
 

 

 

 

Kandidatarbete i medieteknik, Institutionen för teknik och estetik, vårtermin 2019 

 

 
Musikens påverkan på spelupplevelsen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kim Johansson | Hugo Lundqvist 

Handledare: Sebastian Hastrup & Daniel Nilsson 

Examinator: Markus Fiedler 

 
 

 



 

Abstrakt 

Musik i spel gör det möjligt för skaparna av spelet att använda ytterligare ett medium för att 

påverka spelaren. Precis som i film används musiken för att förstärka upplevelsen, vilket gör 

valet av musik en viktig faktor. Vi har i vårt kandidatarbete undersökt hur valet av musik kan 

påverka spelaren, med fokus på etik. De etiska aspekterna och hur spelaren påverkas visas 

genom de känslor som spelaren tycker sig uppleva under en kortfilm. Denna interaktiva 

kortfilm som vi använder oss av har vi satt ihop med klipp från mobilspelet Sniper Extinction, 

vilket är en förstapersonsskjutare inom genren krigsspel. För att undersöka detta har vi använt 

oss av kvalitativa samt kvantitativa metoder, observationer, samt intervjuer. I texten beskriver 

vi relationen mellan musik och bild, etiken inom spel, samt de metoder och designprocesser 

som krävdes för att nå vårt resultat. Texten avslutas med en redogörelse för den insamlade 

datan och därefter en diskussion som reflekterar över arbetet och beskriver hur en skulle 

kunna fortsätta undersöka inom detta ämne.  

Nyckelord: Musik i spel, etik, krigsspel, Kanban, Scrum. 

 

English abstract 

Music in games makes it possible for the creators of the game to use another medium to reach 

the player. Just like in films the music is use to enhance the experience, which makes the 

choice of music an important factor. In our bachelor thesis we have examined how the choice 

of music can affect the player, with a focus on ethics. The ethical aspects become apparent 

since we use an interactive short movie we have put together with scenes from the mobile 

game Sniper Extinction, which is a first-person shooter in the genre of wargames. To study 

this we have performed qualitative as well as quantitative research, observations, and 

interviews. In the paper we describe the relationship between music and picture, the ethics of 

games, the methods and the design processes we used to reach our results. The paper is 

rounded off with an exposition about the collected data and thereafter a discussion which 

reflects on the study and describes how one could continue to study about this subject. 

Keywords: Music in games, ethics, wargames, Kanban, Scrum. 
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Samskrivande 

Vår skrivprocess har varit iterativ och kooperativ, även om vi delat upp det mesta av 

skrivandet mellan oss. Detta eftersom det enligt oss är lättare att skriva en tydlig och 

sammanhängande text om det bara är en person som skriver den. Däremot har vi diskuterat de 

olika ämnena och läst igenom varandras texter för feedback, så det har ändå varit en 

gemensam uppgift. Följande delar har Hugo skrivit mest av: Bakgrund, Relationen mellan 

musik och bild, Musik och dess demografi, Metoder, och Designprocess. Kim har skrivit 

mest av följande delar: Spelarens perspektiv och Semiotik, Etik inom krigsspel och 

distansiering, Resultat, och Diskussion. 

 

1. Bakgrund 

Musik används idag i flera sammanhang och har olika funktioner i olika situationer. Det 

används i allt från klassiska konstformer som teater till mer moderna typer av underhållning 

som spel och film. Spelutvecklare har sedan långt tillbaka insett att musik spelar en viktig roll 

i att skapa en viss stämning samt att engagera spelaren (Hébert et al, 2005). Musikens roll kan 

innefatta allt från att förgylla innehållet och narrativet till att få betraktaren att förstå 

innehållets djupare budskap. Inom film används musik oftast som ett auditivt komplement i 

bakgrunden eftersom dialogen är det som uppfattas medvetet och får mest uppmärksamhet, 

tillsammans med det visuella intrycket som även det tar uppmärksamhet från musiken. Detta 

betyder inte att musiken kan ses som onödig eller överflödig; musikens förmåga att 

undermedvetet påverka betraktaren är en viktig del av filmskapandet. Det kan användas på 

fler olika sätt för att förstärka det visuella innehållets sinnesstämning. Exempel på detta är att 

musikaliskt stämma överens och använda harmoni för att på så sätt samarbeta med det 

visuella, eller att använda dissonans för att skapa kontrast och på så sätt skapa en obekväm 

och annorlunda känsla.  
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Enligt Berndt och Hartmann (2007) är filmmusik en förebild för spelmusik. En stor skillnad 

mellan filmmusik och spelmusik är däremot att filmer är linjära och statiska, till skillnad från 

spel som är icke-linjära och går att interagera med. Berndt och Hartmann beskriver att det är 

denna linjäritet som skapar svårigheter för att uppnå ett starkt samband mellan musiken och 

den narrativa delen av spelet. Eftersom teknologin inom detta område utvecklas har adaptiv 

musik uppstått som en lösning på problemet. Adaptiv musik skapar möjligheten att justera 

och anpassa musiken till de förändringar som sker i spelet i realtid. På så sätt blir inte bara 

spelet utan även musiken icke-linjär, vilket leder till en mer immersiv upplevelse. (Berndt 

och Hartmann, 2007) 

En diskussion som ofta tas upp inom media idag är det våldsamma innehållet som 

förekommer i spel och hur det påverkar unga spelare. Hypotesen är att våldet i media orsakar 

en form av aggressiva kognitiva tankebanor som kallas för The General Aggression Model, 

eller GAM (Bushman & Anderson, 2002). En annan undersökning av Ferguson et al. (2008) 

argumenterar däremot att det är andra faktorer än spel som orsakar våld eller aggressivt 

beteende, till exempel utsättande för våld i hemmet. “In view of the medial properties of 

digital games, it is pertinent to analyze how the relationship between social factors, violence, 

war, games and ethics is framed in popular fiction.” 

Vi har valt att undersöka detta tema eftersom vi båda är musikintresserade och spelar spel 

inom genren. På grund av detta började vi diskutera olika sätt att kombinera dessa två 

områden vilket resulterade i denna undersökning. 
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1.1. Frågeställning 

Hur påverkar valet av musik spelarens känslor i en förstapersonsskjutare ur ett etiskt 

perspektiv? 

 

1.2. Syfte med undersökningen 

Det har gjorts flera undersökningar kring hur en betraktare av ett visuellt medium eller 

spelare påverkas av olika typer av musik sedan flera år tillbaka, men det har däremot inte 

gjorts särskilt många studier där etik står i fokus. Denna undersökning syftar till att utforska 

hur spelaren av en förstapersonsskjutare påverkas av olika typer av musik och om det kan få 

personen att uppleva spelet annorlunda. Informationen undersökningen leder till skulle kunna 

användas för att se krigsspel ur ett annorlunda perspektiv samt användas som grund för att 

utforska etiska frågor inom genren. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Relationen mellan musik och bild 

Cohen (2005) menar att en välgjord synkronisering mellan det visuella mediet och ett 

musikaliskt soundtrack kan leda till att en domäns attribut kan överföras till den andra, till 

exempel hur de känslor som ett musikstycke framkallar kan överföras till en animerad 

studsande boll, om både bollen och musiken är synkroniserade.  

Marshall och Cohen (1988) utförde ett experiment där en två minuter lång animation som 

innehöll en stor och en liten triangel, samt en liten cirkel visades. Animationen hade tagits 

fram av Heider och Simmel (1944) inom socialpsykologin för att illustrera hur människor 

också skapar stereotyper till ej levande objekt. De som ser animationen tenderar att beskriva 

det som att den stora triangeln “mobbar” de två mindre geometriska figurerna. Frågan som 

Marshall och Cohen ställde var huruvida två olika exempel på bakgrundsmusik skulle 

förändra hur betraktaren upplever figurerna. Informationen som experimentet resulterade i 

visade hur olika betraktare hade olika uppfattningar om animationen. Marshall och Cohen 

förklarar resultatet på följande sätt: “[...] if music through structural similarity directs 

attention to a particular feature of the film and provides particular information, then this 

particular connotation can become associated with the attended visual feature”. Interaktionen 

inom en tidsmässiga strukturen mellan film och musik gav upphov till en visuell 

uppmärksamhet som förändrades beroende på bakgrundsmusik. Betraktarens fokus 

förändrades alltså beroende på vilken av de två musikstyckena som spelades upp. 

 

2.2 Musik och dess demografi 

Spel kan delas in i ett flertal olika genrer. Varje spel erbjuder ett särskilt spelsätt, atmosfär, 

och energinivå som exemplifierar spel i den kategorin. Varje genre har sitt eget sätt att vädja 

och attrahera en specifik demografi. Spelutvecklare är väl medvetna om detta och designar 

därför spelen efter de faktorer som tilltalar målgruppen de riktar sig mot (Phillips, W. 2014). 

På detta sätt influeras även musiken till spelet. Beroende på vilken demografi spelet riktar sig 

mot försöker kompositören anpassa musiken efter både spelet och målgruppens preferenser.  
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Spelutvecklare har olika sätt att definiera sin målgrupp. Vissa utvecklingsteam väljer att 

skapa spel som tilltalar spelare som har samma intressen som utvecklarna. Samtidigt som 

detta gör deras demografi tydligare hindrar det spelföretaget i deras förmåga att nå en bredare 

publik. Andra utvecklare försöker att nå ut till “hardcore-demografin”, alltså rutinerade 

användare som spelar mycket, spenderar mycket pengar på sina favoritgenrer, och tenderar 

att föredra mer intensiva spel med mognare innehåll. Däremot existerar en viss mångfald 

inom denna spelargrupp, vilket gör det riskabelt att komma fram till designbeslut baserade på 

antaganden om deras preferenser. När en utvecklare väljer att ta ett steg tillbaka från sina 

personliga åsikter och se objektivt på målgruppens karaktär framgår den enorma variationen 

av personligheter, spelstilar, och preferenser. För att undersöka dessa faktorer använder sig 

spelföretag, spelutvecklare, och forskare av fokustester. (Phillips, W. 2014). 

 

2.3 Spelarens perspektiv och Semiotik 

Hart (2014) gör en jämförelse mellan tv-spel och film då båda är audiovisuella medier som 

innehåller visuella element och har oftast någon typ av ljud effekter. Enligt Hart (2014) så 

kommer skillnaden mellan de två medierna från engagemanget en gör, då en behöver ett 

fysiskt engagemanget för att förmedla information mellan spelaren och spelet. Likaså att 

spelarens val i spelet baserat på den informationen som spelet ger så formar ens val i spelet 

ens spelupplevelse. En som kollar på film eller lyssnar på musik fungerar som en med mediet 

som passiv men en spelare är sällan passiv. 

 

Den mesta musiken till spel är komponerade statiskt och kan tas bort ur spelets kontext för att 

fungera för sig själv. Hart (2014) skriver att det är spelaren som uppfattar musiken med de 

visuella element eller historia och att spelaren då får en förståelse för meddelandet genom 

dessa elementen och är ständigt förändrande.  

 

Hart (2014) tar upp en bit om tv-spel som ett medium då många frågar sig om film är det en 

kan jämföra spel mest med men att spel är mer likt musik än film då alla spel har någon typ 

av rytm i sig som musik har.  Hart (2014) beskriver en lista för att jämföra musik med spel, 

som börjar med att en gör en handling, det finns en anledning till att en gör handlingen och 

vilken effekt handlingen skapar. Exempel som tas är från en pianist med att en trycker på 
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tangenterna, för att spela toner i en specifik ordning, som resulterar i att en hör musik. Likaså 

i spel en rör musen till vänster, för att spelprogrammet ska föra bilden till vänster, vilket 

resulterar i att en kan se och interagera med de spel elementen som tidigare var till vänster om 

karaktären. 

 

“Experience potential” är en term som Hart (2014) använder för att få fram en förståelse för 

hur spelarens handling gör en möjlighet att skapa kontexten, att det är spelaren val samt 

händelser som skapar kontexten och då skapar sin egna upplevelse av spelet. Hart (2014) ger 

som exempel från ett bilspel att ens upplevelse blir olik beroende på när väljer att broms vid 

en sväng. Så varje spelare skapar sin egen upplevelse beroende på vad de väljer att göra i 

spelet. Hart (2014) jämför med en pianist igen med att flera pianister kan spela samma stycke 

men att de spelar det olika sätt då de kan göra det valet, detta är då på samma sätt som hur 

flera spelare kan spela samma spel men uppleva det på olika sätt då de gör olika val fast det 

är samma spel. ”Although Frank Sinatra worded it more forthrightly when he sang ‘I did it 

my way’, the player's actions are no less expressions of individuality, and they trace a path 

‘from the beginning to the winning or some other situation in the player's own style.” 

 

I tv-spel så är det inte bara musiken som är en semiotisk komponent, utan det är flera 

semiotiska komponenter som arbetar tillsammans. Även om en då oftast kollar på de olika 

komponenterna individuellt så existerar de tillsammans mellan spelaren och spelet, då istället 

för att det är musiken och videon och ljudeffekterna så är det alla samtidigt. Hart (2014) 

beskriver här att musik som en hör när en spelar blir det som spelaren hör, det vill säga att det 

är musiken som en hör samtidigt som en spelar spelet och inte musiken som en hör när en 

spelar spelet. Spelare har en viss musik erfarenhet som gör att miljön ska ha en viss typ av 

musik. Hart (2014) skriver att om ett spel skulle utspelas i Los Angeles under 1940 talet så 

förväntar en sig att få höra en del jazz och inte höra någon J-pop. Musikstils valet 

komponeras så att det ska passa till den visuella miljön. “But ‘what will be said’ is delimited 

by the music's ‘social context’—that is, by the social relationships informing its reception.” 

Hart (2014) skriver om hur musiken kan lämna ett specifikt intryck på spelaren genom vilken 

kontext som musiken kommer i, som exempel är i ett rollspel med en öppen värld och du blir 

attackerad, då startar en speciell stridsmusik för att meddela spelaren om att något specifikt 

händer. Detta sker då motståndaren ser dig så du behöver inte se motståndaren för att 
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musiken ska spelas och en hör musiken och kan då veta att det existerar en motståndare i 

närheten. Musiken lämnar då ett intryck på spelaren så en kan veta något kommer att hända. 

 

Med förståelsen för spelarens interaktion så möjliggör det en kunna göra en analys av 

semiotik i tv-spelskontexten, så en kan sammanfläta det musikaliska, det audiovisuella, det 

komponerade, interaktiviteten, det statiska samt det dynamiska för att göra det på dess egna 

termer. 

 

2.4 Etik inom krigsspel och distansering  

Guanio-Uluru (2016) skriver att historien är det centrala i ett litterärt berättande medans att 

historien inte behöver vara en stor del av ett spel och en diskussion om det narrativa i relation 

till digitala spel där Graeme Kirkpatrick (2013) noterar “The most important thing about 

computer games is not their content, if this is understood to mean a message that is 

transmitted and then interpreted by audiences. A study of self-identified gamers…, shows that 

the story line element of games is not particularly important”. 

 

De etablerade intellektuella byggstenarna för den mänskliga realiteten är värld, medel, objekt 

och händelser. Däremot i de mänskliga intellektuella funktionerna ingår tankar samt känslor. 

Att reducera ner det till de fyra första gör det lättare att diskutera relationen mellan spel och 

det narrativa.  

 

En del av det etiska är den så kallade distans effekten i spel där själva spelandet är viktigare 

än vad det är spelet handlar om. Att spela ett spel gör en sorts distans från dess narrativa 

perspektiv eller dess symbolik, detta leder till påståendena att “det bara är ett spel” som ofta 

kommer upp i debatter om våldsamma spel. Detta väcker en djupare förståelse om att vi inte 

vet vad vårt spelande handlar om och att det då för det mesta inte har någon betydelse vad det 

handlar om. Intressanta etiska experiment händer då det är en konflikt mellan designen som 

går utanför sitt syfte av ett objekt och objektets kulturella mening. Exempel på detta är ett 

gosedjur som representerar ett gonorré bakterie, att det är ett gosedjur gör att en vill krama 

den men den kulturella betydelsen av gonorré får en att backa undan. 
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Den fysiska distansen från händelserna verkar uppmuntra ett psykologiskt och mental distans 

relevant till effekterna av en riktig operation, en attityd från distansen som har en etisk 

konsekvens. Ju större distans som en människa har till en händelse gör det enklare för en att 

döda. Detta är för att distansen isolerar en från ens personliga kontakter, indirekta skador och 

lidandet. Därför i spel är en som användare är fysiskt säker men möjligtvis sätter sig i en 

moral risk istället. Guanio-Uluru (2016) om fyra funktioner som berättar för oss vad som är 

spel och vad som är det vanliga livet, framtaget av Brendan P. Spel har ett ändamål 

självständigt för spelet som spelaren ska avklara, grundläggande regler, några metoder för att 

kunna nå ändamålet och att det är en eller fler spelare som har attityden att följa reglerna för 

att de vill spela spelet. 

2.5 Sammanfattning 

Cohen (2005) menar att en välgjord synkronisering mellan det visuella mediet och ett 

musikaliskt soundtrack kan leda till att en domäns attribut kan överföras till den andra, till 

exempel hur de känslor som ett musikstycke framkallar kan överföras till en animation. 

Marshall och Cohen (1988) utförde ett experiment på en två minuter lång animation. Den 

informationen som experimentet resulterade i visade hur olika betraktare hade olika 

uppfattningar om animationen. 

 

Spel kan delas in i ett flertal olika genrer. Varje spel erbjuder ett särskilt spelsätt, atmosfär, 

och energinivå som exemplifierar spel i den kategorin. Varje genre har sitt eget sätt att vädja 

och attrahera en specifik demografi. På detta sätt influeras även musiken till spelet. Beroende 

på vilken demografi spelet riktar sig mot försöker kompositören anpassa musiken efter både 

spelet och målgruppens preferenser. 

 

Spelarens val i ett spel är baserat på den informationen som spelet ger, så formar ens val i 

spelet ens spelupplevelse. En som kollar på film eller lyssnar på musik fungerar som en med 

mediet som passiv men en spelare är sällan passiv. Hart (2014) skriver att det är spelaren som 

uppfattar musiken med de visuella element eller historia och att spelaren då får en förståelse 

för meddelandet genom dessa elementen och är ständigt förändrande. I tv-spel så är det inte 

bara musiken som är en semiotisk komponent, utan det är flera semiotiska komponenter som 
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arbetar tillsammans. Med förståelsen för spelarens interaktion så möjliggör det en kunna göra 

en analys av semiotik i tv-spelskontexten, så en kan sammanfläta det musikaliska, det 

audiovisuella, det komponerade, interaktiviteten, det statiska samt det dynamiska för att göra 

det på dess egna termer. 

 

Graeme Kirkpatrick (2013) noterar “The most important thing about computer games is not 

their content, if this is understood to mean a message that is transmitted and then interpreted 

by audiences. A study of self-identified gamers…, shows that the story line element of games 

is not particularly important”. 

En del av det etiska är den så kallade distans effekten i spel där själva spelandet är viktigare 

än vad det är spelet handlar om. Att spela ett spel gör en sorts distans från dess narrativa 

perspektiv eller dess symbolik, detta leder till påståendena att “det bara är ett spel” som ofta 

kommer upp i debatter om våldsamma spel. 
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3. Metoder 

I den här delen kommer vi presentera och beskriva de metoder vi har använt, samt förklara 

valen av dessa.  

 

3.1 Brainstorming 

Brainstorming är enligt Jonas Pertoft (2002) en metod för att lösa problem eller för att hitta 
på nya idéer. Alex Osborne var kreativ chef på reklambyrån BBDO i New York på 1940-talet 
när han introducerade begreppet brainstorm och skrev även flera böcker inom ämnet 
kreativitet. Reglerna kan sammanfattas så här: 

1. Dela med dig av alla dina idéer. Andra kan sedan kombinera dina idéer med sina 

egna. 

2. Försök att inte kritisera andras idéer. Idéer du anser vara dåliga kan till slut 

utvecklas till användbara idéer. 

3. Ta med idéer även om de först inte låter rimliga. Det är lättare att tona ner en idé 

än tvärtom. 

4. Hellre kvantitet än kvalitet. 

Brainstorming har kritiserats en del då det inte finns några vetenskapliga bevis för att det 

fungerar än andra metoder för att ta fram idéer. Trots detta fortsätter arbetsplatser att använda 

metoden. Det finns flera anledningar till detta: reglerna är enkla, en känner sig mer kreativ 

som grupp, det är trevligt, alla får komma till tals, alla har samma roll oavsett erfarenhet, det 

är helt enkelt bra för arbetsplatsens sammanhållning (Pertoft, 2002). Vi valde att använda 

brainstorming eftersom vi behövde ett simpelt och effektivt sätt att ta fram idéer i början av 

undersökningen. Brainstorming är något vi båda använt oss av flera gånger tidigare så vi var 

vana vid att använda metoden.  
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3.2 Kanban 

Kanban är en metod som härstammar från Japan och ordet i sig betyder “skylt” eller “tavla”. 

Det används som ett sätt att schemalägga och fungerar enligt Kniberg & Skarin (2010) på 

följande sätt:  

1. Visualisera hur arbetsprocessen kommer att se ut och fungera.  

2. Dela upp arbetet i mindre uppgifter. Skriv ner dessa uppgifter och sätt upp dem på 

väggen. 

3. Sätt ut kolumner med namn för att illustrera var varje uppgift befinner sig i 

arbetsprocessen.  

4. Bestäm hur många ofärdiga (work in progress) uppgifter som får befinna sig i varje 

kolumn samtidigt. 

5. Ta reda på hur lång tid varje uppgift tar i genomsnitt. Optimera sedan processen för 

att göra denna genomsnittliga tid så kort och förutsägbar som möjligt.  

 

Vi valde att använda kanban eftersom vi behövde ett sätt att få överblick över de 

arbetsuppgifter som behövde göras. Eftersom vi båda använt kanban innan blev det ett 

naturligt val. 

 

3.3 Scrum 

Scrum är ett ramverk som används för att fördela arbetsuppgifter med fokus på levererad 

affärsnytta. Det går ut på att få ordning i projekt med förändringar i önskemålen gällande 

funktion, som att kunden till exempel upptäcker ett förbisett problem när en prototyp provas. 

Ordet scrum kommer från där det är ett moment där bollen sätts i spel. Enligt Kniberg & 

Skarin (2010) fungerar scrum på följande sätt:  

1. Dela upp gruppen i mindre team. 

2. Dela upp arbetet som behöver göras i en lista med mindre, konkreta uppgifter, precis 

som med Kanban. Sortera listan efter prioritet och försök uppskatta hur lång tid varje 

uppgift kommer att ta. 
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3. Dela upp tiden i korta iterationer (vanligtvis 1-4 veckor) och bestäm i vilken ordning 

uppgifter ska göras. 

4. Optimera planen och uppdatera prioriteringarna i samband med feedback från kunden 

(om arbetet har en kund), baserat på insikter och idéer en införskaffat om produkten 

efter varje iteration. 

5. Optimera hela processen genom att kritisera den efter varje iteration. 

 

Kniberg och Skarin (2010) rekommenderar att en borde använder mer än en metod, och 

förklarar att det är ytterst sällan en arbetsplats använder enbart en. På grund av detta har vi 

valt att kombinera scrum med kanban för att hitta ett arbetssätt som passar oss bäst. I kapitel 

4.2 beskriver vi hur dessa metoder kombinerades.  

 

3.4 Undersökningsmetod 

Som undersökningsmetod har vi valt löpande observation medan testpersonerna tittar på 

kortfilmerna för att se hur de reagerar samt hur de resonerar kring valen i filmen. Dessa 

observationer ska utmärkas av relativt specifika beskrivningar av till exempel situationer, 

förlopp, fenomen och beteenden. Tar en inte hänsyn till detta blir observationerna inte 

meningsfulla. För att kunna hävda något krävs alltså oftast ett flertal observationer 

(Edvardsson, 2007). Detta följs av en intervju där personen får en lista med olika känslor med 

uppgiften att välja de ord som de tycker stämmer bäst gällande hur de kände under 

upplevelsen. Dessa ord kan sedan sammanställas för att få fram ett resultat över vilka känslor 

spelarna upplevde mest i undersökningen. Detta följs av att vi frågar spelaren om det är något 

annat spelaren vill kommentera gällande upplevelsen. På så sätt får vi både fram kvantitativ 

data genom orden med känslor samt kvalitativ data genom att de tillägger egna tankar efter att 

ha valt orden i listan. 

 

Känslorna vi har valt att ha som alternativ är: glad, likgiltig, arg, förvånad, upprymd, ledsen, 

vemodig, besviken, förskräckt, hjälplös, irriterad, nedstämd, orolig, rädd, upprörd, ångerfull, 

eftertänksam, frustrerad, aggressiv, självsäker, motiverad, harmonisk, lugn, och modig. Vi 
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valde dessa känslor eftersom de utgör ett brett brett spektrum samt olika nyanser av liknande 

känslor. 

 

3.5 Sammanfattning 

I början av arbetet använde vi oss av brainstorming för att diskutera idéer och alternativ i vår 

designprocess. Detta följdes av en kombination av metoderna Kanban och Scrum där vi 

använde de delar som passade vårt arbete bäst. Undersökningens resultat fick vi fram genom 

att låta spelaren välja de ord från en lista som bäst beskriver upplevelsen. 
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4. Designprocess 

För att möjliggöra genomförandet av vår undersökning samt att försöka få svar på vår 

frågeställning behövs en gestaltning som innefattar musik i samband med ett interaktivt 

visuellt medium, i detta fall en interaktiv kortfilm. I den här delen beskriver vi hur vi gick 

från idéstadiet till konceptstadiet, och avslutningsvis till gestaltningen. 

 

4.1 Idé 

Här presenterar vi hur idén till vår gestaltning uppstod samt hur den utvecklades i samband 

med framsteg och motgångar. 

Det som gav upphov till vår första idé och frågeställning var ett samtal med vår handledare 

Sebastian Hastrup. Innan detta hade vi diskuterat flera områden vi var intresserade av men 

hade svårt att komma fram till en undersökning. Eftersom vi diskuterade musik i spel och 

film mycket kom Sebastian med förslaget att vi kunde undersöka hur en reagerar på olika 

typer av musik. Vår första tanke var att implementera detta via adaptiv musik, vilket är musik 

som förändras i realtid i samband med att spelaren spelar spelet. Efter detta tog vi kontakt 

med spelföretaget The Station då de var intresserade av att samarbeta och utifrån det vi redan 

visste om företaget så tänkte vi att det kunde passa till vad vi var intresserade av göra. I ett 

samtal med The Station framkom det att de var intresserade att få musik till ett av deras spel 

vilket var goda nyheter för oss eftersom vi behövde någon typ av spelmiljö att ljudsätta med 

musik. Spelet som vi nu skulle ljudsätta var mobilspelet Sniper Extinction vilket är en 

förstapersonsskjutare inom genren krigsspel. Efter att vi diskuterat kring hur vi skulle 

implementera och använda oss av musiken bestämde oss för att ifrågasätta stereotypen av 

musik i krigsspel på något vis. I detta stadiet var vår frågeställning för bred och inte 

tillräckligt specifik, vilket resulterade i att vi bestämde oss för att ifrågasätta hur en upplever 

musikvalet utifrån ett etisk perspektiv. Detta eftersom en i spelet utsätts för situationer en 

snabbt kan koppla till etik, till exempel militära uppdrag och gisslansituationer. 

För att kunna genomföra undersökningen var vår första idé att få tag på spelet för att kunna 

arbeta med det, men det visade sig att vi inte kunde få tillgång till spelet på grund av att det 
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skulle ta  mycket tid och arbetskraft av The Station för att plocka ut flera nivåer ur spelet samt 

att det fanns problem med licenser som gjorde att vi inte kunde få tillgång till spelet. Detta 

gjorde att vi fick tänka om, så vi började att leta efter andra krigsspel som var open source 

som vi möjligtvis kunde använda för vi inte skulle behöva börja om helt från början. Vi 

kollade tillbaka på vår startidé som var att använda oss av adaptiv musik för att förändra 

spelarens spelupplevelse med hjälp av ett spel där vi kunde använda olika parametrar för att 

ändra musiken beroende på vad spelaren väljer att göra i spelet, för att se om vi kunde hitta 

något som stämde in på våra kriterier. På grund av att vi båda har begränsade kunskaper inom 

spelprogrammering hittade vi inget som vi skulle kunna använda oss av, och att lära oss 

programmeringen som krävdes skulle ha tagit upp för mycket av den tid vi behövde lägga på 

resterande områden inom gestaltningen.  

Vi började fundera på andra visuella medier som skulle passa vår gestaltning men kom fram 

till att medier där betraktaren har en passiv roll, som i till exempel film, inte påverkar en på 

samma sätt som ett spel där betraktaren måste interagera med det. Eftersom vi ville att 

spelaren skulle vara delaktig på något sätt kom vi in på spel av typen “välj ditt eget äventyr”, 

till exempel spel av företaget Telltale eller Netflix-filmen Black Mirror: Bandersnatch. Detta 

tänkte vi kunde fungera på ett effektivt sätt då spelaren är satt i situationen som sker och att 

det är spelaren som medvetet gör valen, vilket på så sätt skapar en större inlevelse för 

spelaren. 

Efter att ha fortsatt kontakt med The Station via mail upptäckte vi att även om de inte kunde 

ge oss tillgång till hela spelet så kunde vi få tillgång till gameplay inspelat på ett sätt så att det 

kunde passa våra önskemål. Genom att spela igenom hela spelet kunde vi välja ut de scener 

och scenarion vi ville använda samt från vilket perspektiv de skulle vara filmade. 

Ursprungligen hade vi som sagt idén att använda adaptiv musik, vilket vi hade kommit fram 

till att det inte fungerade till vår undersökningen. Vi bestämde oss därför för att skapa två 

versioner av samma interaktiva kortfilm, med skillnaden att de innehåller olika musik. På 

detta sätt är det lätt för oss att få ett tydlig kontrast mellan filmerna som enbart beror på 

musiken, vilket förhoppningsvis leder till ett tydligare resultat. 

4.2 Koncept 
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Följande är en redogörelse för våra metodval och planering inför skapandet av gestaltningen 

samt hur vi kombinerade olika designmetoder. Största delen av vårt arbete bestod av två 

metoder, Kanban och Scrum. Hur dessa metoder fungerar beskrivs i kapitel 3. 

Vi valde att använda en kombination av Kanban och Scrum då båda designmetoderna hade 

områden som passade vårt arbete och vårt sätt att arbeta. Kanban valde vi eftersom vi 

behövde ett sätt att få överblick över de arbetsuppgifter som behövde göras. Detta använde vi 

genom att skriva ner våra arbetsuppgifter allt eftersom de uppstod och satte sedan upp dem på 

väggen. Kategorierna vi använde oss av var to do, doing, och done vilket är de kategorier 

som oftast används i Kanban. Scrum använde vi genom att dela upp arbetsuppgifterna efter 

prioritet samt hur lång tid vi uppskattade att de skulle ta. På så sätt kunde vi planera ut den tid 

vi hade fram till varje deadline så att de viktigaste uppgifterna blev gjorda i tid. Efter en 

större del av arbetet blev färdig, till exempel redigeringen av klippen till kortfilmen, 

ifrågasatte vi processen som ledde oss dit för att på så sätt kunna optimera den till nästa 

uppgift. Kombinationen av två metoder ledde till att vi kunde använda de mest passande 

delarna från varje metod till vårt arbete för att på så sätt få en mer effektiv och produktiv 

designprocess. 

 

4.3 Gestaltning 

I den här delen redogör vi det praktiska arbete som utförde för att slutföra vår färdiga 

gestaltning. 

Efter att vi hade tagit fram en tydlig idé och plan om hur gestaltningen skulle se ut och 

fungera började vi med gestaltningens första del, vilket var att bestämma vilka klipp från 

mobilspelet vi skulle använda oss av. Detta gjorde vi genom att vi båda spelade igenom hela 

spelet samtidigt som vi funderade på hur varje nivå och scenario i spelet skulle kunna 

användas i vår interaktiva kortfilm. Vi fokuserade på scener en skulle kunna koppla till etik, 

eftersom det är undersökningens fokus.  

När vi hade tagit fram ett urval av scener från spelet och fått dem levererade av The Station 

började vi klippa ihop scenerna så att de bättre skulle passa vår kortfilm. Detta innebar att 

delar  som laddningsskärmar och perioder då en som spelare sitter och väntar på nästa våg av 
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fiender klipptes bort för att göra kortfilmen jämnare och utan avbrott. Till klippningen och 

redigeringen använde vi oss av hemsidan helloeko.com av företaget Eko. Eko beskriver sidans 

syfte på följande sätt: “Eko is an interactive storytelling platform that lets you control the 

story. Eko delivers cinematic interactive video, empowering participants to make choices that 

shape stories in real time.” Vi valde att använda denna sida eftersom vi behövde ett sätt att 

skapa den interaktiva delen av kortfilmen och efter att ha letat efter ett passande program eller 

plattform valde vi att använda Eko. Andra program vi funderade på var till exempel Pure 

Data och Unity, men vi insåg att våra begränsade kunskaper inom programmering skulle leda 

till att dessa två krävde mer arbete än vad vi hade tid till.  

Efter att vi hade klippt ihop en tidig prototyp av kortfilmen lade vi till två olika typer av 

filmmusik. Vi hade alltså två likadana versioner av prototypen men olika musik. Dessa 

testade vi genom att låta två testpersoner se på dem efter att vi förklarat för dem hur vår 

undersökning fungerade och vad den gick ut på. Genom att använda deras feedback fick vi 

fler idéer om hur vi skulle kunna förbättra vår gestaltning. Det största ändringen denna 

feedback gjorde var att vi kortade ner vissa delar ytterligare eftersom de upplevdes som 

onödigt långsamma och spelaren satt därför bara och väntade. 

Att först göra en mindre undersökning för att få en tidig uppfattning om hur den större 

undersökningen kommer att se ut och kan användas inom flera olika områden. I detta 

sammanhang kallas det för pilotstudie. I boken Simulation Modeling and Analysis (Law, 

1991) beskriver Averill Law hur en version av konceptet används inom datorsimulering. Där 

används det för att först göra ett runs test vilket är en mindre version av simuleringen för att 

få reda på hur lång tid den större simuleringen kommer att ta samt för att upptäcka eventuella 

problem. Eftersom den större simulering kan ta lång tid att utföra sparar en på detta sätt tid. 

Efter att ha ändrat vår gestaltning efter feedbacken började vi sätta ihop flera olika versioner 

av den interaktiva kortfilmen med olika musik för att på så sätt kunna se hur testpersonen 

upplever flera olika typer av musik. För att bestämma vilken musik vi skulle använda oss av 

gick vi efter en plan som gick ut på att vi båda två tog fram sammanlagt åtta stycken låtar 

som förslag. När vi valde ut låtarna hade vi fokus på att de skulle leda till så många olika 

känslor som möjligt eftersom alldeles för lika låtar hade gett ett missvisande resultat då vi 

inte skulle kunnat se om valet av musik påverkade testpersonen. Vi fokuserade även på att 
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välja minst en låt vi tyckte passade den stereotypiska musiken en ofta hittar i krigsspel, för att 

se hur den upplevdes jämfört med några mer ovanliga alternativ. Värt att nämna är också att 

vi höll oss inom filmmusik för att det inte skulle bli för opassande till ett mobilspel inom 

krigsgenren. Om vi istället skulle ha använt till exempel popmusik eller liknande tror vi att 

det skulle uppstå en alltför stor dissonans mellan bilden och musiken vilket skulle göra det 

svårare för testpersonen att uppleva kortfilmen som en helhet och därmed påverka resultat på 

ett sätt vi inte önskade. Efter att vi båda hade valt ut åtta låtar var satte vi oss och diskuterade 

vilka av dem som skulle passa bäst samtidigt som vi ville ha en så stor variation som möjligt. 

De fyra låtar som valdes var de låtar vi upplevde som mest i olika i form av till exempel 

sinnesstämning, tempo och genre, samtidigt som de passade spelet. De låtar som vi upplevde 

för dissonanta för spelets genre valdes bort. 

Den färdiga gestaltningen är en interaktiv kortfilm som delats upp i fyra delar där varje del 

har sin egen musik. På så sätt kan vi undersöka hur testpersonen reagerar på olika typer av 

musik samtidigt som vi använder scener från samma spel för att få en sammanhängande 

gestaltning. 

 

4.4 Sammanfattning 

Vår första idé var att testa hur en reagerar på olika typer av musik i spel. Vi kom sedan i 

kontakt med spelföretaget The Station och kom fram till att vi kunde använda oss av deras 

mobilspel Sniper Extinction. Eftersom vi ville att upplevelsen skulle bli mer interaktiv valde 

vi att låta spelaren göra olika val i kortfilmen. 

Vi valde att använda en kombination av designmetoderna Kanban och Scrum då båda hade 

områden som passade vårt arbete och vårt sätt att arbeta. 

För att sätta ihop klippen från spelet till en kortfilm använde vi oss av hemsidan 

helloeko.com. Vi valde sedan ut fyra olika låtar som vi tyckte passade undersökningen. 
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5. Resultat  

I denna delen presenterar vi den data vi samlat in och analyserar faktorer som kan ha påverkat 

de resultat vi fått. För datan så använde vi oss av utvalda ord som beskrev känslor som 

tittarna gjorde valde från för att beskriva hur de upplevde gestaltningarna, samt tillägg av 

deras egna tankar om de hade några efter att de valt orden. 

Vi utförde tester på tio personer i olika miljöer men vi använde oss av samma utrustning och 

försökte att skapa liknande förhållande för varje testperson. I testerna använde vi oss av fyra 

olika versioner av gestaltningen, alla med olika typer av musik för att se om de upplevde 

gestaltningen på olika sätt. Vi hade ingen information om personerna hade tidigare erfarenhet 

i denna typen av spel. En brist som vi fann var med de beskrivande orden, då det fanns 

testpersoner som saknade ord som de skulle vilja beskriva det med och fick då välja det som 

var närmst till det som de kände. 

Från den datan vi fick in så kan vi dra slutsatsen att valet av musiken påverkar 

spelupplevelsen då de olika typerna av musik reflekterar olika känslor i samband med spelet. 

Sen om det är musikens koppling till spelet som gör att de känner på ett specifikt sätt eller om 

det är enbart musiken i sig som gjorde det är svårt att säga eftersom alla individer fungerar på 

olika sätt. 

Tankar som vi fick från flera 

testpersoner var de scenarierna 

som vi använde oss av inte 

öppnar upp för känslor och att 

en då istället väljer att fokusera 

på musiken i sig, att själva 

händelsen är oviktig att 

testpersonerna endast lyssnade 

på musiken. Även att de 

situationerna som vi använde 

oss av var för lika och att om 
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en har sett en av gestaltningarna så förstår en vad det är som händer i alla och tar 

uppmärksamheten till musiken istället. 

I vårt insamlande av data som ses på bild 1 och bild 2 använde vi oss av tio stycken 

testpersoner,  de orden som visas är 

de orden som testpersonerna hade att 

välja mellan i hur de kände. 

Staplarnas färger beskriver vilken av 

de fyra olika variation som har 

upplevt. Staplarnas höjd 

representerar hur många av 

testpersonerna som kände att det 

specifika ordet passade in i samband 

med den specifika variationen som 

de upplevt. 

5.2 Sammanfattning 

Vi presentera och beskriver i detta kapitlet vad vi har fått för resultat utifrån den datan som 

var insamlad från våra tester som vi gjort. Testerna utfördes på tio olika personer som fick se 

fyra olika versioner av gestaltningen för att sedan välja hur de kände för de olika versionerna. 

De fick välja bland 24 stycken olika ord för att beskriva hur de kände efter varje gestaltning. 

Vi fann att de olika musikvalet reflekterade olika känslor i samband med spelet. 

Vi går här vidare med att diskutera och reflekterar över undersökningen samt resultat i helhet. 
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6. Diskussion 

I denna delen kommer vi att kritiskt granska och reflektera över vår undersökning utifrån 

undersökningens syfte. Vi kommer även att diskutera våra metoder, designprocess och 

resultat av undersökningen i ett samband till den tidigare forskningen. Vi kommer även ta 

upp våra tankar och idéer för hur en skulle kunna göra i en framtida undersökning inom 

samma undersökning. 

Vår första slutsats handlar om bredden av vilken vår undersökning utfördes, det vill säga den 

antal data som vi samlade in. Vi är medvetna om att det krävs en betydligt större mängd data 

för att komma fram till en giltig kvantitativ forskning. Till detta måste vi erkänna att det då 

var första gången för oss båda att göra ett samlade av kvantitativ data och utförde. Denna 

typen av test är därför nödvändigt att ifrågasätta hur pass giltig, trovärdig eller värdefull datan 

är. Detta innebär att vi behöver behandla resultatet med försiktighet och skepticism. Den 

erfarenheten som vi har av att analysera data, både av kvantitativ och kvalitativ karaktär är 

väldigt begränsad. Vi har dock försökt följa och tillämpa metoder som är väletablerade i 

forskningsvärlden, samt tagit till oss den kunskap och rådgivning vi har fått från våra 

handledare. Detta gör att vi anser att våra slutsatser har ett värde då de skulle kunna bidra till 

forskningsområdet, om vår fråga skulle fortsätta att undersökas. 

Vi kan konstatera att testpersonerna hade olika upplevelser mellan de olika variationerna, då 

de visade att de hade olika känslor kopplat till variationerna. I den tidigare forskningen 

förstod vi att musik kan leda till en domäns attribut kan överföras till det den är lagd på, som i 

våra variationer med olika typer av musik visar att ens känslor påverkades utifrån vad 

musiken var i koppling till sammanhanget. Att strukturen mellan bild och musik skapar en 

visuell uppmärksamhet som förändras beroende på vilken typ av musik det är som spelas i 

bakgrunden, detta ska då göra att åskådarna fokus förändras beroende på vilken typ av musik 

som spelas. Vi vill anse att vi kommit fram till att detta innehåller sanning då vi har i vår 

insamlade data tecken på att känslo fokusen ändras mellan de olika variationerna. Sedan 

behöver inte dessa svar nödvändigtvis bero på musiken utan det kan även bero på andra 

förhållanden som individens personliga inställning eller något annat som påverkade den 

subjektiva upplevelsen av testet. 
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I den tidigare forskningen presenterar vi att musiken har förmågan att guida åskådarens 

fokus. I efterhand så kan vi bekänna att vi gjorde misstaget att inte spela in intervjuer efter 

testerna med de som testerna, då vi fick verbal respons ifrån ett antal individer. Vi försökte att 

anteckna ner det som berättades men blev tyvärr en del missar i denna biten så vi har inte så 

mycket dokumentation från dessa samtal och därför kunde vi endast använda det som vi hade 

för vårt resultat. Hade vi haft möjligheten att göra om undersökning så hade vi justerat vår 

metodik och utvidgat den kvalitativa delen. Vi hade även valt att arbeta med ett bättre medie 

då vi ansåg försent att de scenarier som vi arbetade med var för lika varandra och att det som 

spelet vi använde hade liknande scenarier i sig, så vi hade valt att arbeta inom ett annat spel. 

Vi vill även säga att vi har skapat en ny syn på kvalitativ forskning då vi nu värdesätter den 

något högre än förut för att vi har införskaffat en större förståelse för hur den kan användas 

och vad den skulle kunna resultera i. 

Vi hamnade tyvärr i tidsbrist då vi kom fram till ett stopp i vår process flera gånger under 

arbetet då fick olika besked som vi då försökte att lösa samt att vi missade en viktig del i ett 

meddelande som gjorde att vi tog steg tillbaka för att göra det vi kunde från situationen som 

vi var i. Trots detta försökte vi alltid att ha kvar aspekten av krigsspel för att inte behöva 

börja om från början, detta gjorde dock att vi kunde leta i vårt område och då kunde veta på 

ett ungefär vad vi var ute efter. Detta kan ha varit ett misstag från vår del med att vi inte ville 

gå från krigsgenren då vi möjligtvis skulle kunnat hitta ett annat område som vi hade inte 

hade tänkt på att vi var för insnöade i vår forskning att vi missat något. 

Vi tänkte här avslutningsvis gå tillbaka till undersökningens frågeställning som var; hur 

påverkar valet av musik spelupplevelsen i en förstapersonsskjutare ur ett etiskt perspektiv? 

Tidigt i undersökning kunde vi förtså att det är musiken kopplat till spelet som förändrar 

upplevelsen, inte musiken och spelet separat. Det som var större för oss var med det etiska 

perspektivet i ett spel där en skjuter andra personer. Med det spelet vi arbetade med och de 

metoderna vi använde för att utföra undersökningen, visade att musiken var viktigare och det 

var för att de flesta kännde att de scenarier som hade inte riktigt skapade några kännslor. 

Detta kan vara som vi nämnde i den tidigare forskningen om distans, det vill säga att en inte 

skapar några känslor för situationen för att en inte är där i den, utan en upplever den endast 

och skapar därför ingen koppling till den. Ifall detta endast beror på musiken eller scenarierna 

är inte lätt att svara på men att musiken kan ha bidragit till en större del är helt klart möjligt 
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om man tittar den samlade datan. När det kommer till förhållandet mellan upplevelse och 

musikval i vårt fall visar att det existerar någon sorts skillnad då testpersonerna hade olika 

kännslor för de olika variationerna . Däremot stämmer inte den med de kommentarerna som 

vi fick då deras tankar var scenarierna inte hade någon betydelse och att det var musiken som 

bestämmde hur de kände. Detta kan vi koppla till vår tidigare forskning som visar att bilden 

och musiken arbetar tillsammans samt att testpersonerna inte känner någon koppling till 

scenarierna för distansen. 

Vi kan då inte med säkerhet påstå att valet av musik påverkar spelupplevelsen. Dock vill vi 

påstå att musik valet har förmågan att rikta spelarens fokus åt ett viss håll. Om nu 

spelutvecklare sedan väljer att använda den förmågan på ett vis som gör att spelarens fokus 

hamnar på någonting som hjälper en att uppleva spelet på ett specifikt sätt, så har musikvalet 

i så fall en roll i slutdelen. För att skapa mer kunskaper föreslår vi utföra liknande tester fast 

på andra typer av spel samt genre, större insamling av kvantitativ data samt djupare 

kvalitativa analyser. 
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8. Ordlista 

Adaptiv musik - musik som påverkas indirekt av spelarens spelande 

 

Audiovisuell - något som syftar på både synen och hörseln samtidigt 

 

Brainstorming - en metod för att lösa problem eller för att hitta på nya idéer 

 

Etik - en teoretisk och kritisk reflektion över moral som hör hemma inom den praktiska 

filosofin samt delvis inom teologin 

 

Kanban - designmetod som används till att schemalägga ens arbete 

 

Krigsspel - en genre av datorspel som fokuserar på krig och ofta involverar strategiskt och 

taktiskt tänkande 

 

Scrum - ett ramverk som går ut på att fördela arbetsuppgifter med fokus på levererad 

affärsnytta 

 

Soundtrack - syftar på musik, både den instrumentala musiken och sångerna, återgiven ur en 

film, tv-serie, ljudbok, radiopjäs eller ett datorspel 

 

Pure Data - ett grafiskt programmeringsspråk för att skapa interaktiv datormusik och 

multimedia 
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Unity - en multiplattform spelmotor som används för att utveckla spel för persondatorer, 

konsoler, mobila enheter och webbsidor 
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9. Övriga bilagor
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[Bild 2] 
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