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Sammanfattning 
 

Denna studies syfte var att undersöka om det finns någon skillnad i hur stokastiskt 
rekombinerad musik upplevs jämfört med linjär musik i datorspelet Thunder League (2015). 
Åtta informanter spelade två olika versioner av spelet, en med stokastiskt rekombinerad och 
en med linjär uppspelning av samma musik. Därefter intervjuades de om sin upplevelse och 
vilka skillnader de lade märke till mellan versionerna. Resultatet på undersökning visar att 
informanterna oftare tyckte att den stokastiskt rekombinerade musiken var bättre än den 
linjära. Resultatet visade också att informanterna inte överväldigande upplevde någon av 
metoderna mindre repetitiv. Frågan skulle kunna undersökas igen för att säkerställa 
resultaten igenom till exempel en större undersökning med tillhandahållande av spelet och 
formulär över internet för att på ett mer resurseffektivt sätt nå ut till fler människor.  

Nyckelord: Stokastiskt rekombinerad musik, linjär musik, datorspel  
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1 Introduktion 
Det finns musik nästan överallt i dagens spel. I samband med resten av spelupplevelsen kan 
musik förstärka och förmedla upplevelse, interaktion och progression som det skrivs i An 
Introduction to Procedural Music in Video Games (Collins 2009, ss. 5-6) vilket är vad detta 
arbete fokuserar på. 

Det som detta arbete försökte att ta reda på är den upplevda skillnaden mellan stokastiskt 
(slumpmässigt) rekombinerad (sammansatt) musik jämfört med linjär (som låter likadant 
varje gång) musik i spelet Thunder League (2015). Målet med detta arbete var att utreda om 
stokastiskt rekombinerad (slumpmässig) musik gör upplevelsen av musiken mindre repetitiv 
(eller om den har andra positiva eller negativa funktioner jämfört med linjär musik). Värt att 
förtydliga att stokastiskt rekombinerad musik i detta arbete behandlar bitar av musik som 
sätts ihop i olika konfigurationer och inte procedurellt genererad musik. 

Prototypen för detta arbete skapades igenom att göra musik till spelet Thunder League (2015) 
vilken sedan implementerades så att den kan spela antingen stokastiskt rekombinerat eller 
linjärt. 

För att undersöka den upplevda skillnaden så har 8 personer i flera grupper spelat Thunder 
League (2015) mot varandra med båda typer av musikaliska playback system. Sedan blev 
informanterna intervjuade individuellt i en semi-strukturerad intervju där uppfattningen av 
deras upplevda skillnader försökte utredas. Efter detta sammanställdes och utvärderades 
materialet. 
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2 Bakgrund 
Moderna datorspel har nästan alltid musik. Denna musik i samband med resten av 
spelupplevelsen kan förmedla och förstärka interaktion, progression och upplevelsen (Collins 
2009, ss. 5-6).  

2.1 Musik i tidiga datorspel 
I tidigt skede runt 1970 gjordes musiken med hjälp av integrerade eller dedikerade chip vilka 
genererade enkla vågformer som till exempel sinus, fyrkants, sågtands eller brus (Collins 
2008, ss. 9-11). Detta möjliggjorde föränderlig uppspelning av musiken beroende på vad som 
händer i spelets system. Frogger (1981) är ett av de första spelen som inkorporerade dynamisk 
musik. Detta igenom att använda 13 olika stycken av musik som byttes beroende på vart 
spelaren befann sig i spelet (Collins 2008, ss. 19-20). Andra exempel är Space Invaders (1978) 
som spelar upp fyra toner som blir snabbare ju längre man spelar (Collins 2008, s. 12, och 
Super Mario Bros (1985) som spelar upp musiken snabbare när tiden håller på att ta slut 
under spelomgången (Collins 2008, s. 4).  

Spelens möjligheter för uppspelning av ljud utvecklades när hemdatorerna kom in i bilden. 
Dessa utrustades med ljudkort med playback av MIDI och kunde tillhandahålla mycket högre 
polyfoni och mer avancerade ljud (Collins 2009, ss. 48-49). Ett av de första spelen som 
använde dessa ljudkort med MIDI var King’s Quest IV (1988). 

2.2 Musik i dagens datorspel 
Musiken i datorspel sedan 1990 talet är ofta baserade (till skillnad ifrån musiken i tidigare 
datorspel) på ljudformat som PCM (till exempel wav och aiff) och komprimerade ljudformat 
(till exempel ogg och mp3). Detta har möjliggjort att kompositören kan använda vilka 
instrument, inspelningar och effekter den vill för att producera musik i dessa ljudformat och 
sedan använda det i spel. Detta höjde den tillgängliga ljudkvalitén och tillät alla typer av 
instrument och ljud i komposition och MIDI övergavs snabbt som ett verktyg för att förmedla 
musik till spel (Collins 2009, ss. 63-64). Ett av de första PC spelen som använde PCM baserad 
musik på CDROM var The 7th Guest  (1993). Detta ledde dock till en början till att musiken i 
spelen blev mindre dynamiska och mer beroende av loops och linjär musik jämfört med MIDI 
baserad musik (Collins 2009, s. 67).  

Hårdvaran och tekniken är idag mycket mer utvecklad på alla plattformar. Man kan göra det 
mesta man kan tänkas vilja göra musikmässigt med rätt verktyg och kunskap (Collins 2009, 
ss. 81-82). 

2.3 Dynamisk musik 
Dynamisk musik är vanligt i nutidens datorspel eftersom att spel i grunden är ett ickelinjärt 
medium (Collins 2009, ss. 125-126). Ett ickelinjärt medium är till skillnad ifrån film (som är 
ett linjärt medium) inte likadant varje gång det upplevs. Dynamisk musik är ett begrepp som 
täcker in både interaktiv och adaptiv musik. 

Interaktiv musik är musik som påverkas av interaktiva system (Collins 2009, ss. 5-6). Ett 
exempel på detta är musiken i LittleBigPlanet (2008) där musiken förändras beroende på vart 
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spelaren befinner sig på kartan och vad spelaren gör. I detta spel används till exempel musik 
byggd av lager och bitar för att sömlöst byta mellan olika typer av musik baserat på vad 
skaparen av banan har valt ska hända vid specifika tillfällen. Ett annat exempel är The Legend 
of Zelda: Ocarina of Time (1998) där musiken byter när spelaren stöter på en fiende. Detta 
klassas som interaktiv musik eftersom att spelaren kan välja att gå eller inte gå mot fienden 
och trigga musiken för denna. 

Adaptiv musik är musik som påverkas av variabler som förändras under spelets gång och är 
utanför spelarens kontroll (Collins 2009, ss. 5-6). Exempel på detta är musiken till The Elder 
Scrolls V: Skyrim (2011) som har viss musik under dagen och annan musik under natten. Dag 
och natt cyklerna ändrar sig själva i spelet utan spelarens input. Musiken i Fez (2012) är ett 
annat exempel på adaptiv musik då den byter skala beroende på tiden på dagen i spelet. Detta 
utan att spelaren behöver utföra några handlingar. Till exempel om spelaren står stilla och 
låter tiden gå så förändras musiken cykliskt. 

2.4 Statisk musik 
Statisk musik är musik som inte kan påverkas av spelaren i spelet (Berndt, Hartmann, Röber 
& Masuch 2006, ss. 1-2). Exempel på detta i spel är musik under filmiska sekvenser i spelet 
som inte går att avbryta utan att till exempel stänga av hårdvaran eller spelet. Denna typ av 
musiksekvenser är inte en del av spelet utan en interaktion som händer utanför spelet (Collins 
2009, s. 125). Ofta så är musiken inte helt statisk i spel utan går att avbryta igenom att till 
exempel gå till en meny. Men till exempel introsekvensen när man startar Crysis (2007) går 
inte att avbryta utan att stänga av spelet. Ett annat exempel på när musik är statisk är i de 
filmiska sekvenserna i The Curse of Monkey Island (1997) där spelaren inte kan avbryta dessa 
filmiska sekvenser med interaktion inuti spelet. 

2.5 Rekombinerad musik 
Rekombinerad musik är när musiken är uppdelad i olika bitar vilka sedan sätts ihop under 
spelets gång (Collins 2009, s. 9). Exempel på detta är musiken som spelas när spelaren 
befinner sig på Hyrule fälten i The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998). Där spelas det 
upp olika stycken av musiken baserat på slump. Detta för att som Collins (Collins 2009, s. 9) 
beskriver för att bibehålla intresse, mångfald och undvika att spelaren upplever repetition i 
musiken. Ett annat exempel på rekombinerad musik är musiken i Times of Lore (1988) till 
Commodore 64 (1982) där rekombination användes för att spara utrymme på den ytterst 
begränsade hårdvaran. Spelet slumpade mellan olika gitarrsolon för att få plats med 30 
minuters musik på bara 923 bytes (Collins 2009, s. 9). 

2.6 Stokastisk musik 
Stokastisk (slumpmässig) musik i datorspel är musik vilken påverkas av slump som följer 
regler (Plans & Morelli 2012, s. 194). Ett exempel är om ett spel har 4 låtar att välja mellan 
under en stridsdel av spelet men får inte välja samma stycke som den förra gången och inte 
heller samma stycke som förrförra gången. Dessa 4 stycken musik kallas här A, B, C och D. 
Första gången spelaren hamnar i en stridssituation så slumpas det fritt emellan dessa olika 
stycken eftersom inget tidigare stycke har spelats. Vi säger att spelet råkar välja stycke D och 
ska sedan slumpa ut till nästa strid. Då slumpar spelet mellan dessa låtar men får inte välja 
det tidigare stycket D. Vi säger då att den väljer stycke B och ska slumpa ut nästa stycke till 

 
3 



nästa strid. Då får spelet inte välja stycke D eller B och har bara A och C att välja mellan, och 
så vidare. 

Ett exempel på sådan här stokastisk hantering av musiken är atmosfärerna i The Elder Scrolls 
V: Skyrim (2011) som slumpas mellan olika stycken och inte heller här väljer samma stycke 
musik efter varandra. Detta kan också vara som till exempel in-game musiken i Risk of Rain 
(2013) där musiken inte är samma vid varje ny bana utan slumpas till en som inte tidigare 
spelade under den förra banan.  

Stokastiska principer har en stor användbarhet i datorspel (Plans & Morelli 2012, s. 194). De 
beskrivna fördelarna ligger inte bara i den tranformativa process som detta arbete använder 
utan också procedurell generering som en lösning på behovet av icke repetitiv och dynamisk 
musik i spel. Exempel på hur det kan gå till är genom att använda generering med hjälp av en 
grupp olika toner och sedan en slumpad urvalsprincip baserad på ett regelsystem (en 
stokastisk princip). I Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition beskriver 
den grekiska tonsättaren Iannis Xenakis också stokastiska principer som ett sätt för 
generering av ljud: 

“The statistical laws of these events, separated from their political or moral 
context, are the same as those of the cicadas or the rain. They are the laws of 
the passage from complete order to total disorder in a continuous or explosive 
manner. They are stochastic laws.”  

(Xenakis 1992, s. 9) 

Detta är till skillnad från den transformativa rekombinationsprocess som används i detta 
arbete där stokastiska principer inte är grunden till processen för skapandet av materialet utan 
bara en metod för att skapa variation i redan producerat musikaliskt material. 

2.7 Linjär musik 
Linjär musik låter likadant varje gång den spelas upp till skillnad från stokastisk musik 
(Berndt et al 2006, ss. 1-2). Ett exempel på linjär musik är menymusiken i Xenoblade 
Chronicles (2011) vilken spelar samma loop likadant varje gång man startar spelet. Ett annat 
exempel på linjär musik i spel är The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006) där musiken för 
striderna alltid är densamma. Detta skapar ett problem hos spelaren eftersom denna är med i 
väldigt många strider under spelets gång så blir musiken väldigt repetitiv. Också värt att 
notera är att detta musikexempel är linjärt samtidigt som interaktivt eftersom att spelaren 
måste välja att närma sig fiender för trigga detta stycke musik. 

Mycket av den musikaliska kulturen i dagens spel är inspirerad av musik till film och tv men 
skiljer sig fundamentalt ifrån denna eftersom att musik till film och tv arbetar emot ett linjärt 
medium vilket har samma uppspelning varje gång jämfört med spel som i grunden är ett 
ickelinjärt medium (Collins 2009, s. 4). Collins menar på att spel har mycket svårare än film 
att synkronisera eftersom att spel är ett ickelinjärt medium medan film är ett linjärt medium 
(Collins 2009, ss. 127-128). 

2.8 Tidigare forskning 
I An Introduction to Procedural Music in Video Games (Collins 2009) använder Collins 
begreppen interaktiv och adaptiv för att särskilja olika typer av dynamisk musik (Collins 2009, 
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ss. 5-6). Syftet med de olika begreppen är att kunna särskilja på de olika typer av koppling som 
ljuden har till spelarens input i spelet. Collins beskriver också linjär musik som en motsats till 
dynamisk musik för att särskilja på om musiken går att påverka eller inte i ett spel antingen 
av en spelare eller andra variabler. Om man sätter dessa begrepp i praktisk kontext så är 
interaktiv musik direkt påverkad av spelarens handlingar medan adaptiv musik är påverkad 
men inte av spelarens handlingar. Dynamisk musik går att förändra under spelets gång medan 
linjär musik i jämförelse inte gör det. Detta system är dock enligt Collins (Collins 2009, ss. 5-
6) ett system som inte är exakt eftersom att i praktiken så hamnar de flesta upplevelser av 
musiken i spel någonstans emellan dessa punkter och inte är en ren form utan en blandning 
av dem.  

Tyvärr så finns det inte så mycket forskning att tillgå i ämnet stokastiskt rekombinerad musik 
utan mer inom ämnet generativ musik som applicerar stokastiska metoder vilket detta arbete 
inte använder sig av. Det finns heller inte tidigare forskning inom området stokastiskt 
rekombinerad jämfört med linjär musik att tillgå i dagsläget. 
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3 Problemformulering  
Detta arbete undersöker den upplevda skillnaden mellan stokastiskt rekombinerad musik 
jämfört med linjär musik i spelet Thunder League (2015). Hypotesen i denna undersökning 
är att spelarna av spelet kan uppleva mindre repetition och mer variation i musiken igenom 
att använda stokastiskt rekombinerat musik jämfört med linjär musik. Frågan i 
undersökningen har därmed varit vilka skillnader i spelarnas upplevelser som stokastiskt 
rekombinerad musik får jämfört med linjär musik? Datorspelet som används i 
undersökningen är Thunder League (2015), vilket är ett top down local multiplayer free-for-
all spel med tema på fantasy vikingar. 

Arbetets frågeställning: 

Vad är den upplevda skillnaden mellan stokastiskt rekombinerad musik jämfört med linjär 
musik i spelet Thunder League (2015)? 

3.1 Metodbeskrivning 
För att jämföra stokastiskt rekombinerad musik med linjär musik producerades två versioner 
av samma musik vilka jämfördes igenom en kvalitativ undersökningsmetod med observation. 

Testgrupperna fick i undersökningen testa både versionen av spelet som var stokastiskt 
rekombinerad och linjär för att utreda deras upplevda skillnad mellan de olika systemen. För 
att få en mer jämlik jämförelse så började hälften av testgrupperna med den version av spelet 
som har stokastiskt rekombinerad musik och den andra hälften fick börja med den som har 
linjär musik. Efter att en grupp hade fått testa en version så fick de testa den andra versionen 
så att det gick att utvärdera om de upplevde någon skillnad mellan de olika versionerna. 

Det räckte inte med att betrakta och analysera skärminspelningar eller videoinspelningar när 
de spelar för att utröna om spelarna upplever någon skillnad i musiken. För att få ett säkrare 
svar på deras upplevda skillnad behövde de som spelade spelet intervjuas en och en enskilt 
utan att ha pratat med varandra om den upplevda skillnaden i musiken tidigare. 
Testpersonens åsikter kunde sedan dokumenteras under tillfället för intervjun. Enskilda 
speltester hade varit att föredra för denna typ av åsiktsbaserade undersökning så att inte de 
olika personerna färgar varandras åsikter, men eftersom att detta är ett spel som kräver flera 
spelare så måste flera personer spela spelet samtidigt. 

För att undersöka frågan om spelarens upplevda skillnad mellan stokastiskt rekombinerade 
och linjära musiken användes en kvalitativ undersökningsmetod. Martyn Denscombe 
beskriver i The Good Research Guide: for small-scale social research projects varför det är 
fördelaktigt med en kvalitativ intervju när man behöver få tillgång till information från 
testpersonen som hade varit svår eller omöjlig att få ut med till exempel en enkätundersökning 
(Denscombe 2003, ss. 163-164). Hur spelaren upplevde musiken mellan de olika testerna är 
en sådan fråga som är lättare att få ut med en kvalitativ undersökning eftersom att de är 
baserade på upplevelser och känslor (Denscombe 2003, s. 165). Under undersökningen 
används en semistrukturerad intervjuform eftersom att denna tillåter följdfrågor och 
djupdykning åt intressanta håll men samtidigt följer den intervjumallen (se Appendix B) så 
att de olika personer som blir intervjuade ändå får svara på liknande frågor vilket medför att 
dessa blir mer jämförbara (Denscombe 2003, s. 167). Intervjuerna skedde individuellt med 
testpersonerna ifrån testgruppen eftersom att deras upplevelser inte skulle färga varandra och 
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bara komma ifrån en källa (Denscombe 2003, s. 168). Även om en kvalitativ 
undersökningsmetod uppskattades vara den bästa för detta arbete finns det självklart 
nackdelar med denna. Nackdelarna med en intervju är till exempel att informanternas åsikter 
kan bli färgade och vinklade av den som håller i intervjun (Denscombe 2003, s. 162). Andra 
nackdelar är också att informantens svar kan tvingas fram eftersom att informanten ska svara 
på frågor inför en annan människa som vill ha svar på istället för till exempel igenom ett 
frågeformulär som kanske inte skapar denna känsla (Denscombe 2003, s. 168-169). Ett annat 
problem med intervjubaserade undersökningar är att eftersom att det behövs mer resurser 
jämfört med enkätbaserade undersökningar så blir gruppen av informanter inte lika stor och 
ger därför i slutändan mindre data att dra slutsatser ifrån (Denscombe 2003, s. 162-163). 

3.2 Urvalsgrupp 
Testpersonerna för undersökningen valdes och åtta personer deltog. Genus är inte en 
grundsten för detta arbete men människor med olika könsidentiteter deltog i undersökningen 
för att ge ett bredare perspektiv på denna fråga. Testpersonerna i fråga behövde inte ha någon 
speciell datorspelsvana eller vara bra på detta eftersom spelet i fråga är relativt enkelt och 
spelarna fick en genomgång i hur spelet fungerar och hur de kontrollerar det under tillfället 
för testet. 

3.3 Datainsamling 
Martyn Denscombe beskriver kvalitativa intervjuer som fördelaktiga eftersom testpersonerna 
kan svara på både kvalitativa och kvantitativa frågor. En fördel med detta är att man kan få 
information om upplevelser och känslor samtidigt som kvantifierbar data direkt kan jämföras 
(Denscombe 2003, s. 165). Andra fördelar med kvalitativa undersökningar med intervju och 
observation är att till skillnad från kvantitativa intervjuer att man kan få ut mer detaljerad 
information och enklare få ut data baserad på känslor och upplevelse (Denscombe, 2003 ss. 
164-165). Nackdelarna med kvalitativa intervjumetoder jämfört med kvantitativa 
formulärmetoder är att materialet man får ut måste bearbetas mer innan det går att använda 
i till exempel diagram (Denscombe 2003, s. 264). 

För att få mer information om testpersonernas tidigare erfarenhet inom ämnet som detta 
arbete behandlar så fick de svara på frågor som försöker ta reda på detta (se Appendix A). Ett 
underlag för intervjun med en grund av förutbestämda frågor och ganska öppna möjligheter 
till svar och vidare frågor användes. För att ge en bra möjlighet till vidare utveckling av 
intervjun så hjälper det om man är aktiv i sitt lyssnande och försöker att göra testpersonen så 
samarbetsvillig som möjligt (Denscombe 2003, ss. 169-170). Detta åstadkoms genom att vara 
neutral och öppen mot testpersonen (Denscombe 2003, s. 171). Inspelning av intervjun 
genomfördes om testpersonen i fråga så tillät. Detta för att säkerställa att inget missades under 
intervjun och att man i efterhand kunde gå igenom materialet och se till att allt material 
uppfattades korrekt och övervägdes (Denscombe 2003, ss. 175-176). 

Testpersonerna fick innan de börjar spela en genomgång i vad de skulle göra och i vilken 
ordning de skulle göra det. De fick även information om att de när som helst kunde avbryta 
sitt deltagande i undersökningen och att de behölls anonyma oavsett. Efter de båda 
spelsessionerna intervjuades de enskilt enligt den framtagna intervjumallen (se Appendix B). 
Det kvantifierbara materialet ifrån intervjuerna användes sedan i diagram för att enkelt ge en 
överblick över resultatet och för att enklare kunna jämföra all data. 
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4 Genomförande  
För att undersöka de upplevda skillnaderna mellan stokastisk rekombinerad och linjär musik 
i spelet Thunder League (2015) så behövdes ett sätt att modifiera spelet så att det gick att spela 
upp båda typer av musik. Eftersom att jag har varit med och utvecklat spelet så har jag tillgång 
till källkoden och rättigheterna att använda de andra personernas arbete i ickekommersiellt 
syfte. Detta möjliggjorde mitt arbete där jag planerade att modifiera spelet för att kunna spela 
upp både stokastisk rekombinerad och linjär musik. 

Eftersom att Thunder League (2015) bara innefattar en spelbar nivå så avgränsades arbetet 
med undersökningen av jämförandet av musik till bara denna nivå. Det finns musik i till 
exempel huvudmenyn i spelet men det är bara musiken till den spelbara nivån som är 
stokastisk rekombinerad och därför lämnas menymusiken utanför undersökningen. Detta är 
till fördel för detta arbete. Om all musik hade behövts producerats både stokastiskt 
rekombinerat och linjärt till flera nivåer så hade musikproduktionsarbetet tagit mycket längre 
tid och samtidigt hade testet blivit längre och blivit svårare att sammanställa. 

4.1 Thunder League 
Thunder League (2015) är ett topdown (sett uppifrån) local multiplayer (flera spelare på 
samma dator) spel. Temat är vikingar i en fantasy miljö. Upp till åtta spelare kan spela lokalt 
(på  mot varandra i ett free-for-all (alla mot alla) läge där varje spelare styr varsin karaktär. 
Målet med spelet är att eliminera de andra spelarna genom att bli snabbare än motståndaren 
och genom att springa in dem (se figur 1 och 2). Powerups (objekt som spelaren unika 
förmågor) används också för att göra spelet mer intressant (se figur 3 och 4). Spelet innefattar 
bara en spelbar nivå vilken internt kallas för meadhall (se figur 1). 

 

Figur 1 Thunder League (2015) med 6 spelare på banan. 
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Figur 2 Thunder League (2015) i sidovy med 6 spelare på banan. 

 

Figur 3 Thunder League (2015) med spelare till vänster med en frost powerup. 

 

Figur 4 Thunder League (2015) med kristall powerup på banan. 

 

4.2 Musiken 
Det första som behövde bestämmas var musikens syfte i spelet. En omgång i Thunder League 
(2015) pågår så länge användarna fortsätter att spela och kan därför ge väldigt långa sessioner. 
Till exempel har vissa spelsessioner kunnat mätas upp i över en timmes speltid. I 
grundutförande så producerades ca 12 minuter stokastisk rekombinerbar musik till spelet i 
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Reaper 5 (2016) (en digital audio workstation) med hjälp av många ljudbibliotek. Total 
användes 226 spår för att producera musiken (se Appendix E). 

Musiken till spelets skrevs emot kvalitéer som utvecklingsteamet ville fokusera på. Under 
diskussion kom parterna fram till att musiken skulle gå åt ett håll som beskrevs med ord som 
”storslagna strider”, ”mäktiga vikingar” och inte fokusera på att förmedla partyspels aspekten. 

Inspiration till känsla och instrumentation togs ifrån filmen Gladiator (2000) eftersom den 
musiken också försökte att gestalta storslagna strider mellan krigare ifrån en förhistorisk era 
precis som Thunder League (2015). Både i Gladiator (2000) och i Thunder League (2015) 
fokuserades instrumentationen på bläckblås, stråkar och slagverk. Sedan utvecklades musiken 
också i samarbete, i form av input, med resten av gruppen som arbetade på Thunder League 
(2015). Samarbetet resulterade i att musiken fick mer fokus på trummor och bläckblås 
eftersom att interaktionen med gruppen visade på att de upplevde att detta passade till spelet. 

För att bibehålla intresse så utvecklas musiken under längden av klippet för att sedan nå en 
slutpunkt i klippet som passar tillsammans med nästa stokastiskt utvalda klipp i form av både 
harmonisk progression, klangfärg och dynamik. För att alla bitar av musiken ska passa ihop 
så börjar och slutar bitarna av musiken i harmonier som passar med varandra. Exempel på 
detta är en bit av musiken som börjar på ett B-moll ackord och slutar på E-moll ackord (se 
Appendix F). För att bitarna av musiken ska passa ihop men ändå ha en dynamisk progression 
så används flera typer av dynamiska progressioner. Till exempel en lång uppbyggnad mot 
slutet av biten (se figur 5), eller en uppbyggnad som kulminerar vid mitten av biten och som 
sedan avtar mot slutet (se figur 6). Detta i till exempel dynamik (vilket är den tunna linjen i 
figurerna) och tonhöjd. 

 

Figur 5 Exempel på en lång uppbyggnad mot slutet av delen 

 

Figur 6 Exempel på en uppbyggnad som kulminerar vid mitten av delen 
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4.2.1 Stokastisk rekombinerad musik 
Ett problem med musik är att om den låter likadant varje gång spelaren lyssnar på den så kan 
den upplevas som repetitiv. Att musik sätts ihop olika varje gång den spelas upp är en idé som 
möjligtvis kan lösa detta problem. Collins (2009, s. 9) ger exempel på The Legend of Zelda: 
Ocarina of Time (1998) som ett spel som spelar upp olika stycken musik baserat på slump 
under vissa delar av spelet för att undvika att spelaren upplever repetition och för att bibehålla 
intresse och mångfald.  

Den stokastiskt rekombinerbara musiken i Thunder League (2015) är uppdelad i 17 delar vilka 
totalt blir ca 12 minuter sammanlagda. Tre av dessa är intron och spelas först när spelet går in 
i in-game delen ifrån huvudmenyn. Efter ett av dessa klipp har spelats upp så väljs ett 
stokastiskt valt klipp ut av de resterande 14 bitarna musik och spelas upp. Musikhanteraren 
(se Appendix D) håller alltid reda på så att de 4 senast spelade delarna inte kan råka väljas för 
uppspelning. Detta är det som skapar den stokastiska delen i hur musikhanteraren (se 
Appendix D) väljer ut vilket nästföljande klipp som ska spelas upp när det nuvarande har 
spelat klart. De 14 bitarna med musik är alla gjorda att fungera efter varandra harmoniskt och 
dynamikmässigt så att spelarna inte reagerar på bytet mellan olika bitar av musiken.  

4.2.2 Linjär musik 
Den linjära musiken är ett arrangemang av de delarna av musik som används till den 
stokastiska rekombinationen så att de till skillnad från denna är en loop som låter likadant 
varje gång den spelas. Detta för att både den rekombinerade och linjära musiken ska låta 
liknande varandra och ge en så ge så liknande upplevelse som möjligt så att 
uppspelningsmetoden är det enda som skiljer dem åt. 

För att den stokastiskt rekombinerade och linjära musiken ska vara så jämförbar som möjligt 
i repetitionsvärde så är det viktigt att båda typerna av musikuppspelning använder liknande 
mängd material. Den linjära musiken är en ca 10 minuter lång loop. Eftersom att den 
stokastiskt rekombinerade musiken har 3 stycken intron på sammanlagt ca 2 minuter så blir 
den faktiska mängden material så liknande det går medan den linjära musiken. Samtidigt 
bibehåller den ett så högt repetitionsvärde som möjligt genom att inte ha med intron vilka 
skulle avslöja repetitionen av loopen jämfört med den stokastiskt rekombinerade musiken 
som bara spelar upp 1 av de 3 intron som finns bara en gång. Ett möjligt problem med att ha 
en så lång loop är att spelarna var tvungna att spela spelet i minst 10 minuter för att ha en 
chans att upptäcka loopen. Dock hade det gett ett mindre trovärdigt resultat vid en jämförelse 
eftersom att det inte hade rättvist representerat all stokastiskt rekombinerad musik som 
faktiskt fanns med i spelet. 

4.3 Implementation 
En stor del av arbetet var inte bara att komponera musiken, utan också implementera den 
stokastiskt rekombinerade musiken på ett fungerande sätt. Eftersom att Thunder League 
(2015) gjordes i programmeringsmiljön C# med hjälp av spelmotorn Unity 5 (2015) så 
användes detta också till uppspelningen av musiken. 

Bitarna av musiken är gjorda så att de har en fyra sekunders extra utrymme i slutet (tail) efter 
instrumenten slutar att spela för att låta efterklangen ifrån dessa och rummet få klinga ut. 
Detta kombinerat med att musikhanteraren (se Appendix D) börjar spela nästa klipp fyra 
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sekunder innan det förgående klippet har spelat klart gör så att klippen får en naturligare 
övergång jämfört med om de inte hade haft en inbakad tail.  

I tidiga stadier av utvecklingen försökte FMOD Studio Unity Integration (2015) (en 
ljuduppspelningsmotor) användas för att spela upp bitarna av musik i Thunder League (2015) 
eftersom detta redan användes för att spela upp ljudeffekter i spelet. Ett problem med detta 
är att i FMOD Studio Unity Integration (2015) kan programmet inte kolla upp exakt var 
playback positionen är i ljudklippet som spelas upp vilket behövs för att kunna göra det 
stokastiskt rekombinerande system som planerades att produceras. Därför användes ADPCM 
(lossless komprimerat PCM) i Unity 5 (2015) i det rekombinerande playback systemet. 

Den linjära musiken är till skillnad ifrån den stokastiskt rekombinerade inte implementerad i 
spelet eftersom att en likvärdig lösning kunde skapas igenom att spela upp den linjära musiken 
på loop i bakgrunden under tiden Thunder League (2015) kör samtidigt som volymen på den 
stokastiskt rekombinerade musiken i spelet är sänkt till total tystnad. Detta på grund av att 
det var mycket mer tidseffektivt att spela den linjära musiken i bakgrunden istället för att 
implementera denna i Thunder League (2015). Detta efter flera försök att bygga en egen 
version av spelet men detta skulle ta längre tid och ändå bara ge ett likvärdigt resultat. 
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5 Utvärdering 
För att komma fram till vad den upplevda skillnaden mellan stokastiskt rekombinerad och 
linjär musik i Thunder League (2015) var så använde sig detta arbete av ett speltest med två 
versioner av musiken under observationen. Detta följdes sen av en semistrukturerad intervju 
under vilken informanternas åsikter om den upplevda skillnaden försökte utrönas. Genom att 
göra en ljudinspelning under intervjun så bevarades undersökningsmaterial så att det i kunde 
analyseras i efterhand.  

Tabellerna i detta kapitel används som ett verktyg för att få en snabb visuell överblick, inte 
som ett underlag. 

5.1 Presentation av undersökning 
Åtta informanter deltog i undersökningen varav en gender-fluid och sju män. Ena hälften av 
informanterna började med att spela Thunder League (2015) med stokastiskt rekombinerade 
musiken (version A) och den andra hälften började med den linjära (version B). Detta för att 
minska påverkan som den först och sist upplevda musiken hade på informanterna. 
Informanterna var mellan 21 och 27 år gamla och hade alla en vana av datorspel och uppgav 
sig vara snabba på att sätta sig in i nya datorspel. Informanternas kunskaper om musikteori 
varierade från ingen till mycket stor. Testerna med informanterna gjordes i ett avskilt rum på 
en dator som används till att spela spel på med högtalare av märket KRK. Detta för att skapa 
en avskild testmiljö och samtidigt ha en hög ljudkvalitet så att musiken skulle höras klart. 
Ljudvolymen på spelet och musiken ställdes in för att vara klar men inte så hög att 
informanterna tyckte det var jobbigt. 

Intervjuguiden (se Appendix B) användes för att föra samtalet vidare intervjun och framföra 
de frågor som undersökningen försökte att utreda. Eftersom arbetet försöker utreda spelarens 
upplevda skillnad av musiken så frågades informanterna ut om de först och främst hade 
upplevt en skillnad, vilket alla informanter svarade ja på. Efter det så frågades de ut vad för 
skillnader de hade upplevt, om de tyckte att en var bättre än den andra och om de hade upplevt 
någon av dem mindre repetitiv. Frågorna följdes av följdfrågor som till exempel ”om du tyckte 
att version A var bättre, vad tyckte du om version B och varför?”. Detta för utröna den 
information ifrån informanterna som behövdes för detta arbete. Efter detta förklarades 
skillnaden mellan de olika versionerna för informanterna. 
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5.2 Analys 
Alla deltagare i undersökningen hade tidigare spelat datorspel och ansåg att de snabbt satte 
sig in i ett nytt datorspel. Detta var till fördel för undersökningen eftersom att de då inte 
behövde lägga mycket tid på att komma in i spelet (även om de fick en runda utan musik att 
öva under samt hjälp att förstå hur spelet spelades) och kunde fokusera mer på att lyssna på 
musiken och spela spelet än att lära sig att spela det. 

 

Figur 7 Diagram över hur snabbt informanterna satte sig in i ett nytt datorspel 

Informanternas musikteoretiska kunskap varierade ifrån ingen till mycket stor men de flesta 
hade bara en liten kunskap som till exempel att känna till namnet på gitarrackord. 

 

Figur 8 Diagrammet visar hur mycket musikteoretisk kunskap informanterna hade 
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5.2.1 Resultat från intervjun 
Intervjuns första fråga var ”märkte du någon skillnad mellan musiken i de olika versionerna?”. 
Alla informanter svarade att de hade upplevt skillnader i musiken. Möjliga anledningar till 
detta kan vara att de innan testet blev informerade om att testet handlade om musiken i spelet 
och att det var skillnader mellan dem. Beslutet att informera deltagarna gjordes eftersom att 
pilottestet visade att de hade svårt att komma ihåg musiken eller skillnader mellan 
versionerna eftersom att de enbart fokuserade på att spela spelet och vinna över varandra. 
Men även om de hade blivit tillsagda att testet skulle utvärdera musiken (vilket repeterades 
när musiken byttes ut så att de inte skulle glömma bort det under den andra versionen) så 
uppgav till exempel informant 2, 4, 5 och 8 att de hade fokuserat mer på spelet än musiken. 
Detta eftersom spelet spelades mot andra personer som satt bredvid och tävlade att få höga 
poäng med målet att vinna över varandra så var det många som uppgav att de fokuserade 
mycket på att spela spelet. Detta är viktigt för detta arbete eftersom det ville utvärdera hur 
musiken upplevs i spelet, med kontexten av ett partyspel som spelas med andra människor. 
Deltagarna under testerna blev inte förbjudna att prata med varandra om allt förutom 
musiken (så att de inte skulle färga varandras åsikter). De som började prata började prata 
direkt om spelet, till exempel ”se upp för orange boten!” eller ”woop, woop, get wrecked!”. Om 
de började prata så uppmuntrades de till att prata lika mycket eller lite under den andra 
omgången av spelet med den andra versionen av musiken. Detta för att så att deras fokus på 
musiken, spelet och varandra skulle vara likvärdigt under båda omgångarna. 

När informanterna tillfrågades om de hade märkt någon skillnad mellan de olika versionerna 
så gav de också åsikter om vad de hade upplevt för skillnader. Om version A (den stokastiskt 
rekombinerade) så tyckte informant 1 att den var mer ”livlig” medan version B (den linjära) 
upplevdes som mer ”statisk”. Tvärt emot så tyckte informant 4 att version A kändes mer 
”statisk” jämfört med version B och att musiken ändrades mer i version B. Han beskrev det 
som ”den var mer slumpad, inte bara en loop”. Detta var väldigt intressant eftersom att det 
faktiska förhållandet var tvärtom. Informant 2 upplevde att version A kändes mer ”episk” och 
att version A kändes mer producerad. Han tyckte också att version B kändes lite ”barebones” 
och hade ett ”väldigt torrt ljud”. Detta är intressant eftersom att båda versionerna bestod av 
samma musik med olika uppspelningsmetoder. Informant 3 kände att version A var 
”snabbare”, vilket han upplevde var positivt: ”Frustrerande när musiken gick långsamt när 
man vill gå snabbare”. Detta var intressant eftersom att båda versionerna hade samma tempo 
men att han upplevde att version A gick snabbare. Informant 5 tyckte att båda hade samma 
känsla men uppmärksammade intensitetsskillnader i musiken. Han tyckte att version A 
kändes ”fylligare” och lite ”större, pampigare” vilket han tyckte om. Informant 6 tyckte sig 
först inte kunna lägga fingret på vad han hade upplevt för skillnader, men tyckte sig ha hört 
mer ”bombastiska högvolymstummor” i version B och att version A lät lite lugnare. Informant 
7 upplevde att det var mer ”blåsinstrument” i version A och att det var delar i version A som 
inte var med i version B. Informant 8 tyckte att version A lät som att den hade mer ”lager”, lät 
mer ”komplex” och att det lät som att något mer instrument spelade i version A som inte var 
med i version B.  

Nästa fråga som informanterna fick var ”tyckte du att musiken var bättre i någon av 
versionerna?”. Detta fick blandade svar jämfört med den tidigare frågan som kan ses i figur 9. 
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Figur 9 Diagram över vilken musik informanterna föredrog under versionerna 

Den största delen, 4 av de 8 informanterna föredrog version A. Informant 1 beskrev att 
”musiken i version A passade bättre till spelet, den kändes mer levande”. Informant 3 tyckte 
att version A ”upplevdes bättre” och var ”mer behaglig att lyssna på”. Informant 5 kände att 
han var mer ”intresserad” av version A och att den kändes mer ”fyllig”. Informant 7 upplevde 
version A som ”mer episk” och därför ”mer passande”. Han tyckte att den ”kändes bättre”. 3 
utav 8 informanter föredrog inte en version över en annan. Informant 2 upplevde inte så 
mycket ”skillnad i tracksen” och tyckte att de hade en ”liknande känsla”. Informant 6 tyckte 
inte att musiken var ”bättre någon av omgångarna” och upplevde dem ”likvärdiga”. Informant 
8 "föredrog inte någon över den andra” och tyckte att båda fyllde sin funktion av att hålla 
honom inne i spelet, men tyckte att version A lät mer intensiv (på gott och ont). Endast 1 av 8 
informanter föredrog version B framför version A. Informant 4 upplevde att version B ”var 
mer slumpad” och ”inte bara en loop” och därför föredrog han den. 

Den sista frågan under intervjun var ”tyckte du att musiken var mindre repetitiv under någon 
av versionerna?”. Statistiken för svaren kan ses på figur 10. 

 

Figur 10 Diagram över vilken version av musiken som informanterna tyckte var 
minst repetitiv 
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Resultatet visade att den största delen, 4 utav de 8 informanterna, tyckte att version A var 
minst repetitiv. Informant 1 tyckte att ”musiken var mindre repetitiv med musik A”. Informant 
6 kände att version A var mindre repetitiv eftersom att det ”hände mindre saker” medan 
”trummorna” upplevdes mer repetitivt i version B. Informant 7 upplevde att version A var ”lite 
mindre” repetitiv. Han uppgav att det kändes som att version B var en låt som började från 
början igen, ”samma hela tiden” medan version A kändes som att den var mer ”random” i 
vilken del som kom näst och att det kändes som att det ”fanns fler delar”. Han sa också att den 
kändes mer ”dynamisk”. Informant 8 tyckte att version A var mindre repetitiv eftersom han 
märkte mer när musiken ”startade om” i version B medan i version A märktes det mindre. 
Han tyckte också att det ”hände fler saker” i version A, vilket fick honom att uppleva det som 
mindre repetitivt. 3 utav 8 informanter tyckte att version B var minst repetitiv. Informant 3 
upplevde att version B var mindre repetitiv. Informant 4 tyckte att version B var mindre 
repetitiv eftersom att han inte tyckte att den började likadant varje gång och uppgav att han 
slutade tänka på den efter introt. Informant 5 upplevde musiken under version B som mindre 
repetitiv. Han uppgav att han tänkte mer på musiken under version B ”koncentrerade mig mer 
på spelet under andra halvan”.  Han uppgav också att han tänkte mer på att saker som 
”melodislingor” och ”ackordslingor” kom tillbaka under version A vilket fick den att kännas 
mer repetitiv. 1 av de 8 informanterna tyckte att de båda versionerna var jämlika. Informant 
2 kände att det var ”svårt att säga” vilken version som var minst repetitiv, han fokuserade mer 
på att spela än att lyssna på musiken. 

Diagrammen sammanställdes från tabellen i appendix C vilka i sin tur är baserade på vad 
informanterna svarade under intervjuerna. 

5.3 Slutsatser 
För att förtydliga så används tabellerna i detta kapitel som ett verktyg för att få en snabb visuell 
överblick, inte som ett underlag. 

Från analysen av information ifrån intervjuerna kan man se att alla informanter uttryckte att 
de märkte skillnad mellan version A och B. Men deras åsikter är färgade av att de innan fick 
reda på att det fanns skillnader i musiken. Detta eftersom att när man blir tillsagd att det finns 
en skillnad mellan olika versioner så kan det hända att man hör skillnader som inte finns där. 
Exempel på detta är informant 3 som tyckte att variation A av musiken gick snabbare jämfört 
med variation B när den inte gjorde det.  

Det går inte att se en klar korrelation mellan informanternas musikteoretiska kunskaper och 
vilken version de föredrog. Informant 1 som hade 5 av 5 i musikteoretiska kunskaper och både 
föredrog version A och tyckte att den var minst repetitiv medan informant 7 som också hade 
denna åsikt inte hade mer än 2 av 5 i musikteoretiska kunskaper. Eftersom att det är så få 
deltagare i detta test så går det inte att dra slutsatser om samband mellan informanternas kön 
och resultatet. Informant 1 som definierade sig själv som genderfluid fick samma resultat som 
informant 7 som definierade sig som man. Någon växelverkan mellan ålder och åsikt går inte 
heller att se från resultatet av denna undersökning.  

Analysen av informanternas åsikter visade på att de oftare tyckte bäst om den stokastiskt 
rekombinerade musiken i version A var jämfört med den linjära musiken i version B (4 
informanter mot 1). Dock föredrog 3 av de 8 informanterna inte en version över den andra. 
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Detta kan vara på grund av att som informant 5 upplevde att musiken ”gick in mycket i 
varandra på grund av att vi spelade så länge”. Detta kan vara en faktor som försvårade för flera 
av spelarna att göra en bedömning av vilken version de föredrog framför en annan. En 
intressant del av detta är att informanterna hade olika anledningar till att de tyckte om version 
A mer än version B. Informant 6 tyckte bättre om version A för att den var ”lugnare” medan 
informant 2 för att den var mer ”episk”. Detta visar på en klar nackdel med att göra en studie 
med bara 8 informanter. Eftersom att den stokastiskt rekombinerade musiken är 14 delar 
(intron inte inräknade) och kommer ihåg de 4 senaste spelade musikbitarna, möjliggör det 
mer än 10000000000 variationer på sammansättningen av bitarna av musiken. Detta arbetes 
undersökning pekar på ett ganska tydligt svar på frågan vilken uppspelningstyp av musiken 
som spelare föredrar till Thunder League (2015). 

Angående om den stokastiskt rekombinerade musiken i version A upplevdes mindre repetitiv 
jämfört med den linjära musiken i version B så kan man ifrån informanternas åsikter dra 
slutsatsen att version A eller B inte överväldigande upplevdes som mindre repetitiv. 4 av de 8 
informanterna upplevde att version A var mindre repetitiv mot de 3 som upplevde att version 
B var mindre repetitiv. En konflikt i åsikt dök också upp. Informant 1 tyckte att version A var 
mer ”levande” jämfört med version B som hen tyckte var mer ”statisk”. Hen använde inte 
terminologin stokastiskt rekombinerad musik men det går att tolka att hen upplevde att den 
var slumpad. Detta till kontrast mot informant 4 som tyckte att A var mer ”statiskt” och att 
musiken ändrades mer i version B. En förklaring av detta kan vara att den stokastiskt 
rekombinerade musiken i version A slumpades och höll reda på och undvek de fyra sist spelade 
musikbitarna så betydde det ändå att samma bit av musiken skulle råka kunna spelas med 
tätare mellanrum jämfört med version B. Detta eftersom bitarna av musiken i version B alltid 
är så långt avstånd tidsmässigt som möjligt. Detta kan kopplas till vad informant 5 uttryckte 
att version A kändes mer repetitiv för att han tänkte mer på att saker kom tillbaka. En annan 
sak som troligtvis påverkade resultaten kan ha varit vilken ordning de stokastiskt 
rekombinerade bitarna av musiken hamnade under version A. Detta eftersom att 
informanternas upplevelser av den statiskt rekombinerade musiken blev olika varje gång på 
grund av att oddsen för att det skulle bli likadant vid varje repetition är väldigt låg. En annan 
intressant sak var att informant 6 tyckte att version A var mindre repetitiv eftersom att det 
”hände mindre saker” medan informant 8 tyckte att musik a version A upplevdes mindre 
repetitivt eftersom att det ”hände fler saker”. Detta påvisar att vilken musik informanterna är 
mindre repetitiv påverkas av vilken stil av musik de uppskattar och inte bara av hur vida den 
är stokastiskt rekombineras jämtemot linjär.  

De slutsatser som kan dras är att resultaten ifrån denna undersökning påvisar en benägenhet 
att spelare oftast föredrar stokastiskt rekombinerad musik jämfört med linjär musik i Thunder 
League (2015) och att det inte går att påvisa ett samband mellan hur repetitiv musik upplevs 
jämtemot hur den spelas upp i detta spel. 

Dock på grund av den lilla mängd av informanter som deltog i undersökningen (8 personer), 
genusfördelningen (7 män och 1 genderfluid) och ålder (alla mellan 21 och 27 år) kan man inte 
säkert dra slutsatsen att resultatet av detta arbete i denna fråga är applicerbart på en större 
grupp med mer vidsträckt mångfald. En större (möjligtvis kvantitativ) studie skulle kunna 
göras i framtiden för att igen utvärdera om stokastiskt rekombinerad musik upplevs som 
bättre jämfört med linjär musik för kunna göra mer säkerställda slutsatser. Resultatet ifrån 
denna undersökning skulle kunna används i framtiden som en grund för större 
undersökningar om denna fråga i framtiden. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Arbetets frågeställning ”Vad är den upplevda skillnaden mellan stokastiskt rekombinerad 
musik jämfört med linjär musik i spelet Thunder League (2015)?” undersöktes igenom att 
producera stokastiskt rekombinerbar och linjär musik till detta spel. Samt producerades ett 
system för uppspelning av stokastiskt rekombinerbar musik i Unity 5 (2015). De två olika 
versionerna av musiken testades på informanter under observation och sedan intervjuades 
dessa för att utröna om de upplevde någon skillnad och i så fall vad för olikheter de upplevde. 
Dessa data sammanställdes i diagram, tabeller och listor för att enklare kunna ge en överblick 
över svaren och för att dessa skulle kunna jämföras lättare. Med resultatet som bakgrund kan 
man komma till slutsatser om att informanterna som deltog i undersökningen visade på 
tendenser att de oftast föredrog stokastiskt rekombinerad musik framför linjär musik i 
Thunder League (2015) och att det inte går att påvisa ett klart samband mellan hur repetitiv 
musik upplevdes av informanterna i denna undersökning jämtemot hur den spelas upp. Värt 
att notera är att på grund av att bara 8 informanter deltog i denna undersökning så går det 
inte att dra några definitiva slutsatser i dessa ämnen. 

Det som diskuteras senare i detta kapitel är hur undersökningens resultat och slutsatser kan 
användas till andra arbeten i framtiden. Dessutom tas det upp hur en större framtida 
undersökning med liknande frågeställning kan planeras för att få ett klarare resultat som 
möjligtvis är mer användbart för att säkerställa slutsatserna kring dessa frågor. 

6.2 Diskussion 
Undersökningens storlek var inte större än åtta informanter men det kunde ändå påvisas att 
dessa oftare föredrog den stokastiskt rekombinerade musiken framför den linjära. Det kunde 
också påvisas att de inte tyckte att någon av versionerna av musiken var mindre repetitiv. En 
semistrukturerad intervjuform användes till intervjuerna under studien. Detta visade sig 
fördelaktigt då informanterna fick tid att tänka över sina svar och motivera varför de svarat 
som de gjorde. Under intervjun kunde de också frågas ut mer detaljerat om deras påståenden 
om det behövdes för att klargöra deras svar och till exempel inte bara motivera varför de 
föredrag en version utan också ibland varför de inte föredrog den andra versionen. Dock fanns 
det flera nackdelar med att använda en intervjubaserad undersökningsmetod. På grund av den 
tid det tog att intervjua informanterna och medverka vid spelsessionerna hade 
undersökningen kunnat inkorporera ett större antal informanter ifall den hade kunnat göras 
igenom till exempel en elektronisk enkät och informanterna hade kunnat spela spelet i sitt 
eget hem. Detta är en stor nackdel. På grund av den lilla mängd informanter så går det inte att 
dra slutsatser i dessa ämnen utan bara se tendenser hos informanterna som deltog. Problem 
som skulle kunna undvikas är också att informanternas åsikter kan färgas av den som håller i 
intervjun och kravet på att informanterna ska ge ett förväntat svar när det är en annan 
människa som frågar dem jämfört med till exempel en enkät. 

Ett problem som en av informanterna uttryckte var att längderna på testen var så långa att 
musiken flöt in i varandra och att det gjorde det svårt att bedöma skillnaderna mellan de olika 
versionerna av musiken. Det som hade kunnat göras är till exempel att göra färre och eller 
kortare bitar stokastiskt rekombinerad musik och testa andra längder på testsessionerna och 
se om det ger ett annorlunda och eller klarare resultat. Om enbart spelarnas upplevda skillnad 
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i hur repetitivt de upplevde musiken skulle undersökas så skulle till exempel elementet av 
spelet kunnat uteslutas ifrån undersökningen så att de skulle kunna fokusera mer på musiken. 

Vissa av informanterna tyckte att musiken inte följde det dramaturgiska förloppet i spelet. Det 
är värt att notera att detta arbete inte behandlade interaktivitet i musik eller att på något sätt 
försökte förändras beroende på vad som hände i spelet. Att göra dynamisk eller interaktiv 
stokastiskt rekombinerad musik hade varit ett intressant projekt och möjligt varit intressant 
att undersöka hur det påverkar spelarnas upplevelse. 

Informanterna hade allihop erfarenhet av datorspel och alla uppgav sig sätta sig in snabbt till 
mycket snabbt i ett nytt datorspel. Det hade möjligtvis varit svårt att applicera slutsatserna 
som dragits på folk som inte haft någon tidigare erfarenhet av att spela datorspel. Troligtvis 
så hade de fokuserat mer på att lära sig spela spelet än att uppleva skillnaderna i musiken som 
detta arbete fokuserar på. Dock uppgav 4 av de 8 informanterna i undersökningen som haft 
tidigare vana av datorspel och vilka uppgav sig snabbt sätta sig in i ett nytt datorspel att de 
fokuserade mer på att spela spelet än på musiken. Därför hade det varit intressant att mer 
noggrant utvärdera korrelationen mellan spelares fokus och påverkan på deras upplevelse i 
framtida undersökningar för att se hur det påverkar deras upplevelse. 

På grund av att denna undersökning bara hade en genderfluid person, sju män och inga 
kvinnor så får den inte in ett balanserat genusperspektiv. Resultaten ifrån undersökningen 
kan möjligtvis inte appliceras på kvinnor efter som att undersökningen inte gjordes på kvinnor 
och det går inte att med säkerhet säga att resultatet inte skiljer sig åt mellan dessa grupper. 
Inte heller går det att dra konkreta slutsatser runt hur genderfluid personers upplevelse av 
skillnaden mellan versionerna av musiken i Thunder League (2015). Detta på grund av att 
informanter i undersökningen som identifierade sig med genderfluid bara bestod av en 
person. Eftersom att genus inte var i fokus på denna undersökning så är det inte några 
problem, men som sagt går det inte att göra slutsatser beroende på genus eftersom att fler 
grupper än män inte är tillräckligt representerade. 

Detta arbetes undersökning är riktad mot endast en mindre grupp av människor med tidigare 
erfarenhet av PC-spel. Eftersom att det finns en mängd andra konsoler idag är det inte säkert 
att resultatet ifrån undersökningen kan appliceras på de som spelar på till exempel TV-
spelkonsoler eller mobila plattformar. Till exempel så spelar många mobila spel utan ljud och 
i helt andra miljöer än vad man kan med PC-spel (till exempel på bussen, tåget eller i bilen). 
Därför är det inte säkert att resultatet av detta arbete hade kunnat appliceras på dessa 
plattformar. Testet genomfördes igenom att informanterna fick spela spelet med tangentbord 
och med kontroller sittandes vid ett skrivbord i en miljö som används för PC-spelande. Om 
testet hade genomförts i en miljö som är gjord för TV-spel så hade testet möjligtvis fått ett 
annat resultat. En miljö där TV-spel spelas är ofta mer bekväm med spelarna sittandes i en 
fåtölj eller soffa. Ofta är det ett längre avstånd ifrån skärmen och ljuduppspelningssystemet 
eftersom att skärmen oftast är större. Dessa spelas också enbart med TV-spelskontroller och 
inte med tangentbord och mus. Mobila plattformar som till exempel telefoner spelas ofta 
under någon typ av färd som till exempel på bussen, tåget, i bilen eller gående till fots. Därför 
är det viktigt att inte förutsätta att resultatet av denna undersökning går att applicera på andra 
plattformar än PC-spel i andra miljöer än en avskärmad miljö som används till PC-spelande. 

I linje med den forskningsetik som förespråkades så fick informanterna förklarat för sig att de 
när som helst fick avsluta testet och att deras svar behålls anonyma. De fick också förklarat för 
sig att deras röst inte behövde spelas in om de inte ville under intervjun. Dessutom så 
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intervjuades informanterna i en neutral ton och utan att sätta positivt eller negativt värde på 
informanternas svar. Detta för att så klart och ärligt som möjligt få ut information om vad 
informanterna tyckte och vad som fick dem att tycka som det gjorde. Detta var mycket viktigt 
eftersom att det märktes tydligt att de påverkades av när de senare fick reda på vilken version 
som var den stokastiskt rekombinerade, vilken som var den linjära och vilka skillnader det 
var. Några informanter ändrade sina åsikter efter detta men det påverkade självklart inte de 
åsikter de redan hade uttryckt. Många tyckte till och med det var intressant hur de kunde ha 
uppfattat skillnader som inte fanns. Även om en fråga i undersökning var ledande kunde den 
svaras med till exempel att de inte visste eller inte tyckte att någon version var mindre repetitiv 
än den andra. Detta möjliggjorde att informanterna inte blev pressade att välja ett alternativ 
även om de själva inte var säkra på det. Det hjälpte troligtvis arbetet att det innan 
spelomgången förklarades att skillnaden i mellan versionerna var musiken så att de kunde 
fokusera på den och få en uppfattning. Dock färgade det möjligtvis resultatet igenom att 
eftersom att de fick berättat att det fanns en skillnad så såg de skillnader som inte var där och 
som de möjligtvis inte hade uppfattat annars. 

Informanterna i undersökningen innefattade svenskar som bodde i Skövde med en 
västerländsk kultur som bakgrund. Musiken producerades och skrevs på ett sätt som kan 
kategoriseras som västerländskt och producerades av en person med västerländsk bakgrund. 
Därför kan det finnas möjlighet att påverkan av musiken på människor ifrån kulturer utanför 
den svenska och västerländska kan vara annorlunda. Det är därför inte säkert att individer 
med en annan kulturell bakgrund hade gett samma svar på till exempel frågan om vilken 
version av musiken de föredrog. Dock har datorspel traditionellt sätt använt sig av 
västerländsk musik och därför kan det finnas en sannolikhet att om informanterna hade haft 
en annan kulturell bakgrund så har de troligtvis ha bekantskap med västerländsk musik i 
datorspel sedan tidigare. Informanterna som deltog i undersökningen var från 21 och upp till 
27 år gamla vilket skapar en mycket centrerad åldersgrupp. Om åldern av informanterna som 
deltog i undersökningen hade utvidgats uppåt och neråt i åldrarna hade resultatet kunnat vara 
applicerbart på en större åldersgrupp och skillnader eller likheter i upplevelsen beroende på 
ålder hade kunnat studeras. Informanterna i gruppen uppgav sig ha allt mellan mycket stor 
och ingen musikteoretisk kunskap alls. Eftersom att informant 1 som uppgav sig ha mycket 
stor musikteoretisk kunskap svarade samma saker med samma anledningar som informant 7 
som uppgav sig ha en liten musikteoretisk kunskap så kanske inte musikteoretisk kunskap 
inte är den punkt som går att dra i parallell mot att informanten märker de faktiska 
skillnaderna i musiken. Vid ett större test med fler informanter med en högre musikteoretisk 
kunskap hade det säkrare kunnat utläsas om det finns eller inte finns något samband mellan 
dessa punkter. Informanternas nivå av utbildning sträckte sig mellan studerande på högskola 
och färdigutbildad från högskola. Därför saknas det till exempel representation av människor 
utan en högre utbildning eller pågående högre utbildning. Vilket möjligtvis betyder att 
resultatet av detta test inte går att applicera på de utan högre utbildning. 

Det som skulle behövas för att ge ett klarare och mer internationellt gångbart resultat hade 
varit om undersökningen hade varit större och innefattat människor ifrån fler kulturer, 
nationaliteter, lägre/högre åldrar, fler klasser, bättre könsrepresentation och folk som har 
mindre vana av datorspel. 

En nackdel med hela arbetet som framkom efter testerna är att Thunder League (2015) inte 
var en optimal kandidat för att jämföra stokastiskt rekombinerad musik mot linjär musik. Det 
hade troligtvis gett klarare resultat om det hade testats med ett singleplayer spel som till 

 
22 



exempel ett turbaserat strategispel eller något annat spel i lugnare tempo. Detta eftersom att 
där hade spelarna kunnat fokusera mer på musiken jämtemot att alltid tvingas att tänka på att 
kontrollera sin karaktär och vinna mot andra spelare, samt i vissa fall prata med dom. Detta 
är dock hur partyspel som Thunder League (2015) är gjorda för att spela så undersökningen 
bedöms inte som misslyckad utan är mer en reflektion som borde vara i åtanke till framtida 
studier inom ämnet. Det hade varit intressant att göra ett liknande test på ett spel på AAA eller 
III nivå som spelare frivilligt spelar i flera timmar eftersom att kvalitén på spelet troligtvis 
påverkar spelarens upplevelse av spelet och därmed också hur de upplever musiken.  

En informant upplevde frustration i hur det gick i spelet för honom och därför fokuserade mer 
på detta, en följdfråga som hade varit intressant att ställa under intervjun hade varit ”vilken 
version hade du mest roligt under?”. Detta hade möjligtvis kunnat ge svar på om det går att se 
en korrelation mellan hur roligt spelarna hade och hur de uppfattade musiken. En annan 
intressant följdfråga hade varit ”vad fokuserade du på under version A?” och ”vad fokuserade 
du på under version B?” för att se om det finns en koppling i vad informanterna fokuserar på 
och hur repetitivt de upplever musiken. Det hade varit intressant att se vad det finns för 
korrelation mellan vad som händer i spelet och hur spelaren uppfattar musiken på ett 
möjligtvis statistiskt sätt jämförbart vis. Exempel på detta hade varit att se om det finns en 
korrelation mellan vilken version spelaren vinner mest under och vilken hen tycker musiken 
är bäst på. Det hade också varit intressant i framtida arbete fråga om informanterna kan 
uppleva några skillnader mellan två versioner av en musik och sedan se hur stor del av 
informanterna upplever att det är en skillnad medan det egentligen likadant båda gångerna.  

Resultatet av detta arbete påvisar att informanterna i undersökningen oftare föredrog 
stokastiskt rekombinerad musik framför linjär musik men att de inte överväldigande upplevde 
någon av metoderna mindre repetitiv. Eftersom att stokastiskt rekombinerad musik tar längre 
tid att producera så hade möjligtvis ett mellanalternativ till att göra fullständigt stokastiskt 
rekombinerad musik möjligtvis varit en effektiv lösning. En idé till detta framkom när 
informant 4 under intervjun uttryckte att han inte tänkte på musiken efter introt. Detta ger en 
idé på ett alternativt sätt att applicera rekombinerad musik vilket hade varit att bara ha 
variationer på intron som sedan leder till huvuddelen av låten som bara är en loop. Detta hade 
möjligtvis varit en mer fördelaktig metod eftersom att det är mindre tidskrävande att 
producera 3 intron och en musikloop jämfört med 3 intron och 14 bitar av musik som alla ska 
passa med varandra.  

Tidigare beskrivet i bakgrunden av detta arbete är hur stor användbarhet stokastiska principer 
har i datorspel (Plans & Morelli 2012, s. 194). De beskrivna transformativa principerna 
beskrivs som en lösning på ett problem med att spelare som spenderar en lång tid i ett område 
av ett spel och får höra samma musik igen och igen tycker den blir tråkig. Resultatet av detta 
arbete visar på en tendens att stokastiskt rekombinerad musik inte generellt upplevs som 
mindre repetitiv av informanterna som deltog i undersökningen. Dock skulle det behövas en 
större och mer täckande undersökning för att säkerställa om stokastiskt rekombinerad musik 
upplevs mindre repetitiv än linjär musik i Thunder League (2015).  

6.3 Framtida arbete 
Undersökningen som genomfördes i och med detta arbete visade på att det fanns en tendens 
att informanterna oftare föredrog den stokastiskt rekombinerade musiken framför den linjära 
men att de inte tyckte den var mindre repetitiv över lag. Om undersökningen hade varit större 
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och haft fler testpersoner ifrån ett större spektra så hade den troligtvis fått ett mer säkerställt 
resultat. Det som kan göras i framtida undersökningar är att testa på fler personer igenom 
antingen mer tid och resurser eller genom att göra en kvantitativ studie med fler informanter. 
Även om undersökningen gjordes i en miljö som används till att spela datorspel så är det inte 
det optimala förhållandet för spelare. Spelare spelar oftast i sin hemmamiljö eller hos vänner 
där de känner sig mer bekväma så om de hade fått spela spelet på sin egen dator så hade det 
troligtvis gett en mer naturlig spelupplevelse för dem och möjligtvis ett annorlunda resultat. 
Denna undersökning innefattade mestadels män med en bakgrund i svensk kultur, ifrån en 
väldigt liten åldersgrupp med stor vana av datorspel och av vilka alla läser eller hade läst på 
högskolenivå. Detta hade gjort det intressant med en undersökning breddade sig i en eller 
flera av dessa aspekter och kan ta reda på om det finns några skillnader mellan dessa och om 
de påverkar resultatet. 
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Appendix A -  Introducerande frågor och formulär 
Du ska få spela två variationer av ett datorspel där musiken är det enda som skiljer sig åt. 
Därefter intervjuas du om din spelupplevelse. Du kan och har rätt till att när som helst avbryta 
undersökningen. 

Är det okej att jag spelar in ljudet av vår intervju efter speltestet? 

1. Kön: 
___________ 

 
2. Ålder: 

___________ 
 

3. Hur snabbt sätter du dig in i ett nytt datorspel?:  

Långsamt   Mycket snabbt 

1 2 3 4 5 

 
4. Kunskap om musikteori:  

Ingen    Mycket Stor 

1 2 3 4 5 

 
Är det något du är osäker över eller undrar om? 
 
Förklara spelet, hur man spelar det och använder kontrollerna. 
 
 

 I 



Appendix B -  Intervjuguide 
 

1. Märkte du någon skillnad mellan musiken i de olika versionerna? 
 

2. Tyckte du att musiken var bättre i någon av versionerna? 
 

3. Tyckte du att musiken var mindre repetitiv under någon av versionerna? 
 
Förklara att musiken i omgång A slumpade olika bitar (stokastisk rekombination) 
medan den i omgång B spelade upp en loop (linjär) 
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Appendix C -  Svar från undersökningen 

 
 
 
Information från intervjun: 
 

1. Märkte du någon skillnad mellan musiken i de olika versionerna? 
 
Informant 1: 

Ja, musiken lät annorlunda. 

Musiken i version A verkade mer livlig, medan musiken i version B verkade mer statisk.  

Informant 2: 

Version A var mer stiliserad och kändes mer episk 

Informant 3: 

Ja, tempot 

Det kändes som att Version A gick snabbare 

”Frustrerande när musiken gick långsamt när man vill gå snabbare” 

Informant 4: 

B var inte lika statisk 
 
Musiken ändrades mer i B versionen 

 

Informant 5: 

Mer melodiska instrument i version A, de tog mer backseat i version B, kändes mer 
perkussivt aktivt i version B. Mer korta staccato i version B. 

 

Informantnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 
Började med version A B B A A A B B 
Kön Genderfluid Man Man Man Man Man Man Man 
Ålder 23 27 22 21 22 25 24 22 
Hur snabbt sätter du dig in i ett nytt datorspel? (1-5) 5 5 4 4 5 4 5 4 
Hur mycket musikteoretisk kunskap har du? (1-5) 5 1 2 2 3 2 2 2 
Märkte du någon skillnad mellan musiken i de olika 
versionerna? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Tyckte du att musiken var bättre i någon av 
omgångarna? A Nej A B A Nej A Nej 
Tyckte du att musiken var mindre repetitiv under 
någon av omgångarna? A Nej B B B A A A 
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Lägre intensitet i version B, lite kortare. 
 
Uppfattade inte så mycket skillnad i känslan, utan mer intensitetsskillnader. 

 

Informant 6: 

Inget jag kan peka med fingret på, riktigt tydligt 
 
Det kom riktigt högvolymstummor, pumpande på version B, mer bombastiskt 
 
Märkte inte riktigt något mer 
 
Lät lite lugnare på version A 

 

Informant 7: 

Jag märkte variation 
 
Jag upplevde det som att det var mer blåsinstrument i version A 
 
Det var delar i version A som inte var med i version B 

 

Informant 8:  

Version B lät mer luftig, version A lät som den hade mer lager. Version A lät som 
att den var mer komplex. Jag fokuserade mer på spelet än på musiken.  

 
Version B lät mer luftig för att det lät som att det inte hände lika mycket samtidigt. 

Det var inte något jag tänkte på i början men efter jag hörde version A så tänkte 
jag på det. Version A lät som att det var något mer instrument som spelade. 

 
 

2. Tyckte du att musiken var bättre i någon av omgångarna? 
 
Informant 1: 

Jag tycker att musiken i version A passade bättre till spelet, den kändes mer levande. 

Informant 2: 

Båda två hade sina styrkor 

Inte så stor skillnad i tracksen 

Liknande känsla 

Version A kändes lite mer producerad 

Version B kändes lite barebones, väldigt torrt ljud 
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Informant 3: 

Version A upplevdes bättre, mer behaglig att lyssna på 

Kändes som att version B tyngde spelet 

Informant 4: 

Jag föredrog B 
 
Den var mer slumpad. Inte bara en loop 
 

Informant 5: 

Jag var mer intresserad av version A 
 
Kändes mer fyllig i version A 
 
Båda var bra 
 
Jag är lite mer för det lite större, pampigare. Version A kändes lite pampigare 

 

Informant 6: 

Nej, den var inte bättre någon av omgångarna, upplevde dem likvärdiga 
 

Informant 7: 

Version A kändes bättre, jag gillade den mer 
 
Version A kändes mer episk, och därför mer passande 

 

Informant 8:  

Båda fyllde sin funktion av att hålla mig inne i spelet. Jag föredrog inte någon över den 
andra. Jag tycker att version A lät mer intensiv (på gott och ont). 

 
 

3. Tyckte du att musiken var mindre repetitiv under någon av omgångarna? 
 
 
Informant 1: 

Jag tyckte musiken var mindre repetitiv med musik A. 

Informant 2: 

Svårt att säga 

Fokuserade mer på gameplayet 

Informant 3: 
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Version A var mer repetitiv 

Version B var mindre repetitiv 

Informant 4: 

Ja, B 
 
Den började inte likadant varje gång 
 
Efter introt tänkte jag inte på den 
 
Jag fokuserade på att spela spelet och prata samtidigt (med de jag spelade med) och inte 

musiken. 
 

Informant 5: 

Gick mycket in i varandra på grund av att vi spelade så länge. 
 
Kändes mer repetitivt under version A. Tänkte mer på att saker kom tillbaka 
 
Vissa melodislingor kom tillbaka under version A 
 
Ackordslingorna var samma hela tiden på båda versionerna 
 
Tänkte mer på musiken under version A, koncenterade mig mer på spelet under 

andra halvan version B 
 
Mer fokus på gameplay och spelet än musiken 

 

Informant 6: 

Trummorna i version B upplevdes mer repetitivt 
 
Kändes som att det hände mindre saker under version A 

 

Informant 7: 

Jag tror att version A kändes mindre repetitiv, lite mindre 
 
Det kändes som att version B var en låt som började om från början igen, samma 

hela tiden, medans version A kändes som att den var mer random i vilken del 
som kom näst, och att det fanns fler delar. Den kändes mer dynamisk 

 

Informant 8:  

Jag tycker version A var mindre repetitiv. Jag märkte mer när du startade om 
musiken i version B. Det märktes mindre i version A. Det hände fler saker i 
version A, vilket fick mig att uppleva det som mindre repetitivt. 

 VI 



Appendix D -  MusicManager.cs 
using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
 
public class MusicManager : MonoBehaviour { 
 
    //MusicManager.instance.playMenu = true; // Meadhall music 
    private static MusicManager mInstance; 
    public static MusicManager instance { 
        get { 
            if (mInstance == null) { 
                GameObject musicManagerObject = (GameObject)Instantiate(Resources.Load("Music Manager")); 
                mInstance = musicManagerObject.GetComponent<MusicManager>(); 
                DontDestroyOnLoad(musicManagerObject); 
            } 
            return mInstance; 
        } 
    } 
 
    public bool duckTrigger; // Trigger with this. 
    bool duckPlaying; 
    bool duckDecay; 
    float duckLerp; 
    float duckScale = 0.5f; 
    float duckCurrent = 0f; 
    float duckAttackTime = 6f; 
    float duckDecayTime = 1f; 
 
    float volMenu = 1f; 
    float volMeadhall_Main = 0.9f; 
    float volMeadhall_Ragnarock = 0.9f; 
 
    float volOffset = 1f; 
    float volOffsetCurrent = 1f; 
    float volOffsetFadeOut = 1f; 
 
    public float musicVolMax { get { if ( GameController.instance.gameState == GameController.GameState.None ) { 
return 0; } else { return GlobalVars.instance.clVolumeMusic * GlobalVars.instance.clVolumeMaster; } } } // Set in 
GlobalVars... 
    float volCurrent; 
 
    int audioSourceLayersMax = 2; 
    int audioSourcesPerLayer = 3; 
    int audioSourceFadeIn = 6; 
 
    float fileTimeOffset = 4f; 
 
    bool fadeOut; 
    float fadeOutLerp; 
    float fadeOutCurrent; 
    float fadeOutSpeed = 2; // Used to be 2 
 
    AudioSource[] audioSources; 
 
    public AudioClip[] audioClipsMenu; 
    public AudioClip[] audioClipsMeadhall_Intro; 
    public AudioClip[] audioClipsMeadhall_Main; 
    public AudioClip[] audioClipsMeadhall_Outro; 
    public AudioClip[] audioClipsMeadhall_Ragnarock; 
    public AudioClip[] audioClipsMeadhall_Ragnarock_FadeIn; 
 
    AudioClip[] audioClipsCurrent; 
    AudioClip[] audioClipsLast; 
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    AudioClip[] audioClipsLastLast; 
    List<int> list; 
    int listOutput; 
 
    int playersTotal; 
    int playersAlive; 
    int maximumScore; 
    int currentScore; 
 
    int numberOfClips; 
 
    int audioSourceCurrent; 
    int audioSourceLast; 
    int audioSourceLastLast; 
    int audioSourceFadeOut = -1; 
    int audioSourceFadeOutLast = -1; 
 
    int musicPlay; // 0 is silence, 1 is menu, 2 is meadhall. 
    int musicPlayCurrent; 
    int musicState; 
    int musicStateCurrent; 
    bool musicPlaying; 
 
    public bool playSilence; 
    public bool playMenu; 
    public bool playMeadhall_Main; 
    public bool playMeadhall_Ragnarock; 
     
    int musicAlternationMenu; 
    int musicAlternationMeadhall; 
    int musicAlternationMeadhall_Ragnarock; 
 
    bool fadeInCurrently; 
     
    void Start() { 
        if (audioClipsLast == null) audioClipsLast = new AudioClip[audioSourceLayersMax]; 
        if (audioClipsLastLast == null) audioClipsLastLast = new AudioClip[audioSourceLayersMax]; 
        if (audioClipsCurrent == null) audioClipsCurrent = new AudioClip[audioSourceLayersMax]; 
        if (list == null) list = new List<int>(); 
        if (audioSources == null) audioSources = GetComponents<AudioSource>(); // Needs 7 audiosources on object 
    } 
 
    void PlayAudioClipFadeIn(AudioClip[] inputArray, float volume) { 
        audioSources[audioSourceFadeIn].clip = inputArray[Random.Range(0, inputArray.Length)]; 
        audioSources[audioSourceFadeIn].volume = volume; 
        audioSources[audioSourceFadeIn].Play(); 
        fadeInCurrently = true; 
    } 
     
    void PlayFadeInStateChange() { 
        switch (musicPlay) { 
            case 2:{ 
                    switch (musicState) { 
                        //case 0: 
                        //    PlayAudioClipFadeIn(audioClipsMeadhall_Ragnarock_FadeIn, 0.3f); 
                        //    break; 
                        case 1: 
                            { 
                                if (musicAlternationMeadhall == 1) { 
                                    PlayAudioClipFadeIn(audioClipsMeadhall_Ragnarock_FadeIn, 0.5f * volMeadhall_Main); 
                                } 
                            } 
                            break; 
                        case 2: 
                            PlayAudioClipFadeIn(audioClipsMeadhall_Ragnarock_FadeIn, 0.75f * volMeadhall_Ragnarock); 
                            break; 
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                    } 
                } 
                break; 
        } 
    } 
 
    void PlayMusic() { 
        switch (musicPlayCurrent) { // musicPlayCurrent 0 is silence 
            case 1: 
                MusicMenu(); 
                break; 
            case 2: 
                MusicMeadhall(); 
                break; 
        } 
    } 
 
    void Update() { 
        if (GlobalVars.instance.clMusicRagnaRockOnTwoPlayersLeft && musicPlayCurrent == 2) { // If you turn it off 
when ragnarock is on ragnarock will play a long time... 
            GameValuesUpdate(); 
            if (musicStateCurrent == 1 && playersAlive == 2 && playersTotal > 2) { 
                playMeadhall_Ragnarock = true; 
            } 
            if (musicStateCurrent == 2 && playersAlive > 2 || playersAlive < 2 || playersTotal < 2) { 
                playMeadhall_Main = true; 
            } 
        } 
 
        if (playSilence) { 
            playSilence = false; 
            Reset(); 
            musicPlaying = false; 
            musicPlay = 0; 
            musicState = 0; 
            musicPlayCurrent = 0; 
            musicStateCurrent = 0; 
        } 
 
        if (playMenu) { 
            playMenu = false; 
            musicPlay = 1; 
            switch (musicAlternationMenu) { 
                case 0: 
                    musicAlternationMenu = 1; 
                    musicState = 0; 
                    break; 
                case 1: 
                    musicState = 1; 
                    break; 
            } 
            musicAlternationMeadhall = 0; // Might wanna move somewhere better? 
        } 
 
        if (playMeadhall_Main) { 
            playMeadhall_Main = false; 
            musicPlay = 2; 
            switch (musicAlternationMeadhall) { 
                case 0: 
                    musicAlternationMeadhall = 1; 
                    musicState = 0; 
                    break; 
                case 1: 
                    musicState = 1; 
                    break; 
            } 
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        } 
 
        if (playMeadhall_Ragnarock) { 
            playMeadhall_Ragnarock = false; 
            musicPlay = 2; 
            musicState = 2; 
        } 
         
        if (!musicPlaying && musicPlay != 0) { 
            musicPlaying = true; 
            musicPlayCurrent = musicPlay; 
            musicStateCurrent = musicState; 
            PlayMusic(); 
        } 
 
        if (musicPlaying) { 
            if (musicPlayCurrent != musicPlay) { 
                Reset(); 
                musicPlayCurrent = musicPlay; 
                musicStateCurrent = musicState; 
                PlayMusic(); 
            } 
 
            if (!fadeInCurrently && musicStateCurrent != musicState) { 
                PlayFadeInStateChange(); 
            } 
 
            if (fadeInCurrently && audioSources[audioSourceFadeIn].time >= 
audioSources[audioSourceFadeIn].clip.length - fileTimeOffset) { 
                fadeInCurrently = false; 
                Reset(); 
                musicPlayCurrent = musicPlay; 
                musicStateCurrent = musicState; 
                PlayMusic(); 
            } 
             
            //if (audioSources[audioSourceLast].clip != null) { // Check if there are multiple MusicManagers in the Scene! 
                if (audioSources[audioSourceLast].time >= audioSources[audioSourceLast].clip.length - fileTimeOffset) { // 
.ogg files might work, but .time can be imperfect. Remember ADPCM. 
                    PlayMusic(); 
                } 
            //} 
        } 
 
        //Debug.Log("audioClipsCurrent is " + audioClipsCurrent[0]); 
        //Debug.Log("audioClipsLast is " + audioClipsLast[0]); 
 
        if (duckTrigger || duckPlaying || fadeOut || volCurrent != musicVolMax || duckCurrent > 0f || volOffset != 
volOffsetCurrent) { 
            VolUpdate(); 
        } 
    } 
 
    void GameValuesUpdate() { 
        playersTotal = NetworkManager.instance.players.Count; 
        playersAlive = NetworkManager.instance.playerUnitsAlive.Length; 
        //Put maximumScore Here 
        //Put currentScore Here 
        } 
 
    void MusicMenu() { 
        volOffset = volMenu; 
        if (musicState == 0) { 
            musicState = 1; 
            audioClipsCurrent[0] = audioClipsMenu[0]; 
        } 
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        else if (musicState == 1) { 
            musicState = 0; 
            audioClipsCurrent[0] = audioClipsMenu[1]; 
        } 
        numberOfClips = 1; 
        PlayAudioClips(); 
    } 
 
    void MusicMeadhall() { 
        switch (musicStateCurrent) { 
            case 0: 
                volOffset = volMeadhall_Main; 
                AddAudioClip(audioClipsMeadhall_Intro); 
                musicStateCurrent = 1; // Going from intro into main. Might fuck up stuff? 
                numberOfClips = 1; 
                PlayAudioClips(); 
                break; 
            case 1: 
                volOffset = volMeadhall_Main; 
                AddAudioClip(audioClipsMeadhall_Main); 
                numberOfClips = 1; 
                PlayAudioClips(); 
                break; 
            case 2: 
                volOffset = volMeadhall_Ragnarock; 
                AddAudioClip(audioClipsMeadhall_Ragnarock); 
                numberOfClips = 1; 
                PlayAudioClips(); 
                break; 
        } 
    } 
 
    void Reset() { 
        fadeOut = true; 
        numberOfClips = 0; 
        audioSourceFadeOut = audioSourceLast; 
        audioSourceFadeOutLast = audioSourceLastLast; 
        volOffsetFadeOut = volOffsetCurrent; 
    } 
 
    void PlayAudioClips() { 
        VolUpdate(); 
        audioSourceCurrent++; 
        if (audioSourceCurrent == audioSourcesPerLayer) { 
            audioSourceCurrent = 0; 
        } 
        for (int i = 0; i < numberOfClips; i++) { // Triggers 2 times if 1 clip. numberOfClips-1 makes silence... 
            if (audioClipsCurrent[i] != null) { 
                audioSources[audioSourceCurrent + i * audioSourcesPerLayer].clip = audioClipsCurrent[i]; 
                audioSources[audioSourceCurrent + i * audioSourcesPerLayer].Play(); 
                if (audioClipsLast == null) audioClipsLast[i] = audioClipsCurrent[i]; 
                if (audioClipsLastLast == null) audioClipsLastLast[i] = audioClipsCurrent[i]; 
                audioClipsLastLast[i] = audioClipsLast[i]; 
                audioClipsLast[i] = audioClipsCurrent[i]; 
            } 
        } 
        audioSourceLastLast = audioSourceLast; 
        audioSourceLast = audioSourceCurrent; 
        numberOfClips = 0; 
    } 
 
    void AddAudioClip(AudioClip[] inputArray) { 
        if (inputArray.Length > 3) { 
            do { 
                audioClipsCurrent[numberOfClips] = inputArray[Random.Range(0, inputArray.Length)]; 
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            } while (audioClipsCurrent[numberOfClips] == audioClipsLast[numberOfClips] || 
audioClipsCurrent[numberOfClips] == audioClipsLastLast[numberOfClips]); 
        } 
        else if (inputArray.Length > 1) { 
            do { 
                audioClipsCurrent[numberOfClips] = inputArray[Random.Range(0, inputArray.Length)]; 
            } while (audioClipsCurrent[numberOfClips] == audioClipsLast[numberOfClips]); 
        } 
        else if (inputArray.Length <= 1) { 
            audioClipsCurrent[0] = inputArray[0]; // Set 0's to numberOfClips (Does not work now) 
        } 
        numberOfClips++; 
    } 
 
    void VolUpdate() { 
        if (duckTrigger || duckPlaying) { 
            VolDuck(); 
        } 
        for (int i = 0; i < audioSourcesPerLayer; i++) { 
            if (i != audioSourceFadeOut || i != audioSourceFadeOutLast) { 
                for (int ii = 0; ii < audioSourceLayersMax; ii++) { 
                    audioSources[i + ii * audioSourcesPerLayer].volume = (musicVolMax - duckCurrent * duckScale) * 
musicVolMax * volOffset; 
                } 
            } 
            volCurrent = musicVolMax; 
            volOffsetCurrent = volOffset; 
        } 
        if (fadeOut) { 
            FadeOut(); 
        } 
    } 
 
    void FadeOut() { 
        fadeOutLerp += Time.deltaTime * fadeOutSpeed; 
        fadeOutCurrent = Mathf.Lerp(1, 0, fadeOutLerp); 
        for (int i = 0; i != audioSourceLayersMax; i++) { 
            audioSources[audioSourceFadeOut + i * audioSourcesPerLayer].volume = (musicVolMax - duckCurrent * 
duckScale) * musicVolMax * volOffsetFadeOut * fadeOutCurrent; 
            if (audioSourceFadeOutLast != -1) { 
                audioSources[audioSourceFadeOutLast + i * audioSourcesPerLayer].volume = (musicVolMax - duckCurrent * 
duckScale) * musicVolMax * volOffsetFadeOut * fadeOutCurrent; 
            } 
        } 
        if (fadeOutCurrent <= 0) { 
            fadeOutLerp = 0f; 
            fadeOutCurrent = 0f; 
            fadeOut = false; 
            volOffsetFadeOut = 1f; 
            for (int i = 0; i != audioSourceLayersMax; i++) { 
                audioSources[audioSourceFadeOut + i * audioSourcesPerLayer].Stop(); 
                audioSources[audioSourceFadeOut + i * audioSourcesPerLayer].volume = musicVolMax; 
                if (audioSourceFadeOutLast != -1) { 
                    audioSources[audioSourceFadeOutLast + i * audioSourcesPerLayer].Stop(); 
                    audioSources[audioSourceFadeOutLast + i * audioSourcesPerLayer].volume = musicVolMax; 
                } 
            } 
            audioSourceFadeOut = -1; 
            audioSourceFadeOutLast = -1; 
        } 
    } 
 
    void ListRandom() { 
        listOutput = list[Random.Range(0, list.Count)]; 
        list.Clear(); 
    } 
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    void VolDuck() { 
        if (duckTrigger & !duckPlaying) { 
            duckPlaying = true; 
            duckTrigger = false; 
        } 
        else if (duckTrigger && duckPlaying) { 
            duckTrigger = false; 
            duckDecay = false; 
        } 
        if (!duckDecay) { 
            duckLerp += Time.deltaTime * duckAttackTime; 
            duckCurrent = Mathf.Lerp(0, 1, duckLerp); 
            if (duckCurrent >= 1) { 
                duckDecay = true; 
                duckLerp = 0; 
            } 
        } 
        else { 
            duckLerp += Time.deltaTime * duckDecayTime; 
            duckCurrent = Mathf.Lerp(1, 0, duckLerp); 
            if (duckCurrent <= 0) { 
                duckDecay = false; 
                duckPlaying = false; 
                duckLerp = 0; 
            } 
        } 
    } 
} 
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Appendix E -  Skärmdump på musikprojektet 
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Appendix F -  Meadhall Notation av Del 10
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