osäkerhetsfaktor i diagrammen i analysen har arbetet fått ett mer 
realistisk resultat än om testpersonerna endast hade klassats som att inte påverkats eller 
påverkats. De flesta av testpersonerna som inte märkt skillnaderna mellan spelomgångarna 
kunde sedan trots det placera musiklagren i spelvärlden och beskriva vilka skilda känslor de 
fick för de olika lagren. Detta har gjort att undersökningen kunnat dra nytta av vissa svar 
trots att testpersonerna fått skillnaderna förklarade för sig just för att man vetat om att en 
fråga kunde vara ledande.  

Urvalsgruppen i denna undersökning har endast innefattat svenska människor bosatta i 
Skövde med västerländsk kultur. Musiken i testet skrevs på ett västerländskt sätt och det 
finns därför möjlighet att musiken påverkar människor från andra kulturer på annorlunda 
sätt. Testpersonerna i denna studie hade lätt för att placera musiklagren i spelvärlden men 
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det finns inget som säger att människor med annan kultur skulle placera lagren på samma 
sätt. Datorspel har dock en tradition av att använda sig av västerländsk musik så det finns en 
möjlighet att datorspelare av annan kultur ändå skulle ha spelat tillräckligt med datorspel för 
att ha en kunskap om den västerländska musikens användning i datorspel. Testpersonerna i 
detta test var alla mellan 22 och 28 år gamla. Detta ger en väldigt centrerad åldersgrupp som 
hade kunnat utökas med både äldre och yngre datorspelare för ett bredare resultat. Den 
musikteoretiska kunskap testpersonerna sade sig ha visade att ingen av testpersonerna hade 
någon stor kunskap om musikteori. I fortsatta undersökningar skulle även datorspelare 
verksamma inom musikbranschen kunna tänkas delta då de troligtvis kan ha en annan syn 
på musiken i spelet och det kan påverka deras upplevelse av narrativet. Exempelvis kan 
kunskapen om att det finns något som heter ledmotiv antagligen underlätta för dessa 
personer att använda musiken för att ta till sig narrativet. Testpersonernas utbildningsnivå 
varierade från färdigutbildade högskolestudenter till fortfarande studerande och personer 
utan högskoleutbildning. Ingen av testpersonerna kan räknas till den svenska överklassen 
utan samlas kring den svenska medelklassen men då både den övre och den nedre. För att 
kunna dra en riktig slutsats skulle denna undersökning behöva innefatta människor från alla 
klasser, alla åldrar och från alla kulturer. Detta för att kunna ge en sann bild på hur 
dynamisk musik påverkar narrativet oavsett kulturell tillhörighet, ålder, musikteoretisk 
kunskap eller klass.  

Testpersonerna fick förklarat för sig innan speltestet att de kunde avbryta testet när de ville. 
Spelet hade i förväg inte setts som ett skrämmande spel, men efter speltestet sade testperson 
6 att hon tyckte att musiken i spelet var läskig. För att förtydliga testpersonernas rätt att 
kunna avbryta testet när som helst kunde man ha sagt att de även har rätt att avbryta testet 
om de finner spelet otäckt. Man får dock anta att testperson 6 inte blev så skrämd av 
musiken så att hon ville avbryta då hon inte sade något om det eller gjorde uttryck för det 
under själva speltestet. I framtida tester skulle det dock vara bra att förtydliga då det är svårt 
att förutse vad olika personer finner otäckt.  

I bakgrunden (kapitel 2.2) förklarades att arbetet skulle använda sig av både ordet händelser 
och handling för att diskutera narrativ i datorspel då det inte är bara är spelarens handlingar 
utan också spelarens upplevelse av spelets händelser som är relevant. Detta har visat sig vara 
kritiskt för att arbetet skulle nå fram till ett resultat då undersökningen inte kunnat ge något 
konkret svar på hur spelares handlingar påverkas av dynamisk musik. Altman (2008, s.11) 
beskriver att ordet händelse föredras av vissa forskare för att beskriva narrativ och det har 
visats sig i detta arbete att det varit just händelserna i narrativet som upplevs olika i 
datorspel med dynamisk musik och statisk musik.  

6.3 Framtida arbete 
Denna undersökning kunde inte få ett konkret svar på om dynamisk musik påverkar 
spelarnas handlingar. Med fler testpersoner hade antagligen undersökningen fått ett säkrare 
resultat men för att bli helt säker behöver antagligen en annan undersökningsmetod 
användas för att få ett konkret svar på just den frågan. För få av testpersonerna 
uppmärksammade skillnaderna i denna undersökning och man kunde därmed inte använda 
intervjun för att få ett bra svar på frågan. En del av testpersonerna trodde att de hade haft 
lättare att höra skillnaden mellan spelomgångarna om spelet hade varit längre. 
Undersökningarna hade dock blivit väldigt långa om det hade varit ett längre spel som skulle 
följas upp av en intervju. Det hade också resulterat i ett större filmmaterial av speltesten som 
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skulle behövas analyserats. Ett bättre alternativ för att undersöka dynamisk musiks 
påverkan på spelarens handlingar skulle kunnat ha varit en kvantitativ undersökning med 
ett större spel med konkreta val som tvingade spelarna att fundera över sitt agerande. Om 
olika musik då gjorde att spelarna gjorde olika val hade det synts i statistiken. Man hade då 
också kunnat använda sig av en större urvalsgrupp. Även val av spelgenre hade kunnat 
påverka hur tydligt resultatet på den dynamiska musikens påverkan på spelarens handlingar 
visade sig. Ett rollspel skulle möjligen kunna få spelarna att fundera mer över sitt agerande i 
spelet än detta action- science fictionspel. Om spelet då hade val som exempelvis att låta en 
karaktär dö eller leva skulle man troligtvis kunna få ut ett tydligare resultat om musikens 
påverkan på spelarnas val. Genom en kvantitativ undersökning där spelarnas val 
registrerades och vilken typ av musik som spelades just då skulle en statistisk uppställning 
av flera testpersoner enkelt kunnat framställas för att se olika samband.  

Undersökningen i detta arbete skedde i en hemmamiljö med utrustning som normalt 
används för datorspelande. Detta för att ge en mer avslappnad och naturlig miljö än en ren 
testmiljö. Genom att ha en kvantitativ undersökning skulle spelpersonerna kunna få en ännu 
mer äkta hemmiljö genom att de skulle kunna spela spelet hemma på sin egen dator. Detta 
skulle möjligtvis kunna ge ett ännu mer relevant resultat. Med den tidigare föreslagna 
kvantitativa undersökningen skulle testpersonerna heller inte behöva bli observerade under 
deras speltest vilket här kan ha gjort att spelarna agerade annorlunda än vad de gjort om de 
varit ensamma. Observationen i denna studie användes framförallt för att kunna 
uppmärksamma saker spelarna sa eller gjorde under testerna. Vid ett tillfälle var 
observationen nödvändig för att kunna uppmärksamma att testperson 5 inte tog del av 
textnarrativet i början och därför inte visste att månen var spelets mål. Detta hade inte 
uppmärksammats om inte speltestet skett under observation. I övriga fall underlättade det 
genom att man direkt kunde återkoppla till testpersonens spelomgång i intervjun som följde 
direkt inpå. Man hade dock kunnat få ut samma sak genom att se bildinspelningen av 
spelomgången direkt efter intervjun. Även om det bara var ett fall som verkligen behövde en 
observation så var det tillräckligt för att arbetet skulle dra mer nytta av observationen än vad 
den möjligtvis förstörde genom att påverka spelarna. För att testpersonerna skulle fått en 
ännu mer naturlig hemmamiljö hade testet kunnat utföras med skärmdelning över internet 
istället. Spelarna hade dock fortfarande observerats och jag personligen tror inte att jag hade 
kunnat utföra intervjun lika bra över nätet. Det kan dock vara intressant för fortsatta 
forskare att låta testpersonerna spela spelet i sin vanliga spelmiljö hemma för att se om deras 
upplevelse blir annorlunda. Den tidigare föreslagna kvantitativa undersökningen skulle 
antagligen med fördel kunna utföras i testpersonernas hem över nätet. 

Då denna undersökning endast behandlar PC-spelande datorspelare skulle det kunna tänkas 
vara intressant att göra en undersökning på TV-spelande personer för att se om det skulle ge 
ett annorlunda resultat. För att kunna nå en tydlig slutsats i frågan om dynamisk musiks 
påverkan på narrativet i ett datorspel skulle också alla olika datorspelsgenrer behöva testas. 

Det är möjligt att dynamisk musik kommer att få en större plats i datorspel i framtiden. 
Möjligtvis i samband med det växande intresset för virtual reality-spel med Oculus rift 
(Oculus VR, 2012) och liknande innovationer. Då finns en möjlighet att den klassiska 
ickediegetiska musiken kommer försämra upplevelsen av den virtuella världen då 
ickediegetisk musik inte hör hemma i spelvärlden. Att bara använda diegetisk musik 
kommer också bli svårt i flera spel då man antingen behöver radioapparater eller 
musikspelande karaktärer utplacerade överallt i spelvärlden. En möjlig utkomst blir då att 
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man blir tvungen att använda sig av den transdiegetiska ljudtypen dynamisk musik för att 
kunna ha musik i spelet utan att ta bort immersionen för spelarna. Detta skulle kunna 
undersökas i framtida arbeten. Både genom att undersöka om den ickediegetiska musiken 
faktiskt påverkar upplevelsen negativt för spelarna i ett virtual reality-spel och på vilket sätt 
den dynamiska musiken ska implementeras för att den verkligen ska kännas som en annan 
sorts musik än den ickediegetiska.  Kanske kan en ny typ av dynamisk musik arbetas fram 
som liknar den diegetiska mer än den ickediegetiska. Först och främst behöver det dock 
undersökas om detta faktiskt är ett problem. Den transdiegetiska ljudtypen dynamisk musik 
kommer troligtvis att bli vanligare i många andra typer av spel i framtiden också. Det har 
skett en stor utveckling av ljudhanteringen i spelmotorer så senare tid och man får hoppas 
att detta kan öppna upp för nya metoder att använda sig av dynamisk musik i datorspel. Det 
saknas dock riktigt forskning på hur den dynamiska musiken påverkar spelupplevelsen. Det 
finns därför ett utrymme till vidare forskning på området, och denna studie skulle då kunna 
tjäna som en förstudie till framtida större projekt. 

I detta arbeta har den dynamiska musiken skapats efter Kaae’s (2008, s. 87) metod att 
arbeta med förändringar i musikens vertikala led istället för i den horisontella tidslinjen. En 
liknande undersökning skulle kunna göras med dynamisk musik skapad på annat sätt för att 
se om det ger ett annat resultat. Istället för att byta musik mitt i en del skulle lagren kunna 
begränsas att bara bytas efter 16 takter eller liknande. Detta skulle ha möjlighet att få den 
dynamiska musiken att låta mer som en låt, vilket testperson 4 i denna undersökning 
önskade av musiken. En skillnad skulle dock bli att den dynamiska musiken inte kunde 
användas lika precist för att representera en händelse i spelet.  

Denna undersökning kunde med den lilla centrerade urvalsgrupp den hade, se tendenser på 
att dynamisk musik kan påverka spelares upplevelse av händelser i narrativet. För att nå en 
riktig slutsats skulle dock arbetet behöva en mycket större urvalsgrupp. För att en större 
andel testpersoner ska kunna märka skillnaderna mellan spelomgångarna skulle även ett 
längre spel med fler spelmoment kunna användas. Det skulle även vara intressant att få 
rättigheter av en stor spelutvecklare att testa detta på ett utgivet spel av AAA kvalitet. Spelet i 
denna undersökning har flera mindre brister ett utgivet spel inte har och detta kan ha 
påverkat upplevelsen negativt för testpersonerna.  

Detta arbete har visat att det kan finnas en anledning att använda dynamisk musik i spel för 
att förstärka specifika händelser. Det är dock en längre process att skriva dynamisk musik än 
statisk och att man behöver programmera in den dynamiska på ett mer komplicerat sätt. 
Med tanke på att den statiska musiken ansågs representera samma sak som den dynamisk 
och skillnaden var att dynamisk musik kan representera en specifik känsla i en specifik 
händelse kan man dra slutsatsen att all musik i datorspel kanske inte behöver vara dynamisk 
musik. För att kunna producera musik mer effektivt kan man troligtvis med fördel blanda de 
två sorterna och uppnå liknande resultat genom att bara använda dynamisk musik i vissa 
viktigare delar av spelets narrativ.  



 

31 

Referenser 
Altman, R. (2008) Theory of Narrative. New York, NY, USA, Columbia University Press. 

Abbot, H. P. (2005) ’The Future of all Narrative Futures’ i Phelan, J. Rabinowitz, P. (ed.) A 
Companion To Narrative Theory. Malden, MA, USA, Blackwell Publishing. 

Bates, B. (2004) Game Design, Second Edition. Boston, MA, USA, Course Technology / 
Cengage Learning 

Bethesda Softworks (2011) The Elder Scrolls: Skyrim [Datorprogram]. Bethesda Softworks. 

Blizzard Entertainment (2002) Warcraft III [Datorprogram]. Blizzard Entertainment. 

Blizzard Entertainment (2004) World of Warcraft [Datorprogram]. Blizzard Entertainment. 

CCP Games (2003) EVE Online [Datorprogram]. CCP Games.  

Chion, M. (1994) Audio Vision: Sound on Screen. New York Chichester, West Sussex, 
Columbia University Press. 

Carlsson, A (2008) ’Chip music: low-tech data music sharing’, i Collins, K. (ed.) From Pac-
Man to Pop Music: Interactive Audio in Games and New Media. Farnham, Surrey, GBR, 
Ashgate Publishing Group. 

Collins, K. (2008) Game Sound: An Introduction to the History, Theory and Practice of 
Video Game Music and Sound Design. Cambridge, MA, USA, MIT Press. 

Eidos Interactive (2004) Hitman Contracts [Datorprogram]. IO Interactive. 

Eidos Interactive (1996) Tomb Raider [Datorprogram]. Core Design. 

Gathering of Developers (2002) Mafia [Datorprogram]. Illusion Softworks. 

Jørgensen, K (2009) A Comprehensive Study of Sound in Computer Games: How Audio 
Affects Player Action. Lewinston, New York, USA, The Edwin Mellen Press 

Jørgensen, K. (2008) ’Left in the dark: playing computer games with the sound turned off’, i 
Collins, K. (ed.) From Pac-Man to Pop Music: Interactive Audio in Games and New 
Media. Farnham, Surrey, GBR, Ashgate Publishing Group. 

Kaae, J. (2008) ’Theoretical approaches to composing dynamic music for video games’, i 
Collins, K. (ed.) From Pac-Man to Pop Music: Interactive Audio in Games and New 
Media. Farnham, Surrey, GBR, Ashgate Publishing Group. 

Kellogg, R. Phelan, J. Scholes, R. (2006) Nature of Narrative. Cary, NC, USA, Oxford 
University Press, USA. 

Microsoft Game Studios (2007) Mass Effect [Datorprogram]. BioWare. 

Mathijs, E. Sexton, J. (2012) Cult Cinema. Somerset, NJ, USA, Wiley-Blackwell. 

Meyer, R. (1994) Film Music: Fundamentals of the Language. Norway, Ad Notham 
Gyldendal AS. 



 

32 

Nadel, A. (2005) ’Second Nature, Cinematic Narrative, the Historical Subject, and Russian 
Ark’ i Phelan, J. Rabinowitz, P. (ed.) A Companion To Narrative Theory. Malden, MA, 
USA, Blackwell Publishing. 

Nintendo (1998) Banjo-Kazooi [Datorprogram]. Rareware. 

Nintendo (1998) The Legend of Zelda: Ocarina of Time [Datorprogram]. Nintendo. 

Nintendo (1996) Nintendo 64. [TV-spelskonsoll]. 

Oculus VR (2012) Oculus Rift. [Bildskärm] 

Pázjitnov, A. (1989) Tetris [Datorprogram]. Alekséj Leonídovitj Pázjitnov. 

Paradox Interactive (2013) Europa Universalis IV [Datorprogram]. Paradox development 
Studio. 

Polytron Corporation (2012) Fez [Datorprogram]. Polytron Corporation. 

Roberts, A. (2000) Sceince Fiction. GBR, Routledge. 

Sony Computer Entertainment Europe (2008) Little Big Planet [Datorprogram]. Media 
Molecule. 

Space*jam (2013) Space*jam [Datorprogram]. Space*jam. 

Tolkien, J.R.R. (1954) The Lord of the Rings. UK, George Allen & Unwin. 

Valve Corporation (2011) Portal 2 [Datorprogram]. Valve Corporation. 

Östbye, H. Knapskog, K. Helland, K. Larsen, L. O. (2003) Metodbok för medievetenskap. 
Korotan Ljubljana, Slovenien, Liber AB.  

 

 



 

I 

Appendix A -  Inledande frågor & frågeformulär 
Du ska få spela ett kort datorspel 2 gånger och sedan intervjuas om din spelupplevelse. Du 
har rätt att avbryta undersökningen när som helst.  

Har du något emot att jag gör en skärminspelning av speltestet? 

Har du något emot att jag gör en ljudinspelning av intervjun efter speltestet? 

1. Kvinna/Man: 

__________ 

2. Ålder: 

__________ 

3. Musikteoretisk kunskap 

Ingen    Mycket stor 

1 2 3 4 5   

 

4. Datorspelsvana 

Ingen    Mycket stor 

1 2 3 4 5  

 

Har informanten några frågor? 

Förklara hur man spelar spelet, kontroller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

Appendix B -  Intervjuguide 
1. Uppmärksammade du några skillnader mellan spelomgångarna? 

 

2. Uppmärksammade du musiken medan du spelade spelet? 

 

2.1. Hur skulle du beskriva skillnaderna på musiken? 

 

2.2. Om testpersonen inte har klart för sig vilka skillnaderna var: Uppmärksamma om att 
musiken i omgång A förändrades beroende på din situation, medan omgång B inte 
gjorde det. 

 

[Spela först upp alla klippen från den dynamiska musiken och spela sedan upp klippen 
enskilt med frågor om varje klipp.]  

 
3. Associerar du klippet med något från spelet? Det kan vara en händelse, ett objekt, eller 

en känsla. 

 

3.1. Vad tänkte du när du hörde det tredje klippet i spelet? Blev du påverkad av 
musiken? 

 

3.2. Skulle du säga att du blev påverkad av de andra klippen?  

 

[Spela upp den statiska musiken.]  

 
4. Associerar du musiken från den första/andra (statiska) spelomgången med något 

speciellt i spelet? 

 

5. Föredrog du musiken i någon av spelomgångarna? 
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Appendix C -  Undersökningssvar 
Ålder (år): 22, 23, 23, 26, 28, 25, 26, 28 

Kvinna (testpersonnummer): 1, 6 

Man (testpersonnummer): 2, 3, 4, 5, 7, 8 

Musikteoretisk kunskap (1-5): 3, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 3 

Datorspelsvana (1-5): 2, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4 

Intervjuresultat: (testpersonsnummer) 

Uppmärksammade skillnader:  

Uppmärksammade skillnader i musiken: 2, 4, 8 

Uppmärksammade inte skillnader i musiken: 1, 3, 6,  

Trodde sig märka andra skillnader: 5, 7,  

Placera klipp 1: 

 Enkelt att placera: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

 Svårt att placera: 4, 

 Kunde inte placera: 

Placera klipp 2: 

 Enkelt att placera: 1, 2, 3, 6, 7, 8 

 Svårt att placera: 4, 5,  

 Kunde inte placera:  

Placera klipp 3: 

 Enkelt att placera: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

 Svårt att placera: 6,  

 Kunde inte placera:  

Dynamiska musikens påverkan på upplevelsen av spelets händelser: 

 Kände att musiken påverkade: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

 Osäker om musiken påverkade: 5,  

 Inte påverkade: 

 



 

IV 

Dynamiska musikens påverkan på spelarens handlingar: 

 Kände sig påverkade: 8 

 Osäkert om de blev påverkade: 1, 3, 5, 6, 7 

 Inte påverkade: 2, 4,  

Föredrog en sorts musik: 

 Dynamisk: 2, 4,  

 Ingen av dem: 1, 3, 6, 7, 

Statisk: 5, 8 

Intressanta saker som sades under intervjun 

Testperson 1: 

Upplevde att även den statiska versionen passade bra i förhållande till när fienderna kom.  

Kände sig lika påverkad av musiken i båda spelomgångarna. I sitt agerande 

Testperson 2: 

Klipp 2, ”Upptrappning, som i film”. I förhållande till klipp 1. 

Klipp 3 ”nödvändigtvis inte en rymdfight”. ”Men nån typ av action”. 

”Klipp 1 känns typiskt att använda i rymdspel”. 

Definitivt påverkad olika av musiken i de olika spelversionerna. Den statiska musiken kom 
olägligt ibland.. föredrog därför den dynamiska. Stark åsikt, trots att spelaren ansåg att hans 
handlingar inte blev påverkade så upplevde han att den dynamiska musiken bidrog till mer 
spänning. ”Det bygger på känslan om du möter en fiende”. ”Det påverkade mycket hur jag 
upplevde spelet.” 

”Om du möter en fiende om det är helt tyst” 

Testperson 3: 

Klipp 1 ”är maintheme’et”. 

Att spelet är kort kan göra att det blir svårare att hinna höra skillnaden. Den statiska passade 
också in till spelet. Kan bli större skillnad i ett längre spel. 

Testperson 4: 

Sade direkt att den andra gången hade dynamisk musik, trots att ordet inte använts i 
intervjun.  

Kändes mer actionfyllt med den dynamiska mot för den statiska musiken. 

Föredrar den dynamiska för det blev mer fartfyllt.  



 

V 

”Musikuppläggsmässigt, om jag bara skulle lyssna på musiken skulle jag nog välja den 
statiska. Än att det byter fram och tillbaka hela tiden. För det känns inte som en låt som ska 
ha flera refränger kanske, utan den är rätt maffig, den ska ha en maffig punkt.”  Men i spel 
föredrar testpersonen den dynamiska.  

Testperson 5: 

Det kändes som nummer två (statisk) gick snabbare.  

Man antar att det ska vara mer actionfylld musik i spel när det händer actionfyllda saker.  

Spelar Counter strike där det inte är musik.  

Associerar bas med actionmusik, och beskriver klipp 3 som basiskt. 

Blev mer fokuserad av den statiska musiken.. Kändes som att den gick snabbare och rappare. 
Slapp vänta på fiender.  

Trodde det var ett linjärt narrativ. 

Mer actionfyllt i den statiska. Blev mer fokuserad.  

Värt att notera från speltesten var att denna spelare inte tog del av den inledande berättelsen 
som beskrev spelets narrativ och mål. Med tanke på att spelaren berättade att han mest 
spelade counter strike kan spelaren ha haft en mer tävlingsinriktad och ludologisk syn 
jämfört med de andra som såg spelet som ett ickelinjärt narrativ.  

Testperson 6: 

”För inne i spelet för att märka det.” Att musiken anpassades 

Tyckte att det var läskig musik i första (statiska) spelomgången. För läskig för spelet. 

Associerade inte klipp 1 med någon miljö. ”Lugnet före stormen” 

Taggad av tredje klippet 

Supernintendokännsla av den statiska musiken, känns oldschool. Enkla ljud. Spelet i sig 
känns lite oldschool också. 

”Klipp 3 påverkade mig starkast”. 

”Klippen gjorde att jag ville lyssna mer”. 

Testperson 7: 

Hade stridsmusik väldigt mycket i den dynamiska spelomgången, nästan inga pauser 
emellan, kan ha gjort det svårare att märka skillnader.  

Tyckte att klipp 1 representerade månen. Spelets mål. Tyckte sen även att den statiska 
musiken representerade månen. 

Prickade in att klipp 2 kom med asteroiderna.  

”Det var som det borde varit” med stridmusiken i den dynamiska musiken. 



 

VI 

Uttryckte att den statiska musiken antagligen påverkade dem på samma sätt som den 
dynamiska 

Testperson 8: 

”Då var det dags för handling” när han hörde klipp 3.  

Kände en större helhet i den statiska musiken. ”Det kändes mer som den en låt i den än i 
dom andra. Men det kanske är lite, det tekniska i unity att man hör klippen. Att det blir lite 
störande.”  

Båda musikversionerna var väldigt regisserade. Att de passade tidslinjen i spelet. 

Trodde att han enklare hade förstått att de mötande skeppen var fiender om han hade spelat 
den dynamiska versionen först.  

Klipp 3 …”är klimaxet, att det är det det har byggt upp till.” 

Kan tro att han agerade annorlunda när han hörde det tredje lagret i spelet. 

”Man sköt på lite mer och, jag kämpade tillbaka mot dom rymdskeppen, till viss del baserat 
på musiken. Det skulle jag nog tro.”  

 


