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Sammanfattning
Detta examensarbete skapades med målet att undersöka skillnader i preferensen gällande
arpeggios i NES- och Famicom-musik baserat på kultur. Bakgrundskapitlet tar upp tidigare
forskning inom tangentiella ämnen, samt beskriver arpeggios och hur NES- och Famicom-
konsolerna är uppbyggda. En kvantitativ metod utvecklas sedan, och problematiseras. Detta
följs av en beskrivning av det förarbete som gjordes, och skapandet av de två artefakter som
användes. En enkät genomfördes efter förarbetet, och resultatet av denna analyseras därefter
i rapporten. Resultatet visar på att det finns vissa skillnader i preferens mellan svenska och
japanska lyssnare. Denna slutsats, samt resterande delar av rapporten diskuteras sedan och
till sist skrivs det om framtida arbete, så som att en plug-in möjligtvis skulle kunna skapas
efter detta arbete har gjorts. Denna plugin skulle göra det lättare att få musik att låta mer
europeisk eller japansk.

Nyckelord:Musik, spel, arpeggio, kulturella skillnader, NES
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1 Introduktion

Denna rapport redogör för en undersökning gällande användandet av arpeggios i musik för
konsolerna kallade NES (Nintendo Entertainment System) och Famicom. Studien
genomförs med hjälp av kvantitativa intervjuer, där respondenterna har fått gradera två
artefakter efter en tidigare använd skala. Studien tar en del inspiration från tidigare studier
relaterade till NES- och Famicom-konsolerna.

Själva undersökningen går ut på att se om personer från specifika regioner eller länder
föredrar de arpeggios som kompositörer från deras egen region eller land använde under
sent 80-tal och tidigt 90-tal. Denna undersökning drar inspiration från musiketnologi samt
en studie genomförd av ett flertal personer, för att se hur känslor skiljer sig i olika kulturers
musik.

Rapporten handlar även om utvecklingen av artefakterna till undersökningen, och hur de är
kopplade till tidigare spels musik, deras kompositörer och musikens användning av arpeggio.
Även en del kompositionsval tas upp, med kopplingar till bakgrunden. Det fanns en del
större problem. Till exempel med hur arpeggion skulle komponeras, samt vilket kompositör
som skulle imiteras med arpeggion. Det icke-arpeggierade stycket var också något
problematiskt, vilket tas upp. Även förundersökningen finns kort med i samma kapitel, då
den anses vara viktig nog att ta med.

För att få fram resultat har även en undersökningen på frågeställningen som ställs i kapitel 3
gjorts, där ett flertal respondenter har fått lyssna på artefakterna samt gradera dem enligt en
skala mellan 0-9. En del andra frågor ställdes också, så som om de tyckte att stycke lät lika
och lät som spelmusik. All denna data sammanställs senare i rapporten, och analyseras, samt
diskuteras.
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2 Bakgrund

2.1 NES/Famicom
NES (Nintendo Entertainment System) och Famicom är två spelkonsoler, skapade under
tidigt 80-tal av Nintendo (Atkins 2015). Att de är spelkonsoler betyder i detta fall att de
endast kan spela spel, vilka finns på så kallade kassetter (Eng. Cartridge) (Diskin 2004, s.
26). De två konsolerna skiljer sig i design och namn, men de innehåller identiska processorer
(Altice 2015, s. 49).

2.1.1 Historik
Famicom-konsolen började säljas i Japan år 1983 av Nintendo (Altice 2015, s. 12). Detta var
inte deras första system att nå marknaden, utan hade tidigare släppt konsolen Colour TV
Game 6 (Diskin 2004, s. 3). Det bestämdes även, tack vare det succé som Famicom-konsolen
blev i Japan, enligt Diskin (2004 s.4), att även släppa den internationellt. Detta hände år
1985, då den släpptes i USA under namnet Nintendo Entertainment System, eller NES
(Diskin 2004, s. 4), vilket är det den härefter kommer att kallas i detta arbete. Den kallades
dock inte för ett spelsystem, utan marknadsfördes mer som en leksak, och det försöktes även
att vinkla det mot en robot, R.O.B., istället för att fokusera på själva konsolen (Altice 2015,
s.95).

Konsolens livscykel nådde sitt slut år 1994-1995, då de sista spelen kom ut. Dessa spel var
Takahashi Meijin no Boken Jima IV (Hudson Soft 1994), även känt som Adventure Island
IV, för Famicom-konsolen, samt Wario’s Woods (Nintendo 1994-1995 [1994 i Japan och
USA, 1995 i Europa, Australien och Brasilien]) i resten av världen.

2.1.2 Ljudchipp - Ricoh 2A03 & 2A07
I NES/Famicom-konsolerna finns det chipp som heter Ricoh 2A03 (Hopkins 2015, s. 24).
Detta chipp skapades av just Ricoh, ett japanskt elektronikföretag i Chūō, Tokyo. Själva
chippet används i konsolerna som både en CPU (Computer Processing Unit) och en APU
(Audio Processing Unit), det vill säga den skapar ljuden som spelas upp, samt hanterar själva
spelets kod och logik. (Hopkins 2015, s. 24). De europeiska NES-konsolerna använde sig av
Ricohs 2A07-chipp. Detta chipp behövdes då PAL-kodade TV-apparater (Phase Alternating
Line) har en uppdateringsfrekvens på 50 Hz, jämfört med NTSC-kodade apparater (National
Television System Committee) använder sig av en frekvens på 60 Hz (Altice 2015, s. 49).
Själva de ljudkanaler som finns på dessa två chipp är dock likadana, så den enda skillnad
som finns är just klockhastigheten.

Ljudkanalerna som finns tillgängliga på chippen är: två kanaler som endast kan spela
fyrkantsformade vågor, en kanal som endast kan spela en triangelformad våg, en som kan
spela upp vitt brus, och en kanal som fungerar som en relativt simpel
ljudsamplingsuppspelare (Hopkins 2015, s. 24). Dessa kanaler och deras vågformer är
fastställda i chippen, och kan inte ändras, till skillnad från till exempel ljudkanalerna i ett
SID-chipp (MOS Technology 6581/8580 SID [Sound Interface Device]), se underkapitel 2.2,
där de tre ljudkanalerna kunde byta vågform under tiden musik spelades (MOS Technology
1986).

Det finns även andra specifika effekter och dylikt som kanalerna kan använda sig av. Som ett
exempel, som Altice tar upp i sin bok I Am Error (Altice 2015), kan triangelvågskanalen gå
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både högre och lägre i tonhöjd än de två fyrkantsvågiga kanalerna, dock har den ingen
egentlig volymkontroll, utan kan endast vara antingen av eller på (Altice 2015, s. 254).
Ytterligare en sak som de flesta kanalerna på chippen kan göra, dock ej triangelvågskanalen
eller samplekanalen, är en så kallad hardware decay, där volymen på kanalen sänks linjärt
ner mot noll. (Altice 2015, s. 254).

Den femte ljudkanalen, samplekanalen, fungerar dock endast som en sådan, och kan endast
spela upp kortare, lågupplösta ljudklipp (Altice 2015, s. 257). Den kan inte spela in
någonting, även om det finns en mikrofon på Famicom-konsolens ena kontroll.

Hopkins skriver i sin text Chiptune Music: An Exploration Of Compositional Techniques As
Found In Sunsoft Games For The Nintendo Entertainment System And Famicom From
1988-1992 (2015) även en del om hur just dessa kanaler användes, eller kan användas. För
de fyrkantsvågiga kanalerna skrivs det att de låter något likt träblåsinstrument, så som en
klarinett eller oboe (Hopkins 2015, s. 31). De kan även, enligt Hopkins skapa en chorus-lik
(körlik) effekt om de spelar samma noter samtidigt, med en liten fördröjning och
felstämning.

Då triangelvågskanalen inte har någon volymkontroll är det svårt att göra något dynamiskt
med den, vilket leder till att den, enligt Hopkins, kan användas mer som ett bas- och
perkussionsinstrument (Hopkins 2015, s. 32). Hopkins skriver även att den teknik som
används för att skapa ett perkussions-liknande ljud hittades, eller “uppfanns” utanför Japan,
och går ut på att snabbt dra ner kanalens ljudfrekvens (pitch). Detta kan leda till tom-tom-
liknande ljud, eller även bastrum-liknande (Hopkins 2015, s. 32). Gällande den kanal som
skapar vitt brus, så kunde den även skapa ett mer metalliskt brus, vilket användes i spel så
som Mega Man 2 (Capcom 1988), i Quick Mans nivå, där detta sätt att använda kanalen
dominerar trummorna, tillsammans med ett virveltrumsliknande ljud, men även till en del
ljudeffekter (Altice 2015, s. 383).

Då det är svårt att programmera ljudchippet självt, så finns det idag istället program för att
skapa musik som efterliknar den musik som finns på NES/Famicom-konsolen. Ett sådant
program är Famitracker (jsr 2015), samt dess inofficiella uppdatering kallad 0CC-
Famitracker (HertzDevil 2017).

2.2 Arpeggio
Arpeggio är en term inom musik, som kommer från italienskans arpa, vilket betyder harpa
(Randel 1999, s. 34). English The Harvard Concise Dictionary of Music and Musicians
spelas det som ett uppbrutet ackord, vilket även ger arpeggion en plats under
uppslagstermen Broken Chord (Randel 1999, s. 86). Enligt Randel spelas arpeggion oftast
från lägsta till högsta ton, såvida inget annat skrivs (se Figur 1).

Figur 1 Arpeggio enligt Randel.
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Även Grove’s dictionary of music and musicians av George Grove et al. tar upp arpeggion,
dock i mer djup (Grove, Fuller-Maitland, Selden Pratt & Newell Boyd 1911, s. 110-112). I detta
verk skrivs det att arpeggio började noteras kring 1730. Dock skrivs det att detta arpeggio är
vad som i dagsläget skulle kallas Alberti Bass, eller en alternerande basgång mellan en
grundton, tonen fem steg över, sedan tonen tre steg över, följt av den femte tonen igen, se
figur 2 (Grove et al. 1911, s. 110).

Figur 2 Alberti Bass

I Grove’s Dictionary of Music and Musicians finns det även information om hur den i den
tidens moderna musik borde spelas, med en start på det taktslag som det är utskriven (se
figur 3), vilket det i texten klagas på att oerfarna spelare inte gör. Det visas även på ett
exempel där Mendelssohns Lieder ohne Wortes bok 1 (Mendelssohn 1829-1830) låter den
sista tonen i arpeggiot hamna på taktslaget (Grove et al. 1911, s. 111.).

Figur 3 Ungefärlig uppspelning av arpeggio, enligt Grove et al.

Det finns även andra exempel på verk med den mer moderna varianten av en arpeggio, så
som Mozarts Piano Sonata No. 16 in C major där noterna spelas från lägsta ton och uppåt,
och hålls ut, istället för att varieras så som den gör i Alberti Bass-exemplet. Även andra
exempel på arpeggios finns, där de stiger och faller i tonhöjd, så som i Johann Sebastian
Bachs Sonata for Pianoforte and Violin no. 2 (Bach 1720-1723).

2.2.1 Arpeggio i tidig spelmusik
Användandet av arpeggion användes i tidig spelmusik som ett sorts substitut för ett
blockackord (icke arpeggierat ackord) om hela ackordet ej fick plats. Ett exempel på ett
system där detta användes flitigt var på Commodore 64, då dess ljudchipp som tidigare
skrivet endast hade 3 ljudkanaler. Karen Collins skriver i sin bok Game Sound: An
Introduction to the History, Theory, and Practice of Video Game Music and Sound Design
om just Commodore 64-musik (Collins 2008, s. 31). Just arpeggios finns det endast en rad
och en fotnot till. Denna fotnot refererar till en lista med information från
spelkompositörerna själva.

Just den fotnot som Collins refererar till är ett ljudspår till spelet Short Circuit (Ocean 1986)
skrivet av Martin Galway, en nordirländsk spelkompositör. Enligt Galway fanns det inte
tillräckligt med plats i Commodore 64:s minne för hela det ena stycket, då alla arpeggios tog
upp för mycket plats (Brock-Nannestad 2002). Även Joachim Wijnhoven skriver om sitt
användande av arpeggios. Dock skrev inte Wijnhoven spelmusik, utan musik för att se vad
som gick att skapa på Commodore 64-datorn (Brock-Nannestad 2002).
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2.3 Musiketnologi
Musiketnologi är forskning om musik relaterad till kultur. Detta görs genom att blanda
diverse aspekter inom bland annat psykologi, antropologi, historia, och musikteori (Pegg
2001). Alan Merriam skriver i sin bok The Anthropology of Music om just musiketnologi och
försöker skriva om hur boken är menad att försöka skapa ett ramverk för studier inom musik
som ett mänskligt beteende, genom att diskutera de teorier som finns (Merriam 1964, s. viii).

Merriam skriver även om hur arbetet för en musiketnolog är uppbyggt (Merriam 1964, s. 7).
Den första delen är insamling av data, vilket i detta fall innebär fältstudier. Detta följs av två
olika sorters analyseringar. En teknisk undersökning av musiken, samt analysering gentemot
de redan befintliga kunskaperna om den musik som finns i det samhälle som analyseras. I
den tredje delen appliceras de resultat som analyserna gett på specifika, relevanta problem
inom diverse samhällsområden (Merriam 1964, s. 8).

I kapitel 3 skriver Merriam mer om metoder och tekniker för studier i musiketnologi.
Merriam anser att metoder beror på från vilken vinkel man kommer från i sin studie
(Merriam 1964, s. 37). Merriam ger fyra antaganden om musiketnologiska studier, det första
av dem bestående av att musiketnologi försöker närma sig vetenskapliga studier i den mån
det går för mänskligt beteende. Detta följs av antaganden gällande hur musiketnologi är
både ett fält- och laboratorie-baserat område samt det faktum att det inte finns många
musiketnologiska studier om västerländsk musik. Det sista antagandet beskriver att
metoden är densamma, även om teknikerna beror på vilken kultur eller samhälle man
forskar i (Merriam 1964, ss. 37-38).

Merriam anser även att det är omöjligt att säga vad som kan kallas en tillräckligt stort urval.
Det som ges som exempel för lösning på detta problem är att ta ett musikstycke, transkribera,
och analysera detta, sedan göra samma sak för fler och fler stycken. Merriam skriver att ett
hundratal stycken kanske kan anses vara ett tillräckligt stort urval, då man kan se någon
sorts trend över ett flertal av de stycken som transkriberats (Merriam 1964, s. 54).

Det finns även tre sätt att se på meningen med musiketnologi. Den första är att musikstudier
är alldeles för inriktade på västerländsk musik, vilket leder till att de kulturer som inte anses
vara västerländska därför glöms bort i musikstudier (Merriam 1964, s. 8). Detta anser
Merriam vara likt antropologi, främst då det ger musiketnologi syftet att ta avstånd från den
etnocentriska bilden att den musik som inte är västerländsk per automatik är primitiv
(Merriam 1964, s. 8).

Den andra meningen med musiketnologi är, enligt Merriam, att studera och spela in
folkmusik innan den försvinner, återigen speciellt bland mindre folkgrupper. Denna syn är
dock baserad på något somMerriam anser vara överdrivet, det vill säga just försvinnandet av
folkmusiken (Merriam 1964, s.9).

Den tredje meningen är att se musik som ett sätt att kommunicera, skriver Merriam. Det
finns dock en stor skillnad mellan musik som kommunikation, och som ett sorts universalt
språk (Merriam 1964, s. 10). I Merriams bok nämns även ett citat från Robert Morey, där det
skrivs om hur känslorna i västerländsk musik inte ger något intryck på personer från
kulturer som inte har någon erfarenhet med västerländsk musik (Morey 1940). Detta är
något som Merriam själv har upplevt, vilket leder till att Merriam anser att förståelse och
mottagning av förståelse är viktigt inommusikalisk kommunikation (Merriam 1964, s.12).
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2.4 Tidigare forskning
En studie relaterad till musik från olika kulturer är Recognition of emotion in Japanese,
Western, and Hindustani music by Japanese listeners (Balkwill, Forde Thompson &
Matsunaga 2004). Studien innehöll två experiment, relaterade till känslor inom olika
kulturers musik. Kulturerna var japansk, indisk samt västerländsk. De japanska lyssnarna
fick i det första experimentet lyssna på tre stycken från varje kultur, varje stycke hade också
en associerad känsla, vilka var glad, ledsen, samt arg (Balkwill et al. 2004).

Musiken graderades sedan på en skala mellan 0 och 9, där 0 var att musiken inte lät enligt
den känsla som var associerad med stycket och 9 var att den lät oerhört mycket enligt den
känslan (Balkwill et al. 2004). Detta är den största kopplingen med resten av det arbete som
denna rapport beskriver.

Detta följdes upp med ett experiment där samma personer delades upp i grupper efter
kulturer; en tredjedel fick lyssna på japansk musik, en tredjedel på västerländsk musik, samt
en tredjedel för indisk musik. Dessa delades sedan in ytterligare, så varje delgrupp fick
gradera antingen tempo, komplexitet, eller ljudstyrka, efter samma skala. Vid 0 visade
musiken knappt inget fast tempo, ingen komplexitet, eller så var den relativt tystlåten. Vid 9
var musiken mer klar i sitt tempo, mer komplex, och högljudd (Balkwill et al. 2004).

Resultaten på dessa två undersökningar var att de japanska lyssnarna hade en god förmåga
att höra de olika känslorna i alla kulturernas musik. Dessutom fanns det en korrelation
mellan känslorna och komplexiteten, högljuddheten, etc. Enligt Balkwill, Forde Thompson
och Matsunaga tyder detta på att det inte krävs någon större erfarenhet i att lyssna på andra
kulturers musik för att höra känslorna i den (Balkwill et al. 2004).

En annan studie som berör skillnader inom japansk och västerländsk musik är Ichiro
Nakayamas studie Comparitive Studies on Vocal Expressions in Japanese Traditional and
Western Classical-Style Singing, Using a Common Verse (Nakayama 2004). I studien
jämfördes sjungandet av versen Kaede iroduku yamano asawa samt dess engelska
översättning Maple leaves have colored in mountains in the morning (Nakayama 2004, s.
295). Versen sjöngs av 78 informanter, följt av att de sjöng de fem japanska vokalerna i sig
själva. Detta spelades in digitalt, från ett ekofritt rum. De 78 informanterna gav sammanlagt
ca. 900 ljudsamplingar över 31 genrer (Nakayama 2004, s. 295).

Resultatet av denna undersökning var att de vokalerna som sjöngs i den västerländska stilen
Bel Canto hade en specifik formant, eller ett frekvensband med extra hög energi, kring 3 kHz,
vilket enligt Johan Sundberg är en specifik “sångformant” (Sundberg 1974). Den japanska
sången hade en svagare formant kring samma frekvens, dock var den bredare, vilket enligt
Nakayama tyder på att traditionell sång har mer naturlig eller bröstkorgsbaserad röst, med
en del höga frekvenser (Nakayama 2004, s. 295).

Nakayama skriver även att det finns skillnader mellan Bel Canto och japansk sång när
vokaler skiftar. I Bel Canto hålls ungefär samma volym och frekvens mellan de två ljuden, till
skillnad från den japanska sången där ljuden attackeras långsammare (Nakayama 2004, s.
296).
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3 Problemformulering
Det finns endast fåtal studier kring just uppbyggnaden av NES/Famicom-konsolernas musik,
en av dem är Hopkins studie Chiptune Music: An Exploration Of Compositional Techniques
As Found In Sunsoft Games For The Nintendo Entertainment System And Famicom From
1988-1992 (2015), vilken finns beskriven under rubrik 2.1.2. Utöver denna finns det inga
egentliga studier att ta varken inspiration eller tekniker från. De resterande källorna är mer
bakgrundsskapande, med till exempel definitioner av arpeggios och hårdvarubegränsningar.

Själva arbetet handlar främst om arpeggios i NES/Famicom-musik. Därför formulerades
frågeställningen “Hur skiljer sig preferensen i om arpeggios finns i ett stycke
NES/Famicom-musik beroende på var lyssnaren kommer ifrån?”. Syftet med denna
undersökning är främst att se om lyssnarna från en region föredrar den musik som mest
liknar den musik som skrevs av en kompositör från samma region. Med detta menas att en
svensk person kanske föredrar den musik som liknar de europeiska kompositörernas musik
mer än de japanska kompositörernas stil. Eftersom att det inte finns några skillnader i
hårdvaran förutom med klockhastigheten, så är det mer subjektiva preferenser som spelar
roll. Det vill säga, hur väl vi uppskattar dem, och om det har någon sorts kulturell bakgrund.

3.1 Metodbeskrivning

3.1.1 Förundersökning
Själva förundersökningen gick ut på att snabbt lyssna igenom alla de över 1600 ljudspår
som finns till NES/Famicom-konsolen. Begränsningen här var att endast de spel som
släpptes mellan Donkey Kong (Nintendo 1983) och Wario’s Woods (Nintendo 1994-1995),
räknas, inklusive dessa två spel. Denna begränsning gjordes, då det har släppts en del
hemmagjorda spel så som Lizard (Smith 2018) efter att konsolerna slutade säljas. Detta
gjordes för att få en så grundlig bas som möjligt för hur arpeggion faktiskt användes i spelen
på NES/Famicom-konsolerna, under denna tidsperioden.

Denna genomlyssningen gav data som skrevs in i ett kalkylblad, med kolumner som
detaljerar namn på spelet, året det släpptes, kompositör för spelet, vilket land kompositören
kommer från, vilket företag som gjorde spelet, samt hur arpeggios används i ljudspåret. Just
den uppställningen på kalkylbladet gör dock att de ljudspår som inte har någon sorts
arpeggio i sig inte skrivs upp, då de inte är relevanta. Med just användningen av arpeggios
menas inte hur den används harmoniskt sett, utan endast om den används som ackord i
bakgrunden av musiken, se figur 4, i någon sorts huvudposition, som en kortvarig effekt i
musiken, eller dylikt.

För tydlighetens skull så är det arpeggio som räknas i denna förundersökning den sortens
arpeggio som hittas i The Smurfs-ljudspåret, med musik skriven av Alberto José Gonzalez.
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Figur 4 Egen transkription av första halvan av första takten ur The Old Gold
Mine från The Smurfs, skriven av Alberto José Gonzalez (Infogrames 1994).

I partituret i figur 4 syns arpeggion som är viktig för undersökningen i Pulse 2-instrumentet.
Detta är en snabb arpeggio som mer liknar den Alberti Bass som tidigare diskuterats, än
övriga sorters arpeggios. De karakteristika dragen för just denna sorts arpeggio är att
noterna byter så fort som det är möjligt på NES/Famicom-konsolerna, det vill säga med en
hastighet på 50 eller 60 Hz, beroende på region. Detta utesluter en hel del långsammare
ackord, men även användandet av andra effekter så som vibrato, och dylikt.

3.1.2 Artefakt
Artefakten som skapades efter förundersökningen är det som främst undersöktes under
själva studien. Artefakten är två stycken komponerade med hjälp av Famitracker (jsr 2015),
eller 0CC-Famitracker (Hertzdevil 2017).

De två styckena är identiska, med samma harmoni och melodik, samt rytm. Det enda som
skiljer dem åt är användandet av den sortens arpeggio som syns i figur 1. Hur dessa
arpeggios används beror på det resultat förstudien gav.

Användandet av ett specifikt instrument, eller en arpeggio på ett ljudchipp i detta fall, liknar
en syn och sätt att undersöka som Merriam tar upp i sin text. Detta är just hur instrumenten
används, om man instrument används på ett specifikt sätt i en viss kultur av någon
anledning (Merriam 1964, s. 45). Även till viss del frågorna kring varifrån musiken kommer
kan höra till här (Merriam 1964, s. 47).

3.1.3 Undersökning
Själva undersökningen baserades på de undersökningar som finns i studien Recognition of
emotion in Japanese, Western, and Hindustani music by Japanese listeners av Laura-Lee
Balkwill, William Forde Thompson, samt Rie Matsunaga (2004).

Dess format, att gradera olika kulturers musik, gick att anpassa till den studie som denna
rapport handlar om. Skalan som används i studien användes för att låta lyssnarna gradera
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hur mycket de föredrar det stycke med japansk eller europeisk stil. Detta görs efter
uppspelningar av ett europeiskt och japanskt stycke från NES/Famicom-konsolen, som
innehåller arpeggio, respektive inte innehåller ett arpeggio. Övriga frågor som ställdes är
frågor om vilket land den svarande kommer från, deras musikaliska bakgrund, samt även
frågor kring varför de tyckte som de tyckte. Själva metoden som användes är en kvantitativ
metod, där en mängd data tas från kvantitativa enkäter.

De personer som främst frågades var personer från Sverige samt Japan, i den mängd det var
möjligt. De var mellan 20 och 40 år, dock var det möjligt att de skulle ha varit äldre. De hade
olika kön. Då det var svårare att få respondenter från Japan, skickades enkäten ut till dem
först, följt av en liknande mängd svenska personer. Frågor som frågades är exempelvis:

 Vilken nation kommer du från? - What nation are you from?

Följt av frågor relaterade till artefakterna, med graderingsskalan från den refererade studien.
Gällande båda artefakterna så är frågan:

 Hur skulle du gradera stycket som helhet, på denna skala mellan 0 och 9? - How would
you grade this piece of music as a whole, on this scale between 0 and 9?

Följt av en fråga efter alla de övriga, för att säkerställa att de två styckena lät lika nog:

 Hur lika var de två styckena? - How similar were the two pieces of music?

Dessa frågor är frågor specifikt kring hur de skulle gradera musiken baserad på hur mycket
de tyckte om den, för båda styckena. Detta följt av varför-frågor, samt en fråga om vilken de
föredrar, mer konkret.

3.1.4 Metoddiskussion
Den metod som användes för studien, med kvantitativa frågor har en hel del för- och
nackdelar. För kvantitativa studier finns fördelarna med att man kan få mer konkret data på
variablerna, och kan vara mer noggrann med vad man vill få fram (Le Duc 2007). Nackdelen
med kvantitativa studier är dock att det kan bli så att endast skenbara samband, eller inga
samband överhuvudtaget upptäcks, vilket kanske hade kommit fram med någon annan fråga.
(Østbye et al. 2003, s. 199).

Det finns även en hel del mätfel som kunde komma upp i studien. Dessa är till exempel hur
urvalet har gjorts och hur mycket risk det finns för missförstånd (Nyman & Österman 2016,
ss. 9-10). Den urvalsstorlek som finns kan också ställa till med problem, då det finns en stor
risk för överrepresentation av vissa grupper (Nyman & Österman 2016, s. 2).
Frågeformuleringarna spelar också stor roll i hur de besvaras, vilket är ytterligare en faktor
att räkna med efter att undersökningen är gjord (Nyman & Österman 2016, ss. 7-8).

Østbye et al. tar upp ett flertal etiska aspekter som bör följas i en studie. Dessa aspekter är
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt ett nyttjandekrav (Østbye et al.
2003, s. 127). Alla dessa aspekter följs.

Informationskravet hanteras med en förstasida i formuläret som skickas ut, vilken detaljerar
hur informationen kommer användas, att informationen endast samlas in för denna studie,
samt en detaljering av vad studien går ut på. För det sista är det dock värt att nämna att inte
precis allting detaljerades, då detta kunde ha lett till en sorts partiskhet när frågorna kom.
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De enda personliga fråga som egentligen frågas är varifrån personen kommer, samt dennes
ålder, dessa hanteras dock enligt kraven. De potentiellt svarande personerna tvingades inte
heller att svara.

Den metod som detaljeras i denna rapport kommer även den med sina brister. En sådan
brist är just hur förundersökningen går till, med kategoriseringen av användning av
arpeggios, då det är en oerhört diffus sak att kategorisera.
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4 Genomförande/Implementation/
Projektbeskrivning

4.1 Research / Förstudie
Som förstudie lyssnades alla ljudspår från NES/Famicom-konsolerna igenom, det vill säga
ca. 1600 filer med ljudspår. En del av dessa filer var dock dubbletter, eller endast från olika
regioner. Att de var från olika regioner kunde påverka vilken musik som fanns i dem, men
oftast handlade det endast om en ändring i hastighet mellan PAL- och NTSC-regioner.

Anledningen till att alla ljudspår lyssnades igenom var för att få en komplett insyn i hur
arpeggion användes, då den inte verkade vara välanvänd efter tidigare personliga
erfarenheter med NES/Famicom-musik.

Under avlyssnandet av dessa ljudspår fördes det även en grundläggande analys av
användningen av den sorts arpeggio som ses i figur 4. Denna analys fördes in i ett kalkylblad,
vilket härefter kommer att refereras till som “Bilaga 1”. Den data som skrevs in i kalkylbladet
var namnet på spelet, vilket år det släpptes, om det släpptes, vilket eller vilka företag som
utvecklade spelet, samt vilket eller vilka företag som gav ut spelet. Därefter skrevs det ned
vem som var kompositören för spelet, vilket land kompositören kom ifrån, samt hur
arpeggion användes.

Arpeggioanvändningen bröts ned till tre kategorier, se nedan för förklaring, samt notering
om det fanns en användning av snabba arpeggios på den ljudkanal i 2A03/2A07-chippet
som producerar en triangelvåg. De tre kategorier som skrevs ner för användningen av
arpeggios var ackompanjemang, effekt, samt lead.

Definitionen för ackompanjemang i detta fall, är om arpeggion används som ett ackord, där
det även finns ett tydligt lead-instrument, det vill säga det instrument som bär melodin, och
en tydlig bas. Även om basen spelar på taktslag 1 och 3, och arpeggion på 2 och 4, i en melodi
som går i 4/4-takt räknas det som ackompanjemang. För lead är det ungefär samma
definition, dock är arpeggion det instrument som bär melodin, med en tydlig harmonik, eller
avsaknad av kontrapunktisk melodi. Effekten är i princip en definition för de som inte passar
in i de andra två kategorierna. Främst är den dock till för kortare tids användning, ett par
sekunder i ett stycke i ljudspåret. Denna kategorisering är artificiell, då den egentligen är
helt subjektiv.

Efter tidigare erfarenhet fanns det en hypotes om att den sorts arpeggio som ses i figur 4
endast användes av europeiska kompositörer. Detta på grund av att det endast är musik av
europeiska kompositörer som diskuterats i diskussioner rörande arpeggios använda på detta
sätt, i de forum och övriga medier jag har deltagit i.

Själva förundersökningen gick ut på att med hjälp av programmet NSFPlay (Brezza & Smith
2006 & 2015) lyssna igenom alla ljudspår till NES/Famicom-konsolerna. Endast de
musikaliska styckena i filerna lyssnades igenom, då det ibland även fanns ljudeffekter i
filerna. Filerna består av en sorts spellista med ett flertal olika låtar från ett och samma spel,
och är direkt tagna från spelen.

Under genomlyssningen, om det fanns ett potentiellt exemplar av en snabb arpeggio likt den
som syns i figur 4, isolerades först den ljudkanal som innehöll arpeggiot, följt av att, med
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hjälp av den piano roll som syns i figur 5, se om det var ett sådant arpeggio. Detta gjordes för
att se om noterna i stycket var snabba nog för att räknas med. Detta ledde till att Castlevania
3 (Konami 1989-1990) föll bort, trots att dess internationella version har ett arpeggio i ett av
styckena i ljudspåret. Arpeggiot var dock för långsamt för att kunna räknas med.

Figur 5 Skärmbild från NSFPlay (Smith 2015), av ett stycke från spelet Cool
World (Ocean 1993).

När väl ett exemplar som mötte detta kriteriet, samt kriterierna att det skulle vara tre eller
fler noter det växlades mellan, på en kanal, så skrevs det ner, och analyserades i mer detalj
för att kunna kategoriseras. När ljudspårets arpeggiokategorier, ackompanjemang, lead, eller
effekt, hade fastställts skrevs den övriga datan in.

När alla ljudspår hade genomlyssnats lyssnades de inskrivna ljudspåren igenom igen för att
sålla bort de som felaktigt skrivits ned. Detta uteslöt ca. 5 ljudspår, som visade sig ha
arpeggion spridda över två kanaler, med två noter per kanal. Dessa ljudspår hade inga
arpeggion som passade in på de tidigare beskrivna arpeggiona.

4.1.1 Resultat av förstudie
Det tydligaste resultatet i förundersökningen var den stora skillnaden i användningen av
arpeggio. De spel som hade musik som skrevs av japanska kompositörer finns knappt
representerade alls, med endast 3 av de 68 spel som skrevs in i kalkylbladet. Dessa tre spel
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var Castle of Dragon (SETA Corporation & Athena 1989), Baseball Stars 2 (Romstar 1992),
samt Final Fantasy III (Square 1990). I alla dessa tre spel användes arpeggion endast i ett
stycke per ljudspår, och endast i Final Fantasy III:s fall som något annat än en temporär
effekt. I det fallet är arpeggion ändå kortvarig, men används snarare som en sorts lead-
instrument, med tanke på den bas som finns med, utan någon sorts harmonik från övriga
ljudkanaler. I Baseball Stars 2 användes arpeggion över båda fyrkantsvågskanalerna, vilket
gjorde den svårklassificerad. Den skrevs in som lead och effekt, tack vare detta.

De övriga 65 ljudspåren som skrevs ner komponerades enbart av personer från Europa. 7 av
dem skrevs av nederländare, vid namn Jeroen Tel och Charles Deenen, 2 av spanjoren
Alberto José González, de övriga 56 av personer från olika delar av Storbritannien. Detta
visade på en oerhört mycket större användning av arpeggios generellt av europeiska
kompositörer, då japanska kompositörer hade skrivit en majoritet av ljudspåren till
NES/Famicom-spelen, men det endast fanns tre ljudspår, av över ett tusentals spels ljudspår,
med en snabb arpeggio i sig.

Gällande skillnader i användning, så använde de europeiska kompositörerna sig av
arpeggion i större utsträckning per ljudspår, och oftast som ackompanjemang, men även
som lead och effekt beroende på spel, och kompositör. En del brittiska kompositörer
använde sig även av arpeggio i triangelvågskanalen, något som var vanligare än förväntat, då
13 av de 56 ljudspåren innehöll dem.

Resultatet från denna förundersökning blev att de japanska kompositörerna i princip aldrig
använde arpeggios, och att de europeiska kompositörerna gjorde det i en större utsträckning.
Det kom även fram att huvudanvändningen för arpeggios var som ackompanjemang, men att
även en sorts lead-funktion fanns, samt en effektfunktion, vilka båda var relativt vanliga om
en arpeggio användes. De var dock de enda sätten som japanska kompositörer använde
arpeggio på.

4.2 Kompositionsval
De två stycken som komponerades för undersökningen var menade att låta i princip likadana,
men använda sig av arpeggios på olika sätt. Efter förundersökningen var klar bestämdes det
att det ena stycket skulle använda sig av arpeggio som ackompanjemang. Det andra stycket
skulle inte ha mycket arpeggio alls, utan endast ett fåtal ackord mot slutet av stycket, för att
efterlikna Castlevania 3:s något långsammare arpeggio, i stycket “Rising” (Sasaki,
Funahashi & Morimoto 1990).

För att inte få en alldeles för europeiskt eller japanskt sorts ljud i de två stycken som
komponerades användes en blandning av instrument från europeiska kompositörer,
japanska kompositörer, samt ett par instrument som var handskrivna in i 0CC-Famitracker.
Med instrument menas i detta fall endast vilken volym en ton spelar på under en given
sextiondels sekund. Därutöver även justeringar gällande tonhöjd och vågform under den tid
tonen spelas. Detta val gjordes specifikt för att inte få musiken att låta alldeles för mycket
som en kompositörs musik.
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Figur 6 Volyminställning för ett instrument, taget från 0CC-Famitrackers
instrumentskaparfönster (Hertzdevil 2017).

Ett exempel på detta syns i figur 6, där volymen sänks något över tid, och efter 550
millisekunder blir tonen helt tyst. Detta instrument, inklusive dess vågformssekvens är likt
det instrument som användes i The Smurfs, specifikt det stycke som ses i figur 4. Från
samma stycke har även ett par truminstrument replikerats, dels virveltrumman, men också
det bastrum-liknande instrumentet.

Basinstrumentet var helt självskapat, det vill säga att det inte var replikerat från något
specifikt spel. Det är ett instrument som spelar oändligt länge, utan någon sorts
volymkontroll, då triangelvågskanalen, där instrumentet används, inte har någon sådan
kontroll (Altice 2015, s. 254). Det enda speciella med basen är ett väldigt svagt vibrato.
Vibratot får triangeln att likna ett stråkinstrument, något som även användes i spelet 8 Eyes
(Thinking Rabbit 1988). Även en sorts virvel på virveltrumman skapades utan att replikera
något specifikt spel, dock är det endast en loop av tillslaget på den tilltänkta virveltrumman.

Lead-instrumentet, det vill säga det instrument som främst innehåller melodin, samt det
instrument som fungerar som eko, och det icke-arpeggierade harmoniinstrumentet, var
replikerade från spelet Gradius 2 (Konami 1988). Harmoniinstrumentet användes dock
endast i det stycke som inte har arpeggios. De används även på ett liknande sätt, med
ekoinstrumentet spelandes i samma kanal som leadinstrumentet, men några
sextondelsnoter senare, för att skapa en ekoeffekt.

Kompositionstekniskt sett finns det en del tekniker i båda styckena. Det första exemplet är
oktavdubbleringen i introt, där den ena fyrkantsvågskanalen dubblerar triangelvågskanalen.
Detta sker samtidigt som det antingen spelas arpeggierade staccato-ackord, eller en baslinje
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som repeterar en galopperande rytm en kvint eller en oktav över bastonerna. Just dessa val
gjordes för att få de två styckena att låta så lika sommöjligt, men ändå kunna särskiljas.

Dessa introdelar följs av en A-del i de två styckena. Även dessa A-delar är så lika varandra
som möjligt. Den teknik som är mest närvarande i båda styckena är det svaga eko som finns i
melodin, någonting som har inspirerats av en del japanska spel, så som Gradius 2,
Shatterhand (Natsume 1991), samt Teenage Mutant Ninja Turtles 3 (Konami 1991).
Samtidigt, i ljudkanalen “Pulse 2”, spelas i stycket “Essay - Arps” arpeggios staccato-ackord
(se Appendix A), samt harmoniserande toner då ackorden inte spelas. Detta efterliknar
exempelvis Lethal Weapons (Eurocom 1992) av arpeggios där Neil Baldwin använder sig av
ungefär samma teknik.

I stycket “Essay - No Arps” används istället ljudkanalen som harmonik för melodin (se
Appendix B), där den följer med i terser, kvinter, och oktaver. Den används dock också för en
del ornament, som främst har hämtat inspiration från Mega Man-spelen på NES/Famicom-
konsolerna (Capcom 1987-1993). Alla de nämnda teknikerna fortsätter även in i del B, och
repetitionen av del A, dock innehåller del B inga ekon.

I del C av stycket “Essay - Arps” finns det inga nya tekniker, till skillnad från i det andra
stycket, där fallande, långsammare arpeggios kommer in. Dessa arpeggios är replikerade
från “Rising”, i Castlevania 3 och planerades att finnas i stycket för att peka på att de kan
dyka upp även i japanska ljudspår. Detta togs dock bort innan själva undersökningen, för att
skapa så lite förvirring sommöjligt.

4.2.1 Problem och progression
Det första större problemet som stöttes på var hur arpeggion skulle användas. Detta
problemet kom främst från den avsaknad av erfarenhet som fanns inför skapandet av
artefakterna. Det fanns flera sorters stilar att imitera, dock var svårigheten att just hitta en
relativt enkel användning att replikera. Stilar som snabbt valdes bort var bland andra Jeroen
Tels användning av arpeggios i Robocop 3 (Ocean 1992), samt Tim och Geoff Follins stilar i
spel som Pictionary (Software Creations 1990) och Solstice (Software Creations 1990).
Anledningen till att dessa valdes bort var deras komplexitet, vilken hade varit svår att imitera
väl.

Därför valdes istället den sortens teknik som finns i Astérix (Infogrames 1993). I det stycke
som spelas på den skärm om syns när spelet startats upp hörs just den sortens
arpeggioackord som finns med i “Essay - Arps”. Förutom dess relativa enkla uppbyggnad
valdes ackorden även då dess kompositör, Alberto José Gonzáles, är en stor inspiration för
hela arbetet.

Problemet med detta val är att det inte reflekterar resten av kompositörerna som finns med i
Bilaga 1. Dock är det ändå en reflektion på ett sätt att använda arpeggios, av en europeisk
kompositör, på ett sätt som inte används av japanska kompositörer.

Efter att ha valt denna sorts arpeggio, skrevs resterande del av melodin, basen, samt de
trummor som finns i stycket. Det fanns en del små problem gällande övergångar mellan de
olika delarna, men dessa problem löstes relativt kvickt, oftast med en V-I kadens i basen.
Dock mellan del B och repetitionen av del A finns endast en halvtonsgång upp.



16

Detta följdes av en kort förundersökning för att säkerställa att stycket var lämpligt att ha
med i undersökningen. Tre personer som har arbetat med liknande musik fick svara på om
de tyckte att stycket innehöll de tänkta europeisk-inspirerade arpeggiona, samt om de tyckte
att arpeggiona var tydliga nog. Alla tre ansåg att stycket uppfyllde båda kraven väl.

Nästa större problem kom när arpeggiostämman i “Essay - Arps” skulle göras om till att inte
ha några arpeggios i sig alls. Det fanns ett flertal olika sätt att använda stämman på, allt ifrån
att endast använda den som ett eko till huvudstämman, till att konstant vara harmonisk till
den. Exempel på det första sättet finns i DuckTales (Capcom 1989), där andrastämman
väldigt ofta endast spelar samma sak som huvudstämman, men några millisekunder senare,
och tystare. Det andra sättet finns i många spel, men ett tydligt exempel finns i Super Mario
Bros. (Nintendo 1985). Temat i de flesta nivåer, inklusive den första, låter andrastämman
harmonisera med förstastämman, utan att göra något annat.

Det som gjordes i “Essay - No Arps” var det andra, dock med ornamentik. Det svåra var hur
ornamentiken skulle läggas, för att låta både harmonisk, och passande, till de övriga
stämmorna. Lösningen på problemet kom genom en “trial and error”-metod, där det
prövades fram tills ett bra nog resultat framkom. Efter varje del av stycket hade skrivits
frågades ett par personer hur de tyckte att stycket lät, endast preferensmässigt. Om stycket
var bra nog fortsattes komponeringen till nästa del. Endast en del gjordes om något tack vare
detta, del B. Detta tack vare att takt två i del B aldrig passade in väl med resten, så istället
gjordes den om till en ornament-takt, med en hel del inspiration från ett flertal stycken ur
Mega Man 5s ljudspår (Capcom 1992).

När väl båda styckena var klara skickades de ut till 5 personer, som fick lyssna igenom
styckena samt svara på 4 frågor, för att se om styckena är lämpade som stöd till
huvudundersökningen. De 5 personerna hade blandad bakgrund, två av dem höll på med
NES-liknande musik, de övriga hade inte någon musikbakgrund alls, förutom att ha lyssnat
på en del musik. Styckena hade i denna undersökning namnen “Essay” samt “Essay 2”.

Frågorna var:

 Would you call these tracks NES and/or Famicom-music? (Skulle du kalla dessa stycken
NES och/eller Famicom-musik?)

 Regarding the track named “Essay”, would you say that it has arpeggios similar to this
track? (Gällande stycket vid namn “Essay”, skulle du säga att det har arpeggios som är
lika detta stycke?)

Fråga två följdes av en länk till en YouTube-video där “The Old Gold Mine” från The Smurfs
spelades upp.

 Regarding the track named “Essay2”, would you say that it does not have arpeggios
similar to the previously sent track? (Gällande spåret vid namn “Essay2”, skulle du säga
att det inte har arpeggios som är lika de i det tidigare skickade stycket)

Stycket som det refereras till här är det stycke som finns i YouTube-videon, och detta
klargjordes för de som behövde förklaring.
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 Would you say that, disregarding the effects and arpeggios, they sound very similar?
(Skulle du säga att, om man bortser från effekterna och arpeggiona, de två styckena låter
lika?)

Dessa frågor fick positiva svar från alla som svarade på dem, oavsett om de hade
musikbakgrund eller inte. Respondenterna verkade inte ha några problem med de flesta
frågorna. Det fanns emellertid en del osäkerhet kring den sista frågan, dock svarade alla att
de lät lika ändå, efter att ha lyssnat igenom båda styckena igen.
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5 Utvärdering
Själva undersökningen gjordes digitalt, med hjälp av Google Forms (Google 2012). Denna
skickades först ut till ett par kontakter som hade kontaktnät i Japan, för att kunna få fram så
många svar därifrån som möjligt. Enkäten skickades sedan ut till ett flertal svenska
kontakter, för att de två grupperna skulle få lika många respondenter.

Efter att båda kontaktnäten hade svarat, fanns 20 olika svar, 10 från varje nationsgrupp, då
de japanska respondenter inte ställde upp i den mängd som hade förväntats av
mellankontakterna.

5.1 Presentation av undersökning
Själva undersökningen var uppdelad i fyra delar. Den första delen ställde frågor om
respondenten, så som frågor om den svarandes kön, vilken nation de tillhörde, vilken deras
ålder var, samt vilken roll de hade inom musik. Den sista frågan av dessa förtydligades med
att nämna ett antal olika roller, så som producent, åhörare, instrumentalist, etc.

De två sidor av enkäten som följde innehöll samma frågor, med en video på en av de två
artefakterna, följt av en graderingsskala mellan 0 och 9, och en fråga om varför de graderade
stycket så som de gjorde. På den andra sidan i enkäten hördes artefakten med arpeggio,
medans artefakten utan arpeggio hördes på sida 3. De två styckena namngavs “Piece #1”
samt “Piece #2”, för att ta bort någon sorts influens från namnen.

På den sista sidan av enkäten ställdes frågor om båda styckena. Båda styckena fanns
tillgängliga för uppspelning igen, och följdes av en graderingsfråga om hur lika de två
styckena var, och varför den svarande graderade som den gjorde. Det frågades även om den
förfrågade tyckte att styckena var spelmusik. De två sista frågorna frågade om åhöraren
fokuserade på de snabba (arpeggierade) noterna i det första stycket, och avsaknaden av dem
i det andra, samt en generell fråga om den svarande villa lägga till något mer.

5.2 Sammanställning och analys
Nästa del av analysen gick ut på att sammanställa den data som hade samlats ihop av Google
Forms. Av de 20 respondenterna svarade nästan alla på alla frågorna, det var endast ett fåtal
som hoppade över de icke-obligatoriska frågorna. Det fanns även ett par respondenter som
hade svarat felaktigt, dvs. svarat på alla frågorna utan att ha lyssnat på musiken, vilket de
efter att ha blivit frågade om, sade att de hade gjort med flit. Resterande respondenter
svarade mer korrekt på frågorna.

Av de förfrågade, så var en majoritet män, med 13 av 20 respondenter, följt av kvinnor på 5,
och övrigt på 2 respondenter. Det fanns en skillnad mellan de japanska och svenska
respondenter här, då de flesta kvinnliga respondenter (4 av 5) var från Japan. Flest manliga
respondenter (8 av 13) var från Sverige.

Åldersmässigt var hälften av de svarande mellan 19 och 24 år, 40% mellan 25 och 30 år, och
de resterande 10 procenten var mellan 31 och 36 år. Båda de som var mellan 31 och 36 var
svenska respondenter, och 5 av de 8 mellan 25 och 30 år var också från Sverige, vilket leder
till att de svenska respondenter hade en högre medelålder.
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Gällande frågan om vilken roll de förfrågade hade inom musik svarade alla förutom två att
de var lyssnare på musik. 7 av de 20 skrev att de höll på med musik på ett annat sätt dock,
med 6 instrumentalister eller musiker, samt en ljudredigerare. Dessa 7 var spridda så jämt
som möjligt mellan de två nationerna, med 4 japaner och 3 svenskar som gjorde något mer
än endast lyssnade på musik.

Figur 7 Gradering av det arpeggierade stycket, svenskar och japaner. X-axeln
visar graderingen som gjordes, y-axeln visar antal respondenter.

På nästa sida kom frågorna kring det första, arpeggierade stycket. Här är det relativt svårt att
dra slutsatser om skillnaderna mellan japanerna och svenskarna. Som ses i figur 7 så var det
en större spridning från de japanska lyssnarna, med graderingar mellan 3 och 9, jämfört
med de svenska lyssnarna, som låg mellan 5 och 9. Medelvärdet låg på 6,3 från de japanska
lyssnarna, samt 6,8 från de svenska lyssnarna. Detta kan ge en slutsats att de svenska
lyssnarna, i genomsnitt, tyckte om detta stycke mer än de japanska lyssnarna, dock var det
relativt jämt, men en halv graderingspoäng i skillnad.

Kommentarsmässigt på den fråga som följde fanns även en del variation inom
nationalitetsgrupperna, med en del negativa och en del positiva kommentarer från båda
grupperna. Det fanns en del kritik om de arpeggierade ackorden, så som att de tog för
mycket plats, och att det lät tyst när de inte var med. En positiv sak som skrevs om dem var
att det fick en av lyssnarna att tänka mer på Reggae.
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Figur 8 Gradering av det icke-arpeggierade stycket, svenskar och japaner. X-
axeln visar graderingen som gjordes, y-axeln visar antal respondenter.

I graderingen av stycket utan arpeggios, som ses ovan i figur 8, blev resultatet oväntat, då
hypotesen var att japanerna skulle föredra detta stycke. Genomsnittet på 6,8 för japanerna
visar på en väldigt liten ökning i gradering, och en mindre preferens av detta stycke.
Svenskarnas genomsnitt var 6,3, en minskning med en halv graderingspoäng. Dessa
genomsnitt är samma som för den arpeggierade stycket, men för den andra nationen, det vill
säga, japanernas genomsnitt har gått från 6,3 till 6, 8, medans svenskarnas har gått från 6,8
till 6,3.

Individuellt sett så var det inte så stora rörelser mellan de två olika styckena, utan de
graderades ungefär likadant av enskilda personer, med enbart en eller två poängs skillnad,
förutom för en del respondenter som satte samma poäng på båda, eller som i ett par fall gick
upp med 3 eller 4 poäng från stycke 1 till stycke 2. Båda av de sista fallen var av japanska
respondenter, medans två svenskar och två japaner graderade båda styckena likadant.
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Figur 9 Gradering av likhet mellan stycke 1 och stycke 2, svenska och japanska
respondenter. X-axeln visar graderingen som gjordes, y-axeln visar antal

respondenter.

Om man ser till figur 9 så var de två styckena, enligt lyssnarna relativt lika, med likheter i
själva grundmelodin och rytmiken, men med skillnader i övrigt. De japanska lyssnarna
hörde dock mer skillnader än de svenska lyssnarna.
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Figur 10 Gradering av lyssnarens fokus på de arpeggierade noterna, svenska och
japanska respondenter. X-axeln visar graderingen som gjordes, y-axeln visar antal

respondenter.

Figur 10 visar på att det fanns en hel del fokus på de arpeggierade noterna i stycke 1, och
avsaknaden av dem i stycke 2. Det fanns dock en del som inte tyckte att de lät lika alls.
Kommentaren från den lyssnare som svarade 0 var “I didn’t focus on it whatsoever. i’m [sic!]
more inclined to listen to the melody.” .

Gällande frågan om musiken skulle ha fungerat som spelmusik svarade en stor majoritet ja.
18 av de 20 respondenterna tyckte att musiken lät som spelmusik, samtidigt som de
resterande två respondenterna tyckte att de kanske skulle fungera som spelmusik. Båda
dessa respondenterna var från Sverige.

5.3 Slutsatser
Själva svaret på frågeställningen “Hur skiljer sig preferensen i om arpeggios finns i ett
stycke NES/Famicom-musik beroende på var lyssnaren kommer ifrån?” är i detta fall svår
att svara på. Resultatet från enkäten visar dock att det finns en skillnad i preferens mellan de
japanska och svenska lyssnarna. Detta då resultaten på frågorna om hur högt lyssnarna
graderade styckena gav resultaten:

Stycke 1: Svenska respondenter: 6,8
Japanska respondenter: 6,3

Stycke 2: Svenska respondenter: 6,3
Japanska respondenter: 6,8
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I detta resultat kan man se att de svenska respondenterna föredrog stycke 1, det
arpeggierade stycket, över stycke 2, det icke-arpeggierade stycket. Skillnaden mellan
graderingen är 0,5 poäng. De japanska respondenterna föredrog stycke 2, då de i genomsnitt
satte dess gradering 0,5 poäng högre än stycke 1:s gradering.
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6 Avslutande diskussion
Detta kapitel sammanfattar resultatet och tidigare delar av undersökningen, samt diskussion
om genomförandet av studier, diverse mätfel och dylikt. Även framtida arbete diskuteras, då
det finns möjligheter att expandera studien.

6.1 Sammanfattning
Denna undersökning gjordes för att kunna se om det fanns någon kulturell skillnad i
preferensen för eller mot arpeggios i NES/Famicom-musik. Denna undersökning krävde
artefakter som var i stil med den musik som fanns då NES/Famicom-konsolerna såldes,
vilket ledde till att 0cc-Famitracker (Hertzdevil 2017) användes.

Efter den förstudie som gjordes, där alla NES/Famicom-spelens ljudspår lyssnades igenom
framgick det att det var en klar skillnad på användningen av arpeggios mellan europeiska
och japanska kompositörer. Detta i sin tur ledde till utformningen av två artefakter, en som
liknade den europeiska stilen med arpeggios, och en som liknade den japanska stilen, utan
arpeggios. Dessa artefakter hade också grund i specifika spels instrumentation, så som
Gradius (Konami 1988) och The Smurfs (Infogrames 1994) men även en del andra spels
musik. Förutom arpeggion så var de två styckena så lika som möjligt, med samma melodik,
harmonik och rytmik.

Dessa artefakter användes sedan i en kvantitativ studie, som hade frågor om styckena, samt
en graderingsskala tagen från studien Recognition of emotion in Japanese, Western, and
Hindustani music by Japanese listeners (Balkwill, et al. 2004). Då frågeställningen i
undersökningen var “Hur skiljer sig preferensen i arpeggioanvändning inom
NES/Famicom-musik beroende på var lyssnare kommer ifrån?” frågades personer från
olika nationer. De två nationer som valdes var Sverige och Japan. Dessa nationer valdes
främst på grund av kulturella skillnader, men även då det fanns en skillnad i musikstilar på
NES/Famicom-konsolen mellan japanska och europeiska kompositörer. Ytterligare en
anledning var för att kunna få tillräckligt med respondenter till undersökningen.

När väl undersökningen var genomförd analyserades resultaten. Dessa resultat kan ses i
kapitel 5. Slutsatsen av resultaten är att det bland de förfrågade finns en liten skillnad i
preferens för arpeggierade eller icke-arpeggierade stycken, mellan kulturerna. Den är dock
inte lika stor som väntat, och möjligen inte statistiskt säker heller. Detta då skillnaden
mellan de två grupperna endast var 0,5 poäng på graderingsskalan, i båda frågorna. Båda
gruppernas gradering rörde sig även med 0,5 poäng mellan styckena.

6.2 Diskussion
Det största problemet med själva undersökningen var det sätt som huvudundersökningen
genomfördes. Detta gällde främst svårigheterna med att få fram japanska deltagare, då de
som hade japanska kontakter verkade dröja med att dela ut själva enkäten. De fick även inte
ihop lika många deltagare som förväntat, då endast 10 japanska respondenter finns med i
enkäten.

Även själva enkäten skulle kunna förbättras, då det inte finns någon sorts slumpmässighet i
vilken ordning styckena hörs i, då detta möjligen skulle kunna skapa nån sorts influens eller
snedvridning mot det stycke man hörde först. Även tidigare erfarenhet av lyssnande på
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NES/Famicom-musik spelar stor roll i undersökningen, då lyssnaren kan ha lyssnat på
liknande musik tidigare, men endast utan arpeggio, till exempel. Detta skulle då leda till en
sorts snedvridning att denna sorts musik är mer familjär, samtidigt som musiken med
arpeggion blir mer okänd.

Bland svaren så fanns det dock en person som satte 0 som gradering i sitt fokus på de
arpeggierade noterna, med kommentaren “I didn’t focus on it whatsoever. i’m [sic!] more
inclined to listen to the melody.”, vilket är något underligt. Detta kan tyda på att personen i
fråga missade poängen med själva studien.

Ytterligare ett problem med enkäten i sig är att den antar att lyssnaren förstår vad som
menas med arpeggio, vilket är något som skulle kunna förklarats i inledningen av enkäten.
En sådan förklaring hade kanske varit ledande dock, vilket var anledningen till att det inte
beskrevs i enkäten, och frågan specifikt om arpeggion kom mot slutet, efter att
musikstyckena hade graderats.

Det finns i övrigt inga större problem med enkätens utformning, då progressionen är
lättförstådd. Den går från introduktionsfrågor, via de viktigare frågorna, till avslutande
sådana, som också säkerställer att den svarande verkligen lyssnade, med frågorna om
musiken passar som spelmusik, samt hur mycket lyssnaren fokuserade på arpeggiot, eller de
snabba noterna.

Resultatet av studien är också något problematisk då det inte är så övertygande. Det finns
vissa tendenser, men det kan också bero på just de individer som fanns med i studien, och
inte på något större kulturellt samband. För detta skulle en mycket större studie behöva
genomföras. Denna studie hade kunnat bli något större, men som tidigare förklarat beror
detta på avsaknad av japanska respondenter.

Det finns dock fler potentiella mätfel i enkäten och undersökningen. Till exempel frågades
det inte om vilken utrustning som användes. Musiken låter något annorlunda beroende på
vilken sorts enhet som används, samt dess högtalare. Dessutom kunde den lyssnande ha haft
hörlurar, vilket ytterligare komplicerar den mängd ljudbilder som den lyssnande kan ha fått.

6.2.1 Samhälleliga och etiska aspekter
Forskningsetiskt sett så följde enkäten de riktlinjer som gavs av Østbye et al. (2003, s.127).
Detta görs på det sätt som beskrevs i kapitel 3.1.4. Den inledande sidan av enkäten har ett
par paragrafer som introducerar den svarande, och berättar hur enkäten kommer användas,
och vilka personer som potentiellt kommer att kunna se svaren. Dessa svar är i övrigt helt
anonyma, då det enda som man får reda på om personen som svarat är åldersgrupp, kön,
samt vilken relation den svarande har till musik. Det hände även att respondenter
meddelade att de inte ville svara när de hade börjat, vilket även det godkändes, och enkäten
skickades istället vidare till någon annan.

Ur ett mer samhällsmässigt perspektiv så är den största aspekten hur denna studie hur den
bygger på en av de så kallade meningarna med musiketnologi. Den första meningen som
beskrevs i denna rapport var att försöka rikta musikforskningen ifrån att endast undersöka
europeisk musik (Merriam 1964, s.8). Detta då den japanska musiken inte är nödvändigtvis
västerländskt inspirerad. Det kan även leda till en utveckling av spelmusiksstudier ur en mer
kulturell synvinkel. Viktigt att poängtera är dock det faktum att man ändå inte borde
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överdriva med de kulturspecifika delarna i musikstycken, då det kan leda till att det låter
alldeles för steoreotypiskt.

De samhällsgrupper som fanns med i undersökningen kan ha haft en större påverkan på
resultatet än tidigare diskuterat. Det faktum att det var så många respondenter som var
under 30 år kan ha spelat roll i undersökningen. Detta då konsolerna redan var ute när de
föddes, och deltagarna inte hade en så stor erfarenhet med konsolerna och spelen när de var
relativt nya. Detta kanske inte är sant för alla deltagarna mellan 19 och 30 år, då de som
svarade och var 30 år gamla när de svarade på studien kan ha varit 7 år gamla när det sista
NES-spelet,Wario’s Woods (Nintendo 1994-1995) släpptes i Europa år 1995.

Även könen kan ha spelat roll, då en majoritet av lyssnarna var män. En likadan studie gjord
endast på män eller kvinnor kan ha fått olika resultat, något som dock kan vara tveksamt,
med tanke på hur personlig musiksmak kan vara. Det är däremot värt att ha i åtanke när
man ser resultaten på studien, kanske främst då endast en av de svenska svararna var en
kvinna, samtidigt som det var fyra japanska kvinnor som svarade.

6.3 Framtida arbete
Ett sätt att utveckla denna studie för framtida arbete är att inkludera fler respondenter.
Mestadels för att kunna få mer precisa resultat, men också för att få en mer komplett bild
över kulturella skillnader. Eftersom allt material som behövs redan finns, skulle det gå att
göra om undersökningen igen. Även en del utveckling av enkäten skulle hjälpa i detta fall, för
att få reda på vad som används för att lyssna på musiken. Ett steg till som skulle kunna tas är
att helt ha kontroll över vad som används för att lyssna på musiken, det vill säga utföra en
mer kvalitativ intervju på plats. Logistiken som skulle vara nödvändig för detta är dock
mycket större än att inte göra på det sättet. Även mer kontrollerade grupper baserade på
specifika köns- eller åldersgrupper skulle kunna undersökas, för att vinkla frågan mer mot
de hållen än det mer kulturella.

Om man emellertid ser på denna studie mer långsiktigt, så skulle det gå att utveckla den
vidare genom fler olika sorters kompositionstekniker, och se mer detaljerat hur spelmusik
har utvecklats genom tiderna, och kanske få en större förståelse för varför spelmusik låter så
som den gör i mer moderna spel.

En utveckling som också är en möjlighet är att utveckla plugins och dylikt för DAW:s (digital
audio workstations). Detta genom att skapa någon sorts arpeggierings-plugin som relativt
enkelt kan härma specifika kompositörers tekniker, då det i förundersökningen hördes att
det fanns ett flertal olika sorters tekniker. Det finns även möjligheter att musik mer riktad åt
västerländska eller japanska spelare eller lyssnare lättare kan skapas med hjälp av
undersökningar som är lika denna rapports undersökning.
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Appendix A - Partitur för det arpeggierade stycket
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Appendix B - Partitur för det icke-arpeggierade
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Appendix C - Enkät samt länkar
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Länk till enkät: https://goo.gl/forms/FPJ1kY2ivIMwub7S2

Länk till det arpeggierade stycket (kallat Essay i enkäten): https://youtu.be/XOM-SCnkAx8

Länk till det icke-arpeggierade stycket (kallat Essay2 i enkäten):
https://youtu.be/O9QI0ziOwdo
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