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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna för att skriva väl fungerande tv- och 
dataspelsmusik som har de kvalitéer som ett spel kräver och som dessutom fungerar självständigt, till 
exempel i ett konsertsammanhang eller på cd-skiva. 
I undersökningen har jag skrivit musik för demoversion av ett dataspel samt gjort en 
enkätundersökning där musikstuderande har fått lyssna dels till musiken från spelet och dels till 
musik som inte är skriven för dataspel. I enkäten fick de frågor om hur de upplevde musiken med 
hjälp av olika musikaliska parametrar, huruvida de trodde att musiken var skriven för ett dataspel 
samt om sina orkester- och data-/tv-spelsvanor. 
Informanternas upplevelser var mycket nära den vision jag och spelproducenterna hade om hur 
musiken skulle upplevas och de kunde i huvudsak skilja på spelmusiken och den självständiga 
musiken. De kunde också motivera varför de trodde att styckena var skrivna för ett dataspel eller ej. 
Resultaten tyder på att musik som är stämningsskapande och har en tydlig karaktär men som inte 
kräver alltför mycket fokus från en lyssnare har goda chanser att fungera både som spelmusik och 
självständig musik. 
Nyckelord: Dataspelsmusik, spelmusik, självständig musik, komposition, dataspel. 
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1. Inledning. 
Jag började spela tv-spel som liten på tidigt nittiotal. Mitt spelande fortsatte under min uppväxt och 
jag spelar fortfarande, om än inte lika mycket. Samtidigt har musiken varit ett av mina främsta 
intressen och detta intresse kom sedan att ta överhanden, vilket nu resulterat i att jag idag studerar 
till komponist. I detta arbete har jag för avsikt att förena dessa intressen, komposition och tv-spel. 
I de tidiga tv- och dataspelen på 1970- och 1980-talet hade musiken bara några få ljudkanaler med 
blipp-bloppande syntljud. Denna musik har utvecklats under årens lopp, bland annat genom att 
musiken fått mer och mer realistiska ljud, och det blir allt vanligare med inspelade orkestrar till 
spelen. Branschen har vuxit sig starkare under åren och därmed blivit en stor plattform för 
komponister att verka på. Tv- och dataspelsmusikens status har precis som filmmusiken ökat och 
idag är det till och med så att symfoniorkestrar spelar musik från olika tv- och dataspel (hädanefter 
kallad spelmusik). Genom denna musik har en ny publik hittat in i konsertsalarna. Ett exempel på ett 
arrangemang där spelmusik spelas live av symfoniorkester är PLAY! A Video Game Symphony, där 
både gamla och nya spelstycken har arrangerats för att framföras. Till musiken visas sekvenser ur 
spelet på stora bildskärmar. 

"This spectacular concert attracts people of all generations to some of the worlds 
greatest concert halls", says Maestro Arnie Roth, Principal Conductor and Music 
Director of PLAY! A Video Game Symphony.1 

Marknaden för spelmusik utanför spelet har vuxit då även soundtrack av spelmusik säljs i butiker och 
på internet.  
Kan man bredda målgruppen för spelmusik till människor som inte spelar tv- och dataspel genom att 
komponera spelmusiken på ett visst sätt? Kan musik som är skriven för ett spel ha så pass höga 
konstnärliga kvalitéer att musiken kan fungera självständigt, även för de som inte har spelat spelet? 
Min förhoppning med denna uppsats är att jag, genom att skriva egen spelmusik, ska kunna visa 
exempel på möjligheter att skriva spelmusik som också kan fungera som självständig musik. 
1.1 Forskningsläget 
Det finns en hel del forskning kring spelmusik. I uppsatsen Zelda – The Ocarina of Time. Ett exempel 
på spelmusik som deskriptiv musik (Nilsson, 2004) belyser författaren hur spelmusik kan förtydliga 
det som sker visuellt och föra handlingen framåt. Johnny Wingstedt undersöker i sin licentiatuppsats 
(2005) hur spelmusik kan bli mer interaktiv. Däremot verkar det ännu inte ha forskats kring spelmusik 
utanför spelets ramar.  
1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna för att skriva väl fungerande tv- och 
dataspelsmusik som har de kvalitéer som ett spel kräver och som dessutom fungerar självständigt, till 
exempel i ett konsertsammanhang eller på cd-skiva.  

                                                           
1 http://www.play-symphony.com/ (10 april 2008) 

http://www.play-symphony.com
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2. Metod och material 
Metoden har varit att skriva musik för ett dataspel samt en enkätundersökning. Musikstuderande har 
fått lyssna på den musik som var komponerad för spelet och musik som är självständig. Under hela 
processen har jag använt mig av en loggbok för att dokumentera hela utvecklingen. 
2.1 Komposition 
Jag har skrivit musik till en demoversion av ett dataspel som studenter som studerar 
datorspelsutveckling i Skellefteå har utvecklat parallellt med studien. Med riktlinjer som jag 
tillsammans med spelproducenterna diskuterat fram har jag försökt skriva musik med ambitionen att 
den ska fungera väl både i spelet och för sig själv.  
En djupare beskrivning av processen ges i avsnitt 3.1. 
2.2 Enkät 
2.2.1 Utgångspunkt och genomförande 
Jag har genomfört en enkätundersökning för att få reda på om min spelmusik fungerade som 
självständig. För att få fram intressanta svar ville jag ha informanter som är musikkunniga, helst ha 
någon referens till orkestermusik och helst inte ha någon närmare relation till min musik. Därför 
genomfördes enkätundersökningen bland musikstuderande på en folkhögskola. En lista med två 
förslag på tider där man kunde anmäla sig till lyssningsstunden sattes upp på folkhögskolan och 
utvald information om undersökningen gick ut till studenterna via en lärare och ett anslag som sattes 
upp bredvid listan. I informationen nämndes ingenting om spelmusik eftersom det skulle ha påverkat 
deras sätt att lyssna.  
Informanterna fick lyssna till åtta inspelningar. Fyra stycken var skrivna för spelet och fyra stycken var 
skrivna som självständiga stycken: ett orkesterstycke komponerat av mig, ett orkesterstycke av en 
annan student med kompositionsutbildning, och två orkesterarrangemang av mina egna 
kompositioner som i original är ett kammarmusikstycke och ett körstycke. Jag eftersträvade att välja 
självständig musik som i så hög grad som möjligt hade liknande kvalitéer som spelmusiken för att det 
inte skulle vara uppenbart vad som var spelmusik. En beskrivning av spelstyckena finns i kapitel 3. 
Informanterna fick inte på förhand veta att några av styckena var spelmusik. Styckena 
anonymiserades och fick bokstavsbeteckningar (A till H). Ordningen på styckena hade slumpats fram. 
För att hålla informanternas identitet hemlig fick varje set av enkätblad ett eget id-nummer vilket 
gjorde att jag inte kunde identifiera vem som hade svarat vad när enkäten var inlämnad. Däremot 
kunde jag hela tiden se vad en informant svarade om de olika styckena.  
Informanterna fick en kort introduktion där jag förklarade hur tidsschemat var upplagt för 
lyssningsstunden och hur de skulle göra för att besvara enkäten på ett korrekt sätt och därefter fick 
de börja lyssna på styckena. Enkäten bestod av två undersökningsdelar. I del ett fick informanterna 
utifrån en rad parametrar svara på hur de upplevde styckena. I del två fick de först svara på en del 
bakgrundsfrågor om sina orkester- respektive data- och tv-spelsvanor och sedan fick de gissa vilka av 
styckena de trodde var skrivna för dataspel samt motivera sina svar. 
Del ett bestod av åtta identiska svarsformulär, ett för varje stycke, där informanterna fick svara på 
hur de upplevde styckena. De kvalitéer som behandlades var durata, tempo, dynamik, variation av 
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fraser, harmoniskt förlopp, instrumentering, intensitet, variation i karaktär och känslomässigt 
engagemang.  För varje fråga om dessa kvalitéer fanns som svarsalternativ en skala med fem fasta 
punkter, där ett och fem representerade ytterligheterna. Som exempel, i frågan om hur de upplevde 
styckets durata betydde alternativ ett mycket kort och alternativ fem mycket långt. På det sista 
svarsformuläret i del ett fanns även en öppen fråga där de fick ge synpunkter på första delen av 
undersökningen.  De hade ca tre minuter på sig att svara innan jag frågade om alla var redo att 
fortsätta med nästa stycke. Innan jag startade nästa stycke samlade jag in svarsformuläret om det 
förra stycket och delade ut nästa. Informanterna uppmanades innan varje lyssning kontrollera sitt id-
nummer för enkäten. 
I del två (efter pausen) fick deltagarna lyssna på avsnitt från de olika styckena för att sedan gissa om 
de trodde att stycket de nyss hört var skrivet för ett dataspel eller ej. De fick lyssna i 30 sekunder på 
vart och ett av styckena och hade sedan ca tre minuter på sig att motivera sina svar. Avsikten med 
frågorna i del två var att belysa om det fanns skillnader och i så fall vilka skillnader som upplevdes 
mellan spelmusiken och den självständiga musiken. 
2.2.2 Enkätens musikaliska material 
Förutom de fyra spelstyckena (se kapitel 3) valdes fyra självständiga stycken att jämföra med. Från en 
lista med flera lämpliga stycken valdes fyra ut. Alla fyra styckena spelades in med samma ljudbank 
som spelmusiken så att informanterna inte skulle kunna skilja dessa stycken från spelmusiken på 
grund av ljudkvalitén. 
Dans var mitt förstahandsval till enkätstudien. Det är ett glatt, livligt och lekfullt stycke med relativt 
högt tempo och varierande dynamik där stråkarna i början får jobba hårt. Stycket innehåller bara ett 
tema som har fragmenterats till olika celler. Dessa celler är i princip byggstenarna för hela stycket. 
Tempot i stycket är ganska högt och stadigt, men notvärdena i kompet skiljer sig avsevärt mellan 
formdelarna och växlande taktarter gör att musiken blir svår att förutse. På slutet finns ett tydligt 
accelerando som indikerar starten på codan. Fördelarna med att välja stycket var en lämpligt kort 
durata och en instrumentation som liknade spelmusikens. Nackdelen med att välja stycket var att 
det, till skillnad från spelmusiken, hade stora kontraster mellan styckets olika formdelar.  
1928 var mitt andrahandsval. Stycket är komponerat för orkester och upphovsman är Venla 
Hinnemo, kompositionsstudent vid Musikhögskolan i Piteå. Tempot ligger på 132 på fjärdedelen 
förutom på sista frasen då det sker ett ritardando. Stycket har ett driv framåt även om de snabbaste 
notvärdena uteblir (undantag finns som ornamentik i melodin). Stycket börjar i pianissimo med stråk 
som spelar pizzicato, för att sedan växa till orkestertutti i fortissimo under mitten av stycket. Mot 
slutet har dynamiken och instrumentationen gått tillbaka till ursprungsläget. Det finns två melodiska 
teman, ett huvudtema och ett sidotema som tydligt hålls isär. Stycket har en del orgelpunkter och 
harmoniken håller sig nära tonikan hela tiden. Fördelen med att välja stycket var att det, på grund av 
Hinnemos minimalistiska kompositionsteknik, hade liknande karaktär som både Title Screen och 
Ingame, två av låtarna till spelet. Nackdelen med att välja stycket var dess långa durata: 5’19”, mer 
än dubbelt så lång som det kortaste spelstycket i undersökningen. 
Baddabah Emerges var mitt tredjehandsval. Det är i original skrivet för kammarensemblen 
Norrbotten NEO under en masterclass i komposition hösten 2007. Intentionen var att göra en 
konstmusikalisk gestaltning av mötet med en tv-spelsboss. Inspirerad av spel skrev jag detta korta, 
hektiska stycke med snabba löpningar och djärv harmonik. Stycket börjar med stillaliggande ljust 
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stråk, senza vibrato, ackompanjerad av dova pukor. Till detta spelas en sökande melodi i träblås som 
tvärt avbryts av brass och slagverk. En stressande, snabb och halvt oregelbunden basgång i cello med 
tremolo startar och orkestern delas i två skikt som börjar föra en stark, hetsig kamp mot varandra för 
överlevnad. Kampen pågår i en dryg minut innan den når klimax och det blir absolut tyst. Fördelen 
med att välja stycket var att det är konsertmusik som gestaltar ett fiktivt spelscenario och därmed 
kunde förväntas likna spelmusik. Nackdelarna med att välja stycket var dels att jag under 
instrumentationsprocessen från kammarensemble till orkester fick tänka om för att behålla 
intentionen med stycket, trots att ljudbilden förändrades avsevärt, och dels det faktum att flera av 
spelstämmorna fick så pass virtuos karaktär att det skulle vara mycket svårt, men inte omöjligt, att 
framföra arrangemanget live. Spelstämmorna blev alltså inte helt idiomatiska för 
orkesterplattformen. 
Be Not Afraid var mitt fjärdehandsval. Det var från början ett körstycke för fyrstämmig blandad kör a 
capella, men som nu arrangerades för orkester inför undersökningen. Stycket består av några få 
lugna fraseringar där tempo och dynamik följs åt. Stycket rör sig i F dorisk modus och harmoniken 
håller sig nära tonikan, vilket gör att styckets annars så olika fraser hänger ihop. Stycket var dock så 
pass kort att jag valde att lägga till en repris, vilket jag ändå tänkt göra som en revidering av 
körversionen. Fördelen med att välja stycket var att det var så pass enkelt i strukturen med bara fyra 
stämmor att jag på kort tid kunde få det instrumenterat under tidspress. Nackdelen var att i valet av 
stycke låg en pressad tidsplan och valet föll därför på detta stycke framför att inte ha ett fjärde 
självständigt stycke. Således gick praktiska lättarbetade kvalitéer före ett för undersökningen mer 
skräddarsytt stycke. 
Även de fyra spelstyckena spelades in på nytt då mindre ändringar var nödvändiga för 
lyssningsstunden. Ändringarna bestod i att låta efterklangen klinga ut och då ge styckena ett slut 
istället för att de skulle repriseras.   
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3. Från idé till komposition 
Spelproducenterna jag samarbetade med var fem studenter som studerade datorspelsutveckling, två 
programmerare och tre grafiker. Som en del i sin utbildning hade de till uppgift att skapa en 
demoversion av ett spel. 
 Spelet heter Grey – A Steampunk Adventure. Det är ett spel för PC med tredjepersonsperspektiv, 
vilket betyder att spelvyn ses från en tänkt punkt bakom och strax ovanför spelkaraktären.  
Spelet handlar om en man vid namn Joseph Taylor som med hjälp av olika vapen ska stänga ner 
fabriken vars ägare förtrycker folket på ön. Det hela utspelar sig i steampunkmiljö, vilket är en genre 
som skildrar en värld där elektriciteten inte används utan ångkraften istället utvecklats. Inne i 
fabriken möts Joseph av olika typer av robotar som försöker hindra honom från att fullfölja sitt 
uppdrag. 
Vid ett första möte med spelproducenterna diskuterade vi fram följande riktlinjer för musiken. De 
önskade fyra låtar:  
• Title Screen (musik som spelas i titelmenyn innan själva spelet startar) 
• Ingame (bakgrundsmusik som spelas när spelaren inte befinner sig i någon speciell situation) 
• Battle (musik som spelas för att höja spänningen när en fiende är i närheten) 
• Final Battle (musik som spelas när spelaren gör upp med ”bossen”, den starkaste fienden på 

en spelnivå) 
Vi kom fram till att en till tre minuter skulle räcka för varje låt, undantaget Final Battle som skulle 
vara cirka tre minuter. Alla låtar skulle loopas när de tog slut. Vi skissade upp en tidsplan för när den 
färdiga musiken skulle vara inlämnad och kom överens om att hålla kontakten via MSN Messenger 
och mejl. Jag skickade skisser när jag kommit en bit på väg med varje stycke så att de kunde följa mitt 
arbete och föra dialog med mig om hur musiken skulle utformas. Utöver mötet så fick jag med mig en 
cd-skiva med låtar från andra spel som spelproducenterna skulle kunna ha använt till sitt spel om de 
inte hade jobbat med en kompositör. Denna skiva var avsedd som referensmaterial för mitt eget 
komponerande.   
Spelproducenterna ville ha sin musik i klingande material och inte i noter. Till detta har jag använt en 
ljudbank med orkesterljud och ett ljudprogram för att behandla ljuddata. Även ett notprogram har 
använts för delar av kompositionsprocessen. 
3.1 Exempel på kompositionsprocessen, Title Screen  
På mötet med spelproducenterna i november 2007 kom vi fram till att låten skulle ha en tydlig sorglig 
karaktär för att sätta an stämningen för spelet när det startas. De önskade mycket stråk.  
Den del av referensmaterialet som berörde Title Screen bestod av åtta låtar med durata varierande 
mellan 1’33” och 7’21”. Karaktärerna mellan styckena varierade en del, men efter att ha lyssnat på 
dem så föll valet på vemod, sorg och dramatik som nyckelord för mitt eget kompositionsarbete. 
Stycket fick en ganska lugn karaktär utan att vara stillastående. Tonmaterialet fick bestå av en ren 
mollskala för att gestalta sorg och vemod. Av skalan i långa notvärden byggde jag ut långa linjer som 
skulle föra musiken framåt utan jäkt. Linjerna gick in i och ut ur varandra, i kanon och motrörelse, och 
dissonanser skapades och upplöstes. Tempot låg kring 34 på halvnoten, men med lite agogik för att 
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få synten att låta lite mer levande. Stycket inleddes med en bordun på grundtonen i kontrabasarna. 
En rörklocka slog ödesmättat igång det fallande temat i första violinerna. När temat hade fallit en 
oktav togs linjen över av en understämma medan första stämman låg kvar som bordun på 
grundtonen. När tredje stämman hade kommit in började basen en motrörelse i halvtempo samtidigt 
som temat började om i kanon (takt 10). Allt eftersom stämmorna blev fler, började också 
harmoniken bli tätare och spänningen började stiga. Efter att dissonanserna upplöstes mot 
grundtonen var det dags att bygga mot klimax. 
I fortsättningen provade jag några olika alternativ. I första försöket placerade jag en koralliknande 
stämföring med fem stämmor i det högre registret för att försöka få stycket något varierat. Med hjälp 
av det snabbare notvärdet fjärdedelen ville jag få mer driv och spänning i detta parti (se figur 1). Jag 
kom ifrån temat när fjärdedelarna kom in till förmån för tilltalande vemodiga harmonier, men detta 
fick stycket att spreta, visserligen vid det tänkta gyllene snittet av duratan, men jag kände inte att 
stycket höll ihop. Därför tog jag bort frasen och började skriva nytt. 

 
Figur 1 
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I mitt andra försök att bygga upp till en större spänning använde jag mig av en teknik som går ut på 
att ett ackord med minst fyra stämmor i terser sänker en ton en sekund nedåt i skalan så att en 
dissonans uppstår; den undre tonen i dissonansen sänks ett steg i skalan och upplöses samtidigt som 
den bildar en ny dissonans med nästa ton och så vidare (se figur 2). När den sista tonen i ackordet 
har upplöst sig har hela ackordet rört sig nedåt ett tonsteg i skalan och proceduren kan börja om 
igen. Klang- och stämningsmässigt tyckte jag att det passade in, men det saknade riktning framåt och 
därför förkastade jag även denna idé.  

 
Figur 2 

Tredje försöket ledde till en höjdpunkt i stycket och blev därför den version som jag valde att behålla. 
Det musikaliska materialet blev fragment av huvudtemat med annan rytmisering. Istället för att falla 
nedåt en hel skala lät jag stämmorna falla bara en kort fras som trångfördes i successivt stigande 
lägen (takt 25). Intentionen med detta var att behålla känslan av det fallande temat samtidigt som 
spänningen ökade i och med registerförflyttningen uppåt. När basstämman jobbat sig uppåt och löst 
upp sig i bordunen har den i princip tappat sin basfunktion. Här ökade jag dramatiken genom virvlar i 
bastrumman i kombination med långa upprepande toner i basinstrumenten. Sedan kom styckets 
höjdpunkt genom att huvudtemat kom tillbaka i flera stämmor med förskjutningar för att sedan 
successivt falla tillbaka till dess att bara basen återstod (takt 35). Den ödesmättade klockklangen kom 
tillbaka och ackompanjerade de sista tonerna, och då var stycket tillbaka där det började, fast med 
bordunen oktaverad.  
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Instrumentvalet i detta stycke utgick ifrån stråkorkester med rörklocka, så jag började med att 
fördela alla stämmor i stråket. För att få ut mer klangfärg och variation dubblade jag vissa linjer med 
träblås, och att få ut mer dramatik dubblade jag de starka passagerna med brass och skrev till 
slagverk.  
Jag försökte skriva ett intro baserat på de tre tunga virvlarna i bastrumman, men det kändes 
malplacerat.  
När alla toner var på plats var det dags att skriva in dynamiken. Av tekniska skäl undvek jag att skriva 
dynamiska beteckningar under tonsättningen och instrumentationen, då notprogrammet inte 
behandlar dessa auditivt tillfredsställande. Därför skrev jag istället ut ett partitur utan dynamik och 
skrev in dynamiken för hand som underlag för bearbetning med ljudbanken. När partituret var 
utskrivet upplevde jag att det saknades någonting vid det starkaste partiet. Jag lade då till en stämma 
i trumpeterna som inte baserades på det fallande huvudtemat.  
3.2 Översikt över de andra spelstyckena 
Ingame hade till uppgift att som bakgrundsmusik hålla stämningen och spänningen uppe utan att ta 
fokus från själva spelet. Musiken spelas när spelets huvudkaraktär letar sig runt i fabrikens mörka 
miljöer, förutsatt att inga fiender är i närheten. Musiken går i en tre minuter lång loop i ett ganska 
högt tempo, men eftersom de snabba notvärdena bara kommer ibland har stycket rubatokaraktär. 
Styckets byggstenar är korta fragment som slumpmässigt placerats ut ovanpå en bakgrund som dels 
består av en baston som med jämna mellanrum byter tonläge och dels ”oljud” spelat av 
förstaviolinerna. Kompositionen är slumpmässigt uppbyggd för att lyssnaren inte ska känna någon 
periodicitet och därför inte heller kunna vila i musiken. Inga tempoförändringar förekommer och 
dynamiken är förhållandevis svag förutom stråkarnas sväll. Melodisk och harmonisk variation är 
begränsade till transponeringar. För att stycket inte skulle dra för mycket uppmärksamhet till sig 
gjordes dess karaktär mycket enformig. 
På mötet i november hade jag och spelproducenterna en idé om att Battle skulle sitta ihop i ett 
parallellt lager med Ingame för att få ett flöde när musiken skulle växla mellan styckena, men när det 
visade sig att det skulle innebära för mycket jobb för spelproducenterna att programmera musiken 
ströks den idén.  
Beslutet gjorde att jag kunde vara mer konstnärligt fri eftersom flera av styckets parametrar inte 
längre var kopplade till Ingame . Musiken skulle starta när en av fabrikens elaka ångdrivna robotar 
befann sig i närheten. Sedan skulle styckets volym dras ned när antingen striden med roboten var 
över eller Joseph Taylor hade retirerat till betryggande avstånd. Då skulle Ingame slås på igen.  
Spelproducenterna ville att Battle skulle ha en karaktär som var väldigt olik Ingames diskreta 
karaktär. Eftersom styckets huvudsyfte var att förstärka känslan av spänning i striden mot fienden, 
försökte jag komponera stycket med mer spänning än Ingame. Jag upptäckte att referensmusiken 
hade betydligt mer rytmiskt driv än Ingame, vilket gjorde att jag lät stråket spela tickande 
sextondelar genom hela stycket i ett inte alltför snabbt tempo. Tonmaterialet bestod av en ren 
mollskala som på ettan och trean i fyra fjärdedelstakt jobbade sig uppåt. Halvvägs uppför skalan lät 
jag transponera harmoniken och melodin till en annan molltonart där melodin fortsatte uppåt. I 
slutet av frasen la jag ett crescendo i trumpeterna som landade i ett fortepiano på ettan i nästa fras, 
som även den var i en annan tonart. Principen för temabehandlingen upprepades genom stycket 
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samtidigt som jag med hjälp av blås och slagverk successivt byggde upp ett orkestertutti i slutet på 
stycket innan loopen gick om.  
Final Battle spelades när Joseph Taylor mötte den sista och största fienden, bossen, på den nivån han 
befann sig.  
Spelproducenterna ville att Final Battle, precis som Battle, skulle förstärka känslan av spänning i 
striden fast vara mycket mer pampig. Av referensmaterialet fick jag känslan att jag skulle ”fläska på 
med allt”. Stycket startar i mezzoforte med ett riff i stråkarna och sedan kommer en trumpet in och 
spelar ett tema. Efter två takter höjs tonarten en stor sekund och en variation av temat spelas med 
ett crescendo in i nästa del. För att få stycket att bli pampigt skrev jag två pukstämmor med fyra 
pukor vardera som tillsammans bildar en pådrivande rytm i åttondelar i den delen.  Brassektionen 
fick markera delens vilda taktartsväxlingar, medan stråk och träblås hjälpte till att driva med 
staccaterade åttondelar och löpningar.  
Efter ett kort mellanspel började ett nytt riff med en del kromatik, där tremolo spelades över 
åttondelar spelas unisont av stråket . En pampig melodi spelades av trombon och mellan fraserna 
fyllde träblås och slagverk i med flera sforzaton. Efter det att melodin presenterats oktaverade 
violinerna sitt riff och trumpeterna fördubblade melodin i oktaven ovanför trombonerna. När 
melodin hade spelat sitt andra varv förflyttades styckets tonala centrum ner till fiss, dolt med hjälp av 
kromatik, för att förbereda loopen så att den kändes som en höjning. När polyrytmiken hade landat i 
fiss övergick den till några rytmiskt unisona sforzaton innan loopen gick om. 
Under 0’11” till 0’22” i Final Battle upplevde spelproducenterna att ljuden lät syntiga, vilket jag inte 
riktigt höll med om, men jag gjorde det ändå aningen mer realistiskt, om än inte till deras fulla 
belåtenhet. 
Spelproducenterna hade en pressad tidsplan och när inprogrammeringen av musiken hade lägre 
prioritet än andra uppgifter hann en del stycken inte bli inprogrammerade i spelet. För att lyssna på 
en del av det musikaliska materialet i sitt sammanhang kan man ladda ner spelet från 
http://grey.gscept.com/ (30 april 2008).  

http://grey.gscept.com
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4. Enkätresultat 
Enkätens viktigaste syfte var att belysa de eventuella upplevda skillnaderna och likheterna mellan 
spelmusiken och den självständiga musiken. Nedan följer en presentation av svaren från enkäternas 
olika frågor i jämförelse mellan de olika styckena.  
4.1 Informanterna 
Åtta av tio anmälda informanter var närvarande när enkätstudien genomfördes, sex kvinnor och två 
män. Fem av informanterna studerade ett orkesterinstrument som huvudinstrument. Sju av åtta 
lyssnade gärna på den klassiska musikgenren. Alla informanter hade någon gång under det senaste 
året lyssnat på ett orkesterstycke, live eller på skiva. Sju av informanterna hade någon gång suttit 
som instrumentalist i en orkester, fyra av dessa i symfoniorkester. 
Hälften uppgav att de aldrig spelar data- eller tv-spel, två att de spelar ett par gånger i månaden, en 
att den spelar en gång i månaden och en att den spelar mer sällan än en gång i månaden. Däremot så 
hade två av informanterna tidigare haft spelvanor då de hade spelat flera gånger i veckan, men 
gruppen som helhet hade låga spelvanor.  
4.2 Den uppfattade längden på styckena 
Styckena Title Screen, Battle och Dans hade ett medelvärde på 3, vilket betyder varken kort eller 
långt (se figur 3). Det skiljer en dryg minut mellan Battle och Dans, medan det bara skiljer elva 
sekunder mellan Dans och Title Screen (se figur 4). Ingame, medelvärde 3,125, upplevdes som 
aningen längre än de tre nämnda styckena, men var i verkligheten kortare än både Title Screen och 
Dans. Stycken som uppfattades som korta var Final Battle, Be Not Afraid och Baddabah Emerges som 
hade en durata mellan 1’50” till 2’14”. Det är bara en i gruppen som uppfattar Battle (2’23”) som kort 
medan det är sju respektive åtta som uppfattar Baddabah Emerges (2’14”) och Final Battle (1’28”) 
som korta. Det skiljer nio sekunder mellan Battle och Baddabah Emerges och 25 mellan Battle och 
Final Battle. Det enda stycke som merparten av gruppen uppfattade som långt var 1928 med en 
durata på 5’19”.  
När det gäller den verkliga längden på styckena kan man gruppera ihop styckena i tre kategorier: 
kort, mellan långt och långt. De kortare styckena var Final Battle, Be Not Afraid och Baddabah 
Emerges, de mellanlånga styckena var Battle, Dans, Title Screen och Ingame och det i särklass det 
längsta stycket var 1928. 
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Figur 3. Den upplevda längden på de olika styckena. Tabellen visar medelvärdet av informanternas upplevelser utifrån 

enkätens skala där 1 är mycket kort och 5 är mycket lång. 

 
Figur 4. Den verkliga längden på styckena. 

En förutsättning för att genomföra enkätstudien var att begränsa dess tidsomfattning då det kunde 
ha blivit svårt att få tag i informanter. Därför kunde jag inte ta med alltför långa stycken i 
undersökningen. Således var det knappast oväntat att det längsta stycket uppfattades som långt, än 
om det bara var 5’19”.  
 
4.3 Det uppfattade tempot i styckena 
Hur en musiklyssnare uppfattar tempo beror naturligtvis inte bara på ett metronomtal, utan snarare 
på vilka notvärden som används. Det uppfattade tempot stämmer inte alltid överens med den 
faktiska, tryckta tempoangivelsen i partituret. Men när gruppen i den här undersökningen svarade 
hur de upplevde tempot, kunde jag på spelmusiken se ett samband mellan upplevd och faktisk puls. 
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I spelmusiken upplevde informanterna tempot som det faktiska tempot. Långsammast av de fyra 
styckena var Title Screen, med ett tempo på ca 36 på halvnoten. Eftersom alla notvärden infaller på 
ettan eller tvåan i takten blev förmodligen den upplevda pulsen på halvnoten (och även om de kände 
pulsen på fjärdedelen skulle tempot ändå bli lägre än i de andra spelstyckena). Gruppens medelvärde 
på Title Screen var 1,875, alltså mellan långsamt och mycket långsamt. Det näst långsammaste 
stycket bland spelmusiken, Ingame, hade ett tempo på 82 på fjärdedelen. Det fanns visserligen en del 
sextondelar i stycket, men det ackompanjerades av bordunbasar som inte byter ton speciellt ofta. 
Medelvärdet var 2,25. Det näst snabbaste stycket bland spelmusiken, Battle, hade ett tempo på 144 
på fjärdedelen. I stycket finns det nästan hela tiden tickande åttondelar som ständigt påminner 
lyssnaren om tempot och drivet. Medelvärdet var 3,125. Snabbaste stycket bland spelmusiken var 
Final Battle, med 152 på fjärdedelen. Stycket innehöll liksom föregående nämnda stycke nästan hela 
tiden åttondelar som tickar.  Medelvärdet var 3,875. 
Be Not Afraid hade ett medelvärde på 2,5 trots att tempot var 44 på fjärdedelen. Detta kan jag förstå 
då den upplevda pulsen kan ha uppfattats på åttondelen, vilket skulle ha gett ett tempo på 88. 1928, 
Dans och Baddabah Emerges hade alla samma tempo, 132 på fjärdedelen, men fick trots det olika 
svar från informanterna. Medelvärdena var 3,125, 3,75 respektive 4,25. 
Frågan om konstant eller växlande tempo väljer jag att bortse ifrån. Svaren som jag fick in var mycket 
spretiga för alla åtta styckena. Eftersom olika informanter svarar på olika stycken att de upplevde att 
tempot var konstant eller omväxlande i motsats till hur det faktiskt låg till, anser jag att stora delar av 
gruppen inte uppfattat frågan korrekt. En av informanterna påpekade under ”övriga synpunkter”: 
”Det är svårt att ’betygsätta’ tid/tempo om man inte vet vad man ska använda som referenspunkt”. 
Med anledning av det uttalandet och informanternas svar i övrigt på fråga 3 i del ett, anser jag att jag 
ur deras svar inte kan dra några entydiga slutsatser om upplevelsen av de olika styckenas 
tempoväxlingar. 
4.4 Den uppfattade dynamiken i styckena 
Be Not Afraid och 1928 fick båda ett medelvärde på 3, mitt emellan svagt och starkt. Battle och Dans 
hade ett medeltal mellan 3,25 och 3,625, vilket betyder att de upplevde styckena mer som starka än 
svaga. Final Battle och Baddabah Emerges upplevde majoriteten som starka eller mycket starka. 
Styckenas medelvärde var 4,125 respektive 4,25.  
Det enda stycket som i sin helhet uppfattades som svagt av merparten av informanterna var Ingame. 
Ingame var det enda av de åtta styckena som byggde på en slumpartat fragmentarisk struktur, vilket 
gjorde att inga långa crescendon eller diminuendon kunde byggas upp.  
Fem ur gruppen upplevde Title Screen som ett dynamiskt starkt stycke när de såg till styckets helhet. 
Medelvärdet var3,625. Intentionen gällande dynamiken när stycket komponerades var generellt en 
svag dynamik förutom vid fortissimot strax efter mitten på stycket. Här gick alltså informanternas 
upplevda dynamik och kompositörens avsedda dynamik isär.  
Gällande de dynamiska skillnaderna inom de olika styckena fann jag att gruppen inte var lika eniga 
som i de tidigare frågorna. Jag kunde dock se tendenser då gruppen aldrig var så splittrad i sina svar 
att medelvärdet inte visade vad majoriteten hade upplevt. Kanske var frågan svår att förstå, kanske 
var det en svår fråga att besvara. Frågan kunde kanske ha delats upp i två frågor då några av 
informanterna kan ha tolkat den som till exempel ”hur starka var skillnaderna i dynamik?” och andra 
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som ”hur ofta bytte stycket dynamik?”. Nedan presenteras svaren på frågan ”Upplevde du att 
dynamiken var jämn eller omväxlande?”.  
När frågan gällde styckena Final Battle, Battle, Baddabah Emerges och Ingame hade svaret hamnat 
på båda sidor om mitten vilket betyder att några av informanterna upplevde att dynamiken var jämn 
och några upplevde att den var omväxlande. De stycken där majoriteten uppfattade dynamiken som 
omväxlande var Title Screen, Battle, 1928 och Dans. De hade ett medelvärde mellan 3,875 och 4,125. 
I Be Not Afraid, med medelvärdet 3,5, uppfattade hälften att dynamiken var omväxlande och hälften 
att dynamiken inte var mer omväxlande än jämn. Det var bara i Final Battle som majoriteten, fem av 
åtta, uppfattade dynamiken som jämn. Däremot upplevde två av informanterna att dynamiken i 
samma stycke var omväxlande eller mycket omväxlande.  Ännu mer splittrad var gruppen när det 
gäller Baddabah Emerges och Ingame som båda fick ett medelvärde på 2,75, alltså något mer jämn 
än omväxlande dynamik. I de båda sistnämnda styckena svarade två att dynamiken var omväxlande, 
tre att dynamiken varken var mer det ena eller det andra och tre att dynamiken var jämn eller 
mycket jämn. 
Resultaten visade ingen skillnad i hur de upplevde den dynamiska jämnheten i spelmusiken jämfört 
med den självständiga musiken. 
4.5 Den upplevda upprepningen och variationen av melodifraserna 
Alla åtta i gruppen upplevde att melodifraserna i Ingame var upprepande varav fem upplevde dem 
som mycket upprepande. Medelvärdet var 1,375.  
Melodifraserna i Battle uppfattades av majoriteten som upprepande eller mycket upprepande. 
Medelvärdet blev 1,875.  
I Title Screen upplevde majoriteten melodifraserna som upprepande om än inte lika upprepande som 
i Battle och Ingame. Title Screen fick ett medelvärde på 2,125.  I Be Not Afraid uppfattades också 
melodifraserna som upprepande av majoriteten, även om två i gruppen upplevde melodifraserna 
som varierande. Medelvärdet var 2,625.  
I Final Battle upplevde hälften att melodifraserna varken var mer av det ena än det andra. Tre 
upplevde att melodifraserna var varierade och en upplevde melodifraserna som upprepande, vilket 
gav medelvärdet 3,25. I Baddabah Emerges upplevde hälften att melodifraserna var varierande eller 
mycket varierande medan bara en tyckte att melodifraserna var upprepande. Medelvärdet blev 
3,625.  
I Dans upplevde majoriteten variation av de melodiska fraserna. Medelvärdet blev 3,625. I 1928 
upplevde sju av åtta att melodifraserna var varierande eller mycket varierande. En av informanterna 
tyckte dock att melodifraserna var mycket upprepande. Medelvärdet var 4.  
4.6 Det upplevda harmoniska förloppet i styckena 
Alla åtta av informanterna upplevde det harmoniska förloppet i Ingame som monotont, varav en 
upplevde det som mycket monotont. Medelvärdet var 1,875. Styckets harmoniska förlopp går hand i 
hand med melodin då den enda variationen i harmoniken blev transponeringar.  
I Battle upplevde hälften av informanterna det harmoniska förloppet som monotont eller mycket 
monotont och andra hälften upplevde det som varken eller. Medelvärdet var 2,375. I Title Screen 
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upplevde hälften att det harmoniska förloppet var monotont, tre att det varken var monotont eller 
varierat och en upplevde det som varierat. Medelvärdet var 2,625. Styckets tonalitet byggde 
uteslutande på den rena d-mollskalan. 
I Final Battle upplevde fem av informanterna det harmoniska förloppet som varken monotont eller 
varierat, två upplevde det som varierat och en som monotont. Basgångarna och riffet i del ett av 
stycket var av repetitiv karaktär medan det i del två var skedde en del tonartsbyten fram och tillbaka. 
I Be Not Afraid uppfattade fyra det harmoniska förloppet som varken varierat eller monotont, tre 
upplevde det som varierat och en upplevde det som monotont. Medelvärdet var 3,125. Harmoniken 
byggde på F dorisk skala och var aldrig långt borta från f-moll. Dock rörde sig stämmorna och bildade 
endast kortare orgelpunkter vilket kan förklara resultatet. 
Av de stycken där majoriteten upplevde det harmoniska förloppet som varierat hade 1928 den mest 
splittrade svarsbilden. Fem av informanterna upplevde det harmoniska förloppet som mycket 
varierat, en som varierat, en som varken eller och en som monotont. Medelvärdet var 4,25. Stycket 
hade under större delen av tiden grundtonen D även om kompositören Hinnemo använde fler och 
andra färgningar av ackorden i sitt stycke än jag gjorde i de andra styckena.  
Dans och Baddabah Emerges hade också ett medelvärde på 4,25, men gruppen var mest överens när 
det gällde Baddabah Emerges. I Dans upplevde sex av åtta informanter det harmoniska förloppet 
som varierat, varav fyra upplevde det som mycket varierat. Två av informanterna upplevde det som 
varken monotont eller varierat. Harmoniken i stycket byggde ofta på enkla treklanger, men det var 
relativt många ackordbyten och några tonartsbyten. I Baddabah Emerges upplevde sju informanter 
det harmoniska förloppet som varierat eller mycket varierat. En av informanterna upplevde det som 
varken monotont eller varierat. Harmoniken efter introt bygger på altererande tritonus och kvarter 
staplade på varandra samt en kromatisk basgång och var densamma genom resten av stycket.  
4.7 Den upplevda instrumenteringen i styckena 
Alla upplevde att instrumenteringen i Ingame var ensidig, varav två av informanterna upplevde den 
som mycket ensidig. Medelvärdet var 1,75. I Title Screen upplevdes instrumenteringen av fem av 
informanterna som varken ensidig eller varierande och av tre som ensidig. Medelvärdet var 2,625. 
Instrumenteringen i stycket bestod till grunden av stråk som vid några tillfällen dubblades av blås.  
Instrumenteringen i Be Not Afraid var densamma som i Title Screen men upplevdes aningen 
annorlunda. Tre av informanterna upplevde instrumenteringen som ensidig, tre som varken ensidig 
eller varierande och två som varierande. Medelvärdet var 2,875. Både i Battle och i Baddabah 
Emerges var gruppen splittrad när det gällde instrumentationen. I Battle upplevde fyra att 
instrumentationen var ensidig eller mycket ensidig, medan tre upplevde den som varierande. 
Medelvärdet var 2,625. 
I Baddabah Emerges upplevde sex att instrumentationen var varierande eller mycket varierande, 
medan två upplevde den som ensidig. Medelvärdet var 3,75. Inte helt oväntat upplevdes 
instrumentationen i både 1928 och Dans av majoriteten som varierande, eftersom kompositörerna 
lade ner mer tid på dessa stycken än på de övriga då de på förhand visste att styckena skulle spelas in 
av musiker, vilket var en morot för dem att utföra ett noggrant instrumentationsarbete. I båda fallen 
upplevde sex av informanterna instrumenteringen som varierande eller mycket varierande och båda 
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styckena fick ett medelvärde på 4. Högst medelvärde fick Final Battle med 4,25, där sju av 
informanterna upplevde att styckets instrumentation var varierande eller mycket varierande. Bara en 
upplevde att instrumentationen varken var ensidig eller varierande.  
4.8 Upplevelsen av styckets karaktär 
Majoriteten upplevde karaktären i Ingame som monoton eller mycket monoton. Medelvärdet var 
1,625. Jag har inte försökt att komponera karaktärsväxlingar i stycket utan istället försökt hålla 
karaktären intressant genom hela stycket. I Battle rådde oenighet bland informanterna då fem 
upplevde karaktären som monoton eller mycket monoton, två som varken monoton eller 
omväxlande, och en som omväxlande. Medelvärdet blev 2,25.  
I Title Screen upplevde fem av informanterna att karaktären i stycket varken var monoton eller 
omväxlande, medan det var tre som upplevde den som monoton eller mycket monoton. 
Medelvärdet var 2,5. I Be Not Afraid upplevde fem av informanterna karaktären som monoton 
medan två upplevde att den var omväxlande. Medelvärdet var 2,625. 
 I Baddabah Emerges upplevdes karaktären av fyra av informanterna som omväxlande eller mycket 
omväxlande medan två upplevde den som monoton eller mycket monoton. Två upplevde den som 
varken monoton eller omväxlande. Medelvärdet var 3,25. Karaktären i stycket var stressande och 
aningen kaotisk. Final Battle fick nästan samma fördelning av hur informanterna hade upplevt 
karaktären. Det var fyra som upplevde karaktären som omväxlande eller mycket omväxlande medan 
två upplevde den som monoton. Två upplevde den som varken monoton eller omväxlande. 
Medelvärdet var 3,375.  
Även när det gällde 1928 fanns en viss splittring bland informanterna då fem upplevde att karaktären 
i stycket var omväxlande varav tre upplevde den som mycket omväxlande, medan två upplevde den 
som monoton. Medelvärdet var 3,75, alltså mer omväxlande än monoton. I Dans var alla utom en 
överens om att karaktären var omväxlande eller mycket omväxlande. Denne informant upplevde 
karaktären som monoton. 
4.9 Den upplevda avspänningen kontra intensiteten i styckena 
Be Not Afraid upplevdes av hälften som avspänt eller mycket avspänt och av hälften som lika avspänt 
som intensivt. Medelvärdet var 2,375. 1928 fick ett medelvärde på 3. Två upplevde det som avspänt, 
två som intensivt och fyra som lika avspänt som intensivt. 
Ingame upplevdes av fem som intensivt, av två som lika avspänt som intensivt och av en som 
avspänt. Medelvärdet var 3,625. Bland Title Screen och Dans upplevde majoriteten av informanterna 
styckena som intensiva och ingen upplevde dem som avspända. Medelvärdet var 4 på båda styckena.  
Final Battle, Battle och Baddabah Emerges upplevdes av alla som intensiva. Medelvärdena för dessa 
tre stycken var, i storleksordning från minst till mest intensivt, Battle, 4,375, Final Battle 4,625 och 
Baddabah Emerges, 4,75.  
4.10 Det upplevda känslomässiga engagemanget i styckena 
På frågan om informanterna upplevde att musiken var känslomässigt engagerande hamnade 
medelvärdet för samtliga stycken mellan 2,75 och 3,75, Det berodde inte bara på att gruppen som 
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helhet upplevde ett ganska ljummet känslomässigt engagemang, utan också att gruppen i många fall 
var splittrad. 
1928 var det stycke som hade lägst antal känslomässigt engagerade informanter. Fyra av dem 
upplevde det känslomässiga engagemanget som lågt medan två upplevde det som ganska starkt. Två 
upplevde det som lika svagt som starkt. Medelvärdet var 2,75. I Be Not Afraid upplevde hälften det 
känslomässiga engagemanget som lika svagt som starkt, två som ganska starkt eller starkt och två 
som svagt. Medelvärdet var 3,125. 
I Ingame upplevde hälften ett ganska starkt känslomässigt engagemang, medan två upplevde ett 
svagt känslomässigt engagemang och två upplevde det som lika svagt som starkt. Medelvärdet var 
3,25. I Dans upplevde hälften ett lika svagt som starkt känslomässigt engagemang. Tre upplevde 
musiken som ganska starkt eller starkt känslomässigt engagerande, medan två upplevde den som 
svagt känslomässigt engagerande. Medelvärdet var 3,375. 
Final Battle hade ett lägre medelvärde än Dans, men det hade också fler informanter (fem) som 
upplevde stycket som engagerande. En informant som ansåg att stycket inte alls var känslomässigt 
engagerande drog ner medelvärdet till 3,25. Ännu större var splittringen bland informanterna när det 
gällde Baddabah Emerges. Här upplevde fem informanter musiken som ganska starkt eller starkt 
känslomässigt engagerande medan två inte alls fann den vara känslomässigt engagerande. En 
upplevde ett svagt känslomässigt engagemang. Medelvärdet var 3,125. 
I Battle upplevdes av fem av informanterna ett ganska starkt eller starkt känslomässigt engagemang. 
Två upplevde ett svagt känslomässigt engagemang och en ett lika svagt som starkt känslomässigt 
engagemang. Medelvärdet var 3,5. I Title Screen upplevde en informant ett starkt känslomässigt 
engagemang, fyra ett ganska starkt och resterande tre upplevde ett lika svagt som starkt 
engagemang. Medelvärdet var 3,75.  
4.11 De öppna frågorna i enkäten 
På den öppna frågan i del ett lämnade sju av åtta informanter en kommentar. I del två, under de 
öppna frågorna som var knutna till styckena lämnade samtliga informanter svar. På sista frågan, 
ytterligare egna synpunkter, lämnade fyra av informanter ett svar. Informanternas svar diskuteras i 
kapitel 5. 
4.12 Spelmusik eller ej? 
Majoriteten trodde att Final Battle, Be Not Afraid, Battle och Ingame var komponerade som 
spelmusik. Beträffande Title Screen, 1928 och Baddabah Emerges var det ungefär hälften som trodde 
att det var skrivet för spel och hälften som inte trodde det. Majoriteten trodde inte att Dans var 
skrivet för ett dataspel.  
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5. Analys och diskussion 
Vad blev resultatet av syftet att skriva spelmusik som också skulle fungera som självständig musik? 
Enkäten gav inget entydigt svar men informanterna hade sina uppfattningar om vad som var 
spelmusik och inte.  
Jag har valt att dela upp diskussionen i fyra delar; om musiken upplevdes som jag hade tänkt, vad 
informanterna upplevde som spelmusik, vad informanterna inte upplevde som spelmusik och 
slutligen mina egna slutsatser. 
5.1 Vad upplevde informanterna av det jag ville förmedla genom musiken?  
Till spelet hade jag komponerat fyra stycken med olika funktioner som skulle skapa olika stämningar. 
Lyckades jag gestalta stämningarna så pass väl att informanterna kunde uppleva dem utan att spela 
spelet, utan att ens veta om musiken var skriven för ett spel? 
Title Screen skulle gestalta vemod, sorg och dramatik. Informanterna nämnde karaktärsord som 
spännande, mystiskt, sorglig döds-/krigsscen, rätt dramatiskt och känslosamt. 
Ingame skulle skapa en stämning och hålla spänningen uppe utan att ta för stor plats. Informanterna 
nämnde filmmusik (skräck), subtil spänning, dramatik, enformighet, mörk karaktär, orolig, spännande 
och mystisk stämning. 
Battle skulle i spelet förstärka känslan av spänning under en strid och samtidigt bilda kontrast mot 
Ingame. Informanterna nämnde spännande, krigsaktigt, intensitet, vinna över fienden och dramatik 
som hela tiden trappas upp. 
Final Battle skulle vara som Battle fast mycket mer pampig. Informanterna nämnde ”mycket krig”, 
mycket intensivt, intensiv strid, bli jagad, dramatiskt, fienden anfaller, oroligt, intensitet, spännande 
och ”döda fienden”. 
Med utgångspunkt från att musiken eventuellt kan vara skriven för ett spel var informanternas 
upplevelser mycket nära den vision jag och spelproducenterna hade om hur musiken skulle upplevas. 
5.2 Vad upplevde informanterna som spelmusik? 
Majoriteten av informanterna upplevde att fyra av de åtta styckena skulle kunna vara skrivna för 
dataspel. Intressant var att av dessa fyra stycken hade informanterna rätt på tre av dem: Ingame, 
Battle och Final Battle. Det fjärde stycket som majoriteten av informanterna trodde var skrivet för att 
dataspel var Be Not Afraid, men där var gruppen mer tvekande i sina motiveringar. 
Vad var det då som gjorde att just dessa stycken upplevdes som spelmusik? För att se vad de 
upplevde i musiken som kännetecknade spelmusik jämfördes motiveringarna till deras ja-svar. En del 
av informanterna upplevde inre bilder om strider, krig, fjärran världar och platser, mörka labyrinter 
och spöklika grottor, för att nämna några exempel. Det kan tolkas som att de hade egna referenser 
till hur ett spel ser ut och låter, och att de upplevde att musiken passade in på deras mall och 
därigenom skapade inre bilder som de beskrev för mig. Med hänsyn till att deras låga spelvanor 
stämde deras beskrivningar i många fall häpnadsväckande väl med spelmusikens faktiska funktion.  
Vad var det då rent tekniskt i musiken som de upplevde som spelmusik? De hade inte gjort några 
djupare analyser men några indikatorer nämndes. Om stycket har en enkel struktur som går att 
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upprepa under en längre tid, men ändå är engagerande, då kan det nog röra sig om spelmusik, 
resonerade de. Stycket får inte ta för mycket plats, utan ska kunna höras på utan att aktivt lyssnas på. 
Musiken får helt enkelt inte konkurrera ut det som sker på skärmen; den som spelar har en uppgift 
att sköta och bör inte distraheras av musiken.  
Även på detaljnivå fanns det parametrar över vad de upplevde som spelmusik. I Battle nämndes 
instrumentationen i form av virveltrummor med sin ”krigsaktiga” karaktär som orsak till varför det 
skulle kunna vara spelmusik. Trumman i kombination med de upprepade crescendona och de 
upplevda förhållningarna i ackorden bildade musikaliska byggstenar som tillsammans uppfattades 
som spelmusik. Även i Ingame upplevdes trummorna som en parameter till varför det skulle kunna 
vara spelmusik. Den gången var det i kombination med smygande stråkar som byggde upp till en 
subtil spänning, enligt en av informanterna.  
Informanterna nämnde också olika karaktärer som argument till varför det kunde vara spelmusik. 
Oftast var det spänning, dramatik och intensiv musik som nämndes. De upplevde att musiken skulle 
kunna fungera som en stämningshöjare i ett spel. 
5.3 Vad upplevde informanterna som ”inte spelmusik”? 
Dans var det enda stycke där en betydande majoritet av informanterna inte trodde att det var skrivet 
för ett dataspel. De hade dock svårt att sätta fingret på vad som fick dem att svara så. Några av dem 
menade att stycket hade fungerat bättre som konsertmusik än spelmusik, men att det för den sakens 
skull inte skulle fungera dåligt som spelmusik. 
Vid flera av styckena fanns det informanter som trodde att musiken inte var skriven till ett dataspel. I 
många fall motiverade de sina nej-svar med motsatserna till deras ja-svar.  
Det fanns inre bilder hos informanterna även när de inte trodde att det rörde sig om spelmusik. Då 
trodde de i många fall att det snarare var filmmusik.  
De hade också en del tekniska invändningar till varför det inte rörde sig om spelmusik. Till exempel så 
upplevde några informanter att Baddabah Emerges var för dramatisk och skulle ta för mycket fokus 
från spelet. På detaljnivå nämndes att Be Not Afraid gick för långsamt och att 1928 hade för mycket 
dynamiska förändringar och för lite trummor för att vara skrivet för ett dataspel.  
Andra intressanta kommentarer till varför det inte skulle vara spelmusik var till exempel att Title 
Screen var ”för ’fint’” och känslosamt för att vara spelmusik. Flera informanter menade att de ville 
lyssna aktivt på flera av styckena och att de i så fall skulle tappa fokus på spelet. 
5.4 Slutdiskussion 
Hade de fyra spelstyckena de kvalitéer som spelet krävde och hur fungerade de som självständig 
musik? Som jag tidigare nämnde i avsnitt 3.2 var spelproducenterna i stort sett nöjda med min musik. 
Undantaget var Final Battle där de upplevde att ljuden lät lite syntiga i styckets början, men ändå 
fungerade. Av spelproducenternas reaktioner kunde jag dra slutsatsen att spelmusiken hade de 
kvalitéer som spelet krävde. 
Några entydiga svar på hur spelmusiken fungerade som självständig musik har jag inte fått, däremot 
kunde jag dra en del slutsatser ur enkätresultaten.  
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En av informanterna ville under Title Screen lyssna aktivt på stycket då det upplevdes som ”för 
känslosamt” för att fungera som bakgrundsmusik i ett spel. Eftersom Title Screen var skrivet som ett 
intro till spelet och därmed nästan oberoende av interaktivitet med en spelare gav det mig större 
konstnärliga friheter än i de andra spelstyckena. Detta kan förklara informantens svar. Det var ändå 
intressant då svaret kan tolkas som att stycket inte bara fungerar självständigt utan närmast kräver 
lyssnarens fulla uppmärksamhet. 
Ett tecken på att Ingame kan fungera som självständig musik var att stycket upplevdes som 
känslomässigt engagerande av flera av informanterna. Å andra sidan trodde sju av åtta informanter 
att Ingame var skrivet för ett spel. Eftersom musiken spelas utan att det händer något speciellt 
samtidigt på skärmen så är Ingame den mest neutrala musiken i spelet. ”Neutraliteten” kanske gav 
informanterna utrymme att föreställa sig någonting till musiken vilket bidrog till att de trodde att det 
rörde sig om spelmusik. 
Alla informanter trodde att Battle var skrivet för ett dataspel men jag kunde i deras motiveringar 
hitta indikatorer på att musiken också skulle kunna fungera som självständig musik. Att spännande 
och dramatisk musik kan fungera bra i ett dataspel kanske är självklart, men om de flesta upplevde 
att musiken var känslomässigt engagerande även innan de hade fått frågan om de trodde att det var 
spelmusik så kan det vara ett tecken på att musiken också skulle kunna fungera som självständig 
musik.  
De flesta av informanterna trodde att Final Battle var skrivet till ett dataspel eftersom stycket var så 
intensivt och dramatiskt. De upplevde att musiken skulle passa bra till en jakt eller strid. Den enda 
informant som inte trodde att Final Battle var skrivet för ett spel tyckte att musiken kändes mer som 
filmmusik. ”Känns som musiken kan skapa en bra stämning” skrev en annan informant när hon 
motiverade sitt svar på varför hon trodde att det är spelmusik. Hon upplevde att stycket i 
kombination med ett annat medium kunde bidra till en starkare upplevelse än som självständigt. Var 
det då någonting som indikerade att musiken kunde fungera självständigt? Fem av informanterna 
upplevde att stycket var känslomässigt engagerande, vilket kan tala för att detta.  
Musik som kan lyssnas på utan att kräva för mycket uppmärksamhet verkar vara ett kriterium för att 
ett stycke ska fungera som spelmusik, enligt informanterna. Enkel struktur betyder inte att stycket 
inte kan upplevas som intensivt, snarare pekar enkätsvaren på motsatsen; att enkel struktur mycket 
väl kan förenas med intensitet, dock utan att stycket kräver för mycket uppmärksamhet från 
lyssnaren. Musik med enkel struktur kan även fungera i ett självständigt sammanhang, vilket Be Not 
Afraid är ett exempel på. Där trodde majoriteten att stycket var skrivet för ett spel, på grund av dess 
enkla struktur men också för att det skapade en tydlig stämning. 
Musik som är stämningsskapande är bra i spel eftersom stämningen i ett spel kan förstärkas när 
musiken spelas. Ofta är självständig musik också stämningsskapande och kan därför i många fall 
fungera som spelmusik och vice versa. Kanske beror det på vilken stämning det handlar om. 
Spänning, dramatik och mystik var stämningar som ofta nämndes som indikatorer på att ett stycke 
kunde vara spelmusik. Kanske ligger det i informanternas referensramar att just sådana stämningar 
är typiska för spel, vilket kan betyda att spelmusik med den karaktären kan fungera som självständig 
musik. Baddabah Emerges upplevdes som ”för mycket” på många sätt för att fungera som spelmusik. 
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Något som informanterna skrev i den öppna frågan i del ett, innan de visste att det rörde sig om 
spelmusik, var att de tyckte att styckena var ”jättebra”, ”mycket intressanta”, ”riktigt fina” och så 
vidare. De upplevde att styckena ”hade en viss spänning i sig som gjorde att man ville och orkade 
lyssna” vilket inte bara är bra betyg för enkätstudien utan även för styckenas självständighet. Därför 
kan jag dra slutsatsen att det är möjligt att skriva spelmusik som också fungerar som självständig 
musik. 
Hur skriver man då spelmusik som fungerar även utanför spelets ramar? Rent kompositionsmässigt 
bör man se upp med att skriva alltför händelserik musik, då detta kan ta fokus från spelet. Det bör 
finnas en tydlig karaktär i musiken som sätter an en stämning och kan fungera som en 
stämningsförstärkare i ett spel. Jag var orolig att monoton spelmusik inte skulle fungera som 
självständig musik, men så var inte fallet då Ingame, som är både rytmiskt och tonalt minimalistiskt, 
upplevdes som mer känslomässigt engagerande än 1928, som delvis var av minimalistisk karaktär. 
Det skulle vara intressant att se mer på djupet vilka kvalitéer som kan få spelmusik att fungera som 
självständig musik. Då jag inte hittat någon forskning om spelmusik utanför spelets ramar skulle jag 
vilja se framtida forskning inom detta ämne. 
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Bilaga 1, Utdrag ur Enkät 
I del ett är formulären för stycke B till G är identiska med formuläret för stycke A. 
I del två, formuläret Spelmusik eller ej?, är frågorna 7 till 14 identiska med frågorna 1 och 2. 
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