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Sammanfattning 
Studiens arbete har haft som utgångspunkt att undersöka om olika grader av dissonans kan 
ha påverkan på en spelares upplevda prestation i ett 3D-platformer spel. Arbetet har utgått 
från teori gällande hur dissonanta och konsonanta intervall har använts och tolkats i 
samband av musikteori, bakgrunds musik och i spel. Två kompositioner skapades baserat på 
den information som tagits fram om dissonans och konsonans och implementerades i ett 3D-
platformer spel. Åtta deltagare deltog en pilotstudie för att hjälpa ta fram nödvändig 
information om vad som behövde förbättras inför huvudstudien. Lika många var delaktiga i 
huvudstudien där hälften fick spela spelet samtidigt som de fick höra den dissonanta 
kompositionen och andra hälften fick höra den konsonanta kompositionen. Därefter följde 
en intervju efter att de fått spela spelartefakten, detta för att ta reda på om de kände sig 
påverkade i sin prestation av det musikstycke de fått spela till. Intervjuerna spelades in och 
sammanställdes i två tabeller, en för den dissonanta och en för den konsonanta. Två av 
deltagarna som fått spela till den konsonanta kompositionen och tre från den dissonanta 
upplevde att deras prestation påverkades av musiken. Olika grader av dissonans i musik 
verkar kunna användas för att påverka spelares uppfattning av deras prestation, men 
spelarnas åsikt om vad exakt som påverkas behöver inte vara densamma endast därför. I en 
fortsatt studie hade fler tester kunnat genomförts för att analysera påverkan mer detaljerat 
inom ett bredare spektrum av dissonans och konsonans och kanske även med introduktion 
av andra variabler som exempelvis tempo. 

Nyckelord: musik, dissonans, konsonans, spelmusik, prestation  



Innehållsförteckning 

1. Introduktion 1 ......................................................................................................

2. Bakgrund 2 ..........................................................................................................
2.1 Tidigare forskning kring musikens påverkan 2 ............................................................

2.1.1 Tidigare forskning kopplat till spel 3 ...................................................................................
2.2 Konsonans och Dissonans inom västerländsk musik 4 ..............................................

2.2.1 Konsonans och Dissonans i musik i 3D-platformer spel 6 ................................................

3. Problemformulering  8 ........................................................................................
3.1 Metodbeskrivning 8 .....................................................................................................

3.1.1 Fördelar och nackdelar med kvalitativ metod 10 .................................................................
3.1.2 Etiska aspekter 11 ...............................................................................................................

4. Genomförande 12 .................................................................................................
4.1 Musikkompositionen 12 ................................................................................................

4.1.1 Arbetsprocessen med musiken 14 ......................................................................................
4.2 Spelartefakten  15 .........................................................................................................

5. Utvärdering  18 ......................................................................................................
5.1 Pilotstudie 18 ................................................................................................................
5.2 Studie 20 .......................................................................................................................

5.2.1 Beskrivning av tabeller  21 ..................................................................................................
5.3 Artefakt 1: Konsonans 22 ..............................................................................................
5.4 Artefakt 2: Dissonans 24 ...............................................................................................
5.5 Analys och Slutsats 27 ..................................................................................................

6. Avslutande diskussion 31 ....................................................................................
6.1 Sammanfattning  31 ......................................................................................................
6.2 Diskussion 32 ................................................................................................................
6.3 Framtida arbete 34 ........................................................................................................

Referenser 37............................................................................................................



1. Introduktion 

Denna uppsats undersöker den påverkan som musikalisk dissonans kan ha på spelare i ett 
tredjepersons 3D-platformer spel. I bakgrunden tas tidigare forskning upp med koppling till 
hur musik kan påverka prestation. Dessa studier påvisar olika hypoteser och resultat med 
fokus på hur bakgrundsmusiken har eller inte har verkan på människor. Även liknande 
forskning kopplat till spel redogör för musikens påverkan på prestation i sammanhanget av 
ett spel. 

Vidare i bakgrunden beskrivs den västerländska musikteorins definition av dissonansen och 
konsonansen. De olika intervallernas grader av dissonans respektive konsonans skildras med 
hjälp av figurer och hur de har förändrats under historien framställs även. Olika åsikter kring 
vikten och tolkandet av konsonans/dissonans, huvudsakligen kopplat till två studier, en som 
undersöker hur spädbarn reagerar på konsonans/dissonans och en som studerar hur 
människor med helt annan musikalisk bakgrund en den västerländska reagerar på musik 
uppbyggda på västerländsk konsonans/dissonans. En snabb inblick ges också till 
användandet av konsonanser och dissonanser inom två 3D-platformer spel. 

I kapitel 3 presenteras problemformuleringen, med motiveringen av frågeställning samt hur 
informationsinsamlingen genomfördes. Den valda metoden av kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer tillsammans med observation av deltagarna gås igenom och vägs emot andra 
informationsinsamlingsmetoder. En kort beskrivning av artefakterna, i form av spel och 
musikstycken, som användes i undersökning skildras. Slutgiltigen tas de etiska aspekterna 
upp kopplat till undersökningen. 

Genomförandet går sedan igenom arbetsprocessen vid skapandet av musikkompositionerna 
och spelartefakten. Även vilka val som gjorts gällande användandet av vilka program som 
nyttjats. I genomförandet redovisas också forskning och inspiration som hämtats från andra 
spel och media, bland annat kring instrumentering och vid skapandet av spelartefakten. 

Kapitel 5 skildrar arbetet med pilotstudien, huvudstudien och insamlingen av empiri via 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjusvaren placeras i två tabeller och likheter 
och skillnader mellan deltagarnas svar sammanfattas. Sedan dras slutsatser gällande arbetes 
frågeställning baserat på respondenternas svar på intervjuerna. 

I den avslutande diskussionen sammanfattas arbetet. Sedan diskuteras resultat av studien 
ytterligare med bland annat vad som var förväntat/oväntat i studien och huruvida empirin 
som samlats in är trovärdig. I slutet av rapporten förs en diskussion kring hur studien hade 
utvecklats vid fortsatt arbete och exempel på vidare studier tas upp som skulle kunna göras 
för att undersöka intressanta fynd som upptäckts under arbetes gång 
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2. Bakgrund 

Idag är musik tillgängligt genom alla möjliga olika medieplattformar. Ofta spelas musik och 
bakgrundsljud i varuhus, parkeringshus, väntrum och alla andra platser dit vi själva tar vår 
bärbara teknologi. Vi inte bara uppfattar dessa ljud, vi påverkas också av dem - kanske 
medvetet men också omedvetet (Furnham, Trew & Sneade, 1999, s.382). Till följd av detta 
blir  behovet av att förstå effekterna musik och ljud har på vårt beteende och vår samvaro allt 
viktigare (Hallam, Price & Katsarou, 2002, s.120). 

I koppling till tidigare forskning, om ljud som distraherande moment, menar man generellt 
att lugnande musik ger ett lugnande beteendemässigt utfall, och aggressiv eller frånstötande 
musik ger upphov till ett stressat och hetsigt beteende (Furnham & Strbac, 2002, s. 205; 
Furnham, Trew & Sneade, 1999, s. 382). I förhållande till detta kan, och har, konsonanta 
musikaliska intervall upplevts som behagliga medan dissonanta musikaliska intervall 
upplevts som obehagliga i västerländska sammanhang (McDermott et al., 2016). Intervall har 
båda studerats som påverkande faktorer på prestationsförmåga i förhållande till aritmetiska 
och literära tester (Hallam, Price & Katsarou, 2002; Doyle & Furnham, 2012) och även i 
tester kopplade till spel (North & Hargreaves, 1999; Cassidy & MacDonald, 2010). 

Dataspelsbranschen växer exponentiellt och efterfrågan på spel ser inte ut att avta 
(Spelutvecklarindex, 2017, s. 5). I ett samhälle där dataspel redan är vanlig och fortsätter 
växa är det av största vikt att undersöka hur olika aspekter av musik påverkar användarna av 
vad som kan komma att bli den vanligaste formen av media; en del  av detta kan vara 
dissonansens möjliga påverkande faktor på individen och dennes prestationsförmåga. 

2.1 Tidigare forskning kring musikens påverkan

Det har gjorts många omfattande studier gällande huruvida musik påverkar individens 
prestationsförmåga. De flesta studierna har gjorts under områdena beteendevetenskap och 
psykologi med fokus på hur individen presterar under testsammanhang med olika typer av 
bakgrundsmusik eller distraktioner (Mowsesian & Heyer, 1973; Davies, Lang & Shackleton, 
1973; Doyle & Furnham, 2012; Hallam, Price & Katsarou, 2002). Genom historien har 
musikens effekt på gruppens och individens beteenden och känslor påvisats, ofta i ett 
sammanhang av musik som ett påverkande bakgrundsljud under tiden en grupp eller en 
individ genomför exempelvis aritmetiska eller lingvistiska tester (Hallam, Price & Katsarou, 
2002; Doyle & Furnham, 2012). Hallam, Price och Katsarou (2002) genomförde en studie på 
barn mellan åldrarna 10-12 år som påvisade att bakgrundsmusik som ansågs vara för 
stimulerande och aggressiv kunde vid bland annat minnestest och problemlösning göra att 
barnen inte presenterade bra. Medans lugnande musik hade motsatt effekt och påverkade 
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barnen på de sätt att de utförde uppgifterna bättre jämfört med de som haft stimulerande och 
aggressiv musik i bakgrunden (Hallam, Price & Katsarou, 2002). Som ett resultat av dessa 
forskningsinsatser har musik kommit att kunna placeras på ett kontinuum från tröstande och 
lugnande till andra änden av spektrat, och den totala motsatsen; stimulerande och 
upplyftande (Gaston, 1968, ref. i Hallam, Price & Katsarou, 2002). 

Studier har gjorts som påvisar helt olika utfall, vilka helt beror på sammanhanget, men med 
den gemensamma nämnaren att man vill studera musik eller ljud som distraherande faktor. 
Mowsesian och Heyer (1973, s. 109) påvisar att fyra olika genrer av musik som vardera spelas 
upp i bakgrunden som ett distraherande element inte påverkar prestationsförmågan hos de 
studenter som var deltagande i undersökningen. Man menar vidare att detta utfall berodde 
på studenternas vana att vid läxläsning ha TV, radio eller musik på i bakgrunden och således 
lärt sig filtrera bort musik om det upplevs som distraherande - enligt forskarnas 
spekuleringar (Mowsesian & Heyer, 1973, s.109). Motsatt resultat påvisar Hallam, Price och 
Katsarou (2002) i en studie kring mellanstadieelever och distraherande musik. Studien 
resulterade i slutsatsen att det finns en korrelation mellan typen av bakgrundsmusik och den 
upplevda sinnesstämningen, vilket i sin tur påverkade prestationsförmågan (Hallam, Price & 
Katsarou, 2002, s. 119). Lugnande och avslappnande musik påvisades ha positiv effekt på 
bl.a. antalet matematiska problem lösta, medan musik som uppfattades som otrevlig och 
aggressiv hade negativ effekt (Hallam, Price & Katsarou, 2002, s. 119). 

En gemensam faktor majoriteten av dessa forskningsinsatser har är dess övertygelse om att 
musik har någon form av påverkan på vårt beteende, vilket i flertalet sammanhang fångats 
upp av allmänheten i syfte att påverka individen. Industriella psykologer och ergonomer har 
exempelvis visat vilja att använda bakgrundsmusik i fabriker för att hålla ett tempo i 
produktionen (Furnham & Strbac, 2002, s. 205). Det finns även bevisat att musik påverkar 
konsumentbeteende; musik med långsam BPM som spelas i varuhus har en lugnande effekt 
och gör att konsumenten spenderar längre tid i varuhuset, ett beteende som omvändes vid 
högre BPM (Furnham, Trea & Sneade, 1999, s. 382). 

2.1.1 Tidigare forskning kopplat till spel

North och Hargreaves (1999) genomförde en studie där målet var att undersöka hur spelares 
prestation påverkades av musik kopplat till ett spel. Spelarna fick spela ett racing-spel 
samtidigt som musik spelades (North & Hargreaves, 1999). Två olika musikstycken spelades, 
ett som de klassar som ”upphetsande” (arousing) och ett som de klassar som ”relativt icke-
upphetsande” (relatively unarousing) (North & Hargreaves, 1999). Utöver att bara spela 
spelet medan de olika musikstyckena spelades så fick vissa av spelarna även spela en gång 
med var av de olika styckena och samtidigt fick de i uppdrag att räkna baklänges (North & 
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Hargreaves, 1999). Resultatet av studien var att spelarnas utförande var sämre om de fick 
lyssna på den ”hetsande” musiken gentemot den ”relativt icke-hetsande” musiken (North & 
Hargreaves, 1999). Inkluderingen av att räkna baklänges bidrog även till ett sämre resultat i 
spelet, men även vid baklängesräkningen påvisades att den ”hetsande” musiken gav ett 
sämre resultat än den ”relativt icke-hetsande” (North & Hargreaves, 1999). North och 
Hargreaves (1999) kommer tills slutsatsen att musik kan påverka prestandan en samtida 
uppgift i form av ett spel, men till exakt vilken grad är svårt att mäta. 

Ytterligare byggs North och Hargreaves (1999) studie vidare med Cassidy och MacDonalds 
(2010) studie om samma ämne. Skillnaden i Cassidy och MacDonalds (2010) studie är 
inkluderingen av flera olika testversioner, med variationer i vad spelarna får lyssna på 
medans de spelar ett annat racing-spel än vid den andra studien (North & Hargreaves, 1999). 
De olika testerna inkluderade ”hetsande” och ”relativt icke-hetsande” musikstycken med 
olika tempon, men även versioner utan musik med och utan billjud och musik vald av 
spelaren respektive examinatorn (Cassidy & MacDonald, 2010). Resultatet av studien 
påvisade att spelarens egenvalda musik bidrog till ett större engagemang av spelaren och 
resulterade i att upplevelsen tolkades som mer positiv jämfört med de andra undersökta 
versionerna (Cassidy & MacDonald, 2010). Däremot påverkades inte alla undersökta 
parametrar positivt av den egenvalda musiken, spelaren var inte lika tidseffektiv som vid 
exempelvis den examinator-valda musiken med ökad BPM (Cassidy & MacDonald, 2010). 
Cassidy & MacDonald (2010) tolkar resultatet som att spelares egna preferenser har stor 
inverkan på hur spelaren upplever erfarenheten och hur lätt de blir distraherade. 

2.2 Konsonans och Dissonans inom västerländsk musik

Kombinationer av noter (intervall) inom den västerländska musikteorin anses vara antingen 
konsonanta eller dissonanta (McDermott, Schultz, Undurraga, & Godoy, 2016). Dessa 
kombinationer kan vara i form av att noterna spelas samtidigt eller i följd (Persichetti, 1961 s.
14). De dissonanta intervallen kan anses vara obehagliga medans de konsonanta intervallen 
anses vara mer behagliga av de som är uppväxta med västerländsk musikalisk bakgrund 
(McDermott et al., 2016). I motsats till detta är enligt Charles Rosen (1975, s.23-24) är inte 
dissonanser obehagliga, men de måste lösas upp med en konsonans i en kadens för att vara 
tillfredsställande. Förhållandet mellan dissonans och konsonans anses inom den 
västerländska musikteorin vara väldigt viktigt (McDermott et al., 2016; Rosen, 1975, s.
23-25).  

Den västerländska musiken är uppbyggd på 12 halvtoner där avståndet mellan varje ny 
halvton är lika stort, de 12 tonernas avstånd från varandra är alltså de 12 olika intervall som 
den västerländska musiken och skalorna utgår ifrån (Persichetti, 1961 s.14). Det finns 
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ytterligare intervall inom den västerländska musiken, men eftersom de är större än en oktav 
så kan de ibland ses som en oktav adderat med ett mindre intervall (Ingelf, 1995, s.92). Av 
dessa intervall är ren kvint och ren oktav (se figur 1) de renaste konsonanterna och liten ters, 
stor ters, liten sext och stor sext (se figur 1) är konsonanta, men inte lika rena (Persichetti, 
1961 s.14). 

Figur 1 Intervaller beskrivna av Persichetti (1961 s.14) i följande ordning: liten 

sekund, stor sekund, liten ters, stor ters, ren kvart, förminskad kvint/överstigande 

kvart, ren kvint, liten sext, stor sext, liten septim, stor septim & ren oktav 

När det gäller dissonans finns stor sekund och liten septim (figur 1), men de har en mildare 

dissonans än en liten sekund eller stor septim (figur 1) (Persichetti, 1961 s.14).  Den rena 

kvarten (figur 1) kan vara både konsonant och dissonant beroende på sammanhang, om den 
används tillsammans i en konsonant kontext låter den dissonant och vice versa (Persichetti, 
1961 s.14-15). Även tritonus (förminskad kvint/överstigande kvart) (figur 1) varierar 
beroende på musikalisk omgivning, om kontexten är av en diatonisk skala låter den 
dissonant och i kontexten av kromatiska rörelser låter den mer konsonant (Persichetti, 1961 
s.14-15). 

De ovan nämnda förklaringarna på vilka intervall som är dissonanta/konsonanta är baserade 
på den nutida uppfattning av vad som anses vara dissonant och konsonant (Persichetti, 1961, 
s.14; Rosen, 1975, s.24). Men intervallernas tolkning i västvärlden har inte varit statisk, vad 
som ansetts vara dissonant och konsonant har förändrats med tiden (Rosen, 1975, s.24-25). 
Rena kvarter (figur 1) ansågs exempelvis vara lika konsonanta som rena kvinter (figur 1) från 
renässansen till 1900-talet (Rosen, 1975, s.24-25). Även terser och sexter (figur 1) 
uppfattades annorlunda under 1300-talet, de betraktades som dissonanta istället för 
konsonanta (Rosen, 1975, s.24). 

Som tidigare nämnt finns en viss konsensus kring hur dissonans och konsonans påverkar 
lyssnaren i nutiden i västerländsk musik kopplat till den musikteori som används, men det 
finns olika studier och åsikter om hur intervallerna tolkas av människor (McDermott et al., 
2016). 

Zentner och Kagan (1998) undersökte om spädbarn föredrar konsonans framför dissonans 
med hypotesen att hur intervallerna upplevs påverkas av biologiska och psykologiska 
faktorer som hur intervallernas egenskaper och övertoner samspelar och tolkas av hjärnan 
och påverkan som sker på sinnesstämning. Resultatet av studien visade på att barnen 
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tenderade att vara lugnare under den musiken som innehöll konsonanta intervall gentemot 
musiken med de dissonanta intervallen (Zentner & Kagan, 1998).  

Det finns musikvetare och forskare som gjort studier som istället anser att det finns en större 
korrelation kopplat till den kultur som lyssnaren växt upp i (McDermott et al., 2016; 
Johnson-Laird, Kang & Leong, 2012). En studie har gjorts på en stam i Amazon-djungeln 
som inte tidigare hört musik baserat på den västerländska musikteorin (McDermott et al., 
2016). De fick lyssna på olika västerländska konsonanser och dissonanser och svara på vilka 
de föredrog (McDermott et al., 2016). Resultatet var att de ansåg att ingen av intervaller, i de 
olika kontexterna, var mer behaglig eller obehaglig än de andra (McDermott et al., 2016). En 
anledning till detta är att deras musik skiljer sig från den västerländska och de har inte blivit 
präglade av användandet av dem i sammanhang där det används mer av en specifik 
intervalltyp än en annan och inte heller i kontexten av de traditioner som finns för att 
förmedla känslor i berättande med hjälp av den västerländska musikteorin (McDermott et 
al., 2016). 

2.2.1 Konsonans och Dissonans i musik i 3D-platformer spel 

I musiken i 3D-platformer spel används både konsonanta och dissonanta intervall för att 
skapa spänning och variation under spelets gång. Exempel på detta finns i Super Mario 64 
(Nintendo EAD, 1996). I spåret som kallas ”Super Mario 64 Main Theme” kan användning 
av konsonanta intervall ses i första takten (figur 2). De rena oktavstämmorna går ner en liten 
ters och sedan upp igen. 

Figur 2        Första takten i Super Mario 64 Main Theme (Koji Kondo, 1996). 

”Ultimate Koopa” innehåller dissonans i takt tre (figur 3) där ackordet innehåller en tritonus. 
I det här fallet blir tritonus dissonant i och med de konsonanta intervall som leder upp till 
den i takt ett och två (figur 3). 
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Figur 3          Takt 1-4 i Ultimate Koopa (Koji Kondo, 1996). 

I musiken i Rares Banjo Tooie (2000) finns ytterligare exempel på användandet av dissonans 
och konsonans. Konsonans används i ”Jinjo Village” (figur 4) i takt ett och två. Efter att ha 
gått ner och sedan upp en ren kvart går melodin ner en liten ters och via en genomgångston 
ner en stor ters och därefter upp en ren kvint in i takt två (figur 4). 

Figur 4         Takt 1-2 i Jinjo Village (Grant Kirkhope, 2000). 

Dissonans används i musikspåret ”Monstrous Mechanical Mud-Muncher”. Exempelvis i takt 
5 (figur 5) där den oktaverade melodistämman rör sig i intervaller av små sekunder förutom 
den sista rörelsen då den rör sig en stor sekund. 

 

Figur 5       Femte takten i Monstrous Mechanical Mud-Muncher (Grant Kirkhope, 

2000). 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3. Problemformulering  

I den västerländska musikvärlden har dissonans och konsonans varit ett diskussionsämne 
under väldigt lång tid. De dissonanta och konsonanta intervallernas mening har förändrats 
under hundratals år (Rosen, 1975, s.24-25) och deras påverkan på människan har inte något 
slutgiltigt svar. Detta även om studier går åt olika håll och syftar på att hur de tolkas med 
deras nuvarande benämning kan vara medfött (Zentner & Kagan, 1998) eller att det inte är 
det (McDermott et al., 2016). 

Likt detta är musik i sig självt ett väl diskuterat ämne, exempelvis i fallet av hur den påverkar 
oss. De studier som gjorts gällande människors prestation pekar på olika svar från studie till 
studie speciellt i fallet gällande påverkan på prestation med musik som bakgrundsljud 
(Mowsesian & Heyer, 1973; Davies, Lang & Shackleton, 1973; Doyle & Furnham, 2012; 
Hallam, Price & Katsarou, 2002). 

Frågeställningen som denna studie undersöker är: 

• Hur påverkas en spelares upplevda prestationsförmåga av graden av musikalisk 
dissonans i ett 3D-platformer spel. 

Denna studie är en undersökning av individens upplevelse av musikalisk dissonans i relation 
till ett 3D-platformer spel, med ett fokus kring hur individen själv upplever om sin egen 
prestationsförmåga påverkas positivt, negativt eller överhuvudtaget i samband med musik. 
Vidare analyseras individens beteende/humör i studien till följd av möjligt påverkad 
prestationsförmåga. 

3.1 Metodbeskrivning 

Denna undersökning har genomförts med kvalitativ undersökningsmetod. Den kvalitativa 
undersökningsmetoden förgrenar sig i många olika tillvägagångssätt. Östbye, Knapskog, 
Helland och Larsen (2002) redogör bland annat för ett sådant tillvägagångssätt vilket är 
intervjuer. Att genomföra intervjuer ses som ett centralt sätt för att samla in och analysera 
material kopplat till människors värderingar, uppfattningar och handlingar. I förhållande till 
uppsatsens frågeställning är detta högst relevant då en subjektiv förklaring och insikt från 
testpersonerna eftersträvas. Den vanligaste formen av intervjuer är individuella intervjuer 
med en person i taget (Denscombe, 2010). Detta gör att att intervjun är enkel att anordna, 
ger tydligare distinktion mellan testpersoner (än om intervjun skulle göras i grupp), samt att 
det är enklare att i efterhand transkribera materialet (Denscombe, 2010). Dessa fördelar har 
hög relevans i förhållande till att kunna göra distinktioner mellan spelares individuella grad 
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av prestationsförmåga. Av ovan nämnda anledningar har individuella intervjuer genomförts i 
syfte att undersöka valt problem. 

Inom ramen för intervjuer finns ytterligare flertalet tillvägagångssätt att ta ställning till. 
Alvehus (2013) beskriver bland annat ostrukturerade, strukturerade och semistrukturerade 
intervjuer samt dess olika fördelar och nackdelar. Till den semistrukturerade intervjun finns 
en tanke att man som intervjuledare förbereder en uppsättning frågor (Denscombe, 2010). 
Dessa frågor ska vara i förhållande till frågeställningen vilket är viktigt för att kunna jämföra 
individers svar på frågor gällande prestationsförmåga. Semistrukturerade intervjuer betonar 
samtidigt vikten av flexibilitet och möjligheten att ställa följdfrågor, samt möjligheten att låta 
testpersonen styra samtalet efter dennes egna upplevelser (Denscombe, 2010). Att kunna 
anpassa och forma intervjun utefter varje testperson är högst relevant då undersökningen ser 
till varje testpersons individuella upplevelse. På grund av viljan att dels kunna forma 
intervjuerna någorlunda efter varje individ men samtidigt vara förberedd med frågor, har 
semistrukturerade intervjuer genomförts. Detta har möjliggjort en konversation med en mer 
öppen och fri karaktär, i form av att den intervjuade testpersonen inte behöver begränsas till 
en specifik ordning av frågor eller tillbakahållande av information som naturligt inte faller 
inom ramen av frågorna. Östbye et.al (2002) gör också tydligt att semistrukturerade 
intervjuer med fördel kombineras med observationer.  

I fallet av studien var det betydande att observera testpersonen under själva intervjun, men 
främst under genomförandet av det initiala testet med artefakterna i förhållande till det 
visuella sammanhanget. Främst observerades spelarens reaktioner på musiken, men också 
deras genomförande av den visuella artefakten. Gällande just detta är det av vikt att man 
under tillfället av observation samtidigt kan anteckna observerat beteende (Östbye et.al, 
2010). Anteckningarna fungerar som ett sätt att komma ihåg nyckelord eller 
nyckelbeteenden som observerats under undersökningen. Observationer som benämns 
nyckelbeteenden är exempelvis en generellt avslappnad utstrålning, ansträngande 
ansiktsuttryck, avslappnat ansiktsuttryck, och/eller rörelser som kan representera 
påfrestning (snabba rörelser, stelhet, skakningar osv). Anteckningar gällande dessa faktorer 
har skrivits ner under, eller strax efter, intervjun i enlighet med Densecombs (2010) 
rekommendationer.  

Relevant var att spela in intervjuerna för att som intervjuledare kunna ha en så naturlig 
närvaro som möjligt under genomförandet utan att behöva anteckna samtidigt. Särskilt 
spelades de semistrukturerade intervjuerna in, alltså efter att testpersonen genomfört själva 
spelartefakten med tillhörande musikalisk artefakt. Detta på grund av den semistrukturerade 
karaktären och svårigheter som skulle komma med att anteckna samtidigt som ett relativt 
fritt och oplanerat samtal hålls. Att spela in intervjuerna har också vikt för materialets 
trovärdighet då ett transkriberat material är att föredra framför egna anteckningar. 
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Ljudupptagningar påbörjades med testpersonens godkännande efter att denne underrättats 
om att inspelningarna endast kommer användas för att transkribera materialet och ge en 
korrekt bild av vad som under intervjun sagts. 

Mängden deltagare avgränsades med ett mål på åtta eller tio i mängd. Detta var för att 
förhålla sig till den mängd intervjuer där mättnad av information kan ses uppnås (Trost, 
2010). Både den totala mängden respondenter och den uppdelade efter de två artefakterna 
var inom spannet av då mättnad oftast sker enligt Trost (2010). När information ges av en 
deltagare som redan samlats in av en tidigare deltagare och ingen ny information införskaffas 
beskrivs det som mättnad av information (Alvehus, 2013). Mängden deltagare som deltog i 
huvudstudien var slutligen åtta stycken. 

Urval av deltagare skedde genom att deltagare frivilligt fick anmäla sig efter att en förfrågan 
skickats till de olika grupper som finns inom sociala medier kopplat till högskolans studier. 
Ett krav för att få delta i studien är av etiska anledningar att personerna måste vara över 18 år 
när de anmäler sig till att delta. Studien skedde på Högskolan i Skövde. 

Baserat på Persichettis (1961, s.14) förklaring av dissonanta och konsonanta intervall har två 
loopade musikstycken med samma instrumentering, tempo och taktart skapats. En byggd på 
konsonanta intervall och en byggd på dissonanta intervall. Styckena användes sedan i ett 3D-
platformer spel ur tredjepersons-perspektiv, någonting som delvis kommer ifrån ett separat 
projekt som jag är delaktig i som musiker/ljudläggare. Den spelbara artefakten består av ett 
antal hinder som spelaren behöva ta sig över för att komma till slutet av spelet. Två grupper 
av deltagare har fått spela spelet, där en grupp fick lyssna till det tillhörande konsonanta 
musikstycket och den andra gruppen det dissonanta stycket. Detta i syfte att se hur/om deras 
prestation påverkas i spelet på grund av den dissonanta/konsonanta musiken. 
Musikstyckena är tvåstämmiga för att tydligt få med de olika intervallen. Ett antal 
parametrar har analyserat under spelsessionen och även i intervjun efter spelsessionen. 
Parametrarna som har fokuserats på är hur spelarna anspelar på sinnesstämningar och 
känslor som lugn, stress, fokus och frustration. 

3.1.1 Fördelar och nackdelar med kvalitativ metod 

När man fokuserar på kvalitativ metod så förefaller ofta en nedtoning av den kvantitativa 
aspekten (Alvehus, 2013). Den kvantitativa aspekten innebär insamlande av data, exempelvis 
genom frågeformulär. Dessa frågeformulär distribueras till en större mängd respondenter än 
det kvalitativa tillvägagångssättet (Östbye et.al. 2002). Insamlad data leder således till 
statistik. Denscombe (2010) redogör för att statistisk data är att föredra om man snabbt vill 
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kunna samla in data, samt få ett större antal respondenter eftersom själva undersökningen 
inte kräver i närheten av lika mycket tid som intervjuer.  

Kvantitativa metoder ger resultat kring vilka man kan dra slutsatser om en större grupp 
människor vilket därför kan anses ge en högre sanningsgrad (Denscombe, 2010). Av dessa 
anledningar är kvantitativ metod generellt att föredra i förhållande till denna sorts arbete. I 
den undersökning som genomförts är det av vikt att kunna få en djupare förståelse gällande 
forskningsfrågan, samt vikten av att kunna ställa följdfrågor. I denna uppsats undersökning 
ämnas en förståelse skapas samt en insikt ges i påverkningsfaktorer på individers 
prestationsförmåga. För att kunna besvara och uppfylla detta önskas en insikt i 
testpersonernas tankar och möjligheten att anpassa frågorna efter testpersonens individuella 
upplevelse. Detta är någonting den kvalitativa metoden uppfyller, och är någonting 
Denscombe (2010) påpekar som en av de främsta fördelarna med det kvalitativa 
tillvägagångssättet.  

Precis som det finns fördelar med kvalitativ metod så finns en mängd nackdelar i förhållande 
till avsedd undersökning. Det finns stora möjligheter att själva testtillfällena tar lång tid, även 
med arbetet med transkribering efteråt. Dessa aspekter har inte märkbart påverkat studien 
på grund av dess storlek, där frågor specificerats för att kunna hålla en lagom intervjutid men 
också nå önskad fakta i empirin. Vidare är det även av vikt att vara medveten om hur man 
som intervjuare påverkar testpersonen med vad man säger och hur man beter sig under 
testtillfället för att inte influera testpersonen i dess svar. 

3.1.2 Etiska aspekter

Ett antal etiska aspekter har beaktats under insamlingen av empiri, alltså intervjuerna. Ett 
kriterium för det urval som gjorts är att alla testpersoner är av vuxen ålder, över 18 år. 
Testpersonerna har i samband med testtillfället underrättas om att deras medverkan i 
studien är anonym. Förhoppningen är att anonymiteten gett en upplevd känsla av trygghet i 
och med medvetenheten kring att inga möjligt personliga svar kommer kunna kopplas till en 
specifik individ. Vidare har också testpersonerna meddelas att det ej finns några rätt eller fel 
svar och uppmuntras därmed att anförtro genuina beskrivningar av den totala upplevelsen. 
Utöver detta blev testpersonerna informerade om dess rättighet att när som helst under 
intervjutiden avbryta oavsett anledning, om personen inte vill att studien ska fortskrida. 
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4. Genomförande 

För att undersöka frågeställningen har två loopade kompositioner skapats (Appendix A & 
Appendix B) vars huvudsakliga drag är att de är övervägande konsonant respektive 
dissonant. Kompositionerna implementeras sedan i en spelartefakt som ska kunna spelas 
igenom av deltagare i studien. Spelartefakten är i form av ett 3D-platformer spel där spelaren 
ska kunna ta sig till målet genom att hoppa på plattformar. Syftet med kompositionerna är 
att de ska vara tillräckligt konsonanta respektive dissonanta. Det ska även kunna gå att 
påvisa att det kan vara på grund av konsonans eller dissonans som spelaren presterar bättre 
eller sämre, alternativt får en förändrad spelupplevelse vid spelandet av spelartefakten. 

4.1 Musikkompositionen 

Användandet av nästintill endast konsonanta eller dissonanta intervall skapar kompositioner 
som kanske inte är särskilt traditionellt behagliga att lyssna på, men det är inte heller målet 
med kompositionerna i det här fallet. Musiken som skrivits har inte skapats för att vara 
tilltalande. Fokuset har varit på att skapa två kompositioner där det dominerande dragen hos 
dem är de använda intervallernas konsonans eller dissonans. Detta är för att försöka isolera 
konsonans respektive dissonans för att se om de har någon påverkan i sammanhanget av 
studien. 

D-dur valdes som grund och tonart för den konsonanta kompositionen. D-dur var även 
grunden för den dissonanta kompositionen, men den innehåller många tonartsfrämmande 
toner som inte finns i D-dur och har en mer atonal kvalitet. Taktarten som valdes var fyra 
fjärdedelstakt och tempot 80 bpm (beats per minute). I tidigare utkast av arbetet hade 
kompositionerna ett högre tempo, men ändrades med motivationen att om musiken är 
hetsande på grund av tempot så kan det finnas en chans att det tar bort fokuset från 
konsonansen/dissonansen. Detta är även anledningen till att kompositionen går i fyra 
fjärdedelstakt. Kompositionerna är 12 takter långa vardera. 

Antalet stämmor varierade under arbetet mellan två och tre stycken, men tvåstämmighet var 
det som tillslut bestämdes att användas i kompositionerna. I en trestämmighet kan fler 
intressanta och dynamiska musikstycken skapas, men det är inte syftet med 
kompositionerna. Risken är att det skulle bli svårare att försöka förhålla sig till endast 
konsonans eller dissonans med en extra stämma att hålla reda på. I en tvåstämmighet är det 
bara två stämmors förhållande med varann och med sig själva, som behöver tas med i 
uträkningarna. 
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Valet av instrumentering till kompositionerna har förändrats flera gånger under projektets 
gång. Först var det tänkt att musiken skulle ha en liknande stil som den ambienta och 
synthbaserade musiken från tv-serien Stranger Things (2016). Sedan ändrades tankarna om 
instrumenteringen till den som används i det tidigare nämnda spelprojektet, som delar av 
spelartefakten tagits ifrån, där inspiration tagits i instrumenteringen från spel som World of 
Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) och The Legend of Zelda: Ocarina of Time 
(Nintendo, 1998), som huvudsakligen använder orkestral musik. Stråkinstrument och 
bleckblås testades, men det var träblås som tillslut valdes. Specifikt tvärflöjt som överstämma 
och oboe som understämma. Träblås valdes för att det, passade spelarkaraktärens still. 

I kompositionerna har fokuset huvudsakligen varit att intervallerna mellan stämmorna ska 
vara konsonanta eller dissonanta beroende på vilken av kompositionerna det gäller. Till viss 
del har även rörelserna i den egna stämman också försökt hållas till de intervall som gäller 
för kompositionen. Kompositionerna komponerades enligt Persichettis definitioner av 
intervallernas grad av dissonans (Persichetti, 1961 s.14) 

Exempel på konsonanta intervall I den konsonanta kompositionen ser man i den första 
takten (figur 6) där intervallerna i ordning är: liten ters, ren kvint, ren oktav och stor sext. 
Både intervall som är av den renaste typen av konsonans används och intervall som är lite 
mindre konsonanta än de renaste. I takt 2 (figur 6) är den första, tredje femte och sjätte 
intervallerna kvintar och oktaver, specifikt: oktav, kvint, oktav och oktav. 

Figur 6 Takt 1- 4 i den konsonanta kompositionen. 

I den dissonanta kompositionen är de första intervallen: liten sekund, stor sekund, stor 
septim och liten septim, både starka (liten sekund och stor septim) och svagare (stor sekund 
och liten septim) dissonanser. De första två intervallen i andra takten (figur 7) är en tritonus 
och en ren kvart. 
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Figur 7 Takt 1- 4 i den dissonanta kompositionen. 

4.1.1 Arbetsprocessen med musiken 

Skapandet av musikkompositionerna påbörjades i ljudredigeringsprogramet Logic Pro X 
(Apple Inc., 2004-2018). Men under arbetets gång lades onödigt fokus på att försöka få det 
att låta ”bra” enligt egen estetisk synvinkel istället för att fokusera på att skapa kompositioner 
som innehöll konsonanta, respektive dissonanta intervall. Kompositionerna blev även för 
olika varann, nästan helt olika musikgenrer. I ett försök att isolera konsonansen, respektive 
dissonans och få lyssnaren att huvudsakligen påverkas av intervallerna byttes programmet 
som kompositionerna skrevs i till Sibelius (Avid, 1993-2018).  

Sibelius (Avid, 1993-2018) är ett notskrivningsprogram och gav en tydligare bild av vilka 
intervall som skrivits in i kompositionen jämfört med Logic Pro X (Apple Inc., 2004-2018) 
där notskrivningsaspekten är, enligt personlig preferens, otydligare. För att undvika att den 
personliga preferensen skulle påverka musiken på ett negativt sätt komponerades styckena i 
Sibelius (Avid, 1993-2018) utan att lyssnas på. Det vill säga att ljudet var avstängt och alla 
noter skrevs in programmet med endast visuell feedback. Alla noter i kompositionerna skrevs 
in beroende på vad intervallen skulle vara mellan stämmorna, dissonanta om de skulle vara i 
den dissonanta kompositionen och konsonanta om de skulle vara i den konsonanta 
kompositionen. Efter att kompositionerna skrivits i Sibelius (ibid.) lyssnades de på och 
ändrades om jag hade tänkt eller räknat fel och därmed skrivit in en intervall som inte var 
korrekt för den specifika kompositionen.  

En teknik som användes för att underlätta arbetsprocessen var att när ett stycke i en av 
kompositionerna hade skrivits färdigt kopierades den in i den andra kompositionen och 
ändrades för att intervallerna skulle passa just den kompositionen. Detta var för att som 
tidigare nämt underlätta arbetsprocessen, men även för att de två kompositionerna skulle 
vara så lika som möjligt i form av rytmik och uppbyggnad. 

När kompositionerna var färdigskrivna gällande notering exporterades MIDI-filerna till 
Logic Pro X (Apple Distribution International, 2004-2018) där ett bättre ljudbibliotek fanns 
att tillgå och där det är lättare att ändra ljudnivåer, panorering mm. Ljudbiblioteket som 
användes var EW Symphonic Orchestra Gold Complete med hjälp av instrumentdatabasen 
PLAY (Eastwest, 2015-2018).  

�14



4.2 Spelartefakten  

Skapandet av spelartefakten i form av ett 3d-platformer spel påbörjades med valet av hur den 
skulle skapas och med vilka delar (assets). I början av arbetet var det tänkt att en egen 
spelartefakt i spelmotorn Unity (Unity Technologies, 2005-2018) skulle användas. Mina 
kunskaper, kring bland annat spelprogrammering och animering, var otillräckliga för att 
genomföra ett sådant arbete helt själv. Planen var därmed att använda en del av ett redan 
påbörjat projekt vid namn Whimsical Witchery (Arcscape Studios, 2018), skapat av en grupp 
studenter på högskolan, som jag är del av och redan skapar ljud och musik till. Projektet är 
ett 3D-platformer spel ur tredjepersonsperspektiv där spelaren spelar som en häxa som löser 
problem med hjälp av olika brygder som spelaren behöver skapa av material i som går att 
hitta i spelet. Delen som skulle användas till projektet skulle vara en test-bana där spelaren 
skulle behöva ta sig igenom olika hinder och mellan plattformar för att ta sig till målet/slutet.  

Den test-bana som tänkts användas från projektet hann inte bli klar i tid till arbetet, istället 
användes delar av projektet i en test-bana som jag själv byggt under arbetet med studien. 
Den färdigbyggda spelarkaraktär skapad av grafikerna Anders Adolfsson och Jessica 
Hardarson som fanns skapad i projektet (figur 8) användes i den egna spelartefakten för att 
slippa skapa en ny modell med animeringar och spelkontroll till spelet. Adolfsson hade 
skapat modellen och animeringarna och Hardarson hade skapat texturerna till karaktärerna. 

  

Figur 8          Bild på spelarkaraktären (Anders Adolfsson & Jessica Hardarson). 

Jag har tidigare erfarenhet i spelmotorn Unity (Unity Technologies, 2005-2018), men inte 
med saker som inte är ljud/musik. Därav testade jag mig fram med byggandet av 
hinderbanan med inspiration av hur andra 3D-platformer spel som Super Mario 64 
(Nintendo EAD, 1996), Rares Banjo Kazooie (1998) och Banjo Tooie (2000) använder sig av 
plattforms-sektioner. Information om hur de spelen gör togs från att spela sektioner av 
spelen och även genom att kolla på när andra spelar dem.  
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Spelarkaraktären i spelartefakten styrs med ”w” för att gå framåt, ”s” för att gå bakåt, 
”mellanslag” för att hoppa och ”a” och ”d” eller musen för att styra var karaktären tittar. 
Karaktären behöver en del momentum och fart för att kunna ta sig framåt vid ett hopp så 
banan och plattformarna behövde anpassas för att spelaren ska kunna ha tillräckligt med 
utrymme för att ta sats vid varje hopp. Banan är uppbygd på att spelaren försöker ta sig 
uppåt genom att hoppa på plattformar och ta sig till banans högsta punkt (figur 9). Banan 
har fyra stora plattformar som gör att spelaren inte kan ramla ner längre ner än den senaste 
stora plattform hen tagit sig till ifall hen försöker hoppa på de små plattformarna (figur 9). 
Den första stora plattformen som spelaren börjar på vid start av spelartefakten behöver 
spelaren stå på för att kunna hoppa till den första lilla plattformen (figur 9). Mellan varje stor 
plattform finns ett antal små plattformar som spelaren behöver använda sig av för att ta sig 
uppåt (figur 9). Mellan den första och andra stora plattformarna är det fyra små plattformar, 
mellan den andra och tredje är det åtta små och mellan den tredje och den sista är det 12 
(figur 9). När spelaren har tagt sig upp till den sista stora plattformen signalerar det slutet av 
test-banan (figur 9). 

  

Figur 9          Bild på test-banan. 

Under arbetet med spelartefakten skedde många ändringar. Vissa större där hela sektioner 
behövde ändras eller tas bort och många små där banan finslipades med små förflyttningar 
av plattformar för att göra det lättare, svårare eller för att det inte går att ta sig vidare. Något 
som från början gjorde att jag tvivlade på att jag skulle kunna göra spelartefakten själv var 
om jag skulle kunna skapa en bana som var tillräckligt svår att spela. Att de som sedan ska 
testa spelet inte bara kan spela igenom det utan att behöva fokusera oavsett de har en mindre 
mängd spelvana eller vilken musikkomposition de kommer lyssna på. Efter att ha testat och 
byggt ihop banan så försvann den tvivlen eftersom det var mycket svårare att spela det än vad 
jag trodde. Till viss del var det på grund att banan ändrades och testades många gånger om 
för att ge en lagom nivå av utmaning, men huvudsakligen var karaktärens rörelseschema det 
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som skapade utmaning i spelet. Många gånger ramlade jag ner för de små plattformarna för 
att jag inte räknade med hur karaktärens momentum skulle vara. 

Musiken implementerades med hjälp av FMOD (Firelight Technologies, 2012-2018) som är 
ett program som kan användas i samband med olika spelmotorer som exempelvis Unity 
(Unity Technologies, 2005-2018) för att specifikt styra ljud och musik, och sedan koppla det 
till spelmotorn. Unity (ibid.) har en egen ljudmotor med fungerande funktioner kopplat till 
ljud och musik, men jag har tidigare använt FMOD (Firelight Technologies, 2012-2018) i 
både skolarbete och separata projektarbeten till liknande situationer, därav användes det i 
det här arbetet. Båda musikkompositionerna implementerades som loopade musikstycken. 
Två versioner av spelartefakten skapades som är identiska utöver att de antingen innehåller 
den konsonanta musiken eller dissonanta musiken. 
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5. Utvärdering  

Pilotstudie samt huvudstudie har genomförts i enlighet med metodredogörelse. Intresset för 
studien var adekvat och antalet intervjuer för att få goda empiriska resultat uppfylldes både 
vid pilotstudien och huvudstudien. Deltagare till pilotstudien och huvudstudien söktes upp 
genom att skriva i olika grupper och till specifika personer i direkt meddelanden på sociala 
medier kopplat till Högskolan i Skövdes studier. Att de var spelintresserade eller vana vid 
spel var av intresse då det skulle vara lättare för dem att spela spelet och ha en åsikt om 
spelet och dess innehåll. Initialt var tidsaspekten uppfattad som en viktig del av studien för 
att kunna indikera hur prestationsförmågan påverkades. Alltså ämnades en jämförelse göras 
mellan tiderna det tog för individen att genomföra spelet med det konsonanta stycket 
respektive dissonanta. Detta skulle då, hypotetiskt, kunnat påvisa om prestationsförmågan 
försämrats beroende på musiken. Detta var således en del av pilotstudien. Snabbt upptäcktes 
att detta inte var ett bra sätt att mäta prestationen. Dels berodde tiderna mycket på den 
spelvana testpersonerna besatt, men även dom med spelvana kan ha preferenser kring typer 
av spel, någonting som då kommer att påverka hur snabbt de spelar 3D-plattformer 
artefakten. Att inkludera aspekten av tid skulle innebära att studien får en kvantitativ del, då 
statistik skulle behöva påvisas i form av ett medelvärde för den tid det tog att ta sig igenom 
banan. En kvantitativ studie bygger på att en stor andel av en population testas kring en 
specifik parameter - någonting som i denna studien inte är genomförbart i och med det 
relativt lilla urvalet på åtta personer i huvudstudien. Att mäta tiden sågs inte heller relevant i 
förhållande till att kunna besvara frågeställningen gällande spelarens egna upplevda 
prestationsförmåga. Av dessa anledningar kommer tidsmätningen endast vara en del av 
pilotstudien. Vidare kommer redogörelse föras kring genomförande av pilotstudie och 
huvudstudie.  

5.1 Pilotstudie 

Innan den huvudsakliga studien påbörjades genomfördes en pilotstudie med sammanlagt 
åtta deltagare mellan åldrarna 20-30 år. Pilotstudien var uppdelad i två delar där 
skillnaderna huvudsakligen var gällande hårdvara. Målet med pilotstudien var att testa om 
spelartefakten hade några problem som skulle behöva åtgärdas och om deltagarna kände sig 
påverkade av musiken i spelet. Även intervjufrågor skulle testas för att försöka bygga upp 
frågor att utgå från till huvudstudien. Något som hölls i åtanke under pilotstudien var att leta 
efter om det fanns några övriga delar som kunde tänkas behöva revideras inför till 
huvudstudien, tex. spelartefakten, kompositionerna, hur insamlandet av empiri skulle gå 
tillväga eller vad för empiri som skulle samlas in. 
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Den första delen av pilotstudien gjordes på två deltagare, en som fick spela spelartefakten 
med den konsonanta kompositionen och en som fick spela den med den dissonanta 
kompositionen. Spelarna använde datorns ”trackpad” för att kontrollera var spelarkaraktären 
kollade och fick lyssna på kompositionerna via datorns egna högtalare. Efter att båda 
deltagarna kommenterade angående svårigheten att använda trackpaden för att kolla runt 
och användandet av datorns högtalare så användes en mus och högtalare till den andra delen 
av pilotstudien.  

Den andra delen av pilotstudien där sex personer deltog delades de upp likt i den första delen 
av pilotstudien på hälften, där ena hälften fick spela den med den konsonant komposition 
och andra hälften spelade den med den dissonanta kompositionen.  

Under båda delarna av pilotstudien informerades alla deltagarna om att de skulle få vara 
anonyma i rapporten och att de när som helst under studien kunde avbryta deras deltagande 
och om de ville skulle deras deltagande i studien inte tas med i rapporten. Däremot var det 
som sades till de olika deltagarna inte exakt samma, vilket ändrades till huvudstudien där ett 
slags ”manus” skapades gällande vad som skulle sägas till deltagaren innan de började spelas. 

Miljöerna som pilotstudierna genomfördes i var i en lägenhet och även i en av Högskolan i 
Skövdes lokaler, båda med andra människor närvarande. Vid huvudstudien genomfördes 
spelsessionerna och intervjuerna i en mer isolerad miljö, utan andra närvarande utöver mig 
och deltagaren som genomförde studien. Detta var för att testpersonen inte ska behöva 
känna sig stressad eller påverkad av andra personer i rummet. 

Rätt fort uppdagades det att tidmätning inte var särskilt viktigt i förhållande till studien. Dels 
fick alla testpersoner väldigt olika tider, varierande allt ifrån 1,5 minut till nästan 10, oavsett 
om de spelade med den konsonanta eller dissonanta kompositionen i bakgrunden. Detta kan 
exempelvis bero på att testpersonerna har olika motivationer för att genomföra spelet eller 
att testpersonerna har olika mycket vana av att spela spel. Att ställa dessa tider mot varandra 
på nått sätt skulle bara ge ett intetsägande svar och kanske till och med ge en felaktig bild av 
hur musikstyckena påverkar prestationsförmåga. Eftersom frågeställningen syftar till att 
förstå och djupdyka i hur personer upplever spel och musik skulle det vara orimligt att göra 
det med endast kvantitativ data. Mätning av tid togs bort till huvudstudien för att inte stressa 
spelaren. 

Ytterligare en anledning till att tidmätningen togs bort var att under pilotstudien kom 
insikten att vad prestation är upplevs väldigt olika mellan olika personer. Om deltagaren vet 
om att deras spelsession tas tid på kan det styra hur de presterar. Istället lades fokuset i 
huvudstudien på att mer djupgående fråga om deltagarens tankar om prestation och om hur 
musiken i samband med spelet påverkat deras upplevda prestation. 
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Efter att deltagarna hade spelat spelet under pilotstudien ställdes en del frågor gällande hur 
de tyckte att de presterade, hur de upplevde musiken och om de ansåg att musiken påverkat 
deras prestation. Intervjufrågorna var varken djupgående eller konsekventa och till 
huvudstudien konstruerades en mer noggrann lista över frågor för att kunna följa samma 
tema i alla intervjuer. Intervjuerna spelades inte in under pilotstudien, men vid 
huvudstudien lades stor vikt i att spela in intervjuerna för att kunna få ett korrekt empiriskt 
material. 

Under pilotstudiernas intervjuernas semistrukturerade frågor gällande musiken gav 
majoriteten av deltagarna svaren att den dissonanta kompositionen var kopplad till oro och 
obehag medan den konsonanta kompositionen kopplades till lugn och de kunde vara 
avslappnande. Två av deltagarna som fick lyssna på den dissonanta kompositionen nämnde 
att de tyckte om den dissonanta musiken, vilket kan ha att göra med deras musikpreferenser. 
I huvudstudien användes sedan intervjufrågor för att ta reda på vad deltagaren associerar 
musiken med, oavsett vilken av kompositionerna de fick lyssna på.  

Ett av de mer intressanta resultaten från studien var att den konsonanta musiken påverkade, 
enligt en deltagare i en intervju, spelarens prestationsförmåga negativt. Detta upplevdes vara 
fallet när denne vid ett flertal gånger i spelet ”misslyckades” på så sätt att testpersonen ofta 
ramlade ner blev den konsonanta musiken nästan retande enligt deltagaren.  

Ett problem som upptäcktes under andra delen av pilotstudien var att den bärbara datorn 
som användes inte alltid reagerade på knapptryckningar efter flera spelsessioner direkt efter 
varann. Det exakta problemet identifierades aldrig och för att undvika problem med datorns 
prestanda användes en annan bärbar dator som testades under perioden mellan pilotstudien 
och huvudstudien för att undvika samma problem. Datorn fick även vila en längre stund 
mellan spelsessionerna i huvudstudien.  

5.2 Studie 

Åtta deltagare deltog i huvudstudien och precis som i pilotstudien fick hälften av deltagarna 
spela artefakten med den konsonanta kompositionen och andra hälften fick spela med den 
dissonanta kompositionen. Alla deltagare var av det manliga könet i åldersgruppen 20-30 år. 
Insamlandet av empiri gjordes under fyra dagars tid, med mellan en till tre intervjuer per 
dag. Innan deltagarna fick spela spelet fick de instruktioner om vad för spel de skulle få spela, 
vad de skulle göra i spelet och spelets kontroller. De fick information om att de skulle 
intervjuas efter spelsessionen och att intervjuerna skulle spelas in. Det förklarades att deras 
spelande inte skulle tas tid på eller att intervjuaren endast skulle anteckna minimalt under 
tiden de spelade, och även att de skulle observeras. Detta var för att inga problem skulle 
uppkomma under deras spelsession och för att kunna diskutera deras spelsession och ställa 
specifika frågor gällande hur de spelade. De informerades om att deras deltagande var 
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anonymt och att de när som helst under studien kunde avbryta sitt deltagande. 
Informationen som delgavs innan de fick spela lästes innantill för att alla deltagare skulle få 
ta del av samma information innan deras spelsession. Efter de spelat färdigt och tagit sig till 
den högsta punkten i spelet stängdes spelet av manuellt och ljudinspelningen påbörjades. 
Frågorna som användes som utgångspunkt för de semi-strukturerade intervjuerna var: 

- Hur uppfattade du din prestation i spelet? 

- Prestation kan individuellt definieras på olika sätt. Vad är din uppfattning om prestation 
och vad var ditt mål när du spelade spelet? 

- Lade du märke till musiken under spelets gång? 

- Var det något tillfälle som du var mer eller mindre medveten om musiken? 

- Kopplat till det du nyss uttryckte kring prestation, upplever du något samband mellan 
din prestation och hur väl du var medveten om musiken?  

- Kände du att musiken generellt påverkade din prestation? 

- Hur upplevde du musiken? Fick den dig att tänka på något specifikt? Fick du någon 
känsla av musiken? 

- Upplever du att ett annat typ av musikstycke hade påverkat din prestation positivt? 

Frågorna anpassades utefter hur deltagarna svarade. Vissa av frågorna gavs svar på innan de 
ställdes, men frågades ändå för att försäkra om att deltagarna verkligen gav svar på det som 
studien sökte svar på. Frågorna anpassades även efter spelarnas prestation, spelsätt och 
uttryck. Observation skedde av deltagarna i form av att anteckningar fördes med nyckelord i 
målet att minnas hur deras beteende var under hela spelets gång, men också hur de 
reagerade vid specifika punkter i spelet, som att de exempelvis ramlade ner. Dessa 
nyckelbeteenden användes sen i de semistrukturerade intervjuerna för att lättare identifiera 
specifika frågor som skulle kunna ställas för att få svar om deras egna upplevda prestation 
och generella upplevelse av spelsessionen. Anteckningarna var väldigt få och användes 
endast om de behövdes. Exempelvis, om en deltagare ramlade ner under en viss del i spelet 
och reagerade på ett visst sätt eller spelade på ett annorlunda sätt än denne hade gjort innan 
den händelsen i spelet så ställdes en fråga gällande detta. Detta om de själva inte nämnde det 
när de frågades om de påverkades av musiken vid någon specifik punkt. 

5.2.1 Beskrivning av tabeller  

Det empiriska materialet som spelades in och transkriberades har sammanställts och 
redovisats nedan i två tabeller (tabell 1 och tabell 2) baserat på vilken av kompositionerna 
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deltagarna fick höra under sin spelsession. Detta för att läsaren snabbt ska kunna få en bra 
blick över de områden som berörts under intervjun, men tabellen fungerar också som ett 
hjälpande verktyg att både kunna jämföra samt se överensstämmande uppgifter mellan 
testdeltagare. Tabellen har delats upp utefter den konsonanta och dissonanta testgruppen. 
För att förtydliga det samband som återfunnits utefter studiens empiriska resultat görs en 
sammanställning över de samband som återfinnes inom den konsonanta testgruppen 
respektive den dissonanta testgruppen 

5.3 Artefakt 1: Konsonans 

Deltagarna som spelat artefakten med den konsonanta kompositionen kommer att benämnas 
som K1, K2, K3 och K4.  

Tabell 1 Vad deltagarna som spelade artefakten med den konsonanta kompositionen 
svarade på intervjufrågorna 

Fråga/Deltagare K1 K2 K3 K4

Gällande hur det gick 
för dem i spelet

- ”Presterade så gott 
jag kunde” 

- ”Det gick dåligt 
mot slutet” 

- ”Det gick bra” 
- ”Bara sista 

plattformen där jag 
ramlade ner” 

- "Gick helt okej” 
- ”Ramlade några 

gånger mot slutet”

- ”Det gick bra”  
- "Hade momentum 

i början, men 
ramlade ner i 
mitten”

Gällande prestation - Ville inte ramla ner 
- Tid spelade ingen 

roll  
- Hade ingen 

brådska 
- ”Ville ju ha zero 

deaths!”

- ”Ville nog tag mig 
dit (till slutet) så 
snabbt som 
möjligt” 

- ”Var tråkigt när 
man ramlade ner” 

- ”Men det var chill i 
och med att man 
inte ramlade ner 
hela vägen vår det 
rätt lugnt”

- Började med att 
försöka köra så 
snabbt som möjligt 

- ”Insåg sen att det 
är mer värt att ta 
lite längre tid på sig 
och bara lyckas 
med hoppen 
direkt” 

- ”Innan jag ramlade 
ned ville jag ta det 
lite halv-lugnt mot 
slutet.” 

- ”Ännu lugnare 
efter jag ramlat 
ned” 

- ”Brukar vanligtvis 
vilja spela så 
snabbt som 
möjligt” 

- ”Bytte strategi i 
mitten till att 
försöka inte ramla 
ner genom att ta 
det lugnt och 
därmed spara tid” 

- ”Spelade stappligt 
mot slutet” 

Lade spelaren märke 
till musiken och 
isåfall vid vilket/
vilka tillfällen?

- Ja 
- ”När man ramlade 

ner” 
- ”Då blev det en 

paus från 
spelandet” 

- ”Medan man håller 
på med spelet 
tänker man på 
hoppandet, sen när 
man ramlar ner 
tänker man lite 
mer på musiken”

- Ja 
- ”Direkt när jag 

startade märkte jag 
att det var hyfsat 
lugn musik och att 
jag inte behövde 
vara orolig för 
någonting” 

- ”När man hoppade 
upp till nästa stora 
avgrund så tänkte 
man lite mer på 
den” 

- ”Den försöker inte 
få dig att stressa 
dig” 

- ”Hörde den när jag 
inte behövde tänka 
på att röra mig””

- Ja 
- ”Tänkte mest på 

den när jag kom in 
i spelet” 

- "Därefter var den 
konsekvent i 
bakgrunden” 

- Musiken satte 
stämningen pga. 
att det inte fanns 
några grafiska 
aspekter

- Ja 
- ”Varken mer eller 

mindre under 
spelets gång” 

- ”Det var rätt 
behagligt” 

- ”Det var ingenting 
som bombastiskt 
hände helt plötsligt 
liksom när man 
kom till en ny nivå 
eller nånting” 

- ”Det var samma 
hela tiden”

Fråga/Deltagare
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Gemensamt för deltagarna som spelat artefakten med den konsonanta kompositionen var att 
de ansåg att deras spelsession gick bra även fast de alla minst ramlade ner en gång. K1 ville 
spela spelet utan att ramla ner, oavsett hur lång tid det tog och K2 ville ta sig igenom spelet 
så snabbt som oavsett hur många gånger denne ramlade ner. Både K3 och K4 spelade med 
intentionen att spela så snabbt som möjligt i början, men ändrade spelstil för att spara mer 
tid genom att försöka att inte ramla ner. Alla deltagare sade att de lade märke till musiken. 
Två av dem (K1 & K2) nämnde att de lade märke till musiken mer när det blev en paus från 
hoppandet medan de andra två (K3 & K4) sade att den mer var i bakgrunden. Musiken 
upplevdes av alla deltagare vara lugn och och andra positiva utryck som trevlig, skön, vänlig 

Om spelaren trodde 
att musiken 
påverkade deras 
prestation

- ”Inte som jag 
upplevde det”

- ”Nae” 
- ”Eller den försöker 

inte pumpa upp 
mig” 

- ”När man fokusera 
på att hoppa så 
fokuserade man på 
det”

- ”Den var rätt lugn” 
- ”Kanske gjorde det 

att jag spelade 
lugnare, jag vet inte 

- ”Hade det vart mer 
fart i musiken så 
kanske jag hade i 
början känt att jag 
skulle ha mer fart” 

-  ”Då kanske jag 
hade ramlat mer”

- ”Jag brukar bli sur, 
det vart jag inte 
nu” 

- ”Kan ha varit för 
att du är här 
(intervjuaren)” 

- ” Jag blev inte så 
arg som jag kan bli 
på plattformer 
spel”

Hur musiken 
upplevdes

- ”Kändes lugn och 
skön” 

- ”Lite feelgood-
känsla” 

- ”Man blev inte 
stressad iallafall”

- ”Fick kanske tack 
vare det grafiska en 
känsla va spelet 
Trine” 

- ”Kändes lugnt” 
- ”Lite trollkarligt, 

en magisk känsla” 
- ”Skulle de vara 

grafik skulle det 
vara en trollskog 
där man försökte 
hoppa upp till 
någon Gandalf, 
eller Gandalfs bror” 

- Allt är vänligt

- ”Den var ganska 
lugn” 

- ”Rätt trevlig” 
- ”Kändes som en 

plats där en häxa 
kunde vara”  

- ”Ute i skogen” 
- ”Lite halv-

mystiskt” 
- ”Kanske lite mörkt”

- ”Behaglig ” 
- ”Inget 

bombastiskt” 
- ”Instrumenten gav 

mig lite fantasy/
medeltids känsla” 

- ”Det var lite mer i 
bakgrunden” 

- ”Inte ambient, men 
lugnt”

Om de trodde att 
annan musik hade 
påverkat deras 
spelande/prestation

- ”Om det hade varit 
stressande musik 
hade jag blivit mer 
stressad” 

- ”Men nu tog jag det 
lugnt och sansat” 

- ”Tror inte att 
någon musik hade 
räddat mig de två 
gånger jag ramlade 
ner”

- ”Med lugn musik 
hade man filtrerat 
bort det, som nu” 

- ”Med snabb musik 
hade man tagga till 
lite mer”

- ”Jag hade nog 
ramlat ned oavsett 
var det var för 
musik” 

- ”Om det hade varit 
mer stressande 
musik som ökade i 
tempo eller nånting 
så hade jag säkert 
ramlat ned mer”

- ”Nja”  
- "Kanske om det var 

mer bombastiskt, 
högre tempo och 
mer slagverk” 

- "Men jag vet inte 
om jag hade gjort 
det bättre”  

- ”Kanske bara blivit 
stressad istället” 

- ”Kanske inte bytt 
strategi mitt i om 
det var annan 
musik”

Övrig kommentar - Grafiken och 
kontrollerna 
påverkade 
spelandet 
(negativt) 

- ”Hade det varit i 
tävling mot andra 
hade det varit 
jobbigt”

K1 K2 K3 K4Fråga/Deltagare
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och behaglig. K2 och K3 uttryckte att de fick känslor av skog, trollkarlar och magi. K4 
nämnde instrumentering som koppling till en fantasy eller medeltidskänsla. Två av 
deltagarna (K1 & K2) ansåg inte att de blev särskilt påverkade av musiken medan de andra 
två (K3 & K4) sade att de trodde att musiken kunde ha till viss del med att göra varför de 
spelade och var lugnare. Alla av deltagarna var av åsikten att annan musik hade påverkat hur 
deras prestation eller spelande hade kunnat påverkas. Tre av deltagarna (K1, K2 & K4) trodde 
inte de inte hade ramlat ner de gånger de gjorde det om musiken var annorlunda. K4 sade att 
dennes byte av strategi från att försöka spela igenom spelet snabbt till att försöka ta det 
lugnare och säkrare kanske inte hade ändrats om musiken var annorlunda. 

5.4 Artefakt 2: Dissonans 

Deltagarna som spelat artefakten med den dissonanta kompositionen kommer att benämnas 
som D1, D2, D3 och D4. 

Tabell 2 Vad deltagarna som spelade artefakten med den dissonanta kompositionen 
svarade på intervjufrågorna 

Fråga/Deltagare D1 D2 D3 D4

Gällande hur det gick 
för dem i spelet

- ”Kände att jag 
gjorde helt ok ifrån 
mig” 

- ”Jag tyckte att det 
gick bra, förutom 
att jag ramlade i 
första delen och i 
slutet”

- ”Det var svårt, men 
jag tycker det gick 
helt okej ändå” 

- ”Jag tänkte mest på 
kontrollerna” 

- ”När jag blev lite 
våghalsig så gick 
det inte så bra”

- ”Förutom att jag 
trillade ner några 
gånger så gick det 
okej tyckte jag”

Gällande prestation - ”Först tänkte jag 
att jag skulle plöja 
rakt igenom, men 
det kunde jag inte 
göra, utan jag fick 
ta det lite lugnt” 

- ”Brukar inte vara 
så att jag vill klara 
av något så fort 
som möljigt, 
brukar vara en mer 
långsam spelare 
som försöker göra 
det rätt första 
gången” 

- ”Brukar inte 
stressa upp mig, 
men gjorde det i 
början innan jag 
kom in i hur spelet 
funkade”

- ”Jag tror att jag är 
den som i första 
taget vill göra det 
felfritt” 

- ”Ville bara klara 
det så smidigt som 
möjligt typ” 

- ”Behövde inte gå 
supersnabbt, tog 
det därför 
försiktigt” 

- "Jag hade ingen 
känsla på att jag 
behövde stressa 
mig fram liksom”

- ”Jag tror det 
skiftade” 

- ”Först så var det 
som att jag ville 
klara det så fort 
som möjligt, så när 
jag hade trillat ned 
en gång så ville jag 
inte trilla ned igen” 

- ”Första gången jag 
trillade ned så 
tänkte jag inte så 
mycket på det och 
ville fortsätta vara 
snabb” 

- ”När jag trillade 
ned igen så då 
kände jag att jag 
inte hade kontroll, 
så då bytte jag 
strategi”

- ”Jag ville ju försöka 
vara så snabb som 
möjligt, men 
eftersom jag visste 
att det var första 
gången jag spelade 
och inte var van vid 
kontrollerna så 
brydde jag mig inte 
så mycket om 
tiden” 

Fråga/Deltagare
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Lade spelaren märke 
till musiken och 
isåfall vid vilket/
vilka tillfällen?

- Ja 
- "Mycket i början” 
- ”Lade märke till 

den när jag 
ramlade ner” 

- ”Det var något i 
musiken som 
gjorde att jag 
kände att jag 
misslyckade när jag 
ramlade ner” 

- Ja 
- ”Det var inte att 

musiken bara var i 
bakgrunden, för jag 
hörde den 
konstant” 

- ”Tror det var mest i 
slutet, när jag kom 
så högt upp” 

- ”Precis innan jag 
föll så tänkte jag att 
om jag ramlar nu 
då kommer jag 
behöva köra om 
den här delen helt 
och hållet och då 
började jag tänka 
på musiken och 
ramlade ner”

- ”Definitivt, den var 
right up in my face” 

- ”Jag la mindre 
märke till den när 
jag var fokuserad 
på att inte trilla 
ned igen” 

- ”I början så la jag 
märke till musiken 
hela tiden”

- Ja 
- ” Det var nog i så 

fall när jag trillade 
ned när jag var 
ganska långt upp” 

-  Då känner man 
”dumskalle, trillade 
du ned så enkelt 
igen, du var ju 
nästan uppe” och 
då tänkte man rätt 
så mycket på 
musiken” 

- ”Men annars så 
hörde man ju hur 
den gick och 
loopade i 
bakgrunden, 
liksom gav en 
stämning”  

- Men det var inte så 
att man satt och 
liksom fokuserade 
på musiken, man 
fokuserade ju på 
gameplay liksom” 

- ”Den var för lugn 
för att stressa mig” 

- ”Men när man 
ramlade ned så 
blev det liksom 
*irriterat ljud*”

Om spelaren trodde 
att musiken 
påverkade deras 
prestation

- ”Ja, den gjorde att 
jag kunde ta mig 
tid”

- ”Tror det” 
- ”Det är som om det 

sattes press på dig, 
även fast det inte 
var någon press, 
det var ju ingen 
klocka jag behövde 
race:a mot, inget 
som skulle komma 
ikapp mig”

- ”Ja det tror jag” 
- Mina tankar gick 

till att fundera på 
vad musiken ville 
säga, vad vill 
musiken göra med 
mig. Vill den psyka 
mig? ”Fan, vad vill 
du mig, musik? Are 
you trying to 
psyche me out, 
bitch?” 

-  Sen så blev det lite 
som att jag 
funderade på vad 
det skulle kunna 
vara för miljö, om 
den var texturerad 
och sådär. Vilken 
typ av setting som 
förmedlas med den 
här musiken”

- ”Det tror jag inte” 
- ”Hade det vart 

liksom, om 
musiken reagerat 
på om man 
misslyckades, att 
den var mer 
dynamisk, då hade 
man nog tänkt ”oj, 
är jag så dålig att 
tillomed musiken 
reagerar”” 

- Då hade man 
troligtvis märkt av 
musiken på ett helt 
annat sätt. Men nu 
gav den en 
stämning, man satt 
inte o tänkte på 
den men den fanns 
där liksom”

D1 D2 D3 D4Fråga/Deltagare
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Alla deltagare som spelade artefakten med den dissonanta musiken uttryckte sig positivt 
kring deras prestation under spelsessionen. Alla nämnde själva att de ramlade ner minst en 
gång, någonting som också uppmärksammades vid observation. D1 och D3 påpekade att de 
började med intentionen att spela snabbt först, men ändrade sitt spelsätt under spelets gång. 
D2 ville istället spela felfritt, försöka att inte ramla ner och kände inte att spelet behövde 
stressas igenom. En deltagare (D4) försökte spela snabbt, men brydde sig slutligen inte 

Hur musiken 
upplevdes

- ”Chill” 
- ”Kändes som om 

musiken gick i 
moll” 

- ”Lite 
orkesterkänsla, 
även fast det var 
MIDI” 

- ”Det fanns någon 
oro i den, som om 
någonting var fel” 

- "Lite Borta med 
Vinden känsla" 

- ”Lite äldre filmer” 
- ”Fantaisa, när 

djävulen kommer 
upp och allt går åt 
helvete”

- ”Den var väldigt 
dissonant” 

- ”Jag fick direkt en 
spooky feeling till 
allting” 

- ”Det hade passat 
till något uneasy 
place” 

- ”Kändes till viss del 
stressande” 

- ”Den fick mig att 
känna att nu måste 
jag prestera”

- ”Jävligt skruvad” 
- Definitivt i en 

skog” 
- ”Kanske var det 

häxan som gjorde 
att jag kände 
fantasy” 

- ” Nån slags magisk 
skog på nått sätt. 
Konstiga former på 
träd. Lite Tim 
Burton. Jag tänker 
mig Alice i 
underlandet, som 
dom konstigaste 
och läskigaste 
delarna i Alice i 
underlandet. På lite 
mer crack”

- ”Den verkade ha 
nått mystiskt” 

- ”Om man skulle 
sätta grafik på det 
så skulle jag se en 
mystisk skog där 
man ska försöka 
klättra upp i ett 
träd eller nånting” 

- ”Kanske lite 
oroväckande”  

- ”Lite som att man 
inte vet vad som 
finns bakom nästa 
hörn”

Om de trodde att 
annan musik hade 
påverkat deras 
spelande/prestation

- ”Ja, absolut” 
- ”Av ett positivt 

stycke hade man 
inte blivit lika 
påverkad om man 
ramlade ner, eller 
misslyckades” 

- ”För om det är 
positivt är det mer 
så att du kan ta din 
tid, allt ordnar sig 
liksom i slutändan” 

- ”Hade det varit 
högre tempo hade 
jag blivit ännu mer 
stressad”

- ”När jag ramlade 
ner, om det hade 
varit en jättetrevlig 
låt som jag sållade 
bort så hade jag 
inte ens tänkt på 
den, tror jag 
iallafall” 

- ”Om man kanske 
hade spelat det i 
två timmar kanske 
man hade blivit 
van tillslut 

- ”Men jag tänkte 
väldigt mycket på 
hur det lät”

- ” Jag tror dock inte 
att det hade 
påverkat mig 
särskilt mycket” 

- ”Det är vad jag 
tror, jag kan inte 
säga säkert” 

- ”Jag upplevde 
ingen stress av 
musiken i sig, jag 
kände mig inte 
stressad av 
musiken” 

- ”Jag tror musiken 
sällan är en ensam 
faktor för mig” 

- ”Jag tror att en 
lugnare musik hade 
fått mig att ta det 
lite lugnare”

- ” För att bli 
snabbare kanske 
man skulle haft 
musik som är i 
högre tempo” 

- ”Som kanske också 
är mer dynamisk i 
sin loop, det 
behöver inte vara 
dynamiskt i spelet 
men att det iallafall 
händer lite mer”” 

- ”Då kanske man 
hade till och med 
hoppat i takt till 
musiken”

Övrig kommentar - ” Van att kunna 
använda wasd inte 
bara ws. Så det var 
nån gång jag 
försökte backa 
snett bakåt men då 
går ju inte det 
riktigt. Men annars 
så, ju mer man 
spelade så 
anpassade man sig 
lite, man tänkte till 
lite extra. Det är 
bara o backa upp 
lite o hoppa.”

D1 D2 D3 D4Fråga/Deltagare
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riktigt om tiden. Samtliga deltagare berättade att de märkte musiken. Alla deltagare nämnde 
att de hörde musiken när de väl ramlade ner, när de aktivt försökte att inte ramla, eller precis 
innan de ramlade ner. D4 nämnde att musiken var för lugn för att stressa, men att när denne 
ramlade ner blev musiken irriterande. Två deltagare (D3 & D4) uttryckte att musiken hördes 
tydligt under hela spelets gång. Endast en deltagare (D4) var av åsikten att musiken inte 
påverkade dennes prestation. Resterande deltagare (D1, D2 & D3) ansåg att de blev 
påverkade av musiken, men på olika sätt. D3 uttryckte att det kändes som om musiken hade 
någon sorts intention att "psyka ut" denne under spelsessionen. Deltagare D2 nämnde att det 
kändes som om det var press på, även fast, som deltagaren själv uttryckte, det inte var något 
som faktiskt satte press på dennes spelande. D1 sade att musiken påverkade genom att det 
kändes som om denne kunde ta det lugnt i sitt spelande och att musiken kändes ”chill”. Alla 
deltagare (D1-D4) gav exempel som inte helt går att koppla till en rent positivt svar gällande 
musikens känsla med ord som: ”spooky”, ”uneasy”, oro, mystisk och skruvad. D2 kände att 
den var stressande och att denne var tvungen att prestera bra i spelet. Miljömässigt satte D3 
och D4 musiken i en skogsmiljö. Samtliga svarade att de trodde att annan musik hade 
påverkat deras spelande. Två deltagare (D1 & D4) uttryckte att musik med ökat tempo hade 
gjort dem mer stressade. D3 trodde att lugnare musik hade fått denne att spela lugnare. D1 
och D2 sade att om det hade varit ett positivt eller trevligt musikstycke som hade spelats så 
hade de kanske inte blivit lika påverkade av musiken. Deltagare D4 uttryckte att musiken 
hade varit mer dynamisk, antigen i sig själv eller i förhållande till spelet så hade det kunnat 
påverka. D2 nämnde att denne trodde att man som spelare hade vant sig vid musiken efter 
att ha spelat och lyssnat på den under en längre period. 

5.5 Analys och Slutsats 

Likheterna mellan alla deltagare från båda grupperna var att de alla lade märke till musiken 
och att de själva tyckte att deras prestation i spelsessionen hade gått bra, även om alla som 
deltog ramlade ner minst en gång. I studien av Hallam, Price och Katsarou (2002) görs 
kopplingen mellan en negativ effekt på problemlösning vid användandet av aggressiv och för 
stimulerande bakgrundsmusik, och positiv effekt av lugnande musik. Om konsonans och 
dissonans skulle kopplas till de olika spektrumen, där dissonans är aggressiv och konsonans 
är lugnande skulle ett försök kunnat göras för att besvara om denna studie skulle få samma 
resultat som i Hallams, Prices och Katsarous (2002) studie. Men eftersom den här studien 
undersöker deltagarnas egna upplevda prestation och frågar efter hur de själva tyckte att det 
gick för dem skulle det behövas en kvantitativt empiriskt material att utgå ifrån som jämför 
resultat mellan olika grupper. I en rent kvantitativ undersökning, med fler respondenter som 
deltar och där ett tidsbaserat resultat jämförs med ett medel-/medianvärde mellan olika 
kompositioner med olika grader av dissonans, så hade kanske ett konkret svar kunnat tagits 
fram. 
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Ett av de förväntade resultaten var att att den konsonanta musiken skulle uppfattas som 
positiv och lugn av de som fick lyssna på den (K1-K4). Ett liknande resultat var förväntat av 
de deltagare som fick spela artefakten med den dissonanta kompositionen fast med en annan 
känsla. Däremot är det inte en motsatts som förväntats utan mer en motpol i form av åsikter 
som är kopplade till obehag, något okänt och till viss del något negativt. Den dissonanta 
ansågs vara oroväckande av två deltagare (D1 & D4), en (D2) tyckte att musiken lät dissonant 
och satte press på en, och en (D3) uttryckte att den psykade spelaren. Alla (D1-D4) nämnde 
däremot att de inte blev stressande av den dissonanta kompositionen. Exempelvis tyckte en 
deltagare (D1) att den dissonanta kompositionen var lugnande och ”chill”, även fast individen 
även ansåg att det fanns en viss oro i kompositionen. Flera av deltagarna (K2, K3, D3 & D4) 
påpekade att de fick en känsla av skog under deras spelsessioner. En deltagare (D3) nämnde 
att spelarkaraktären som var en häxa kunde ha viss påverkan på deras åsikt om varför det 
kändes som en fantasi eller medeltida miljö skulle vara passande. 

Studiens frågeställning är: Hur påverkas en spelares upplevda prestationsförmåga av 
graden av musikalisk dissonans i ett 3D-platformer spel och i studien har respondenterna 
utryckt deras svar på detta. Två av dem (K1 & K2) som spelade artefakten med den 
konsonanta kompositionen sade att de inte trodde att de blev påverkade och de andra två (K3 
& K4) svarade att de trodde att de blev det. Av dem som fick lyssna på den dissonanta 
kompositionen var det endast en (D4) som inte ansåg sig blivit påverkad och de resterande 
tre (D1, D2 & D3) trodde att de blev påverkade av musiken relaterat till deras prestation. 
Utifrån det deltagarna svarat i studien kan det utläsas att majoriteten av deltagarna (K3, K4, 
D1, D2 & D3) kände att de blev påverkade, men hur de påverkades varierar till viss grad även 
inom de två olika kompositionerna. Av det konsonanta stycket var det som påverkades 
gällande prestationen, enligt deltagarna (K3 & K4), att de var lugnare när de spelade, men en 
(K4) av dem uttryckte att att de var lugnare än vad de vanligtvis var när de spelar den typen 
av spel. En av deltagarna (K4) uttryckte att detta skulle kunna ha att göra med att 
intervjuaren var där i rummet. De tre (D1, D2 & D3) som nämnde att de blivit påverkade av 
den dissonanta kompositionen hade olika åsikter om vad musiken hade påverkat specifikt. 
En av dem (D1) kände att den musiken gjorde att de kunde ta det lugnt. D2 svarade att 
musiken satte press på personen och gjorde att det kändes som om något var ute efter 
deltagaren. Den sista (D3) sade att det kändes som om musiken försökte psyka ut individen 
och som att den ville denne något.  

Det som fyra av deltagarna (K3, K4, D2 & D3) nämnt om hur de uppfattade att musiken 
påverkade deras prestation överensstämmer med det tidigare studier kommit fram till, om 
dissonant musik tolkas som aggressiv eller frånstötande och konsonant musik tolkas som 
lugnande musik (Furnham & Strbac, 2002, s. 205; Furnham, Trew & Sneade, 1999, s. 382). 
Den konsensus som finns hos vissa forskare gällande att konsonans är behagligare än 
dissonans för dem med västerländsk bakgrund skulle även stämma överens med hur de 
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deltagarna (K3, K4, D2 & D3) beskriver musikens effekt på dem (McDermott et al., 2016). 
Men en av deltagarna (D1) som lyssnade på den dissonanta ansåg inte att den var stressande 
och att den påverkade individen så att denne kunde ta det lugnt i sitt spelande av artefakten. 
Enligt Rosen (1975, s.23-24) finns det ingen direkt obehaglighet kopplat till dissonanser utan 
de kan vara mer behagliga än konsonanser, vilket då överensstämmer med det som D1 
uttryckt. Eftersom det finns konflikter i teorin är det svårt att sätta en definitiv slutsats och 
dra alla som lyssnade på den dissonanta musiken över en kam när de olika respondenterna 
hade olika åsikter kring hur musiken påverkade dem. De varierande svaren angående hur 
prestationen påverkades av musiken i samband med den dissonanta musiken kanske kan 
kopplas till hur västerländska samhället och musikteorin har varierande åsikter kring hur 
dissonans uppfattas. Däremot skulle en slutsats kunna dras angående att den dissonanta 
musiken kan påverka en spelarens upplevda prestation, men att det inte går att specificera 
exakt hur den påverkar alla som blir påverkade, iallafall inte baserat på den empiri som 
samlats in. 

Om D1 tolkade frågan rätt eller inte är också en aspekt som kan behöva övervägas, eftersom 
personen också kopplade musiken till att det kändes oroväckande. Men för att försöka dra 
den parallellen är det viktigt att tänka på att även de övriga deltagarna kan ha tolkat frågan 
fel, det är svårt att försöka dra den parallellen efter att studien redan genomförts. Ytterligare 
frågor kan ha behövts för att djupgående få mer relevant information för att definitivt hitta 
svar på om personen uttryckte sig som den verkligen kände. Detsamma gäller deras 
personliga preferenser kring musik, vilket hade kunnat varit en bidragande faktor i vilken 
musik de anser vara ”upphetsande” eller ”icke-upphestande”. Men ytterligare ett problem 
tillkommer när det är svårt att identifiera individuella aspekter av musiks påverkan på 
personer baserat på vilka musikgenrer de lyssnar på. Musik är sällan statisk i en genre. Det är 
därför svårt att uttrycka sig om vilka specifika delar av en genre som en lyssnare gillar. Då 
skulle en studie behövas göras på detaljnivå, där uppdelning skulle ske i så små delar som 
exempelvis specifika intervall. Detta ter sig orimligt inom omfånget av denna studie. En 
individuell låt kanske istället skulle kunna analyseras för att identifiera aspekter som sedan 
testas i en isolerad miljö för att hitta preferenser hos en lyssnare, men detta är endast 
spekulationer som inte baserade på tidigare forskning. 

Ett oväntat fynd av studien var att spelarna reagerade starkare till musiken när de ramlade 
ner eller när det blev paus i spelet, vilket påverkade hur de då kände för musiken. Två 
deltagare (K1 & K2) som fick lyssna på den konsonanta kompositionen och alla (D1-D4) som 
lyssnade på den dissonanta uttryckte att de hörde musiken mer när de antigen ramlade ner 
från plattformarna eller när de inte behövde fokusera på att röra sig och hoppa i spelet. De 
som lyssnade på den konsonanta musiken (K1 & K2) behöll en positiv inställning till musiken 
överlag medan de som lyssnade på den dissonanta (D1-D4) hade som tidigare nämnt andra 
åsikter, där en deltagare (D1) som förhöll sig närmast en positiv känsla. På grund av att detta 
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fenomen var oväntat kan inga slutsatser dras och inga konstateranden göras i förhållande till 
tidigare forskning och teorier. Trots att detta inte kommer att belysas vidare i arbetet upplevs 
det ändå vara en väldigt intressant observation och någonting som skulle kunna utvecklas i 
vidare studier 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6. Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning  

Denna rapport gestaltar det arbete som skett under studiens arbetsprocess, från 
utgångspunkter i teori till resultat av undersökningen. Studien vill till att undersöka hur, och 
om, olika grader av musikalisk dissonans kan påverka en spelares upplevda 
prestationsförmåga i sambandet av ett 3D-platformer spel. Teoribakgrunden har baserats på 
studier om musikens påverkan när den använts som bakgrunds musik i, och utanför, 
spelsammanhang. Därefter definitionen av den västerländska musikaliska dissonansen och 
konsonansen, hur den tolkas av teoretiker och forskare och även hur användning av den kan 
hittas i olika spel av genren 3D-platformerspel. Valet av insamling av empiri blev 
semistrukturerade intervjuer med kompletterande informations-insamling i form av 
observation. Två tvåstämmiga kompositioner för tvärflöjt och oboe framställdes och 
implementerades i en eget skapad 3D-bana med en spelkaraktär i tredjepersonsperspektiv 
skapad av Anders Adolfsson och Jessica Hardarsson. Spelarnas mål i spelet var att ta sig från 
den lägsta punkten i spelet till den högsta punkten genom att hoppa på plattformar. En 
pilotstudie gjordes med åtta deltagare och med resultatet från pilotstudien byggdes 
intervjuerna och det generella upplägget till huvudstudien. Studien bytte fokus från att ha 
med en tidsbaserad aspekt under pilotstudien till förmån för ett istället ännu större fokus på 
hur deltagaren själv upplevt musikens påverkan under huvudstudien. Huvudstudien med 
intervjuerna genomfördes och applicerades på åtta deltagare där hälften spelade artefakten 
med den dissonanta kompositionen och andra hälften spelade den med den konsonanta. 
Intervjuerna spelades in, transkriberades och infogades i tabeller. Därefter jämfördes svaren 
och utvärderades. En majoritet på fem av åtta deltagare uttryckte att de upplevde att deras 
prestation påverkades av musiken. De två av dem som upplevde detta som spelade artefakten 
med konsonant musik fann att musiken var lugnande. En av de som genomförde studien 
med den dissonanta kompositionen fann den lugnande, en blev istället stressad av den och 
en tredje kände sig psykad av musiken. Sammanfattningsvis finns möjligheten att använda 
dissonans och konsonans i musik i ett spelsammanhang för att påverka spelaren hur de 
upplever sin egen prestation, men vid användning av dissonans finns möjligheten att den 
upplevda påverkan på prestationen kan variera mer mellan spelare än vid användandet av 
konsonans. En slutsats drogs kring svaren gällande den upplevda prestationen hos dem som 
hörde den konsonanta komposition till skillnad från i den dissonanta. Det finns en starkare 
konsensus kring hur konsonans påverkar människor överlag vilket är varför svaren gällande 
deras upplevda prestation var jämnare, och mer överensstämmande, inom gruppen gentemot 
de som hörde den dissonanta. Alla respondenter som hörde den dissonanta svarade olika 
gällande hur de upplevde att den påverkade dem. Detta skulle kunna bero på att det finns 
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skilda åsikter även inom det teoretiska gällande påverkandet av den västerländska dissonans 
i musik. 

6.2 Diskussion 

Under intervjuerna framkom aspekter som skulle kunna sägas vara förväntade. Som att den 
konsonanta musiken sågs i ett positivt ljus och att den kändes lugn, samt att den dissonanta 
musiken skulle tolkas som obehaglig och oroväckande av vissa. Det som var oväntat var att 
alla deltagare som spelade spelet med den dissonanta musiken hade olika åsikter om hur de 
upplevde att musiken påverkade dem. Men eftersom det finns mycket studier och teori som 
säger emot varandra angående dissonansens uppfattning så fanns det en sorts logisk 
utgångspunkt i varför de kunde uppleva den så olika. Även om majoriteten ansåg att den 
påverkade dem på nått sätt. 

Mängden deltagare som eftersträvades till huvudstudien var antigen åtta eller tio. Åtta 
respondenter deltog i huvudstudien och gav en ganska bra bredd i svar med mängden 
deltagare. Dock hade det personligen känts som att fler deltagare i studien skulle säkrat hur 
pålitlig informationen är, vilket då också skulle öka trovärdigheten i resultatet. Det hade 
funnits en risk med att en större mängd intervjuer då det hade kunnat te sig onödigt i och 
med möjlig mättnad. Däremot hade till och med upp till 16 intervjuer, åtta vardera till de två 
olika kompositionerna, varit inom ramen för när mättnad kan nås, om man tolkar att 
mättnaden uppnås vid åtta intervjuer i de två olika grupperna (Trost, 2010). Det största 
problemet med att öka antalet intervjuer i en kvalitativ studie hade varit att hinna med den 
tidsmässigt.  

Utöver att öka mängden deltagare hade nog trovärdigheten för studien kunnat ökat om de 
intervjuer som hade gjorts varit mer djupgående än vad de var under studien. Även om 
följdfrågor ställdes beroende på deltagarens svar, och specifika frågor baserade på 
observationen av dem och deras spelsession, upplevs det finnas mer information som hade 
kunnat erhållas. Mer specificerade frågor hade kunnat ställas beroende på hur de uttryckte 
sig angående exempelvis prestation, och hur musik skulle kunna påverka deras prestation om 
den inte gjorde det under spelsessionen. Detta för att se om deras tolkning av hur musik 
skulle kunna påverka dem skiljde sig från hur det beskrivits och redovisats i rapporten. 

Ljudinspelningen var till stor hjälp för att ordentligt införskaffa den information som 
deltagarna delgett under intervjuerna. Transkribering underlättade även innan relevanta 
delar sattes in i tabellerna. En viktig del var att försöka vara noggrann i vilka delar som 
användes från transkriberingen så att det inte riskerade att inte råka komma med 
information som skulle kunna leda till slutsatser om deltagarnas identiteter. Alla deltagare 
fick information angående att deras namn och identitet inte skulle vara tillgängligt via 
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rapporten eller delges via till någon via något av det material som kan tänkas delas med 
andra än deltagaren och intervjuaren, om de valde att delta i studien. 

Det kan upplevas uppenbart att påpeka hur studien har utförts på enbart män i en viss ålder, 
någonting som kan ses ha påverkat studien. Det skulle därför kunna vara av vikt att 
genomföra studien med ett mer "brett" urval, någonting som kan ses öka trovärdigheten för 
arbetet. Någonting som däremot ter sig mer intressant är det faktum att endast män i en viss 
ålder påvisade intresse för att delta i studien, som vid publicering av intervjuförfrågningar 
tydligt förklarades handla om spel, musik och förhållandet mellan dessa. Underliggande 
faktorer till detta fenomen tolkas som alldeles för stora för spannet av ett examensarbete, då 
detta skulle behöva kokas ned till ett nästintill obetydligt tillstånd för att rymmas inom både 
tidsramar och ämnesramar för en kandidatuppsats. Att detta problem identifierats är dock 
någonting som upplevs viktigt att här redogöra för. 

I det här arbetet var grafiken nästintill neutral utöver spelarkaraktären. En neutral grafisk 
stil skulle kunna göra att spelarna själva fyller i det som musiken skulle passa till grafiskt. 
Den instrumentering och grafiska stil som fanns på spelarkaraktären var troligen det som 
gjorde att flera spelare sade att det miljön som de såg framför sig var en skog. När det finns 
aspekter i spelet som ter sig så som spelarna förväntar sig att de ska göra i samband med 
varandra så gör det att spelarna inte ifrågasätter musiken, men om det är musik som inte 
passar miljön eller situationen i ett spel kan det göra att spelarna stör sig på det. Exempelvis 
om det skulle vara ett spel där spelaren befinner sig i en väldigt lugn situation och musiken 
består av huvudsakligen av dissonanta intervall så skulle nog anses vara opassande och 
förvirrade.  

Användandet av den information som studien har sökt att erhålla genom att besvara 
frågeställningen kan bidra till att användas som ett hjälpmedel för spelutvecklare för att 
försöka styra hur spelaren upplever att de presterar med hjälp musik. Exempelvis i början av 
ett spel där utvecklaren försöker får spelare att inte bli irriterad och komma in i hur spelet 
fungerar, så kan ett lugn konsonant stycke användas för att hjälpa spelaren att bibehålla ett 
lugnare temperament än om musiken hade varit med upphetsande. Ett motsatt exempel 
skulle vara senare i spelet i ett svårare plattform-segment där, för att förlänga speltid eller 
bara bidra till en ökad svårhetsgrad, så används ett dissonant stycke för att försöka ägga, 
stressa eller bara få spelaren att fokusera mycket hårdare på vad denne gör. Så den 
dissonanta musiken skulle funka som ett sätt att få en spelare att fokusera mer i en svårare 
del av spelet, men likaså för att påverka dem negativt. Även om inte alla påverkas på ett 
negativt sätt med stress eller irritation, så blir det svårare för dem som blir påverkade 
negativt. 

Den samhälleliga nyttan denna undersökning skulle kunna användas för är som grund för 
fortsatta studier inom hur specifika delar av musikteori, eller musik överlag, påverkar 
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människor. Tillsammans med tidigare forskning och nya studier skulle det kanske kunna 
användas för att påverka exempelvis sinnesstämning, prestation och motivation till olika 
grad. Det skulle exempelvis kunna vara i situationer eller miljöer där individer eller grupper 
av människor behöver vara lugna alternativt hetsas upp. Sjukhuspersonal skulle exempelvis 
kanske kunna ha ett intresse av att lättare kunna lugna ner patienter i väntrum eller andra 
delar av sjukhuset. För att kunna användas i ett sådant sammanhang så krävs det troligen 
vidare studier kring ämnet och även studier som förhåller sig till liknande situationer. När 
saker som detta blir verklighet, och aktiva val görs för att försöka påverka människor, blir 
också den etiska aspekten desto större och viktigare. Skulle det exempelvis vara etiskt att 
använda samma forskning  som använts för att verka lugnande i krissituationer, och sedan 
applicera den för att exempelvis påverka konsumenters beteende i en butik? Vad som 
uppfattas som etiskt varierar från person till person och är något som är svårt att ta fasta på 
utan vidare studier. 

Att använda en utgångspunkt ur den västerländska musikteorin kan, ur en kulturell 
utgångspunkt, ses som okänsligt. Även om musik med västerländsk bakgrund finns 
tillgänglig i stora delar av världen så skulle kanske användandet av musikteoretiska aspekter 
från andra kulturer än den västerländska kunnat ge uppsatsen en större bredd och mer 
legitimitet. Den här studien har haft syftet att undersöka dissonans och konsonans från 
synvinkeln av den västerländska musikteorin, men det skulle kunna ha varit av intresse att 
till viss del undersöka skillnader mellan dissonans/konsonans mellan olika musikteoretiska 
kulturer. 

En aspekt som inte nämnts mycket tidigare i arbetet är att preferenser kring musik är till stor 
del en smaksak. Vad en person föredrar att lyssna på har troligen en stor påverkan på hur de 
upplever dissonant, respektive konsonant musik. Exempelvis om en person föredrar att 
lyssna på atonal musik, experimentell musik eller extrem-metal så har denne förmodligen en 
annan preferens kring dissonanta intervall än vad en person som föredrar pop musik, 
ballader eller dansbandsmusik har. Eftersom inga frågor kring musikpreferenser har ställts 
kan inga slutsatser dras vid om skillnaderna mellan hur deltagarna upplevde den dissonanta 
musiken var på grund av personliga preferenser. 

6.3 Framtida arbete 

En del av svaren och resultaten var förväntade från intervjuerna, men en stor del var även 
oväntade. Upptäckter och kopplingar gjordes som inte antagits från början av arbetet. 
Mycket av det som kom fram under intervjuerna och sedan analyseringen av det som 
deltagarna sagt är intressant, men inte av större intresse för att få svar på frågeställningen. 
Exempelvis uttryckte majoriteten av deltagarna (K1, K2, K3, K4 D1 & D4) att de trodde att 
deras prestation hade förändrats på så sätt att de hade varit mer stressade eller spelat 
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snabbare om musiken hade ett högre tempo. Valet av att ha musik utan högt tempo var ett 
aktivt val i genomförandet eftersom målet var att inte tempot skulle vara det som påverkade 
deltagarnas prestation. Det har däremot inte någon större koppling till dissonans och 
konsonans utöver att om deltagarna hade kunnat delas in i ytterligare grupper för att testa 
musik med varierande grader av dissonans och tempo för att se om hur de påverkar varann 
och om de kan stärka effekten av stress.  

Att endast en aspekt av västerländsk musikteori har en påverkan på hur vi reagerar på musik 
är svårt att tro. Det har nog istället mycket att göra med kombinationen av flera aspekter som 
exempelvis rytm, tempo, dynamik och harmonik. Det kan vara av intresse att vidare 
undersöka olika kombinationer av musikteoretiska aspekter för vidare forskning. 

En kommentar som gavs av en testperson under pilotstudien har inte funnit en naturlig plats 
i det egna arbetet, men är onekligen väldigt intressant för fortsatt forskning. Denna 
kommentar löd i stil med "När jag ramlar ner så är det som att musiken blir tydligare, och det 
känns som att den retar mig". Denna kommentar gavs av en person som spelade spelet med 
den konsonanta artefakten. Musiken upplevdes av personen som så lugn och intetsägande att 
den istället blev retande på ett sätt som att musiken hånade spelaren för att inte klarat en del 
av banan. Att musiken upplevs på detta sättet skulle kunna bero på den relativt dynamiskt 
sparsmakade och korta stycke som loopades. Detta skulle alltså vidare kunna studeras i form 
av individers mer negativa eller positiva uppfattning av musik, oavsett konsonant eller 
dissonant, beroende på dess dynamik, loop-längd samt instrumentering.  

På grund av att det tidigt vid utformning av den egna studien var aktuellt att mäta tiden, 
någonting som senare valdes bort, har det ändå funnits en underliggande tanke om att 
tidsaspekten fortfarande är relevant. För att kunna mäta påverkan på prestation på ett sätt 
som korrekt skulle representera en population så skulle antingen ett lite större antal 
individer där den viktigaste förutsättningen är liknande spelintresse, alternativt spelvana, 
inom given spelgenre, och att dessa personer sedan testas på deras prestationsförmåga. En 
annan möjlighet som ytterligare skulle stärka trovärdigheten samt generaliserbarheten är om 
en studie skulle genomföras kvantitativt på en stor del av populationen, då tiden på ett mer 
optimalt sätt kan genereras likt medelvärden som sedan kan jämföras på ett adekvat sätt.  

Eftersom det fanns delar av en grafisk stil, i form av spelarkaraktären, som gjorde anspråk på 
ett visst grafiskt tema så kan det ha fått deltagarna i studien att försöka placera karaktären i 
miljö med karaktärens grafisk utseende som utgångspunkt. Att detta uppmärksammats 
under den egna studien grundar sig i att tre personer utan att ha pratat med varandra 
använde samma uttryck och ord för att beskriva vilken miljö som skulle kunna vara aktuell 
att placera musiken i. Utifrån detta föddes tankar om grafisk neutralitet gällande både 
spelarkaraktären och miljön, och hur detta skulle påverka upplevelsen av musiken. I sådant 
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fall skulle det rimligtvis vara aktuellt att studera huruvida en musikalisk artefakt upplevs 
olika beroende på grafisk miljö och tema.  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