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Abstract 

I denna undersökning studerar jag hur adaptiv musik påverkar spelarens immersion i ett 

datorspel, samt undersöker hur ens roll och arbetsprocess påverkas som kompositör vid 

adaptiv musikkomponering. Genom att ha varit med och skrivit musik till ett datorspel som 

gjorts från grunden har jag getts unika inblickar i den processen. En fokusgruppundersökning 

i form av ett speltest på detta spel har även det gett feedback som eventuellt inte hade kunnat 

fås av ett spel som redan finns tillgängligt på marknaden.  

Det har framkommit att adaptiv musik fyller en viktig roll, medvetet och omedvetet, hos 

spelaren. Samtliga deltagare i fokusgruppundersökningen hade gemensamma drag och åsikter. 

Som kompositör ställs man även inför utmaningar som man annars inte stöter på under 

komponering under mer konventionella omständigheter som t.ex. till film. 

Nyckelord: adaptiv, musik, spelmusik, spel, gaming, immersion, kompositör 
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Inledning 

 

”How can I write and store enough music to cover gameplay that is of indeterminate 

length?”1 

 

Det som särskiljer spelmusik från filmmusik är en faktor som vid första anblick verkar vara en 

liten och simpel skillnad. Föreställ dig följande scenario, beskrivet av Thomas Chance2: 

 

En spelkaraktär som styrs av en mänsklig spelare (PC; Player Controlled character) kliver in 

i en skog och börjar utforska den. Efter två minuters utforskande träder ett troll fram och en 

strid påbörjas som varar i 90 sekunder. När trollet har tagits hand om så gör den spelarstyrda 

karaktären en 7 sekunder lång segerdans innan karaktären teleporteras till en annan värld. 

Detta skulle vara en enkel uppgift att lösa för en kompetent kompositör. Två minuter av 

stämningsfull och estetiskt förhöjande musik. Nittio sekunder av intensiv stridsmusik för att 

höja känslointrycken och öka pulsen. En segerdans i sju sekunder innan spelaren teleporteras 

iväg. Detta låter som en tämligen banal uppgift att lösa som kompositör. En del kanske ställer 

sig frågan; ”Så vad är det som är speciellt med att komponera musik till spel?”. 

 

Det som är speciellt är att när nästa spelare kliver in i spelvärlden så kan denna person vilja 

utforska spelets miljöer till fullo. Den kanske spenderar tjugo minuter istället för två i skogen. 

Man kanske stannar upp och beskådar vyer, klickar på föremål för att se om någonting händer 

osv. Samtidigt så kan en annan spelare springa igenom skogen i en rak linje bara för att ta sig 

fram till trollet och avsluta sin uppgift. Trollet kanske lyckas överrumpla spelaren vilket får 

spelaren att fly därifrån. Musiken som till en början verkade så okomplicerad ställs nu i ett 

helt annat sken. 

 

Chance skriver också i sin bok Composing music for games att dessa sorts variationer kan 

multipliceras exponentiellt i ett spel, vilket leder till att en av de mest fundamentala 

byggstenarna till komposition blir en icke kvantifierbar variabel.3 

 

                                                           
1 Stevens, Richard & Raybould, Dave (2016), s.130 
2 Chance, Thomas (2016), s.44 
3 Ibid 
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Filmer är uppbyggda på principen ”A till B”. Det är alltid förutbestämt vad som händer i en 

film och man kan stanna upp och se exakt samma sekvens om och om igen. I ett spel finns det 

med andra ord ingen ”A till B”-princip, då allt som sker på skärmen styrs av spelaren själv. 

Såvida det inte är en s k ”cutscene”, en slags kort filmsekvens, men just detta kommer jag att 

förbise i denna uppsats då det är likadant som att musik- och ljudlägga en scen ur en film.  

 

Det är här som spelmusik blir ett intressant problem att lösa. Hur ska man som kompositör ta 

sig an den utmaningen? Man kan aldrig någonsin veta hur kort eller lång stund spelaren 

beslutar sig för att engagera sig i ett spels många olika aktiviteter. För att musiken inte skall 

upplevas som repetitiv så måste musiken vara i konstant utveckling. Det är här man börjar 

prata om ett ”adaptivt” begrepp. Musik som anpassar sig efter vad det är som händer i spelet. 

Spelkaraktären kanske får låg hälsonivå, tiden börjar ta slut, striden mot en stark fiende går 

bra, man vill utforska en mörk grotta eller beundra en solnedgång, kanske får spelaren för sig 

att undersöka om det går att interagera med precis vartenda föremål man kan se, etc. Med 

andra ord – det är helt omöjligt att veta exakt hur långt ett musikstycke lämpligt bör vara i ett 

spel.  

 4 

 

Horowitz och Looney lyfter fram i sin bok att för att kunna lösa dessa problem så kan en 

kompositör skriva ett musikstycke som kan brytas ned i flera beståndsdelar och som fungerar 

tillsammans som en större enhet, oavsett vad det är som försiggår i spelet. Det är ett 

annorlunda estetiskt tillvägagångssätt och en musikalisk utmaning att skriva musik som kan 

passa ihop som pusselbitar på många olika sätt. Något annat man måste ha i åtanke är att spel 

kan vara väldigt långa. En generell långfilm är ungefär två timmar lång. Spel kan spelas i 

hundratals timmar. Det är potentiellt sett en oerhörd mängd musik. 5  

Se gärna moderna onlinespel som exempel på detta som t.ex. World of Warcraft, Lord of the 

                                                           
4 Chance, Thomas (2016), s.51 
5 Horowitz, Steve & Looney, Scott (2014), s.96 
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Rings online, Elder Scrolls Online etc. som har i princip en obegränsad speltid vill Chance 

påpeka.                 

I den här uppsatsen ska jag undersöka detta fenomen närmare, dels ur en kompositörs 

perspektiv, men jag ska även försöka ta reda på hur adaptiv musik kan påverka 

spelupplevelsen hos spelaren genom ett speltest utfört av mig själv. 

 

 

Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur adaptiv spelmusik kontra linjär påverkar 

spelupplevelsen och kompositörens arbete i datorspel. Att musik i datorspel är adaptiv har 

blivit ett vanligt förekommande fenomen och denna undersökning ser närmare på hur det 

påverkar spelarens immersion. I studien analyseras även för- och nackdelar ur en kompositörs 

perspektiv med att arbeta med adaptiv musik.  

 

Eftersom spelbranschen har vuxit explosionsartat på senare tid, och till synes fortsätter att 

göra det, vill jag bidra med en djupare insikt och förståelse från den akademiska miljö jag 

tillhör. Genom att ha varit med vid produktionen av ett datorspel har jag givits perspektiv och 

kunskap som annars kan vara svåråtkomlig. 

 

Frågeställningar 

För att konkretisera och uppfylla syftet så har det brutits ner till två övergripande 

forskningsfrågor: 

 

- Hur påverkas spelupplevelsen med adaptiv kontra linjär musik? Fyller den adaptiva 

musiken sin roll? 

- Hur förändras kompositörens roll och arbetsprocesser när man arbetar med adaptiv 

musik?  
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Tidigare forskning & teori 

 

Forskning om spelljud 

Steve Horowitz och Scott Looney har skrivit i sin bok The essential guide to game audio att 

de allra första spelen inte hade några ljud överhuvudtaget då det helt enkelt inte fanns någon 

hårdvara tillägnad till det. Ett av de tidigaste kända datorspelen är redan från 1948, skapat av 

Thomas T. Goldsmith och Estle Ray Mann. Det var baserat på radarteknologi och det skulle 

simulera upplevelsen av att avfyra missiler mot ett mål. Men något ljud skulle inte komma 

förrän efter många år framåt.6 

 

Det var under 70-talet som hårdvaruingenjörer listade ut sätt att få de tidiga datorchipsen att 

generera primitiva ljud. Det första arkadspelet som hade ljud överhuvudtaget var Pong från 

1972, skapat av Atari. Ljudet bestod vid den tidpunkten av tre olika sinustoner. Så småningom 

så börjar utvecklingen att öka hastighet och under 80-talet kan man verkligen börja lägga 

märke till den. Nintendo kommer in i bilden och gör enorm succé med Donkey Kong från 

1981 och så småningom det numera legendariska Super Mario Bros. Faktumet att man kunde 

koppla in spelen i sin TV hemma är också en mycket viktig anledning till att det blev så 

populärt. Tidigare nämnda Pong och dess liknande maskiner var så stora rent fysiskt att man 

endast kunde spela på dem på krogar och så småningom i arkadhallar.7 

 

1991 så gjorde Nintendo sitt kanske största genombrott någonsin med sin konsol Super 

Nintendo. Detta system använde ett dedikerat 8-bitars Sony SPC700 ljudchip med åtta 

separata kanaler och en total ljudkapacitet på 64khz. Detta var ett enormt kliv framåt, då man 

nu kunde erbjuda musik-, voice-over- och ljudeffektspår som var mixade på förhand och redo 

att implementeras i spelet. Dock så fanns det en hake – 8-bitars samplingar låter helt enkelt 

inte bra och att få dem att låta acceptabelt och balanserat krävde tid och inte minst expertis. 

Scott Looney påpekar då att anledningen till att man använde 8-bitars ljud är enkel – 

filstorlek. All media i spelet; programmering, cutscenes, grafik, ljud osv. måste få plats på ett 

begränsat utrymme, baserat på minneskapaciteten hos konsolen och lagringsutrymmet på det 

fysiska mediet – i detta fall en kassett. Det är mycket vanligt att ljud inte prioriteras lika högt 

som bra grafik och iögonfallande cutscenes och därav är lagringsminnet mycket begränsat för 

                                                           
6 Ibid, s.19 
7 Horowitz, Steve & Looney, Scott (2014), s.23 
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ljuden. För att dra en parallell mot modern teknologi så hade Super Nintendo en 

lagringskapacitet på 6 megabyte för hela spelet. Det gav kompositören endast några kilobyte 

att arbeta med och förhålla sig till.8 Idag kan riktigt stora spel röra sig uppemot 100 gigabyte.  

 

Dessa begränsningar för utrymme ställde kompositörer inför nya utmaningar. En kompositör 

som antog sig denna utmaning och, utan att överdriva, satte en ny standard för hur spelmusik 

skrivs och används än idag är den japanske Koji Kondo. Här vill Gibbons mena att Koji’s 

musik till Donkey Kong och Super Mario Bros kan ha nästan samma igenkänningsfaktor som 

viss folkmusik för den generationen som spelade spelet som unga.9 Ett bevis i sig på vilken 

slagkraft Koji hade. 

 

Det skall tilläggas att det givetvis inte enbart var Nintendo som var aktör på marknaden under 

den här tiden på det tidiga 90-talet. Numera finns det en hel uppsjö olika konsoler och 

utvecklare. Men mitt mål här är inte att rada upp olika utvecklare utan jag valde att använda 

Nintendo som exempel då t.ex. Super Nintendo sålde oerhört många fler enheter än Sega 

Genesis.10 (dock känt i Europa som Sega Mega Drive) 

På bara något decennium har musiken utvecklats i takt med spelens narrativa och visuella 

egenskaper. Det har gått från sina primitiva grunder (med elektroniskt hårdvarugenererade 

”blip-ljud” i tidiga spel) till ett medium som har blivit enormt komplext och som får ökad 

interaktivitet. Hårdvaran blir bättre och lagringsutrymmet större, vilket ger mer plats för bättre 

och mer avancerat ljud. På senare år har spelmusik fått en mer teknisk definition enligt 

Gibbons, Donelly och Lerner. Dynamisk, interaktiv eller adaptiv spelmusik komponeras i 

flera fragment som har förmågan att kunna koordineras som pusselbitar och arrangeras på 

avancerade sätt i spelens sofistikerade motorer. 11 

 

 

Forskning om adaptiv spelmusik 

Termen ”adaptiv spelmusik” är en relativt ny term som mest på senare år har börjat få mer 

uppmärksamhet. Datavetare har forskat om datorspel utifrån ett tekniskt perspektiv ganska 

länge nu, men forskningen och analyser om datorspel som ett konstnärligt medium är relativt 

                                                           
8 Ibid, s.28 
9 Donelly, Gibbons & Lerner (2014), s.26 
10 http://www.ign.com/articles/2009/03/20/genesis-vs-snes-by-the-numbers [hämtad 10e november 2016] 
11 Donelly, Gibbons & Lerner (2014), preface ix 

http://www.ign.com/articles/2009/03/20/genesis-vs-snes-by-the-numbers
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ny.12 Horowitz och Looney menar på att det finns två primära synsätt som spel analyseras på 

numera. 

 

Story eller interaktivitet? 

Spel som berättelser 

En grupp människor ser spel som något relaterat till en bok, en pjäs eller något annat medium 

som är baserat på en story. Dessa kallas för narrativister (narrativ; berättande om texter som 

framställer händelser i ett verkligt eller påhittat förlopp).13 De ser datorspel som komplexa 

”cyberdraman” i vilka spelaren kan bli någon annan person och ta del av andra världar. 

Givetvis så kan många spel ha en mängd olika slut och resultat med tanke på mängden val i 

spelet. Detta sätter för narrativisterna datorspel i kategorin ”interaktiv fiktion”.14 

 

Spel som en interaktiv upplevelse 

Den andra skaran människor ser spel främst som en interaktiv struktur. Varje spel levereras 

med sin egna uppsättning regler och restriktioner till hur spelet skall spelas. Man kallar dessa 

människor för ”ludologer” (ludologi; läran om lekar och spel)15. De ser främst till hur spelets 

struktur placerar krav och restriktioner till spelaren, och hur spelaren sedan navigerar sig 

igenom dessa under spelets gång.16 

 

Man brukar särskilja mellan interaktivt ljud (ljudhändelser som reagerar mot spelarens direkta 

input), adaptivt ljud (ljud som reagerar mot spelets olika tillstånd) och dynamiskt ljud som 

innefattar båda dessa. 17  

 

Musik och immersion  

”Music helps draw players into a game by providing an emotional underpinning to the whole 

experience; music creates emotion.” 18 

 

                                                           
12 Horowitz, Steve & Looney, Scott (2014), s.11 
13 Nationalencyklopedin 
14 Horowitz, Steve & Looney, Scott (2014), s.11 
15 Nationalencyklopedin 
16 Horowitz, Steve & Looney, Scott (2014), s.11 
17 Donelly, Gibbons & Lerner (2014), s.1 
18 Horowitz, Steve & Looney, Scott (2014), s.99 
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Musik skapar känslor och är på många sätt skapad utav känslor. Vare sig det är positiva eller 

negativa känslor så är det just känslor. Det väcker någonting inom oss på ett nästintill 

universellt plan; musik har sitt egna språk som nästan alla kan förstå på ett eller annat sätt.  

 

Chance nämner i sin bok ”musikens vokabulär”. En vokabulär är ett universum av ord som 

finns tillgängliga för att kommunicera idéer på ett givet språk. Varje ord har mening, vissa för 

sig och vissa i kombination med andra. Vissa har tillochmed flera betydelser beroende på 

sammanhang och kontext. Detsamma gäller för musik. Musikens vokabulär består av noter, 

takter, rytmer, artikuleringar och tonala färgningar. Var och en av dessa kan förmedla 

någonting till lyssnaren, ibland var för sig men oftast i kombinationer. 

 

Chance exemplifierar att om en fagottspelare skulle spela en enkel ton – exempelvis ett 

staccato, fortissimo (spelas starkt) Eb – så skulle det vara vida tolkat som att man förmedlar 

en humoristisk känsla av överraskning. Om man däremot spelar exakt samma Eb på en 

trumpet är det ofta tolkat som en känsla av förvarning eller något alarmerande. Men tar man 

samma ton spelat på fagotten som en lång utdragen ton, mezzo piano (spelas svagt) med ett 

långsamt vibrato, förmedlar man istället en känsla av melankoli eller mystik. Och om den 

tonen sedan följs av ett C (en liten ters nedåt) spelat på samma sätt, skulle det förmedla 

sorgsenhet.  

 

”If a picture paints a thousand words, then music paints a thousand pictures”19 

 

Thomas Chance lyfter här fram att musikens språk är långt ifrån något slumpmässigt. Noter, 

klangfärg, rytmer, artikuleringar – alla bär de på en egen mening. Några kommunicerar med 

oss på ett universellt och förutsägbart sätt genom hur deras vibrationer samspelar med vår 

mänskliga biologi. 20 

Med andra ord menar Chance att musiken kan väcka känslor hos oss på ett undermedvetet 

plan. Därför är musiken både i film och spel en enormt viktig faktor för att höja 

spelupplevelsen och spelarens inlevelse. Precis som i film när något ledsamt händer vill man 

ha musik som förmedlar och förhöjer just den känslan. Om något roligt händer vill man 

förmedla det med en humoristisk ”jingel”. Den principen är densamma i spel. Skillnaden är 

hur det implementeras rent tekniskt.   

                                                           
19 Jason Graves, spelmusikkompositör 
20 Chance, Thomas (2016), s.7 
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Horowitz och Looney har definierat musik och immersion i sex olika punkter21: 

- Sätter stämningen och den generella atmosfären 

En catchy huvudmelodi eller en spöklik ambiens – musik hjälper spelaren att skapa ett 

emotionellt band till spelet 

- Identifierar tid och plats 

Det medeltida England eller rymdens kalla tomrum – musik hjälper att identifiera 

tiden och platsen för spelet. Precis som kostymer och scendekor. 

- Identifierar omgivningen  

Befinner sig spelaren på en sandstrand eller i en storstad i rusningstrafik? Musik 

hjälper spelaren att identifiera sina omgivningar. 

- Identifiera karaktärer 

Som ett musiktema associerat med en roll i en opera – specifika musikaliska passager 

som kopplas till en karaktär kan ge undermedvetna ledtrådar om vad som sker i spelet 

- Etablera spelets tempo 

Musik i ett högt tempo kan ytterligare höja pulsen vid ett redan intensivt moment. 

Spelets tempo är starkt influerat av musiken. 

- Öka spelarens känsla av immersion 

Musik hjälper spelaren in i ett spel genom att bidra med en emotionell uppstöttning till 

hela upplevelsen; musik skapar känslor. 

 

Musik verkar alltså vara en mycket viktig nyckel för att låsa upp potentialen för en effektiv 

immersiv upplevelse.  

 

Metod 

Jag såg en möjlighet att kombinera ett arbete med Playground Squad i Falun, vilket är en 

yrkesskola för spelutveckling, med denna uppsats för att besvara mina frågor. Ett av deras 

team arbetade då på ett spel som jag var med och gjorde musik och vissa ljudeffekter till. Jag 

skrev ett musikstycke som är linjärt och ett annat som är adaptivt, och jag har fått två olika 

versioner av spelet med dessa två olika musikstycken.  

 

                                                           
21 Horowitz, Steve & Looney, Scott (2014), s.99 
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För att kunna komma fram till några kvalitativa slutsatser så gjorde jag bedömningen att 

faktiskt göra musik till ett riktigt spel kändes trovärdigast. Man hade exempelvis kunnat ta ett 

filmklipp från ett redan känt spel, tagit bort allt ljud och lagt på allt ljud och all musik i klippet 

själv. Men då finns det en stor risk att folk har förutfattade meningar; hur det ”ska” låta, 

eftersom spelet redan är släppt och tillgängligt för allmänheten. Det finns en risk där att folk 

redan har sett eller spelat spelet i förväg. Därför valde jag att implementera min forskning på 

ett för allmänheten helt okänt spel för att undvika detta. Metoden kallas designforskning. 

Forskning genom medieproduktion i just detta fallet. 

 

Designforskning 

 

 22 

 

Forskning handlar om att producera vetenskaplig kunskap. Design handlar om att producera 

saker men är i sig inte forskning. Däremot finns det områden där vetenskaplig kunskap 

produceras och där design ingår som en bärande aktivitet. Dessa områden kan man 

gemensamt kalla forskning genom design. Samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och andra 

traditionella vetenskaper fokuserar på hur något är. Forskning genom design inriktar sig på 

frågor om hur något kunde vara. 23 

 

Det är värt att påpeka att det finns både för- och nackdelar med forskning genom design: 

- Fördelar 

Unika insikter om ens egen process, som skulle vara oåtkomliga för andra forskare 

Full kontroll över varje steg i processen, jag är den enda ansvarige och ingen annan  

- Nackdelar 

Svårt att ha perspektiv och objektivitet till det man gör 

Svårt att se sina egna förutfattade meningar, ”blinda fläckar”24 

                                                           
22 Löwgren, Jonas (2015) [kompendium] 
23 Ibid   
24 Wingstedt, Johnny (2016) [föreläsning] 
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Man måste också beakta att mina förkunskaper påverkar resultatet. Jag har en del 

förkunskaper i detta fält men jag är långt ifrån att kunna kalla mig professionell. Något som 

jag med säkerhet kan säga har påverkat resultatet är tidsbrist. Inte nödvändigtvis till något 

negativt eller otillräckligt, men det har absolut haft en inverkan. 

 

Jonas Löwgren menar att en designforskningsprocess har tre faser, enkelt nedbrutet. 25 

 

1 – Förstudier; analysera bärande kvaliteter hos befintliga, i mitt fall, spel.  

Först gällde det att se på spel som redan finns på marknaden. Analysera musiken hos dem, 

vad är det som upplevs som att det förhöjer inlevelsen? Att spela olika spel själv i ett 

analytiskt syfte har varit en effektiv metod. Jag satt även tillsammans med några av 

spelutvecklarna för att diskutera musiken i olika spel och vilken musik vi ville använda som 

referensmaterial.  

 

2 – Designarbete; designa prototyper utifrån punkt 1.  

Här gjorde jag utkast på olika musikstycken som skickas till spelets designer. Hela tiden 

arbetar jag utifrån vilket referensmaterial vi har kommit fram till tillsammans.  

Varje prototyp granskas och bedöms om den har uppnått målen satta av designern. När det är 

uppnått så färdigställs prototypen till en färdig produkt.  

 

3 – Värdering; värdera prototyperna utifrån punkt 1 och 2.  

Här ska man försöka granska om musiken lyckas ha samma effekt som något ur vårat 

referensmaterial gör. Passar den in i sammanhanget? Det blir en fråga om smak och tycke här, 

men i slutändan så är det spelets designers som ska känna sig nöjda. Det är dom som gör den 

slutgiltiga bedömningen om något tas med i spelet eller inte. 

 

Fokusgrupp 

De som slutgiltigt bedömer en är personerna som faktiskt spelar spelet. Här i Falun finns det 

en grupp studenter som anordnar något som heter WiRES26 – en kårförening som anordnar 

LAN (Local Area Network, en teknologi som används när flera spelare spelar mot varandra 

online, ofta i ett tävlingssyfte), turneringar och brädspelskvällar för studenter. Ganska snabbt 

gjorde jag en bedömning att denna skara människor är perfekt lämpade för mitt speltest. Jag 

                                                           
25 Löwgren, Jonas (2015) [kompendium] 
26 http://www.dalastudent.se/studiesocialt/foreningar/wires/ 
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vill åt människor som har ett intresse för spel på fritiden. Dessa människor har då en 

underförstådd idé av hur en spelupplevelse ”bör vara” (mycket beror självklart på vilken typ 

av spel det är och vad man vill förmedla vid just ett tillfälle)27. Istället för att handplocka 

slumpmässiga personer med varierande erfarenheter av spel valde jag detta spår. Att låta folk 

från min klass få testa spelet skapar en viss partiskhet till de tekniska aspekterna vilket för 

uppsatsens syfte inte är relevant, därför så går den gruppen bort. Det är själva upplevelsen 

som är av intresse för undersökningen. 

 

Jag har låtit testpersoner få spela spelet själva medan jag förde eventuella anteckningar under 

tiden om en intressant reaktion uppstod. Att deltagarna spelade båda versionerna av spelet var 

ett krav. Jag avslöjade inte i förväg vilken version som var adaptiv eller statisk. Efteråt bjöd 

jag in deltagarna för en kort diskussion både enskilt och i grupp.  

  

Ingrid Hylander skrev i sin rapport om fokusgrupper att det kan betraktas som en kvalitativ 

datainsamlingsmetod och som befinner sig någonstans mellan ostrukturerade intervjuer och 

deltagande observationer.28 

Inom beteendevetenskaplig forskning menar hon på att syftet med fokusgrupper är att samla 

in kvalitativa data. Det är en metod som används när man vill studera attityder, värderingar 

och komplexa fenomen som uppstår i social interaktion. Metoden karaktäriseras av att 

deltagarna som intervjuas har en gemensam upplevelse. 

En fokusgrupp är alltså en grupp människor som har något gemensamt. Deltagarna diskuterar 

även ur ett specifikt fokus. Utgångspunkten menar Hylander är att deltagarna är intresserade 

av ämnet och har något att säga som forskaren vill veta.  

Hon skriver även att deltagarna bör ha någon gemensam karaktäristik, t.ex. kön, ålder eller 

utbildning. Men här påpekar hon även att det råder delade meningar om hur homogena 

grupperna ska vara. Män och kvinnor tenderar att agera olika i blandade än i enkönade 

grupper. 

 

Så hur ska jag välja ut min fokusgrupp? Jag kontaktade WiRES om detta, och de kunde inte 

lova mig hur många som kommer att vara närvarande, vilka som kommer närvara, om det är 

fler män än kvinnor eller hur gamla de är. Eftersom det är en kårförening för studenter beror 

                                                           
27 Walterstad, Magnus. Audio director på Dice AB. 2016. [intervju] 
28 Hylander, Ingrid (2001), s.2 
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det också på hur mycket vissa har att göra i skolan. Men främst så baseras min fokusgrupp på 

gemensamma intressen hos deltagarna, som Ingrid tidigare lyft fram är viktigt. 

Ingrid vill fastställa att det råder delade meningar om hur många deltagare som bör delta i 

fokusgrupper. Robert Merton, kallad ”fokusgruppens fader”29, var en amerikansk sociolog 

som var mycket tidig med denna metod ansåg att 10–12 deltagare var lämpligt. Numera är det 

vanligt att de flesta föreslår 6–10. David Morgan menar att fokusgruppens storlek måste 

anpassas efter frågans art och deltagarnas involvering i frågan. Han själv har utfört 

fokusgrupper med allt från 3 till 15 deltagare. 30 

Mindre grupper ger större utrymme att dela idéer men även ett mer begränsat urval av idéer. 

Men här skriver Ingrid också att minst tre fokusgruppdiskussioner bör genomföras för att få 

tillräckligt med underlag för analys. Det vanligaste är att man gör 3–6 stycken.  

 

Så jag har ställt in mig på att få ihop ungefär 6 deltagare. Utan att förklara om deltagarna 

spelar den adaptiva eller den linjära versionen av spelet på förhand så ska de få kasta sin rakt 

in i spelet. De kommer däremot få veta i förväg vad jag skriver om och undersöker. Efteråt 

vill jag inleda en diskussion med deltagarna, lite kort individuellt med varje och sedan låta en 

gruppdiskussion ta plats. Avslutningsvis får de fylla i egna tankar och kommentarer på ett 

papper – detta för att jag ska kunna se om deras svar har påverkats av att sitta i en grupp. 

Diskussionen börjar med själva spelet i sig – vad reagerade de på, hur inlevelsen upplevdes, 

gjorde musiken vad den skulle etc. Sedan vill jag leda diskussionen till att diskutera musikens 

roll i spel generellt – vad dom som gamers anser är viktigt.  

 

Du som läsare kommer också att kunna ta del av spelet i fråga, då jag har sett till att inga 

upphovsrättsskyddade hinder står i vägen för mig att publicera spelet. Länken till spelet finner 

Du längst bak i uppsatsen. 

 

Etiska riktlinjer 

Nödvändiga forskningsetiska principer har följts. Alla inblandade i studien har blivit 

informerade om studiens syfte och blivit erbjudna om att få förbli anonyma. Deltagarna själva 

kommer att få ta del av studien i dess färdiga skick. Jag har inte transkriberat samtalen. 

Intervjuerna finns i författarens ägo och kan lämnas ut på begäran. 

 

                                                           
29 http://upfrontanalytics.com/robert-k-merton-the-father-of-focus-groups/ 
30 https://www.kth.se/social/upload/6566/Morgan.pdf  

https://www.kth.se/social/upload/6566/Morgan.pdf
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2 - Resultat & analys 

Spelet 

Icon of Solace 

Spelet i dess färdiga form heter Icon of Solace och är som en blandning av spelen Mega Man 

och Dark Souls, enligt spelets designer själv. Man spelar som karaktären ”The Hunter”, vilket 

är en kraftfull prisjägare som betalas för att oskadliggöra hot i galaxen. I detta uppdrag ska 

The Hunter ha ihjäl en uråldrig varelse som vaktat ett tempel sedan urminnes tider, men har 

nu blivit gammal, sjuk och korrupt. Spelet fokuserar på just denna ”boss-fight”, alltså bara en 

enda sammandrabbning med en stor och kraftfull fiende som heter Halcyon. Dessa fiender 

kallas allmänt för en boss i spelvärlden. Just denna boss är en slags enorm hyena. 

Bossen i spelet frammanar mindre undersåtar för att attackera spelaren. Dessa kan däremot 

oskadliggöras relativt enkelt, men de är där som ett extra stressmoment för spelaren. Striden 

utspelar sig på en främmande planet i ett uråldrigt tempel som nu är mestadels ruiner. Gamla 

kyrkklockor hänger fortfarande på väggarna och det är dessa som är bossens svaghet. När 

spelaren skjuter ett uppladdat skott på dem, genom att hålla in attack-knappen lite längre, så 

reagerar bossen på ljudet från klockorna och rör sig bort från dem. Det är när bossen rör sig 

från dem som spelaren kan utnyttja denna svaghet för att attackera den. När man har gjort 

tillräckligt med skada så rör sig bossen från ena sidan templet till den andra och inleder 

således ”fas 2” i striden. Här fortsätter man samma taktik som under ”fas 1”. Då bossen tagit 

ytterligare skada rör den sig så småningom till mitten av templet för en mer direkt fysisk 

kontakt med spelaren och har då inlett ”fas 3” vilket också är den sista fasen i striden. Här 

använder man inte kyrkklockorna för att exponera bossens svaghet, utan här får man genom 

att hålla koll på bossen attackera den. När bossen börjar glöda så kan man attackera den. 

Spelaren måste hela tiden ducka från dess attacker. När man så småningom skadat bossen 

tillräckligt under denna fas så dör bossen och striden är vunnen. Här tar då spelet slut. 
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Här följer några skärmklipp från spelet: 
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2.1 - Förstudie 

Intervjuer med stora aktörer 

Jag hade förmånen att kunna göra besök hos Dice AB (kända för Battlefield-serien) och 

Avalanche Studios (kända för Just Cause, The Hunter m.fl.) i Stockholm. Detta för att jag 

ville få en någorlunda snabb inblick i hur etablerade spelutvecklare ser på ljudläggning i sina 

spel och hur deras arbetssätt kan se ut. Dice har exempelvis vunnit massvis med priser för sin 

ljudläggning. Hos båda företagen träffade jag ansvariga ljudtekniker. 

Samtalen har spelats in med en handhållen Zoom-enhet. En av filerna drabbades i efterhand 

av tekniska problem och allt har inte transkriberats. Men på förfrågan kan samtalen lämnas ut. 
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Något som båda hade gemensamt var återkommande kommentarer om musiken. De 

poängterade löpande under våra samtal att de lägger mycket vikt vid den och vid dess 

adaptiva egenskaper, och poängterar hur viktig den är för spelarens inlevelse i spelen. Så inte 

nog med att det vinns priser för bästa sound design – det läggs också stor vikt vid musiken. Så 

man skulle kunna säga att musiken har lika stor vikt som ljuddesignen, även om den är där i 

ett annat syfte. 

 

En annan sak de hade gemensamt var när de blev tillfrågade om det är ett måste att ha adaptiv 

musik i spel, så svarade de att ”det beror på”. Som jag har tydliggjort hittills i uppsatsen så 

bygger hela grundidén om adaptiv musik på att det är nästintill omöjligt att veta hur lång tid 

spelaren tar på sig för att ta sig från punkt A till B. Om man som ett någorlunda förenklat 

exempel tar ett racingspel som inte har några lopp som är längre än fem minuter så blir det 

helt plötsligt mycket enklare att veta hur långa musikstycken man bör skriva. Notera dock att 

man fortfarande kan göra musiken adaptiv, som när spelaren är inne på sista varvet, men i ett 

sådant exempel är det inte absolut nödvändigt. 

Ett till exempel är de populära FIFA spelen. Eftersom spelen ämnar simulera fotboll finns det 

således ingen ”in-game” musik. Spel måste alltså inte ha adaptiv musik, eller musik 

överhuvudtaget, utan det beror på sammanhanget. 

Samtidigt som ”det beror på” är långt ifrån ett adekvat svar att använda som en vetenskaplig 

grund så har företagen ändå en poäng, och av deras långa erfarenhet i branschen att döma så 

är det heller inte orimligt att utgå ifrån att de vet vad de talar om. 

 

Utöver dessa två framgångsrika spelutvecklare så besökte jag även Elias AB i Stockholm. 

Elias är ett företag som har utvecklat en mjukvara specifikt för att arbeta med adaptiv 

spelmusik. Mjukvaran är även utvecklad specifikt riktad till kompositörer. I grund och botten 

så är deras mål att förändra musiken i spel. Elias är av ståndpunkten att ”det bara finns 

adaptiva spel – allt annat kallas för filmer”31. Däremot så påpekar även dom att det finns 

undantag så som FIFA och NHL-spelen och liknande spel som inte nödvändigtvis är i behov 

av en adaptiv lösning på musiken. Men i grund och botten är deras syn att alla spel är adaptiva 

och då ska musiken också följa den principen.  

Men även här säger man att ”det beror på vad det är för typ av spel”. En gemensam nämnare 

alla dessa aktörer har tillsammans verkar då vara flexibilitet.  

                                                           
31 Kristofer Eng, CEO/Head of Music, Elias AB 
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Detta gav mig en bra inblick i hur man verkar arbeta på spel. Jag tog med mig tänket till vårt 

spel och försökte hela tiden vara så flexibel och anpassningsbar jag kunde. Man måste se till 

helhetsbilden – passar det in eller passar det inte?  

 

Elias 

Min ursprungliga ambition var att använda mig av Elias mjukvara för mitt arbete. Men av 

ekonomiska och tidsmässiga skäl så bestämde jag och spelutvecklarna att det var ett bättre 

alternativ att endast använda FMod. Varken jag eller någon av utvecklarna hade någon 

tidigare praktisk erfarenhet av Elias och detta hade inneburit en inlärningskurva som kräver 

tid att bemästra, och man riskerar alltid problem i spelets kod när man implementerar ny 

mjukvara. 

 

FMod 

Spelmotorn jag har använt mig av för att implementera ljud/musik med heter FMod. Det har 

blivit en mycket populär och vanlig motor att använda då den är helt gratis att ladda hem för 

privat bruk. Det enda som är viktigt att tänka på är att ha med företagets logotyp när man 

startar upp spelet. Det ska även tilläggas här att den grafiska spelmotorn som användes heter 

Unreal Engine, som också är gratis att ladda hem för privat bruk och bygger på samma princip 

med logotypen som FMod gör. Jag kommer dock inte att redogöra den detaljerat då jag inte 

arbetade exklusivt i det programmet, det var programmerarnas jobb och mina kunskaper med 

motorn är mycket begränsade. 

 

Det främsta skälet till mitt val av FMod är att det är gratis. Ett annat stort skäl är att det 

faktiskt är mycket populärt att använda sig av och har optimerats för att på ett enkelt sätt 

implementeras i andra spelmotorer som t.ex. just Unreal Engine, i princip som en plug-in.  

Inlärningskurvan kändes också som att den gick att anta sig och bemästra snabbt (jag har 

även lite tidigare erfarenhet med FMod), företaget tillhandahåller bra instruktionsmaterial på 

sin hemsida.  

Även spelprogrammerarna var bekanta med FMod sedan tidigare, så för att undvika onödiga 

problem så kändes det som ett enkelt val att fortsätta med programmet.  

Det är även mycket noggrant att filformatet är rätt när filerna skall levereras och 

implementeras i ett spel. Det pågår ständigt en kamp om utrymme under utvecklingen av ett 

spel – trots att modern teknologi har kommit väldigt långt så vill man ändå hålla ner 
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filstorlekar så långt det bara är möjligt. I mitt fall har jag levererat alla filer i .ogg-format. Det 

är ett filformat som tar väldigt lite utrymme men kvalitén låter ändå tillfredsställande. 

 

Speldesignerns önskemål 

Något jag har varit tvungen att förhålla mig till under skapandeprocessen är kreativa önskemål 

från spelets designer. Jag har inte kunnat producera musik helt utan restriktioner, utan 

speldesignern har gett mig vissa önskemål och riktlinjer att förhålla mig till. Designern är ute 

efter en viss sorts atmosfär och känsla som han vill att spelet ska förmedla. Att det är en tydlig 

fördelning av roller och arbetsuppgifter i spelutveckling är vanligt.32  

Detta är en viktig del av spelutveckling, därför kände jag att det var relevant att ta upp det. 

 

2.2 - Designarbete 

 

Kompositionsprocessen 

Inledningsvis så anordnade jag ett möte med spelets designer och några grafiker. Där satte vi 

oss i ett enskilt rum för att diskutera vilken sorts atmosfär och känsla de ville sätta på spelet. 

Jag bad dem att samla ihop musik från andra spel de gillar och som även har en snarlik anda 

som spelet de själva jobbar på. Detta för att jag skulle få det enklare i början genom att 

åtminstone ha en måltavla och en riktning att sikta på. Annars får man sitta och chansa sig 

fram – bara för att jag personligen tycker att ett stycke jag komponerat låter bra och passar så 

betyder det inte att designern är av samma åsikt. Det är designerns önskemål som är 

slutgiltigt. 

 

Genom att ha mitt referensmaterial kunde jag relativt snabbt komma igång med själva 

komponerandet. Jag skrev ungefär 2–3 versioner innan vi bestämde oss för att köra på spåret 

som nu kan höras i spelet. Vi var överens om att stämningen passade spelet bra.  

Det var även ett väldigt medvetet val att låta musiken låta precis som den gör. Till exempel; 

de ständigt återkommande pukorna och det något förhöjda tempot bidrar med en 

uppstressande effekt som alla parter var ute efter. Själva skalorna och tongångarna ville jag 

skulle låta mörka, illavarslande och olycksbådande. Dels för att detta var deras önskemål och 

dels för att jag känner mig som mest bekväm med att skriva sådan typ av musik. Även fast 

                                                           
32 Horowitz, Steve & Looney, Scott (2014), s.92 
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spelet har starka drag av science-fiction så ville utvecklarna att musiken skulle låta 

olycksbådande, dramatiskt och pulshöjande. Allt det med orkestrala element och inte 

elektroniska inslag som man eventuellt kan förvänta sig i en science-fiction miljö. 

 

Jag har använt mig helt och hållet av mjukvaror för att framkalla allt ljud. Det i kombination 

med min midi-klaviatur i skrivbordsstorklek har också hjälpt mig att enklare kunna framhäva 

dynamik, främst i pukorna. Den låga tonarten bidrar till tyngd i musiken och ett mer 

illavarslande känslointryck. 

Och som tidigare nämnt i uppsatsen så ställdes jag här inför den stora utmaningen. Hur 

skriver jag musik till något som kommer pågå i en helt okänd mängd tid? Vissa spelare 

kanske klarar spelet väldigt snabbt medans andra kanske behöver avsevärt längre tid på sig. 

Här gällde det att se till att varje ”bit” kunde loopas dels sömlöst men också så att det inte 

upplevs som allt för repetitivt. Det är här som man går från att vara en ”vanlig” kompositör 

till en annan sorts kompositör. Jag kommer helt enkelt inte fram till någon annan slutsats här 

att Horowitz uttalande ”A different breed of composer” stämmer in mycket väl med 

verkligheten.  

 

Adaptiv musikkomponering 

Att komponera musik till ett adaptivt ändamål har en annorlunda process gentemot om man 

komponerar ett linjärt musikstycke. Man får tänka lite mer som att man gör olika pusselbitar 

som ska passa ihop med varandra och kunna skifta mellan varandra sömlöst. Som kompositör 

av musiken till spelet märkte jag ganska snart att jag var tvungen att tänka annorlunda mot 

vad jag tidigare är van vid. Man kan bryta ner det till två primära skäl: 

 

-Tekniska aspekter; man måste förhålla sig till mjukvaran FMod’s regler. 

-Musikaliska aspekter; man komponerar inte längre linjärt, utan mer som pusselbitar. 
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Ett skärmklipp får demonstrera hur det är uppbyggt i Fmod: 

 

 

Som man kan notera är att musiken indelad i olika intensiteter, som matchar spelets olika 

faser vilka jag förklarar under rubriken ”Speltest” i uppsatsen. Även om det inte ser ut som 

det så kan man hoppa mellan dessa pusselbitar tämligen sömlöst. Jag har lagt in en parameter 

i Fmod som styr dessa övergångar. Parametern valde jag för enkelhetens skull att kalla 

”Intensity” – varvid man reglerar parameterns värde som sträcker sig från 1-4 (där 4 är en 

utdragen slutton när spelet är slut). Denna parameter kan programmerarna skriva in i spelets 

kod för att kunna styra musiken när spelaren når de olika stegen i spelet. Varje bit loopas tills 

man tar sig till nästa fas. Detta innebar att jag först var tvungen att helt bekanta mig med 

Fmods många olika funktioner. Övergångarna (transitions) sker efter tempot som musiken är 

skriven i, i detta fallet 150 BPM. Oavsett vart man befinner sig i musiken så ska varje 

övergång ske på jämna taktslag. Detta för att undvika att musikens flöde stannar upp och får 

abrupta övergångar och avslut. 

Som kompositör var jag tvungen att skriva musiken med ett annat perspektiv. Jag försökte 

hela tiden att se varje sektion som en pusselbit som ska kunna passa ihop med andra. Detta 

gör man helt enkelt inte när man komponerar konventionell linjär musik. Ett linjärt 

musikstycke kan givetvis fortfarande ha olika delar i sig där musiken är olika intensiv, men 

om man skulle sätta sig och klippa och klistra i ett sådant stycke för att bearbeta det på samma 

sätt jag gjort i Fmod skulle resultatet bli att det låter väldigt otillfredsställande och inte besitta 

övergångar som låter musikaliska och sömlösa. 

 

 

 



 

25 
 

Linjär musikkomponering 

Jag ville att den adaptiva musiken och den linjära skulle vara väldigt lika varandra – den 

märkbara skillnaden skulle vara adaptiviteten i musiken och inte själva temat, 

instrumenteringen, tonerna etc. Därför använde jag mig av samma musikaliska idéer till det 

linjära stycket som i det adaptiva. Skillnaden är att jag tog bort ”pusselbit-tänket” och gjorde 

ett vanligt mer konventionellt uppbyggt musikstycke. Detta stycke loopas oändligt under 

spelet. 

 

Om det linjära stycket hade varit ett helt annat stycke, med andra tongångar och helt andra 

musikaliska idéer, så hade spelaren givetvis reagerat på det direkt. Då hade mina intentioner 

med hela undersökningen blivit väldigt uppenbar redan direkt när spelaren trycker på ”play”. 

Det var inte det jag var ute efter, utan jag var ju ute efter om spelaren kan märka skillnad i 

musikens adaptiva egenskaper. Denna process var därför tämligen enkel, då jag redan hade 

huvuddelen av de musikaliska idéerna nedskrivna. 

Därför använde jag mig av samma grundidéer men byggde istället upp en mer 

”konventionell” låt av det, som har bitar som repeteras och byggs vidare. En förenklad 

förklaring är att den har vers, brygga osv. Denna process tog mig avsevärt mycket kortare tid 

att färdigställa, delvis för att jag redan hade grundidéerna framför mig men också för att det är 

ett arbetssätt som jag är mycket mer van vid som kompositör. 

 

Speltestet 

Speltestet ägde rum på Kårhuset i Falun den 14e november plus en extra dag den 5e 

december. Detta på grund av att det inte dök upp så många deltagare jag hade räknat med den 

första gången. Men jag var noggrann med att se till att proceduren gick till på samma sätt 

båda gångerna. Jag kunde sätta upp min dator, en laptop, i ett enskilt rum för att säkerställa att 

deltagaren kunde fokusera på spelet utan yttre störningsmoment. Jag tillhandahöll också ett 

par hörlurar för deltagaren att använda sig av. 
 

Inledningsvis började jag med att förklara spelets kontroller och mål för spelaren så att 

spelaren inte behövde sitta och rentav gissa sig fram till vad man skulle göra. Jag bedömde att 

detta inte skulle påverka spelarens uppfattning av varken musik eller ljud. Efter jag hade gjort 

detta så lät jag spelaren få spela spelet ifred medans jag satt en liten bit ifrån och förde 

anteckningar under tiden. Jag varken tittade direkt på spelaren eller på vad som hände på 



 

26 
 

skärmen, då detta hade kunnat distrahera spelaren något – bortsett från om spelaren specifikt 

frågade mig om något, då hjälpte jag givetvis till. 

Om det verkligen behövdes så gav jag lite ledtrådar under tiden till vad man skulle göra för att 

ta sig vidare. Då det är ett ganska svårt spel så var detta oundvikligt. Det var däremot 

designerns intention att spelet skulle vara svårt och att man dör ofta i spelet. Utöver det var 

min interaktion med spelaren minimal. Detta för att jag ville påverka deras synpunkter så lite 

det bara var möjligt. Även här har forskningsetiska principer följts och alla deltagare blev 

noga informerade om studiens syfte. Deltagarna förblir namnmässigt anonyma men kommer 

att ges tillgång till studien. 

 

Deltagare 1, en man, hade ett väldigt fokuserat ansiktsuttryck under sittningen. Det tog 

uppskattat mellan 20–30 minuter för honom att klara spelet. Till en början hade han svårt att 

ta sig vidare, men det var då som jag som tidigare nämnt fick ge några små ledtrådar till vad 

han skulle göra. Till och från skrattar han och verkar ha roligt med spelet.  

När han blev tillfrågad om upplevelsen i efterhand, specifikt om musiken, så kommenterade 

han att musiken blev alltmer intensiv mot slutet. Musiken höll honom ”uppiggad hela tiden” 

och ”skapade en bra stämning”. Han kommenterade även att det var en ”lång låt” – men detta 

på grund av att det tog lång tid innan han tog sig förbi ”Fas 1”, så musiken uppfattades då som 

väldigt lång. 

 

Deltagare 2, en man, var helt klart mer tyst och fokuserad under sin sittning. Han sa ingenting 

under tiden men jag upplevde honom som engagerad och att han fattade ett gott tycke för 

spelet. När han blev tillfrågad om samma sak när spelet var färdigt kommenterade han att 

musiken gjorde honom ”uppjagad och mer stressad”. Uppskattningsvis tog det honom ca 20 

minuter att klara spelet.  

 

Deltagare 3, en man, hade en snarlik sittning som deltagare 2. Tyst, fokuserad men upplevdes 

som engagerad och att han tyckte det var roligt. Hans kommentarer om musiken i efterhand 

var likadana som deltagare 2. Jag upplevde att den här deltagaren hade en något blyg 

personlighet, så han sa helt enkelt inte lika mycket som de andra. Det tog honom ungefär 20 

minuter att klara spelet. 

 

Deltagare 4, en kvinna, föreföll ganska tystlåten till en början. Men när spelets mål och 

kontroller blev tydligare för henne så kunde man tydligt märka en entusiasm. Här och där 
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utbrast hon i ”panik” när spelet blev svårt, eller när spelarens hälsa var väldigt låg. 

Engagemanget upplevdes som positivt. Det tog henne ca 25 minuter att klara spelet. 

 

Deltagare 5, en man, var likt deltagare 1 väldigt fokuserad men upplevs ha väldigt roligt med 

spelet (ett gemensamt drag för alla deltagare). För honom så tog det ungefär 30 minuter att 

klara spelet.  

 

Deltagare 6, en kvinna, var också väldigt fokuserad under sin sittning. Hon sade inte så 

mycket utan koncentrerade sig på att klara spelet. Hon upplevdes ha roligt trots ett allvarsamt 

uttryck. Uppskattningsvis tog det henne 20–25 minuter att klara spelet. 

 

Det som är gemensamt för alla deltagare är att alla upplevdes ha roligt med spelet. Inget 

kändes påtvingat eller som att de spelade igenom spelet för att ”de måste” – för min skull. De 

kändes genuint intresserade och engagerade av vad de skulle göra. Att jag förklarade för dem 

att jag jobbat med PSQ för att göra ett spel tillsammans med dem verkade öka intresset för att 

testa spelet. En annan sak som de har gemensamt är deras fokuserade ansiktsuttryck under 

testet. Detta kan delvis bero på att spelet är svårt och det kräver en förhöjd 

koncentrationsnivå, men det kan även bero på att de känner sig uppslukade av spelet.  

 

 

Den adaptiva versionen 

När jag frågade deltagarna, individuellt, om vad de tyckte om musiken så kommenterade 

samtliga att de kände av skillnader i den i de olika faserna.  

”Intensivt mot slutet”, ”Höll en uppiggad hela tiden”, ”Skapade en bra stämning”, ”Kände 

mig uppjagad och mer stressad” är citat från deltagarna som känns väldigt relevanta. De lade 

märke till musikens olika intensiteter – precis som jag hade komponerat dem. Trots att jag 

gjorde dessa skillnader tämligen små så kände de ändå av dem. Deltagarna påpekade dock 

inte detta under spelets gång utan det var i efterhand när jag faktiskt frågade dem om det som 

de insåg att variationer faktiskt fanns där. Dessa skillnader i intensitet registrerades alltså av 

deltagarna mer på ett undermedvetet plan. Det adaptiviteten gör är att ge spelaren feedback på 

saker som sker i spelet.  
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Den linjära versionen 

Eftersom det var mitt mål att ställa en adaptiv och en linjär version mot varandra så fick 

deltagarna såklart också testa den linjära versionen av spelet. Detta fick de göra efter de hade 

testat den adaptiva versionen först. Här hade de bättre koll på spelets kontroller och mål så det 

gick avsevärt mycket snabbare för deltagarna att ta sig igenom spelet. Därför radar jag inte 

upp varje deltagare separat här som tidigare. 

Det deltagarna alla hade gemensamt och var överens om under denna sittning var att musiken 

inte hade samma uppstressande och stämningssättande effekt som i den adaptiva versionen. 

Musikens kvalitét i sig förblev densamma – de gillade musiken helt enkelt. Men då den inte är 

synkroniserad med spelets viktiga händelser så försvann ovannämnda effekter. Jag upplevde 

däremot att de fortfarande tyckte om att spela spelet – så spelbarheten och 

underhållningsvärdet förblev till synes intakt.  

En deltagare sade att den linjära versionen inte hade samma ”slagkraft och precision” som den 

adaptiva hade.  

 

Fokusgrupp – diskussion 

Vid en närmare diskussion med deltagarna så var det tydligt ganska snabbt att de var överens 

om att den linjära versionen inte hade samma effekt på dem som i den adaptiva versionen. Jag 

lät alla dörrar vara öppna här och bjöd in till en så fri och öppen diskussion som möjligt. När 

jag tillfrågade deltagarna vad just dom själva upplever är viktigt med ljud och musik i spel, 

specifikt vid boss-fighter, så var alla deltagarna snabba med att påpeka musikens roll. Nästan 

ingenting sades om själva ljuddesignen – inte för att den nödvändigtvis är dålig, men det är 

främst musiken som sätter sig på spelarens minne, bortsett från rent visuella aspekter. 

Givetvis så beror det väldigt mycket på vilken typ av spel man spelar. Om man spelar t.ex. 

Battlefield 1 så är ljudet av största vikt istället, på grund av spelets natur; ett krigsspel. 

Spelaren måste då få rätt sorts feedback vid interaktion och navigering och då hamnar ljudet 

längst fram istället. 

 

Trots att jag vet med säkerhet att det lades ner mycket tid på bossens ljuddesign i spelet, då 

det är en klasskamrat till mig som gjorde det, så pratades det nästan uteslutande bara om 

musik. Enligt deras egna ord är det den som sätter prägeln på atmosfären, hur stressigt det är 

eller inte, ger en ledtrådar när något viktigt sker (som detta spelets olika faser) etc. Jag 

upplevde detta vara i synnerhet intressant då ljuddesign i ett spel är också oerhört viktig för att 
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ge spelaren feedback om vad som sker runtom i miljön. Det verkar vara lättare för ett 

musikstycke att sätta sig på hjärnan än t.ex. ljudet av ett vapen.  

 

Jag upplevde inte deltagarnas svar vara särskilt annorlunda i grupp mot när jag pratade med 

dem enskilt, inte heller att deltagarens kön spelade en roll. Kanske beror detta på att 

deltagarna är bekanta med varandra sedan tidigare och inte behövde känna en viss nivå av 

ångest att prata inför främlingar (den enda främlingen i det här fallet var jag själv). Man hade 

kanske fått ett något annorlunda resultat här om man hade tagit in personer som är helt 

främmande för varandra. Men de individuella kommentarerna tyder ändå på att det finns en 

viss underförstådd gemensam syn på ämnet.  

 

2.3 - Värdering & analys 

Deltagarnas svar skiljer sig åt i detaljer och längd, men ett gemensamt drag är att det väcktes 

känslor för musiken och vad musiken faktiskt gjorde i bakgrunden. I gruppdiskussionen var 

deltagarna snabba med att nämna musiken. Det är musiken som snabbast sätter sig på 

spelarens minne, givetvis med undantag från rent självklara visuella aspekter i ett spel.  

 

Eftersom detta spelet är ett kort spel som inte har en utarbetad story så blir spelet en 

”interaktiv upplevelse” snarare än ett ”spel som berättelse”. 33Mina deltagare blev då 

ludologer av sig själva. Spelet går främst ut på att lära sig spelets olika mål, hinder och hur 

man ska göra för att ta sig fram, det är en läroprocess som tar några försök innan man har 

bemästrat alla funktioner. Det finns dock en underliggande ambition från spelutvecklarna att 

skapa en story till spelet, istället för att som nu bli kastad in direkt i en sammandrabbning med 

spelets boss. 

 

Hur påverkas spelupplevelsen med adaptiv kontra linjär musik? Fyller den adaptiva musiken 

sin roll? 

Hos deltagarna kan man se skillnader i deras svar mellan den adaptiva och den linjära 

versionen av spelet. Deras svar pekar på att det är främst på ett undermedvetet plan som detta 

läggs märke till. De ”kan inte riktigt sätta fingret på det”, men de insisterar på att det är saker 

                                                           
33 Se s.9 i uppsatsen 
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som händer i bakgrunden. När deltagarna fick förklarat i efterhand vad det är som sker rådde 

en förståelse – eller ”polletten trillade ner”. 

Deltagarnas svar under och efter den linjära versionen tyder på en skillnad i deras reaktioner 

gentemot den adaptiva. De upplevdes däremot fortfarande tycka att spelet var underhållande. 

Spelmekaniken i sig är ju helt opåverkad mellan de båda versionerna. Spelarna ges ingen 

feedback i musiken när spelet når en ny fas i den linjära versionen. Som tidigare nämnt är 

skillnaderna mellan spelversionerna så små att det handlar mer om undermedvetna skillnader. 

Det skall påpekas här att spelarna inte påpekade detta under själva spelet, utan det var i 

efterhand när en diskussion inletts som spelaren insåg vad som hade hänt.  

 

Detta är något som kan kopplas samman med Chance’s diskussion om immersion. Han vill 

mena att musik skapar känslor hos oss främst på ett undermedvetet plan. Även Horowitz och 

Looney tar upp detta i sin bok: ”Music helps draw players into a game by providing an 

emotional underpinning to the whole experience; music creates emotion.” 

 

Musiken är med andra ord en mycket stor och viktig faktor för att öka spelarens känsla av att 

bli uppslukad av spelet; immersion. Genom att göra musiken adaptiv ges musiken ytterligare 

dimensioner som tar detta till en annan nivå jämfört med film.  

 

Hur förändras kompositörens roll och arbetsprocesser när man arbetar med adaptiv musik?  

Jag själv, som många andra musiker, är van vid linjär musikkomponering. Det är det i särklass 

vanligaste sättet att skriva musik på. När jag påbörjade komponeringen av musiken till detta 

spel så märkte jag ganska snabbt att det skulle bli en annan upplevelse mot vad jag är van vid 

– även om de principiella reglerna för själva skrivandet av musiken är densamma.  

 

I mitt arbete har jag på egen hand lärt mig hur mjukvaran FMod fungerar för att på ett enklare 

och snabbare sätt kunna samarbeta med spelets utvecklare. Det ska däremot tilläggas att detta 

är ingen absolut nödvändighet som kompositör – man kan utan större problem fokusera på 

själva komponerandet för att överlåta de mer tekniska aspekterna åt folk som är mer kunniga 

på det. Men jag upplever att man får en djupare förståelse och ett större perspektiv på hur man 

bör komponera musiken när man besitter dessa kunskaper. Man kan även skifta mellan sin 

DAW34 och FMod för att på ett snabbt sätt kunna testa sina arrangemang i praktiken. 

                                                           
34 Digital Audio Workstation 
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3 - Diskussion 

Som det nämndes tidigare i uppsatsen så finns det givetvis undantag från spel till spel. Alla 

spel har inte adaptiv musik, och det är heller inte en absolut nödvändighet för att ett spel ska 

ha en effektfull immersion. Det här är beslut som har tagits av speldesigner och andra 

inblandade kreativt ansvariga personer. Om speldesignern specifikt ber om att få ha musiken 

adaptiv så gör man musiken adaptiv, och vice versa. I mitt fall ska det tilläggas att det var på 

mitt egna initiativ som jag gjorde musiken adaptiv i studiens syfte. Givetvis med designerns 

samtycke, förståelse och stöd. Det visade sig emellertid att spelet fick sina olika faser och då 

blev det tydligare att en adaptiv lösning på musiken skulle komma att fungera bra. 

Här är det också viktigt att ta upp att spelet är gjort helt från grunden på ungefär 9 veckor. Det 

har med andra ord inte funnits tillräckligt med tid för att göra spelet helt fritt från buggar35 

(Engelska; bug (’insekt’), defekt i datorprogram som gör att det producerar ett felaktigt eller 

oväntat resultat). Ibland kan spelets karaktärer bete sig på oväntade sätt, t.ex. att de fastnar 

någonstans eller försvinner ur bild. Detta utgår jag ifrån leder till, om än mindre, distraktioner 

hos spelaren. Av spelarnas svar att döma så verkar det inte ha påverkat deras omdöme så till 

den grad att de fick en negativ upplevelse. Spelarna var också informerade och införstådda 

med att spelet har gjorts på egen hand från grunden.  

 

Svaren och resultaten från speltestet upplever jag som trovärdiga. Däremot skulle jag som 

författare önska att utöka antalet deltagare för att vidare kunna se eventuella nyanser i svaren. 

Mina deltagare har alla tidigare erfarenheter av att spela spel på fritiden. Detta kanske gör att 

de är mer medvetna om olika detaljer och nyanser i spel som mindre erfarna är. Att ha en 

fokusgrupp med så kallade ”nybörjare” på spel vore intressant data att jämföra med. Detta 

gjordes inte till denna undersökning på grund av tidsbrist då jag själv var delaktig i 

skapandeprocessen av spelet och även upptagen med att skriva själva uppsatsen. 

 

För att kunna vara ytterligare säker på första frågeställningen vore det fördelaktigt att utöka 

studien med fler fokusgrupper. Dock så pekar mina svar på att immersionen påverkas till det 

positiva, även om det sker på ett subtilt undermedvetet plan. 

 

 

                                                           
35 Nationalencyklopedin 
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Fortsatt arbete 

Om jag hade kunnat fortsätta arbetet utan den deadline jag hade att förhålla mig till, vad hade 

jag gjort då? Som med mycket annat i musik- och ljudvärlden så tar saker tid, och ju mer tid 

man har på sig desto mer detaljerat arbete kan man göra. Exempelvis när bossen i detta spel 

frammanar sina undersåtar hade man kunnat lägga in små stingers i musiken som signalerar 

detta.  

 

Framför allt så hade jag implementerat Elias i spelmotorn och experimenterat med dess 

adaptiva funktioner och lösningar. FMod kan åstadkomma mycket, men eftersom Elias är en 

mjukvara avsedd specifikt för ett adaptivt ändamål och avsedd att vara för kompositörer vore 

det mycket intressant att kunna få in i spelet. FMod kan göra adaptiva lösningar på musik, 

men det är inte ett program som har all sin fokus på musiken.   

Jag hade lagt mer tid på själva bossens ljud, även om det då är fråga om ljuddesign och inte 

musikkomponerande. Att verkligen få till en bra balans mellan bossens ljuddesign och den 

adaptiva musiken tror jag hade kunnat lägga till ytterligare dimensioner i spelarens 

upplevelse. I nuläget upplever jag att bossen inte är så slagkraftig och skräckinjagande som 

den potentiellt hade kunnat vara. Det hade varit intressant att studera samspelet mellan 

bossljuden och musiken.  

 

Styrkan med denna studie är att jag kunde delta i produktionen av ett datorspel. Därför gavs 

jag unika inblickar i hur saker och ting faktiskt sammanställs bakom kulisserna och hur det 

faktiskt fungerar. Dessutom undviks alla förutfattade meningar och förväntningar då ingen 

person i allmänheten har sett spelet tidigare.  

 

Svagheten med studien faller på att studien är begränsad till en specifik och på förväg utvald 

fokusgrupp. För att kunna nyansera all data ytterligare bör undersökningen utökas. Dock så 

kan man också se det som att spel utvecklas för just denna sorts människor och det behöver 

inte nödvändigtvis vara något negativt. Men ur en vetenskaplig synvinkel bör den utökas. 

Ett annat förslag är att man hade kunnat låta ett större antal och mer erfarna kompositörer få 

bidra med att skriva musiken. Då det endast var jag själv som skrev musiken till detta spel så 

blir också resultatet av det att jag har skrivit musiken utifrån mina egna perspektiv gällandes 

vad speldesignern ville ha. En kompositör med många års erfarenhet hade möjligtvis kunnat 

skriva mer avancerade stycken och på så sätt fånga spelarens uppmärksamhet på ett annat sätt. 
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Spelet är också ett kort spel – att kunna göra en liknande studie på ett fullskaligt spel vore 

såklart av mycket stort intresse. Då hade man kunnat ha flera olika musikstycken till olika 

sorters ändamål; strider, stämning, skräck, sorgsenhet osv. beroende på vad som sker i spelet. 

 

Slutsats 

Spelutvecklarna är nöjda med slutresultatet. Det verkade också som att alla deltagare i 

speltestet fattade ett gott tycke för spelet och för musiken. Om musiken hade samma effekt 

som vårt referensmaterial har jag svårt att svara på själv, då jag inte har något objektivt 

perspektiv på det jag själv har skapat. Men av resultaten och reaktionerna att döma så verkar 

det ha blivit ett positivt resultat.  

 

Det känns rimligt att dra slutsatsen att adaptiv musik fyller en stor funktion i spel. Samtliga 

deltagare i mitt speltest kommenterade på musiken och påpekade även hur viktig de anser 

dess roll vara. Stora aktörer pratade om hur mycket vikt de lägger på det och har även ett 

flertal priser som kan påvisa det ytterligare. Jag anser att min fokusgrupp på 6 personer med 

deras bakgrunder som gamers gör det rimligt att komma till den slutsatsen. Givetvis så hade 

man kunnat utöka fokusgruppen för att få in ännu mer data och fler åsikter vilket antagligen 

leder till mer nyans i resultatet. 

 

Som kompositör så ställs man även inför en annorlunda utmaning. Man måste helt enkelt 

tänka annorlunda mot konventionell ”linjär” komponering. Detta är nödvändigtvis inte 

negativt, men det finns en viss inlärningskurva inblandad i det hela som kan te sig 

avskräckande för vissa. Men att jag blev tvungen att se på komponerandet annorlunda blev 

uppenbart ganska snabbt när jag började skriva musiken.  

 

Som ett förslag på vidare forskning vore det intressant att undersöka den virtuella 

verklighetens värld – då detta tämligen nyligen har lanserats för allmänheten. Exempelvis 

med avancerade 7.1 hörlurar eller liknande utrustning som ämnar att förstärka upplevelsen av 

att man befinner sig i en virtuell 3-dimensionell värld. Hur virtuell verklighet påverkar vår 

uppfattning av ljud, och bild, vore ett spännande forskningsprojekt och jag tror att det finns 

mycket att forska vidare om där.  
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Icon of Solace: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nXtFxpYoGc4  

 
 

https://www.dropbox.com/s/gk8gtqtz6y2g41p/Icon%20of%20Solace.zip?dl=0 
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