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Sammanfattning 
 
I bakgrunden beskrivs musikaliska intervall och hur de klassas som antingen dissonanta 
eller konsonanta beroende på deras karaktär, vilket är centralt för detta arbete. Utöver detta 
behandlas tidigare forskning kring musik och musikaliska intervall kopplat till känslor. 

Problemformuleringen tar upp frågeställning samt att tillvägagångssätt för undersökningen 
beskrivs. Syftet med detta arbete är att undersöka hur en situation i ett datorspel kan 
uppfattas olika beroende på vad för musik som spelas i bakgrunden. Mer specifikt i denna 
undersökning har två olika musikteoretiska egenskaper i melodi jämförts och hur det kan 
påverka en spelare. Två musikstycken komponerades specifikt för denna undersökning och 
visades i samband med en inspelad spelsekvens. Till undersökningen har semistrukturerade 
intervjuer genomförts för att samla in information.  
Svaren i denna undersökning visade på att stycket med dissonanta förhållanden mellan 
grundton och meloditoner gjorde att situationen i videoklippet generellt uppfattades som 
mer hotfull, jämfört med stycket som innehöll konsonanta förhållanden mellan grundton 
och meloditoner. 
 

Nyckelord: musik, intervall, konsonans, dissonans, uppfattning. 
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1 Introduktion 
Musik har en förmåga att framkalla känslor hos oss människor. Dessutom har försök att 
applicera funktioner och känslor till intervall förekommit. I bakgrundskapitlet förklaras 
musikintervall och hur de klassas som antingen konsonanta eller dissonanta beroende på 
dess karaktär. Utöver detta presenteras tidigare forskning kring associationer till intervallen 
samt känslomässig uppfattning av dem.  

Till denna undersökning skapades två musikstycken som var för sig spelades i samband med 
ett videoklipp med en spelsekvens från spelet Dark Souls (From Software 2011), där 
spelkaraktären möter spelets första boss. Det ena musikstycket innehåller majoriteten 
dissonanta meloditoner i förhållande till grundton och det andra musikstycket innehåller 
majoriteten konsonanta meloditoner i förhållande till grundton. 

För att samla in information genomfördes nio semistrukturerade enskilda intervjuer, där 
informanterna bestod av fem kvinnor och sex män i åldrar varierande från 21 till 24. I 
samband med intervjuerna visades spelsekvensen från Dark Souls (ibid) i samband med de 
två musikstycken som komponerats specifikt för denna undersökning för att sedan 
diskuteras och jämföras av informanterna. 

Frågeställningen för detta arbete lyder:  

Hur uppfattas spelkaraktärens framgång beroende på graden av dissonanta intervall i 
bakgrundsmusikens melodi? 
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2 Bakgrund 
Att det finns en innebörd i musik och att den uppfattas av både utövare och lyssnare är vida 
överenskommet av teoretiker, kompositörer och kritiker från kulturer runtom i hela världen 
(Meyer 1956 s.1). Dessa kopplingar kan vara kulturellt betingade. I västerländsk spel- och 
filmmusik finns det vissa konventioner, till exempel hur piano och stråkinstrument används 
i romantiska sammanhang, eller hur intensiva trummor och kärva klanger används i 
stridsscener för att skapa spänning (Brownrigg 2003). Olika typer av musik har en förmåga 
att framkalla olika emotionella responser hos oss människor. Det finns belägg som visar på 
att lyssnare kan koppla musikstycken till känsloladdade adjektiv från en förutbestämd lista 
(t.ex. “ömsint”, “flytande”, “ledsamt”) med hög intersubjektiv överenskommelse (Raffman 
1993 ss. 59-60). Diana Raffmans poäng här är att det onekligen finns kopplingar mellan 
intervall och känslor (Raffman 1993 s.60). 

2.1 Intervall 
Ett intervall i musik förklarar förhållandet som förekommer mellan två toner. Antingen 
kommer tonerna i följd vilket kallas för melodiska intervall, eller så ljuder tonerna samtidigt 
vilket kallas för harmoniska intervall (Jansson s.82). 

Nedan följer Vincent Persichettis (1961) definition av alla intervall inom en oktav och hur de 
olika intervallen grupperas (figur 1 t.o.m. figur 5).  

 

Figur 1. Prim, ren kvint och oktav - öppen konsonans. 

 

 

Figur 2. Liten och stor ters, samt liten och stor sext - mild konsonans. 

 

 

Figur 3. Stor sekund och liten septim - mild dissonans. 
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Figur 4. Liten sekund och stor septim - skarp dissonans. 

 

 

Figur 5. Ren kvart och tritonus. 

Intervallet ren kvart kan ses som både konsonant och dissonant, beroende på kontext. 
Intervallet tritonus är tvetydigt, det kan vara neutralt eller spänningsladdat (Persichetti 1961 
s.14). Konsonanta intervall upplever vi som vilande och statiska, medan dissonanta intervall 
upplever vi som oroliga och spänningsladdade (Renner 1988 s.68).  

Intervallen förkortas på följande vis, prim - R1, liten sekund - L2, stor sekund, liten ters - L3, 
stor ters- S3, kvart - R4, överstigande kvart/tritonus - Ö4, kvint - R5, liten sext - L6, stor sext 
- S6, liten septim - L7, stor septim - S7. 

Intervallens klassificering som konsonanta eller dissonanta har varierat genom historien 
(Rosen, se Storr 1992 s.56). Om intervallen var konsonanta eller dissonanta bestämdes 
baserat på den musikstil som var mest populär just då. Till exempel i västerländsk musik 
ansågs terser och sexter vara dissonanta fram till 1300-talet. Dessutom klassades kvarter 
som konsonanser fram till 1900-talet då det började användas som dissonanser (Rosen, se 
Storr 1992 s.56). 

1636 införde Martin Mersenne så kallat “liksvävande stämning” för att underlätta stämning 
och intonation vid användning av olika tonarter på ett och samma instrument, men började 
inte användas allmänt förrän två århundraden senare (Storr 1992 ss. 53-54). Innan dess 
anpassades tonerna efter grundtonen i varje musikstycke, på så sätt att intervallen är 
anpassade till jämna matematiska förhållanden, till exempel att tonerna i en kvint har 
frekvensförhållandet 3:2 och kvarten 4:3 (Storr 1992 ss. 52-53). Liksvävande stämning 
innebär att alla 12 toner inom en oktav har samma avstånd (Renner 1988 s. 21). Dock kräver 
denna stämning att dessa tidigare jämna matematiska förhållanden som förekommer 
naturligt i övertoner rubbas en aning, förutom oktaven. I dagens läge är detta sätt att 
stämma standardiserat och vida använt så att våra öron är vana vid dessa tonförhållanden 
(Storr 1992 ss. 53-54). 

2.2 Musikaliska intervall kopplat till känslor 
De musikaliska element som starkast påverkar lyssnarens emotionella responser är tempo 
och modus (Kratus 1993). Modus beskriver hur tonerna i en skala förhåller sig till det tonala 
centret. Dur och moll är de vanligaste modus i västerländsk musik. Ett annat vanligt modus 
är Doriskt som till större delen har samma toninnehåll som en mollskala, men sexten är stor 
i stället för liten (Persichetti ss. 31-41). Kratus sammanställde ett flertal undersökningar av 
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collegestudenter och deras emotionella kopplingar till musik. Musik med långsamma 
tempon hade en tendens att beskrivas som drömsk, lugn, värdig och glad, medan högre 
tempon associeras mer med spännande och glatt. Melodier i dur gav känslor så som glatt, 
lättsamt och graciöst, medan melodier i moll associerades med känslor som ledsamt och 
melankoli (Kratus 1993). 

 

I sin bok The Language of Music (1959 ss. 89-90) applicerar Cooke uttrycksfulla funktioner 
på de tolv intervall som förekommer inom en oktav. 

Prim  - Emotionellt neutral, i samhörighet med avslut. 
Liten sekund  - Halvtonsspänning ned till tonikan, i kontext till moll: själlös ångest,  

   samhörighet med avslut. 
Stor sekund  - Passeringston, emotionellt neutral. Som heltonsspänning till tonikan, i 

   kontext till dur: behaglig längtan. 
Liten ters - Harmoniskt, men nedstämd känsla. Stoisk, acceptans, tragedi. 
Stor ters - Harmoniskt, glädje. 
Kvart  - Passeringston, emotionellt neutral. 
Tritonus - Modulerande ton till dominant. Fientlig kraft. 
Kvint  - Emotionellt neutral.  
Liten sext - Halvtonsspänning ned till dominanten. I kontext till moll: aktiv ångest. 
Stor sext  - Emotionellt neutral som passerande not. Som en heltonsspänning till  
     dominant i dursammanhang: behaglig längtan. 
Liten septim - Halvtonsspänning till stor sext, eller heltonsspänning till liten sext, båda  

   otillfredsställande. Vilsekommen ton, sorglighet.  
Stor septim - Emotionellt neutral som passerande not. Som halvtonsspänning upp till  

grundton: starkt längtande. Strävan till upplösning i samhörighet med  
avslut.  

 

Dessa uttrycksfulla funktioner har Cooke, i relation till grundtonen, tilldelat dessa intervall 
efter analys av ett flertal klassiska operastycken. Cooke letade efter intervall, vilka ord som 
sjungs i samband med vilka intervall och därefter tilldelat dem dess funktion baserat på vad 
som sjungs just då. Dock är teorierna i detta arbete svaga på grund av att Cooke endast 
framförde exempel som stöttade hans teorier (Costa et al. 2000). 

Uttrycksfulla funktioner på intervall enligt Edgar Willems (Costa et al. 2000). 

  Intervall   Sinneskopplingar  Emotionella kopplingar      

Prim  - sammansmält, slät - fred.    
Liten sekund  - rubbning, ojämn - rädsla, ilska.   
Stor sekund  - rörelse, friktion - önskan, vulgaritet.  
Liten ters - tyngd, skugga - ledsamhet, smärta.  
Stor ters - tydlighet, klarhet - glädje, lycka.   
Kvart  - hård, kall  - fasthet, likgiltighet.  
Tritonus - brytning, hetta - förakt, spänning.  
Kvint  - balans, tomhet - kärlek, lugn.  
Liten sext - oroande, halvskugga - lidande, melankoli.  
Stor sext  - strålande, lätt - upprymdhet, vänlighet.  
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Liten septim - dynamisk, värme - upphöjelse, kärlek.  
Stor septim - begränsning, sår - ondska, hat.   
Oktav  - fast, stadig  - mod, exalterad.  
 

Costa et al. (2000) genomförde en undersökning, där 43 universitetsstudenter deltog, om 
hur de tolv intervallen som förekommer inom en oktav uppfattas. Till undersökningen 
skapades en lista med 30 känslomässigt motsatta adjektivpar (till exempel nöjd - 
otillfredsställd, glad - ledsen). Deltagarna i undersökningen fick lyssna på de tolv intervall 
som förekommer inom en oktav, ett i taget, i obestämd ordning. Därefter placerade de 
intervallen på en skala från 1-7 på varje adjektivpar, där 1 motsvarade positivt laddat och 7 
negativt. I presentationen av resultatet har de grupperat konsonanta och dissonanta intervall 
för sig och dessa grupper jämförs (Konsonanta - oktav, kvart, kvint, terser, sexter. 
Dissonanta - sekunder, tritonus, septimor). Det genomsnittliga resultatet visar att 
konsonanta intervall uppfattades mer positivt än dissonanta. Lyssnarens musikaliska 
förmåga påverkade inte resultatet i detta fall, men Costa et al. nämner att detta kan ha 
betydelse vid undersökning av mer komplex och strukturerad musik, till skillnad från endast 
intervall. Kön visade sig ha en betydelse, där kvinnors svar visade större polarisering än 
mäns svar (Costa et al. 2000). 

Jaimovich skriver i artikeln Music and Emotion: A Study of Music and Affective Response 
(J. Jaimovich, N. Coghlan, and R. Benjamin Knapp 2013) om konflikter kring hur musik 
framkallar känslor hos oss människor. Det har diskuterats kring att många “grundläggande” 
känslor så som ilska och avsky sällan framkallas av musik. Dessutom har det diskuterats 
kring att musikrelaterade känslor kan vara resultat av komplexa interaktioner mellan musik, 
kognition, semantik, minnen och psykologi, till skillnad från direkt resultat av audiell 
stimulans. Till exempel kan ett givet musikstycke ha en specifik betydelse på grund av 
emotionellt laddade minnen eller andra associationer (J. Jaimovich, N. et al. 2013 s.20). 

2.2.1 Musik som språk 
Musik har jämförts med språk, där en specifik musikalisk händelse kan representera en 
specifik känsla. Charles beskriver i sin artikel Music and Antimetaphor (1995, s.27) att språk 
är uppbyggt av metaforer, på så sätt att en kombination av vissa ord har en specifik 
betydelse. Charles jämför musiker med poeter eftersom de använder lingvistiska metaforer 
på ett rent musikaliskt sätt. 

Leonard Meyer skriver i sin bok Emotion and Meaning in Music (1956) hur ljudstimuli i 
musik kan jämföras med ljudstimuli i språk. Ett eller flera ljud som stimuli (samtidigt, i följd 
eller både och) som indikerar, medför eller leder lyssnaren till att uppfatta en musikalisk 
rörelse, eller “ljudbetydelse”, inom ett särskilt system. Ett ord (ljudstimuli) har ingen 
betydelse förrän den förekommer inom ett särskilt system, ett språk. Ett specifikt ackord 
utan kontext blir för en västerländsk lyssnare en ljudbetydelse baserat på de kulturella 
associationer som finns hos denna lyssnare (Meyer 1956 ss. 45-46). 

2.3 Musik och Bild 
I sin bok Audio-Vision (1994) skriver Chion om vad han kallar det audiovisuella kontraktet 
[eng. the audiovisual contract], vilket innebär att det vi ser på en filmduk påverkar det vi hör 
och det vi hör påverkar vad vi ser på en skärm. Chion förklarar även vad han kallar “added 
value” (1994 s.5) som innebär det uttrycksfulla och informativa värde som ljud tillför en 



 6 

given bild/film. Fenomenet “added value” är starkast när ljud och bild arbetar tillsammans 
för att förmedla något specifikt, till exempel en explosion. Chion förklarar två sätt som musik 
kan förmedla känslor i relation till vad som händer på filmduken, empathetic och 
anempathetic music. Empathetic music (från ordet empathy, förmågan att känna andras 
känslor) fungerar på så sätt att musiken bidrar till känslan i scenen genom att använda sig av 
kulturellt kodad musik för att förstärka till exempel sorg eller glädje. Anempathetic music 
innebär att musik spelas som till synes är likgiltig eller opassande musik och kontrasterar till 
vad som sker på filmduken, men som trots detta har i syfte att förstärka de känslor eller den 
atmosfär som förekommer på filmduken. 

I A Composers Guide to Game Music (2014) skriver Phillips att musik påverkar aktivitet i 
hjärnan som har en direkt inverkan på hur vi uppfattar det vi ser. Phillips skriver om hur 
forskare länge har vetat att musik har en förmåga att förändra sinnesstämning och framkalla 
känslor hos lyssnare. En ny undersökning visar på att musik har en direkt påverkan på 
människans förmåga att tolka och uppfatta visuella stimuli. Försökspersonerna ombads att 
identifiera ledsna och glada ansikten, medan musik spelades i bakgrunden. Ledsen musik 
förhöjde förmågan att identifiera ledsna ansiktsuttryck, medan glad musik förhöjde 
förmågan att identifiera glada ansiktsuttryck (Phillips 2014). 

2.4 Action RPG 
Här nedan ges genrebeskrivningar enligt mobygames.com (Blue Flame Labs 2018). 

Action - De huvudsakliga mekanikerna som förekommer i Actionspel är precision, 
manövrering av spelarkaraktär, att ta snabba beslut, reflexer samt “timing” (Blue Flame Labs 
2018).  

Role-Play Games (RPG) - Role-Playing Games är en bred genre som fokuserar på 
spelarkaraktärens utveckling. Spelelement som kan förekomma är samling av en eller flera 
typer av resurser, narrativ samt taktisk stridsföring. Spelarkaraktärens utveckling kan syfta 
på både narrativ och i den mening att karaktären lär sig nya förmågor eller förbättrar diverse 
attribut. Karaktärsutveckling inkluderar även att samla vapen och rustning och/eller 
redskap/verktyg för att gradvis bli starkare och mer kapabel att göra framsteg(Blue Flame 
Labs 2018). 

Action Role-Play Games -  Action RPG är som RPG med mer fokus på realtidselement 
(strid och utforskning) än vanliga RPG (Blue Flame Labs 2018). 
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3 Problemformulering  
Musik påverkar människors känslor (Raffman 1993, Kratus 1993, Cooke 1959) och kan 
förstärka det som sker visuellt på en TV eller datorskärm (Chion 1994, Phillips 2014). Min 
egen teori är att en djupare förståelse för vad som generellt uppfattas och tolkas av 
allmänheten, gällande musikteoretiska element så som harmonik och intervall, kan gynna 
effektivitet och precision i musikkomponerande. Detta kan styrkas av hur Cooke i sin bok 
The Language of Music (1959) försöker applicera “uttrycksfulla funktioner” [eng. expressive 
functions] på de olika musikaliska intervallen. Med hjälp av detta ville Cook utveckla ett 
lexikon för musikaliska funktioner, för att få en förståelse om ett specifikt intervall i olika 
musikstycken alltid kan ha samma betydelse och uppfattning (Cooke 1959, Costa et al. 
2000). På samma sätt som metaforer finns i språk, på så sätt att en viss kombination av ord 
har en viss betydelse (Charles 1995, s.27), kan möjligtvis “metaforer” i musik uppfattas, 
genom att ett visst musikaliskt element tilldelas en betydelse. 

För att få en närmare koppling till dator- och TV-spel ska musiken undersökas i samband 
med ett spel. I min tes ingår att de emotionella intrycken som musiken ger åskådaren eller 
spelaren påverkar hur en situation uppfattas. Situationen i denna undersökning är en boss-
strid i spelet Dark Souls (From Software 2011). Detta arbete fokuserade på de känslor som 
melodins grad av dissonanta intervall gav informanten och hur detta påverkade hur 
spelsekvensen uppfattades. 

Frågeställningen lyder: 

Hur uppfattas spelkaraktärens framgång beroende på graden av dissonanta intervall i 
bakgrundsmusikens melodi? 

3.1 Metodbeskrivning 
För att skapa artefakter till undersökningen spelades en sekvens in av spelet Dark Souls 
(From Software 2011), samt att två musikstycken komponerades. Dessa musikstycken i 
samband med den inspelade spelsekvensen skapade Artefakt A och Artefakt B. Båda 
musikstycken innehåller samma form, bakgrundsharmonik, bakgrundsrytmik och 
instrumentering. Det enda som skiljer dem åt är melodi. 

Artefakt A innehåller en melodi som inte är anpassad efter någon specifik skala, med fokus 
på dissonanta intervall förhållande till grundtonen, så som liten sekund, stor septim och 
tritonus. Detta är Musikstycke A 

Artefakt B innehåller en melodi som håller sig till den diatoniska mollskalan, med endast 
konsonanta intervall förhållande till grundtonen, så som kvint, ters och sext. Detta är 
Musikstycke B. 

Båda dessa stycken innehåller liknande melodisk kurva och nästan identisk rytmik. 

Musiken som komponerades är av liknande genre (harmonik, rytmik och instrumentering) 
som den musik som ursprungligen finns i spelet, för att undvika att informanter som är 
familjära med spelet och dess musik inte skulle uppleva alltför mycket skillnad från 
originalet. 
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De flesta av egenskaperna som framställs i avsnitt 2.4 förekommer i spelet Dark Souls (From 
Software 2011). De mest framträdande egenskaperna i Dark Souls (From Software 2011) är 
realtids-strid med fokus på noggrann manövrering av spelarkaraktären, utforskning, samt 
uppgradering av spelarkaraktärens attribut för att göra karaktären starkare och mer 
stryktålig. Spelet spelas i ett tredjepersonsperspektiv. Både spelaren och alla fiender har HP-
mätare. HP står för “hit Points”, som indikerar hur mycket skada från attacker de kan ta 
emot innan de dör. 

Spelsekvensen som spelades in är en strid mot spelets första boss och är 43 sekunder långt. 
Videoklippet börjar mitt i striden och slutar innan striden avslutas. Musiken ersattes med 
Musikstycke A och Musikstycke B för att skapa Artefakt A och Artefakt B respektive. I spelet 
finns en HP-mätare för både spelaren och bossen. Inför inspelning av spelsekvensen doldes 
HP-mätarna, för att inte avslöja hur väl spelaren i klippet gör ifrån sig förhållande till 
bossens HP, eftersom detta kan påverka hur informanten uppfattar situationen i 
videoklippet.  

Undersökningen inleddes med att följande frågor ställdes: 
1. Könstillhörighet? (Man/kvinna/annat/vill ej svara) 
2. Hur mycket erfarenhet har du av spelet Dark Souls? 

 
Efter varje videoklipp besvarades följande frågor: 
3. Hur tror du det kommer gå för spelarkaraktären? 
4. På ett spektrum mellan följande känsloladdade adjektivpar placerar du musiken (på 

en skala från 1-10)? 
Lätt - Tungt 
Hoppfullt - Förtvivlat 
Rofullt - Dystert 
Stadigt - Ostadigt 
Ljust - Mörkt  
Ej hotfullt - Hotfullt 

5.        Öppen diskussion. 
 
Informanterna delades upp i Grupp A och Grupp B, med så jämn fördelning av kvinnor och 
män som möjligt. Informanterna i Grupp A såg först Artefakt A, följt av Artefakt B. Grupp B 
började med att se Artefakt B, följt av Artefakt A. Fråga 3 följdes upp med att informanten 
ombads utveckla sitt svar och efter bästa förmåga förklara vad i videoklippet som påverkade 
deras svar. 

3.1.1 Undersökningsmetod 
I denna undersökning deltog informanterna i en semistrukturerad kvalitativ undersökning, 
då kvalitativa undersökningar är centrala för undersökningar som berör människors 
uppfattning (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen 2003). Frågor bestämdes i förväg för att 
få tydliga svar som sedan jämfördes med andra informanter, samt i intervjuform hade 
informanten möjlighet att utveckla och intervjuaren hade visst utrymme att be informanten 
utveckla sitt svar. För att öka reliabilitet och validitet spelades intervjun in. Om 
informationen endast samlats in med hjälp av anteckningar kunde mängden information 
blivit begränsad (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen 2003). 
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3.1.2 Metoddiskussion 
Den största nackdelen med strukturerad intervju som undersökningsmetod är att det som 
spelas in i intervjun skall transkriberas och kan behöva tolkas i efterhand. En strukturerad 
kvalitativ undersökning har dock tydliga frågor som ska kunna ge raka svar. Kvantitativ 
undersökning kan gynna den insamlade informationen eftersom det blir en större mängd 
data för mindre arbete. Dessutom kan respondenten sitta i lugn och ro för att ge svar, utan 
en intervjuares närvaro som möjligtvis kan påverka svaren som ges (Östbye et al. 2003, 
s.122). Samtidigt blir då svaren korta och även om svaret utvecklas finns en risk att frågorna 
misstolkas, vilket kan ge ointressant data. 

Arbetet hade möjligtvis gynnats av en kvalitativ undersökning i form av att informanterna 
först får se Artefakt A och Artefakt B, sedan svara på undersökningens frågor i form av en 
enkät. Med detta som metod kan undersökningen spridas på internet och betydligt fler svar 
samlas in. Frågorna till denna undersökning kräver dock att informanterna skriver egna svar 
som kan bli otydliga eller svårtolkade. Dessutom finns risken att alltför få tar sig tid till att 
genomgå undersökningen för att ge en tillräcklig mängd data. 

3.2 Urval 
Informanterna som deltog i undersökningen hade en viss vana vid dator- och TV-spel, så att 
de kunde förstå vad som pågick i videoklippet utan att någon sorts förklaring skulle behövas 
i förväg. Målet var att fördelning mellan män och kvinnor skulle vara så jämn som möjligt. 
Åldern på informanterna var från 18 år för att slippa målsmans medgivande. I 
undersökningen förväntades minst 10 personer delta, vilket nästas uppnåddes eftersom 9 
personer deltog. 

3.3 Etiska aspekter 
Den insamlade informationen användes endast i forskningssyfte. De informanter som deltog 
i undersökningen informerades i förväg om deras roll i undersökningen och den insamlade 
informationens syfte. Informanten hade all rätt att avbryta undersökningen om och när de 
önskar, samt bestämma under vilka villkor deltagandet sker. Informantens personliga 
information behandlades på ett sätt som skyddar dess integritet. I förväg informerades 
informanten om att intervjun spelas in och att de har all rätt att avbryta deltagandet när och 
om de önskar. I efterhand hade även informanten rätt att ta del av transkriberingen och 
resultatet av undersökningen innan informationen publicerades (Östbye, Knapskog, 
Helland, Larsen 2003, ss. 126-128). 
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4 Genomförande  
Detta avsnitt behandlar hur artefakten till undersökningen skapades, samt diskussion kring 
designval. Artefaktens beståndsdelar till denna undersökning är två videoklipp. Båda 
videoklippen är visuellt identiska, det som skiljer dem åt är musiken. Det visuella är ett 
utklipp från en boss-strid i spelet Dark Souls (From Software 2011). Då videoklippet 
spelades in var musikvolymen dämpad helt. De ljudeffekter som originellt förekommer i 
spelet är kvar och nykomponerad musik är tillagd i efterhand med hjälp av 
videoredigeringsmjukvara. Se Appendix C för internetlänk till artefakterna. 

4.1 Förstudie – Analys av musik 
Inspiration till denna undersökning kommer huvudsakligen från två spel, Dark Souls (From 
Software 2011) och Shadow of the Colossus (SIE Japan Studio 2005). I Shadow of the 
Colossus strider spelkaraktären mot stora monstruösa varelser, kallade Kolosser, genom att 
klättra upp på dessa och hugga dem på specifika kroppsdelar för att döda dem. Under vissa 
strider förändras musiken då spelkaraktären tar sig från marken upp på Kolossen. Musiken 
upplever jag då personligen som upplyftande och att det ger en känsla av framsteg. I Dark 
Souls (From Software 2011) upplever jag att musiken gör spelet svårare genom att stressa 
upp spelaren. Om spelets musik byts ut mot något lugnare än originalmusiken, eller om 
musiken dämpas helt, upplever jag det lättare att behålla ett lugn och därmed lättare att 
fokusera. 
 
Inför skapandet av artefakten genomfördes en övergripande analys av musiken som 
förekommer i Dark Souls (From Software 2011), samt djupgående analyser av musikaliska 
element i tre specifika stycken. Dessa analyser stod som grund för musiken som skapats till 
artefakten, med syfte att artefaktens musik skall kännas genuin och passande till spelet på 
samma sätt som originalmusiken. Musiken skall inte vara nyskapande på något vis. 
Meloditonernas förhållande till grundtonen skall vara i fokus. Analysen fokuserar på rytmisk 
uppbyggnad och harmonik, samt instrumentering. Min ursprungliga idé var att analysera 
musikaliska element i samtliga musikstycken som förekommer i Dark Souls (ibid) och 
utefter resultaten skapa musik till artefakten. Detta arbete skulle vara väldigt tidskrävande 
då det förekommer 21 musikstycken i Dark Souls (ibid) bortsett från musiken i huvudmenyn 
och eftertexterna, samt att det är ganska stor variation på alla musikstycken. Jag valde att 
analysera tre musikstycken som förekommer under boss-strider som liknar den jag valt att 
spela in till artefaktvideon. 
 
Det förekommer generellt två typer av musikstycken i spelet Dark Souls (From Software 
2011), de mer intensiva som utgör de flesta av alla musikstycken, samt de mer avskalade och 
lugna som förekommer ett fåtal gånger. Musiken som förekommer i Dark Souls (ibid) 
domineras av dissonanta och kromatiska mönster som melodier, samt dissonant harmonik. 
Stundtals bryts detta av med mer tydliga melodier och funktionsbaserad harmonik. Något 
som förekommer i nästan samtliga musikstycken är moduleringar av tonart/tonalt centrum.  
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4.1.1 Djupgående analys av tre musikstycken 
I detta avsnitt presenteras de musikaliska element som förekommer i de tre musikstycken 
från Dark Souls (From Software 2011) som analyserades djupgående. 

Dessa stycken är uppbyggda av ungefär 14 unika delar vardera, där varje del består av 4, 8 
eller 16 takter. Nästan alltid skiftar grundtonen/det tonala centret mellan varje del. De mest 
framträdande melodier som förekommer innehåller antingen anmärkningsvärd andel 
synkoper, eller så förekommer meloditonerna på fjärdedelar. Utöver detta förekommer även 
snabba melodier, som alltid består av anslag på åttondelar med enstaka uppehåll. 

Instrumenteringen i samtliga analyserade musikstycken är följande: 
- Brass (trombon och valthorn) 
- Slagverk (timpani och cymbaler) 
- Kör 
- Stråk 

4.2 Skapandet av Artefakt 

4.2.1 Skapandet av artefakt – musik 
Musiken till undersökningen komponerades och mixades i Reaper (Cockos 2018), en Digital 
Audio Workstation (se figur 6). Innan musiken började komponeras lades alla instrument 
som skulle användas in i projektet, för att komponeringen ej skulle behöva avbrytas för 
inladdning av ytterligare instrument. De instrument som användes till komponering är 
trumpeter, tromboner, valthorn, stråk och timpani från ljudbiblioteket EastWest/Quantum 
Leap Symphonic Orchestra Gold, samt kör från EastWest/Quantum Leap Choir Gold som 
spelas upp av mjukvaran Play (Sounds Online 2018) i Reaper. Utöver detta användes även 
timpani från ljudbiblioteket Kontakt 5 Factory Selection som spelas upp genom mjukvaran 
Kontakt 5 (Native Instruments 2018). 

 
Figur 6. Skärmavbild av det färdiga projektet i Reaper. 

 
Inför komponering bestämdes vissa musikaliska element som skulle användas i 
artefaktmusiken. Dessa element är; en del med rytmiskt stadig bakgrund, stråk som spelar 
staccato på fjärdedelar i ett lågt register med en tydlig melodi över detta som spelas av brass; 
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modulering av tonalt centrum; en del med snabba stråkmönster med kör i bakgrunden; samt 
rikt användande av timpani genom hela stycket. 

Vid komponeringen av musiken improviserades ett flertal melodier och rytmiska mönster, 
för att skapa musikstycke A med dissonanta intervall förhållande till grundtonen. 
Majoriteten av dessa idéer vidareutvecklades och formades för att likna den musik som 
tidigare analyserats. Efter utveckling av dessa idéer valdes de som upplevdes mest lik den 
musik som analyserades djupgående och idéerna utvecklades vidare. Först färdigställdes allt 
till musikstycke A. Därefter kopierades musikstycke A och alla dissonanta intervall ändrades 
till konsonanta för att skapa musikstycke B. 

4.2.2 Skapandet av artefakt – video 
Videon till artefakten spelades in med hjälp av det inspelningsalternativ som finns i GeForce 
Experience (Nvidia 2018). När videon till artefakten spelades in inaktiverades spelets HUD 
(Heads-Up Display) för att dölja all information om både spelarkaraktärens och bossens HP. 
HUD används som en del av spelets användargränssnitt för att förmedla information visuellt 
(Wikipedia 2018). Dessutom dämpades musiken i spelet så att det ljud som spelades in 
endast var de ljudeffekter som förekommer i spelet. Ett flertal strider mot spelets första boss 
spelades in för att ge ett flertal alternativ till video att välja mellan. Slutligen användes Vegas 
Pro 14 (MAGIX 2016) (se figur 7) för att sammanföra video och musik. 
 

 
Figur 7. Skärmavbild av det färdiga projektet i Vegas Pro 14. 

4.3 Designval 
Ett tidigt utkast av musiken började med två korta delar, 4 takter vardera, som fungerade 
som ett intro till hela stycket. Detta ändrades till att huvudmelodin förekommer först i 
stycket för att ge den mer fokus. Dessa 8 takter som först användes som intro används i 
slutresultatet som ett mellanspel. Stycket börjar med huvudmelodin, följt av mellanspelet 
och avslutas med en variation av huvudmelodin. 
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Undersökningen syfte innefattar endast melodinoternas förhållande till grundtonen. Trots 
detta skrevs artefaktens musik med syfte att fylla samma musikaliska funktion som 
originalmusiken. Om den musik som används i ett spel är, som i detta fall, relativt komplex 
bör den även undersökas i kontext så lik en slutprodukt på spelmarknaden som möjligt. 

 

 
Figur 8. Huvudmelodin som förekommer i musikstycke A och alla dess toners förhållande 

till grundtonen. 
 

 
Figur 9. Huvudmelodin som förekommer i musikstycke B och alla dess toners förhållande 

till grundtonen. 

Modulering av tonalt centrum är en frekvent förekommande kompositionsteknik i Dark 
Souls-musiken, därför inkluderades detta i artefakten. Den modulering som sker i båda 
musikstycken i artefakten är från E till Eb ett halvt tonsteg nedåt under andra halvan av 
mellanspelet, sedan tillbaka upp till E då huvudmelodin återkommer i en variation. De 
melodier som improviserades fram uppfattades klinga bäst i dessa tonarter. Hur dessa 
modulationer sker kan högst troligt påverka uppfattningen av musiken i helhet och därför 
förändra svaret. Ytterligare musikaliska element som tänkbart skulle kunna påverka 
resultatet är melodins register och melodis kurva. Huvudmelodin i stycke A (se figur 8) 
innehåller två intervall som är konsonanta, en liten ters och en liten sext, samt att 
huvudmelodin i stycke B (se figur 9) innehåller två dissonanta intervall, stor sekund och liten 
septim. Dessa valdes att inkluderas för att ge större variation till melodin. I stycke B är de 
dissonanta intervall som förekommer mjuka dissonanser eftersom de inte upplevs lika 
påfrestande eller ondskefulla (Cooke 1959) (Willems, se Costa et al. 2000). 
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5 Utvärdering 
I detta kapitel presenteras all information som samlats in till undersökningen. Efter att alla 
resultat redovisas analyseras data och jämförs. Baserat på den insamlade informationen och 
analysen kommer slutsatser dras och diskuterats. Utvärderingen av undersökningen 
baserades huvudsakligen på hur informanterna upplevde vad striden som visades i 
artefakterna skulle få för resultat. Se Appendix C för internetlänk till artefakterna. 

5.1 Presentation av undersökning 
Till undersökningen genomfördes nio semistrukturerade intervjuer. Av informanterna var 
fem män och fyra kvinnor, med åldrar som varierade från 21 till 24 år. Innan varje intervju 
påbörjades blev informanten informerad om att de förblir anonyma och att de kan avbryta 
undersökning om och när de så önskar. De blev även informerade om att vår konversation 
skulle spelas in, men att ingen annan än jag skulle lyssna på det inspelade materialet, samt 
att jag endast kommer använda ljudfilen i syfte att analysera det som sades. Sju av 
intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum med studiohögtalare kopplade till en iMac som 
videoklippen spelades upp från. Övriga två intervjuer skedde i en lägenhet där videoklippen 
spelades upp på en TV med mindre högtalare kopplade till. Det fanns ingen standard för 
ljudvolym under undersökningen, därför kan ljudvolymen ha varierat mellan intervjuer. 
 
Inledningsvis ställdes frågor om könstillhörighet och ålder, samt erfarenhet av spelet Dark 
Souls (From Software 2011). Intervjun fortsatte med att informanten fick se två videoklipp 
som var visuellt identiska men med olika musik, följt av en kortare diskussion kring 
upplevelse och tankar efter varje videoklipp, samt ett formulär som informanten fyllde i (se 
Appendix A). Det ena videoklippet innehöll musik med dissonanta meloditoner i förhållande 
till grundton (Artefakt A) och det andra konsonanta meloditoner i förhållande till grundton 
(Artefakt B). Formuläret bestod av sex stycken par av motsatta adjektiv, ett positivt och ett 
negativt i varje par, som var skalsatta 1 till 10 där 1 är positivt laddat och 10 är negativt 
laddat. Informanterna delades in i grupp A med två kvinnor och tre män, samt grupp B med 
två kvinnor och två män. Grupp A fick först se artefakt A följt av artefakt B. Grupp B fick se 
dem i omvänd ordning. Efter att varje videoklipp visats ställdes frågan “Hur tror du att det 
kommer gå för spelkaraktären?” samt att informanten ombads fylla i adjektivformuläret. 
Efter att båda klippen visats, frågorna blivit besvarade och formuläret blivit ifyllt frågades 
informanter om de hade övriga tankar eller associationer efter att båda videoklippen 
presenterats. Vid redovisning av resultaten från adjektivformuläret har de positivt laddade 
adjektiven tagits bort, för att skapa enklare grafer.  

5.1.1 Resultat intervjuer 
Samtliga informanter samtyckte till att intervjun spelades in, samt att ge ut sin ålder och 
könstillhörighet. För att utvärdera den insamlade informationen sammanfattades 
intervjuerna och nyckelord valdes ut i syfte att analyseras och jämföras. Se Appendix B för 
sammanfattning av intervjuerna, samt informanternas bedömning av musiken utifrån 
adjektivformuläret. Då Video 1 nämns syftar det alltid till det videoklipp som visades först 
för informanten, vilket innebär Artefakt A i Grupp A och Artefakt B i Grupp B. 
Informanternas tilldelade bokstav visar vilken undersökningsgrupp de tillhör och 
informanternas tilldelade nummer visar deras könstillhörighet, där ojämna nummer är 
kvinnor och jämna är män. Numret används även för att skilja dem åt. 
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Följande tabell (tabell 1) visar varje informant (kolumn 1) och vilken artefakt de upplevde 
förmedlade mest hotfull situation (kolumn 2), samt uppfattning av och allmänna 
associationer till artefakt A respektive B (kolumn 3). Observera att informanter B1-4 fick se 
Artefakt B först. 

Tabell 1. Sammanfattning av intervjuer. 

  1   2   3 

A1 A A - Mer hoppfullt, heroiskt. Shadow of the Colossus (SIE Japan Studio 2005) - musiken i 
första fasen i strid. 
B - Shadow of the Colossus (ibid) - musiken i andra fasen i strid. 

A2 B A - Säkra rörelser av karaktären. Episkt filmaktigt musik.  
B - Känns inte lika säkert. 

A3 B A - Karaktären har koll på läget. Stressig och intensiv situation. 
B - Känns mer dystert, inte lika hoppfullt. 

A4 A A - Terrifying feeling, men inte hopplöst.  
B - Känns mer hoppfullt. Låter mer som Sagan om Ringen än Dark Souls. 

A6 B A - Karaktären verkar ha koll på läget. 
B - Kändes ganska likadant, aningen mer riskfyllt. 

  1   2   3 

B1 A A - Kändes farligare. Attackerna upplevdes närmre på att träffa. Kommer inte 
nödvändigtvis gå dåligt, men sämre än B. 
B - Spelkaraktären tog ingen skada. Episk musik. 

B2 A A - Känns som ett hot. Mer ondskefullt. 
B - Actionfylld, filmisk musik. Känns som en utmaning för hjälten ska övervinna för att bli 
starkare. Kommer sluta i triumf. 

B3 A A - Lite mer osäkert.  
B - Taggande musik, heroiskt. Slut-tappen för karaktären, det sista att övervinna. 

B4 A A - Kändes definitivt mörkare och dystrare, men fortfarande heroiskt. 
B - Triumferande musik, uppmuntrande. Heroiskt, kändes som en riddarsaga. 

 
Samtliga informanter hade en uppfattning om stridens utfall, vissa med starkare övertygelse 
än andra, men ingen svarade att de inte hade någon aning alls eller att resultatet av striden 
skulle bli detsamma i både artefakt A och B. Utav de sex informanter som upplevde Artefakt 
B som mindre hotfull nämnde fem stycken “heroisk”, “episk” eller “triumf”/”triumferande” i 
samband med Artefakt B. Alla tre informanter som uppfattade Artefakt A som mindre hotfull 
nämnde karaktärens rörelse i samband med artefakt A som en faktor varför det skulle gå bra. 
Dock uttryckte ingen av informanterna att spelkaraktären i någon artefakt definitivt skulle 
förlora. 
 
Tabell 2 nedan redovisar vilka nyckelord som nämndes av vilken informant, samt deras 
könstillhörighet och vilken Artefakt de upplevde som mer hotfull. 
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Tabell 2. Nyckelord och vilka informanter som uttryckte dessa. 
Artefakt A 

Nyckelord    Upplevde Artefakt A / B som mer hotfull           Man   /   Kvinna 

Karaktärens rörelse 
 

A2, A3, A6 A2, A6 A3 

Heroiskt/triumf B4 
 

B4 
 

Filmiskt/episkt 
 

A2 A2 
 

Dystert  B4 
 

B4 
 

Hotfullt/farligt/osäkert A1, A4, B1, B2, B3 
 

A4, B2, A1, B1, B3 

Hoppfullt/positivt A4, B2 
 

A4, B2 
 

Jämfördes med annat medie A1, A4 
 

A4 A1, 
 

Artefakt B 
Nyckelord    Upplevde Artefakt A / B som mer hotfull           Man   /   Kvinna 

Karaktärens rörelse B1 
  

B1 

Heroiskt/triumf A1, B2, B3, B4 
 

B2, B4 A1, B3, 

Filmiskt/episkt  B1, B2, B4 
 

B2, B4 B1 

Dystert 
 

A3 
 

A3 

Hotfullt/farligt/osäkert 
 

A2, A6 A2, A6 
 

Hoppfullt/positivt B1 
  

B1 

Jämfördes med annat medie A1, A4 
 

A4 A1 

 

5.1.2 Resultat adjektivformulär 
Tabell 3 och 4 nedan redovisar genomsnittligt hur informanterna värderade musiken utifrån 
adjektivformuläret (se Appendix A). För att få fram genomsnittsvärdet adderades samtliga 
informanters svar och sedan delades på antalet informanter. Tabellerna visar vad grupp A 
genomsnittligt svarade, vad grupp B genomsnittligt svarade samt vad båda grupperna 
sammanlagt svarade. AVG står för genomsnittligt [från eng. average]. 
 

Tabell 3. Genomsnittliga svar från adjektivformuläret, Artefakt A. 
Artefakt A AVG grupp A AVG grupp B AVG grupp A+B 

Tungt 6,4 8,75 7,44 

Förtvivlat 7 7,75 7,33 

Dystert 6,6 7,25 6,89 

Ostadigt 7 6,25 6,67 

Mörkt 6,6 8 7,22 

Hotfullt 7,8 8,25 8 
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Tabell 4. Genomsnittliga svar från adjektivformuläret, Artefakt B. 
Artefakt B AVG grupp A AVG grupp B AVG grupp A+B 

Tungt 7 7,25 7,11 

Förtvivlat 6,8 3,25 5,22 

Dystert 7,2 4,75 6,11 

Ostadigt 6,4 3,25 5 

Mörkt 7 5,5 6,33 

Hotfullt 8,2 6,5 7,44 

 
 
Tabell 5 visar resultatet av hur informanterna genomsnittligt upplevde både artefakt A och B 
utifrån adjektivformuläret (se Appendix A). Y-axeln visar genomsnittsvärdet av hur 
informanterna värderade artefakterna utifrån adjektivparen. Ett större värde betyder mer 
negativt laddat. Det positivt laddade adjektivet har uteslutits för att spara plats. I samtliga 
adjektivpar upplevdes Artefakt A som mer negativt laddad.  

 
Tabell 5. Genomsnittsvärden från adjektivformuläret, samtliga informanter. 
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Nedan (tabell 6 och 7) redovisas skillnader på hur grupp A och grupp B värderade Artefakt A 
(tabell 6) och Artefakt B (tabell 7). Grupp B upplevde Artefakt A genomsnittligt mer negativt 
laddad än grupp A, förutom i adjektivparet Stadigt - Ostadigt som grupp A genomsnittligt 
värderade mer negativt (se tabell 6). På samma sätt upplevde grupp A att Artefakt B 
genomsnittligt var mer negativt laddat i alla adjektivpar förutom adjektivparet Lätt - Tungt 
(se tabell 7). 
 

Tabell 6. Genomsnittsvärden från adjektivformuläret i grupp A mot Grupp B,  
för Artefakt A. 

 
 

Tabell 7. Genomsnittsvärden från adjektivformuläret i grupp A mot Grupp B,  
för Artefakt B. 

 
 
Nedan redovisas skillnaderna mellan hur de båda artefakterna värderades av de som 
upplevde Artefakt A mer hotfull (tabell 8) och de som upplevde Artefakt B mer hotfull (tabell 
9). De informanter som upplevde Artefakt A som mer hotfull svarade genomsnittligt mer 
polariserat än vad informanterna som upplevde Artefakt B mer hotfull (se tabell 8 och 9). 
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Tabell 8. Genomsnittsvärde på Artefakt A och B av de som upplevde Artefakt A mer hotfull. 

 
 
Tabell 9. Genomsnittsvärde på Artefakt A och B av de som upplevde Artefakt B mer hotfull. 

 

5.2 Analys 
Resultaten från undersökningen visar på ett samband mellan uppfattningarna som 
informanter uttryckte under intervjuerna och genomsnittsvärden från adjektivformulär. 
Situationen i Artefakt A uttrycktes både som generellt mer hotfull i intervjuerna och 
genomsnittligt mer negativt laddad utifrån adjektivformuläret. På samma sätt fanns det 
samband hos varje enskild informant. De informanter som uttryckte att situationen i 
Artefakt A var mer hotfull hade värderat musiken som mer negativt laddad i samtliga 
adjektivpar. På samma sätt hade de informanter som uttryckte att situationen i Artefakt B 
var mer hotfull värderat musiken i Artefakt B som mer negativt laddad i samtliga 
adjektivpar, med undantaget ett adjektivpar vardera hos två informanter. I båda fallen gällde 
det adjektivparet Stadigt - Ostadigt. 

5.2.1 Intervjuer 
Tre av fem informanter i grupp A upplevde att det skulle gå sämre för spelkaraktären i 
Artefakt B, medan samtliga i grupp B upplevde att det skulle gå sämre för spelkaraktären i 
Artefakt A. Alltså kan ordningen som artefakterna visades i spelat en stor roll. Fem 
informanter motiverade varför Artefakt B upplevdes som en mindre hotfull situation med att 
musiken upplevdes som “heroisk” eller “triumferande”. Ingen av informanterna uppfattade 
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att stridens utfall skulle bli densamma i både Artefakt A och B, det fanns alltid en mer 
negativ värdering utav en av situationerna. Alltså var det tillräckligt stor skillnad på 
artefakterna för att alltid ge ett svar. 
 
Samtliga informanter som upplevde situationen i Artefakt B som mer hotfull påpekade 
spelkaraktärens rörelser och att spelaren verkade ha koll på läget. Deras svar var även 
generellt mindre utförliga än de som upplevde situationen i Artefakt B som mindre hotfull. 
Utav de som upplevde situationen i Artefakt A som mer hotfull var det en informant som 
påpekade spelkaraktärens rörelser som en faktor till hur det kommer gå i striden. 
 
Samtliga informanters kände till spelet Dark Souls. De informanter som inte spelat spelet 
hade minst sett lite gameplay. Fem informanter hade spelat Dark Souls, två väldigt lite, två 
ungefär en timme och en hade spelat mer än hundra timmar. För att avgöra om 
informanternas erfarenhet med spelet Dark Souls påverkade deras svar rangordnades 
informanterna och deras nyckelord på en lista från mest erfaren till minst erfaren. Därefter 
granskades de svar de gav för att söka efter skillnader eller samband. Informanternas 
erfarenhet av spelet hade ingen uppenbar korrelation med vad de svarade. Både informanter 
som spelat spelet och de som endast sett lite gameplay uttryckte tydliga associationer och 
sinnesstämningar.  
 
Könstillhörigheten hos informanterna visade ingen påtaglig skillnad på vad de svarade. Män 
hade dock en tendens att beskriva Artefakt A mer frekvent utifrån de utvalda nyckelorden än 
vad kvinnor gjorde, samt att män generellt använde något fler känslomässigt laddade 
adjektiv än kvinnor. Detta kan bero på tillfälligheter. Det förekom hos vissa kvinnor och män 
att de uttryckte tydliga associationer och starka känslomässiga kopplingar, medan andra 
kvinnor och män inte gjorde det. 
 
Då informanterna blev frågade om de hade övriga tankar kring båda videoklippen var det 
ingen som lade till någonting nytt, samtliga som svarade på denna fråga upprepade vad de 
tidigare sagt. Vanligast var att de upprepade vad de sade efter visning av video 2, då de direkt 
jämförde Video 2 med Video 1. 

5.2.2 Adjektivformulär 
Adjektivformulärets syfte är att ge en insikt i hur informanternas känsla kring videoklippet 
förändras beroende på vilket musikstycke som spelas. Det adjektivpar som genomsnittligt 
värderades med störst skillnad mellan de båda artefakterna var Hoppfullt - Förtvivlat. Det 
som värderades med minst skillnad var Lätt – Tungt. Känslan i båda artefakterna upplevdes 
nästan genomsnittligt lika tunga. Dissonansen i Artefakt A påverkade känslan av förtvivlan 
mer än känslan av tyngd. Resterande jämföranden (tabell 6, 7, 8 och 9) är alldeles för 
oregelbundna för att några slutsatser ska kunna dras. 
 
Grupp B upplevde Artefakt A genomsnittligt mer negativt laddad än Grupp A, förutom i 
adjektivparet Stadigt - Ostadigt som grupp A genomsnittligt värderade mer negativt. På 
samma sätt upplevde grupp A att Artefakt B genomsnittligt var mer negativt laddat i alla 
adjektivpar förutom adjektivparet Lätt - Tungt (se tabell 6 och 7). De informanter som 
upplevde Artefakt A som mer hotfull svarade genomsnittligt mer polariserat än vad 
informanterna som upplevde Artefakt B mer hotfull (se tabell 8 och 9). Värden som dessa 
kan affekteras mycket av att en enskild informant svarar mer extremt än de andra, eftersom 
det är relativt få svar. 



 21 

5.3 Slutsatser 
Frågeställningen till detta arbete löd: Hur uppfattas en spelkaraktärs framgång beroende 
på graden av dissonanta intervall i bakgrundsmusikens melodi? Svaret på denna fråga 
utifrån undersökningens insamlade information är att framgången uppfattas som sämre och 
att situationen uppfattas som mer hotfull av dissonanta intervall i bakgrundsmusikens 
melodi. 
 
Den grundläggande hypotesen för denna undersökning var att samtliga skulle uppfatta 
Artefakt A som en mer hotfull situation och att det därför skulle uppfattas som att det skulle 
gå sämre för spelkaraktären. En ytterligare hypotes som uppstod under arbetets gång var att 
det var för lite skillnad mellan Artefakt A och B för att ge ett resultat. Detta visade sig inte 
stämma, då alla informanter uttryckte att situationen uppfattades mer hotfull i någon av 
artefakterna. 
 
 



 22 

6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
I undersökningen deltog sammanlagt nio informanter, fem kvinnor och sex män. 
Undersökningens målgrupp var unga spelintresserade, med ett mål att få en så jämn 
könsfördelning mellan män och kvinnor som möjligt. Åldern på informanterna varierade 
från 21 till 24. Informanterna fick se två videoklipp och fick efter varje videoklipp frågan hur 
de upplevde att det skulle gå för spelkaraktären. I samband med varje videoklipp fyllde 
informanterna i ett formulär (se Appendix A) med adjektivpar, ett positivt och ett negativt 
laddat i varje par, som var skalsatta 1 till 10 där 1 är positivt laddat och 10 är negativt laddat. 
  
Denna studie genomfördes i syfte att finna ett samband mellan melodisk dissonans i musik 
och hur det påverkar uppfattningen i samband med gameplay till ett actionspel. 
Frågeställningen löd: Hur uppfattas spelarkaraktärens framgång beroende på graden av 
dissonanta intervall i bakgrundsmusikens melodi? 
  
Svaren visade på att stycket med dissonanta förhållanden mellan grundton och meloditoner 
gjorde att situationen i videoklippet generellt uppfattades som mer hotfull. Sex av nio 
informanter uppfattade att stycket med dissonanta förhållanden mellan grundton och 
meloditoner skapade en mer hotfull situation än stycket med konsonanta förhållanden 
mellan grundton och meloditoner. Svaren i adjektivformuläret visade på att det videoklipp 
som varje individuell informant uppfattades som mer hotfullt värderades även som mer 
negativt. 

6.2  Diskussion 
Informanterna i denna undersökning beskrev musiken med känslor och känslomässigt 
laddade adjektiv, samt associationer till andra medier. Vi människor visar mycket 
känslomässig koppling till musik (Raffman 1993 s.60). Detta kräver att associationer har 
skapats genom att koppling mellan musik och känslor har förekommit tidigare. Därför finns 
det vissa konventioner i till exempel västerländsk filmmusik (Brownrigg 2003). Beroende på 
vilka känslomässiga kopplingar som finns hos informanter kan undersökningen få andra 
resultat. Meloditonerna i Artefakt B förhåller sig nästan enbart till konsonanta förhållanden 
till styckets grundton, men även strikt till en molltonart. Detta kan förklara att Artefakt B 
beskrevs av en informant i denna undersökning som mer dyster och sorgsen än Artefakt A 
och därför tolkades situationen som att det skulle gå sämre för spelkaraktären. I samband 
med att personer i film dör brukar ofta sorglig musik spelas. Detta kräver dock att 
informanten samtidigt inte har lika starka negativa kopplingar till dissonanta intervall, eller 
att de dissonanta intervallen i Artefakt A inte var tillräckligt framträdande. 
  
Två av de tre informanter som uppfattade Artefakt B som mer hotfull genomförde 
undersökningen i en lägenhet där det förekom betydligt svagare basfrekvenser och troligtvis 
lägre volym rent generellt. Detta kan ha bidragit till att musikens harmoniska intervall inte 
uppfattades lika väl och därmed påverkade resultatet. Dessutom fanns det fler objekt runtom 
som möjligtvis kan ha bidragit till distraktion. Att samtliga av dessa informanter gav detta 
svar kan betyda att detta stämmer, dock är det endast två stycken. Fler informanter krävs för 
att detta ska kunna fastställas. 
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En tidigare studie där konsonanta och dissonanta harmoniska intervall värdesattes utifrån 
adjektivpar med ett positivt och ett negativt laddat adjektiv visade på att dissonanta intervall 
genomsnittligt värderades mer negativt än konsonanta (Costa et al. 2000). En 
återkommande association till att Artefakt B var “heroiskt”. En av informanterna uttryckte 
att brass-instrumenten var anledningen till att det kändes heroiskt, att det kändes fanfariskt. 
Detta visar på att det kan finnas känslomässiga eller tematiska associationer till instrument 
som påverkar hur ett musikstycke uppfattas. De adjektivpar som användes i denna 
undersökning var utvalda för att de ansågs passa till de musikstycken som spelades i 
artefakterna. Andra adjektivpar hade kunnat ge ytterligare förståelse för personers 
uppfattning kring skillnaderna mellan dessa musikstycken. 

6.2.1 Samhälleliga och etiska aspekter, samt genus. 
Denna undersökning visade inga påtagliga skillnader på svaren mellan kvinnor och män. 
Samtliga informanter i denna undersökning var i ung vuxen ålder med ett genomsnitt på 
21,6 år. I undersökningen genomförd av Costa et al. (2000) visade det sig att könstillhörighet 
påverkade resultatet märkbart. Den genomsnittliga åldern i denna undersökning var 23. 
Undersökningen av Costa et al. genomfördes i Italien. Möjligtvis kan könsnormer skiljas mot 
vad som finns här i Sverige, vilket kan bidra till skillnader i resultat. Costa nämner även att 
eftersom de i undersökningen använde två sinusvågor till harmoniskt intervall kan resultatet 
skilja sig i musikaliska sammanhang som har mer komplex struktur (Costa et al. 2004). En 
högre, alternativt lägre ålder hos informanterna hade möjligtvis kunnat ge en större 
polarisering både inom och mellan könen, då äldre och yngre personer växte upp under en 
annan tid, med annan uppfostran, andra värderingar och andra medier. Detsamma kan 
appliceras på de som vuxit upp i andra delar av världen med annan kultur. Högst troligt 
krävs en större mängd svar för att ge ett trovärdigt resultat, men denna undersökning visade 
inget samband mellan uppfattning av videoklippen och informanternas könstillhörighet. 
  
Vidare forskning inom ämnet kan ge bättre förståelse för hur vi människor blir påverkade av 
musikaliska intervall och musik i allmänhet. Detta i sin tur kan bidra till att medier med 
större precision förmedlar de känslor som önskas, samt att musik kan hjälpa till i offentliga 
platser med att till exempel lugna patienter på sjukhus och i väntrum. Om musik även 
används för att mentalt förbereda soldater för att gå i strid, bör då kompositörer kunna ta 
ställning till detta och förbjuda att deras musik används i sådana sammanhang? 

6.3  Framtida arbete 
Fortsatt forskning med samma frågeställning och målgrupp med fler informanter hade 
troligtvis gett liknande, om inte samma resultat. Men ett större antal informanter hade 
kunnat ge högre validitet, vilket är önskvärt. Med tanke på informanternas ålder och 
allmänna erfarenhet av spel (i detta fall spelet Dark Souls) är den undersökta gruppen 
väldigt snäv i denna studie. Dessutom talade alla svenska och de har högst troligt vuxit upp 
med västerländsk musik. Ytterligare undersökningar med informanter som kommer från 
andra delar av världen och större omfång av ålder skulle ge förståelse för hur ursprung och 
kulturella skillnader påverkar får uppfattning.  
 
Andra faktorer som kan spela roll är till exempel vad de vanligtvis spelar för spel och hur 
mycket, vilken typ av musik de lyssnar på samt allmänna musikaliska kunskaper. De som 
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aldrig lyssnat på den här typen av musik kan tänkas tycka att de musikstycken som använts i 
detta arbete är alldeles för lika för att kunna jämföras.  
  
Framtida forskning inom detta ämne bör även undersöka hur ett musikaliskt intervall kan 
påverkas av andra musikaliska element så som tempo, rytm och instrumentering. Ett 
intervall som upplevs negativt i ett tempo kanske upplevs mindre negativt i ett annat tempo, 
eller att intervall som spelas på svagt taktslag upplevs annorlunda än om det spelas på svagt 
taktslag. 
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Appendix A -  Adjektivformulär 
 

Video 1 
 
Lätt -   1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   - Tungt 
 
Hoppfullt -  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   - Förtvivlat 
 
Glatt -  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   - Dystert 
 
Stadigt -  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   - Ostadigt 
 
Ljust -  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   - Mörkt  
 
Ej hotfullt-  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   - Hotfullt 
 
 
 
 

Video 2 
 
Lätt -   1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   - Tungt 
 
Hoppfullt -  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   - Förtvivlat 
 
Glatt -  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   - Dystert 
 
Stadigt -  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   - Ostadigt 
 
Ljust  -  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   - Mörkt  
 
Ej hotfullt-  1       2       3       4       5       6       7       8       9       10   - Hotfullt 
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Appendix B -  Sammanfattad transkribering av 
intervjuer 
Jag har här givit mig själv som intervjuar namnet “frågeställare” och den som blir intervjuad 
“informant”. Den första raden i början av varje avsnitt är information om informanten, deras 
ålder, könstillhörighet och erfarenhet med spelet Dark Souls. 
 

A1 
21, kvinna. Inte spelat Dark Souls, men 5h Bloodborne (ett spel likt Dark Souls till 
gameplay, men med annan estetik). 
 

Video 1 (Artefakt A) 
Frågeställare:   Hur tror du att det kommer gå för spelkaraktären? 
Informant:  Jag kopplar det lite grann till Shadow of the Colossus, för alltid när 
man börjar slåss mot fienden då är det alltid den här sortens musik som “ah shit 
kommer den klara eller inte”, och när man väl tar sig upp på Kolossen känns det mer 
“Ja! Den kommer klara det!”. Så den [musiken] påminner om den första fasen i 
Shadow of the Colossus, liksom väldigt farligt och det är väldigt osäkert om man 
kommer klara det, så det känns som om man ska höra en transition... eller så 
kommer det vara så, för man vet aldrig om man kommer klara det. 
 
Tungt  - 8 
Förtvivlat  - 10 
Dystert - 7 
Ostadigt - 9 
Mörkt   - 10 
Hotfullt - 8 
 

Video 2 (Artefakt B) 
I:  (Medan videoklippet visas) Det här är vändpunkten, som i Shadow of the 
Colossus, nu låter det mer hoppfullt… lite mer hoppfullt. Nu låter det som om den 
som spelar har klurat ut någonting. 
F:  Hur tror du att det kommer gå för spelkaraktären? 
I:  Nu låter det som att det finns en chans. De är ganska lika båda två, men det är 
något i den andra videon som man hör “a-ha” lite grann den känslan. Även om det 
fortfarande är osäkert, så finns det ändå någon heroisk känsla, som att jag hittat en 
Akilleshäl.  
 
Tungt  - 8 
Förtvivlat  - 4 
Dystert - 6 
Ostadigt - 7 
Mörkt   - 8 
Hotfullt - 7 
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A2 
22, man. Testat fram till första bossen. 
 

Video 1 (Artefakt A) 
F: Hur tror du att det kommer gå för spelkaraktären? 
I:  Det känns som om det borde gå bra. 
F: Baserar du detta på någonting? 
I: Karaktären rörde sig ganska mycket, flyttade sig ganska bra. Med tanke på 
musiken så, det kändes episkt, lite film-aktigt. 
 
Tungt  - 6 
Förtvivlat  - 6 
Dystert - 7 
Ostadigt - 3 
Mörkt   - 5 
Hotfullt - 8 
 

Video 2 (Artefakt B) 
F: Hur tror du att det kommer gå efter det här? 
I:  Det kändes inte som om det skulle gå lika bra, jag vet inte, om det var 
spänningen i musiken. Det kändes inte lika säkert. 
 
Tungt  - 7 
Förtvivlat  - 8 
Dystert - 8 
Ostadigt - 7 
Mörkt   - 7 
Hotfullt - 9 
 
 
 
Övrigt 
F: Några andra tankar kring musiken? 
I: [Samma svar som tidigare]. 
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A3 
21, kvinna. Sett lite gameplay. 
 

Video 1 (Artefakt A) 
F: Hur tror du att det kommer gå för spelkaraktären? 
I: Det känns som om han kommer vinna. han verkade ha koll på läget. 
F: Någon aning om varför, musikmässigt? 
I:  Det lät som om det var en stressad situation och intensivt, men det lät inte 
som om det kaos, nu är det sista chansen, jag dör.  
 
Tungt  - 6 
Förtvivlat  - 5 
Dystert - 7 
Ostadigt - 6 
Mörkt   - 7 
Hotfullt - 9 
 

Video 2 (Artefakt B) 
F: Hur tror du att det kommer gå efter det här? 
I: Jag tror det kommer gå lite värre. Den var lite mer dyster, inte lika hoppfull. 
 
Tungt  - 9 
Förtvivlat  - 9 
Dystert - 9 
Ostadigt - 5 
Mörkt   - 8 
Hotfullt - 9 
 
 
Övrigt 
F: Några andra tankar kring musiken? 
I: [Samma svar som tidigare]. 
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A4 
22, man. Testat lite, sett analysvideor. 
 

Video 1 (Artefakt A) 
F: Hur tror du att det kommer gå för spelkaraktären? 
I: Det är svårt att säga, det hamnar lite mitt emellan… För det är ju inget hoppfullt, 
typ Sagan om Ringen där man vet, “han kommer bli successful”. Jag skulle inte säga 
att det är garanterat att han kommer vinna, men jag skulle säga att det är more likely 
to. Jag tycker det verkar, inte bra men OK.  
F: Någon känsla varför du tycker så? 
I: Musiken pekar på det. Musiken i sig är av terrifying feeling, men inte hopplös. 
I Sagan om Ringen vet man när en karaktär kommer dö när den får pilar i sig, man 
hör super sad musik, “oh well it’s time to die”. Men här är det, nu är det action, det är 
strid, och striden medför osäkerheten om man kommer förlora, men det är inte 
hopplöst. 
 
Tungt  - 8 
Förtvivlat  - 7 
Dystert - 8 
Ostadigt - 7 
Mörkt   - 7 
Hotfullt - 8 
 

Video 2 (Artefakt B) 
F: Hur tror du att det kommer gå nu? 
I:  Jag kan inte riktigt peka på vad men det kändes lite mer hoppfullt den här 
gången. Inte riktigt lika mörkt, lite mer hoppfullt, men jag kan inte säga vad det är 
som gör det. Första halvan speciellt kändes annorlunda… Det fick mig att tänka lite 
mer Sagan om Ringen än Dark Souls. 
 
Tungt  - 6 
Förtvivlat  - 6 
Dystert - 7 
Ostadigt - 6 
Mörkt   - 7 
Hotfullt - 8 
 
 
 
Övrigt 
F: Några andra tankar kring musiken? 
I: [Samma svar som tidigare]. 
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A6 
24, man. Spelat lite. 
 

Video 1 (Artefakt A) 
F: Hur tror du att det kommer gå för spelkaraktären? 
I: Det känns som om han har koll på läget. Så länge han rullar kommer det gå 
bra.  
 
Tungt  - 4 
Förtvivlat  - 7 
Dystert - 4 
Ostadigt - 10 
Mörkt   - 4 
Hotfullt - 6 
 

Video 2 (Artefakt B) 
F: Hur tror du att det kommer gå nu? 
I: Det kändes ganska likadant, skulle jag säga. Jag vet inte om jag överanalyserar 
den då, men det kändes mer risky, eller så är det jag som börjar lära mig. 
 
Tungt  - 5 
Förtvivlat  - 7 
Dystert - 6 
Ostadigt - 7 
Mörkt   - 5 
Hotfullt - 8 
 
 
 
Övrigt 
F: Några andra tankar kring musiken? 
I: [Samma svar som tidigare]. 
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B1 
21, kvinna. Sett ganska mycket gameplay, splittrade delar. 
Prövat lite. Typ 1 timme, max. 
 

Video 1 (Artefakt B) 
F: Så, hur tror det att det kommer gå för spelkaraktären? 
I: Rent spontant tänker jag att det kommer gå bra. Jag tror mest det är baserat 
på hur karaktären spelades, för den tog ingen skada, och musik var inte jättefarlig. 
Det var som episk musik, så jag fick ingen uppfattning av att det gick dåligt, 
någonstans, tror jag. 
 
Tungt  - 7 
Förtvivlat  - 5 
Dystert - 5 
Ostadigt - 5 
Mörkt   - 5 
Hotfullt - 6 
 

Video 2 (Artefakt A) 
F: Hur tror du att det kommer gå för spelkaraktären? 
I: Jag måste erkänna att även om jag var beredd på att det skulle vara ett nytt 
stycke musik och exakt samma video så, rent mentalt hoppade jag mer när bossen 
gjorde saker, på grund av musiken. Det kändes mycket farligare. Visst, 
spelkaraktären flyttade sig fortfarande och undvek saker, men det kändes som att 
attackerna var mycket närmare på att träffa det kändes som att det gick bra, men 
bara med så mycket. Det kändes mer spännande och mycket mer “on the brink”, än 
att det definitivt skulle gå bra. Jag kände dock inte att det definitivt skulle gå dåligt, 
men kanske lite mer på håret än förra. 
 
Tungt  - 9 
Förtvivlat  - 8 
Dystert - 7 
Ostadigt - 8 
Mörkt   - 9 
Hotfullt - 9 
 
Övrigt 
F: Någonting övrigt som du kommer och tänka på nu när du hört båda? 
I: [Samma svar som tidigare]. 
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B2 
22, man. 100+ h. 
 

Video 1 (Artefakt B) 
Frågeställare: Så hur tror det att det kommer gå för spelkaraktären? 
Informant:  Det känns som att det kommer gå bra, som att spelkaraktären kommer 
i slutet vinna fighten. 
F: Baserar du detta på något, eller är det bara en känsla du får? 
I: Musik får det att kännas action-igt, äventyrligt, lite grann som man nästan hör 
på film, när en hjälte ska gå igenom en stor utmaning. Det är ganska häftig, eller 
episk musik, men ändå väldigt positiv, att hjälten kommer klara sig i slutändan. Det 
är tufft, men det slutar i triumf. 
 
Tungt  - 7 
Förtvivlat  - 3 
Dystert - 5 
Ostadigt - 2 
Mörkt   - 6 
Hotfullt - 6 
 

Video 2 (Artefakt A) 
F:  Så hur tror du att det kommer gå spelkaraktären? 
I:  Det känns inte längre som en utmaning som karaktären övervinner för att bli 
starkare, som det förra kändes som, utan här känns det verkligen som ett hot. Den 
här kändes bara mycket mer ondskefull, i känslan som låten gav, och då kändes 
situationen mycket mer “dire”, förtvivlat. Det kommer inte gå jättebra för 
karaktären, men den kan fortfarande klara sig. 
 
Tungt  - 8 
Förtvivlat  - 7 
Dystert - 7 
Ostadigt - 3 
Mörkt   - 8 
Hotfullt - 7 
 
Övrigt 
F: Några andra tankar kring musiken? 
I: Det kändes som att det pumpande brasset och trummorna bidrar till en 
stressande känsla. 
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B3 
21, kvinna. Testat lite. 
 

Video 1 (Artefakt B) 
F: Hur tror du att det kommer gå för spelkaraktären? 
I: Jag tror det kommer gå bra. Musiken lät taggande typ, heroisk. 
F: Har du någon känsla varför du kände så? 
I: Jag skulle säga att det kändes som om det var slut-tappen, att han skulle 
bekämpa det sista. 
 
Tungt  - 8 
Förtvivlat  - 2 
Dystert - 4 
Ostadigt - 2 
Mörkt   - 4 
Hotfullt - 8 
 

Video 2 (Artefakt A) 
F: Hur upplever du att det kan gå nu? 
I: Där tycker jag att det kanske var lite mer osäkert. Det var inte jättemycket, 
men jag tror ändå det. För den första instinkten var att den skulle klara det. 
 
Tungt  - 9 
Förtvivlat  - 8 
Dystert - 7 
Ostadigt - 7 
Mörkt   - 7 
Hotfullt - 8 
 
Övrigt 
F: Några andra tankar kring musiken? 
I: [Samma svar som tidigare]. 
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B4 
21, man. Sett lite. 
 

Video 1 (Artefakt B) 
F: Hur tror du att det kommer gå för spelkaraktären? 
I: Jag tyckte att det lät som en ganska triumferande musik, encouraging. Det 
kändes som att det kommer lösa sig. Det kändes positivt. 
F: Någon känsla varför, typ några element i musiken? 
I: Det var fanfariskt, tempot var ganska snabbt. Det var inte hotfullt, men mer 
hoppfullt. Det kändes lite som en riddarsaga. Heroiskt skulle jag vilja säga. 
 
Tungt  - 7 
Förtvivlat  - 3 
Dystert - 5 
Ostadigt - 4 
Mörkt   - 7 
Hotfullt - 6 
 

Video 2 (Artefakt A) 
F: Hur tror du att det kommer gå för spelkaraktären? 
I: Det kändes ju definitivt mörkare och dystrare. Kändes fortfarande ganska 
heroiskt. Lite mer osäkrare. 
 
Tungt  - 9 
Förtvivlat  - 8 
Dystert - 8 
Ostadigt - 7 
Mörkt   - 8 
Hotfullt - 9 
 

Övrigt 
F: Några andra tankar kring musiken? 
I: [Samma svar som tidigare]. 
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Appendix C -  Internetlänkar till artefakterna 
 

Artefakt A: https://www.youtube.com/watch?v=OMm52kBcqls  

Artefakt B: https://www.youtube.com/watch?v=3I3emjBBZLQ  

 


