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Sammanfattning 
 

I detta examensarbete har vi undersökt hur musik kan påverka människors perception av 

virtuella karaktärer. Det har gjorts i relation till något som kallas för The Uncanny Valley, en 

term som myntades av robotforskaren Dr Masahiro Mori (1970). Denna term beskriver 

obehagskänslan som framkallas i människor av robotar och virtuella karaktärer som försöker, 

men inte riktigt lyckas, vara helt mänskliga. Arbetet tar upp hur The Uncanny Valley har 

uppmärksammats av kritiker, spel- och karaktärsdesigners och forskare. Dessutom inkluderas 

tidigare forskning kring hur musik kan påverka människors känslor och uppfattning av 

visuella stimuli. 

 

Vi har undersökt musikens roll i visuell perception om virtuella karaktärer genom en 

kvantitativ enkät och kompositionen av två stycken baserade på dissonanta respektive 

konsonanta musikaliska intervall, för att se om dessa förstärker eller förminskar 

uppfattningen om The Uncanny Valley. Resultatet av arbetet indikerar att musiken påverkade 

deltagarnas uppfattning.  

 

 

Nyckelord: The Uncanny Valley, virtuella karaktärer, konsonanta/dissonanta intervall 
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1 Introduktion 

 
Många spel som är skapade för en viss realism och strävar efter att skapa mänskliga 

karaktärer hamnar ofta i en teoretisk fallgrop som kallas The Uncanny Valley. Detta koncept, 

som myntades av robotforskaren Masahiro Mori år 1970, innebär att ett objekt som besitter 

mänskliga drag skapar positiva och sympatiska reaktioner hos betraktaren ju mänskligare 

dess utseende är. Mori menade dock att detta är fallet fram till en viss punkt. När objektet når 

en tillräckligt hög människolikhet, utan att se fullständigt mänskligt ut, orsakar det snarare 

känslor av obehag. Konceptet myntades i avseende att förklara robotars designutveckling 

men har kommit att appliceras på virtuella karaktärer i till exempel spel och film. Detta 

psykologiska fenomen av obehag gentemot något både främmande men samtidigt välkänt, 

The Uncanny, etablerades av Sigmund Freud i början av 1900-talet. Detta fenomen 

undersöktes i detta examensjobb. I bakgrundskapitlet berättar vi vad konceptet innebär och 

hur tidigare forskning har bedrivits i samband med virtuella karaktärer.  

 

Vidare ges en musikteoretisk bakgrund för att förklara skillnaderna mellan dissonanta och 

konsonanta intervall, och hur dessa påverkar oss. Avseendet med detta var att se om musik 

baserad på konsonanta respektive dissonanta intervall kunde användas som ett influerande 

element i hur virtuella karaktärer uppfattas gentemot The Uncanny Valley.  

 

Vår hypotes var att musik på olika sätt kan påverka den visuella uppfattningen och reaktionen 

gentemot virtuella karaktärer, både genom att förmildra eller förstärka uppfattningen om The 

Uncanny Valley. Inför vår undersökning komponerade vi två stycken. Dessa baserades på 

konsonanta respektive dissonanta intervall och skulle användas som bakgrundsmusik för 

deltagarna medan de genomförde vår enkät. En grupp skulle lyssna på den konsonanta 

musiken, den andra på den dissonanta, och den tredje gruppen genomförde enkäten utan 

musikalisk bakgrund. I enkäten fick de bedöma ett antal virtuella karaktärer utifrån två 

kategorier: mänsklighet och attraktionsvärde. Detta genomförde deltagarna med oss på plats 

och med dator och hörlurar som vi stod för. Detta för att vi skulle kunna kontrollera att allt 

gick rätt till. 

 

Datan från enkäten samlades in kvantitativt och analyserades genom varje grupps medelvärde. 

Medelvärdet mellan grupperna jämfördes sedan för att se om det uppstod några tydliga 

skillnader. Resultaten indikerade att styckena påverkade deltagarnas uppfattning om The 

Uncanny Valley, där det dissonanta stycket verkade förstärka dess uppfattning. 
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2 Bakgrund 

Bakgrundskapitlet går igenom The Uncanny Valley och beskriver vad fenomenet är. Termen 

sätts även i relation till karaktärsdesign inom spel och film. Texten förklarar vad musikaliska 

intervall är och hur människor reagerar rent känslomässigt på dem. Kapitlet tar också upp 

forskning som har undersökt hur olika typer av musik kan användas för att påverka hur 

människor uppfattar virtuella karaktärer. 

 

2.1 The Uncanny Valley 

Dr Masahiro Mori, forskare inom robotik, myntade i början av 1970-talet ett koncept inom 

robotdesign, The Uncanny Valley (Mori 1970). Teorin säger i essens att robotar vars design har 

mänskliga kvaliteter skapar en positiv respons hos betraktaren, ett gillande för objektet. Ju 

mänskligare roboten verkar, desto positivare blir vår empatiska respons. Denna positiva 

uppåtkurva, menade Mori, håller endast fram till en viss punkt. När robotars utseende kommer 

för nära det mänskliga, utan att nå fullkomligt mänskligt utseende, ändras våra känslor till 

obekvämlighet och obehag, och vår sympati försvinner. Detta illustreras genom Moris graf i 

Figur 1 (Mori 1970). Grafen visar några av Moris exempel på hur en hög mänsklig likhet 

orsakar att vår empati till objektet försvinner. En protetisk hand, exempelvis, ligger nästan i 

djupet av dalen. Anledningen till detta, menade Mori, är att handen är tillräckligt lik en riktig 

hand att vi vid första anblick antar att den är riktig. Om vi sedan skakar hand med den avslöjas 

dess onaturlighet genom dess kalla och stela anslag, vilket skapar en kuslig och obehaglig 

reaktion hos oss (Mori 1970). I kontrast till detta upplever vi en högre sympati för en 

robotleksak (humanoid robot i Figur 1) som tydligt inte ser mänsklig ut, men dess rudimentära 

mänsklighet (armar, ben, torso, osv) gör att vi humaniserar den och upplever den som gullig 

(Mori 1970).  

2.2 Freud och The Uncanny Valley 

Moris koncept om The Uncanny är förankrat i psykoanalytiska studier av Sigmund Freud. 

Freud publicerade år 1919 en essä betitlad ”The Uncanny” (Das Unheimliche), vilket 

etablerade det psykologiska fenomenet som ett koncept. Freud påstod att det som är Uncanny 

är samtidigt både skrämmande och bekant (1919, ss. 1-2). Denna kognitiva dissonans sker när 

skiljelinjen mellan verklighet och fantasi suddas ut, vilket görs av människans tendens att läsa 

in mänskliga drag i något livlöst (Freud 1919, s. 9). Dockor är ett exempel på detta; till skillnad 

från barn har vuxna lämnat stadiet bakom sig där de önskar att dockor var levande. De finner 

snarare tanken om en levande docka obehaglig. När ett livlöst objekt uppvisar beteenden man 

förväntar sig från ett levande objekt skapas denna effekt som vi kallar Uncanny (Freud 1919, 

ss. 1-2). Freud ger även mer konkreta exempel på saker som kan orsaka denna känsla. 

Avhuggna lemmar, huvuden, händer, ben som dansar av sig själva, orsakar alla denna känsla 

av obehag i det mänskliga psyket (Freud 1919, s. 14).  
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Figur 1. Moris graf som beskriver The Uncanny Valley. 

Teorin utvecklades i avseende för robotdesign och dess utveckling mot allt mänskligare 

utseende. Sedan dess har konceptet nämnts inom dataspelsvärlden och speciellt inom virtuell 

karaktärsdesign (Schneider, Wang & Yang 2007). 

2.3 The Uncanny Valley inom karaktärsdesign 

Sedan Mori myntade teorin har den dykt upp i fler än akademiska sammanhang. Den har blivit 

en referenspunkt inom populärkultur för att beskriva exempelvis film- och dataspelskaraktärer 

(Schneider, Wang & Yang 2007). Exempel på detta hittade vi i den amerikanska filmkritikern 

Roger Ebert, som använder termen i sin recension av Team America: World Police, en film 

som använder sig av marionettdockor (Ebert 2004). I sin recension kritiserade Ebert filmens 

marionettdockor och nämner The Uncanny Valley som en farozon i vilken filmens dockor 

hamnar (Ebert 2004).  

Inom spelvärlden har psykologen Jamie Madigan skrivit om The Uncanny Valley och de olika 

psykologiska anledningarna för att den återfinns i spelkaraktärer (Madigan 2013). Först och 

främst är det ansiktet som är den avgörande faktorn. Det är där vi fokuserar när vi avläser 

vilken emotionell respons en person ska ges. Det är därför en karaktärs ansikte oftast avgör om 

denna befinner sig i The Uncanny Valley eller inte (Madigan 2013). Madigan hänvisade till en 

studie utförd av fyra forskare som undersökte reaktioner till digitalt genererade ansikten. 

Ansiktena var skapade enligt olika designmallar: En version otypiska ansiktsproportioner i 

fotorealistiska ansikten medan en annan hade otypiska proportioner av icke-realistiska 

ansikten. Det visade sig att den fotorealistiska versionen med subtilt oproportionerliga drag 

orsakade en högre grad av kuslighet och obehag än ansikten som var tydligt icke-realistiska 

(MacDorman, Green, Ho & Koch 2009).  

Brian Duffy, akademiker från Massachusetts Institute of Technology, har publicerat många 

artiklar om robotik och dess sociala inverkan. I sin artikel ”Anthropomorphism and the social 

robot” (2003) diskuterade Duffy robotars eventuella ingång till människans sociala liv och 

huruvida antropomorfism (dvs, mänsklig design på icke-människor) kan underlätta eller 

försvåra vår acceptans för detta (Duffy 2003). En av Duffys centrala diskussionspunkter 

handlade om antropomorfism, vilket han beskrev som tendensen att tillskriva livlösa objekt, 

djur eller virtuella karaktärer mänskliga karaktärsdrag (Duffy 2003). Trots kritik från olika håll 

inom robotforskning, som menar att forskning inom antropomorfism är slösad tid (Duffy 
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2003), ansåg Duffy att antropomorfism borde undersökas som ett fenomen i sig för att förstå 

varför och hur vi människor accepterar, eller inte accepterar, antropomorfiska robotar och 

virtuella karaktärer (Duffy 2003). Vidare tog Duffy upp Moris The Uncanny Valley som 

exempel på svårigheterna inom antropomorfisk design. På grund av att tekniken både inom 

robotdesign och virtuell karaktärsdesign idag når så höga nivåer av realism ruineras vår 

acceptans av dessa nästan fullkomligt mänskliga objekt genom subtila tecken i utseende, 

beteende eller bådadera. Därför är det designmässigt komplext att undvika fallgroparna av The 

Uncanny Valley (Duffy 2003). Det kan därför vara mer lyckat, menade Duffy, att designa 

mänskliga uttryck i robotar eller i virtuella karaktärer genom ikoniska representationer av 

känslor, liksom smileys som genom simpla medel förmedlar känslor som glad, ledsen, osv. 

Detta vore att föredra som ett tillvägagångssätt inom design av mänskliga karaktärer för att 

undvika The Uncanny Valley. Antropomorfism skapar förväntningar hos oss gentemot roboten 

eller den virtuella karaktären som kanske inte uppfylls (Duffy 2003). Detta tog även Mori upp 

i sin artikel: ”I predict that it is possible to create a safe level of affinity by deliberately pursuing 

a nonhuman design” (1970, s. 2).  

Dr. Edward Schneider, Yifan Wang och Shanshan Yang, akademiker från State University of 

New York at Potsdam, utförde en empirisk studie som undersökte personers uppfattning om 

virtuella karaktärer tagna från dataspel och andra källor gentemot The Uncanny Valley 

(Schneider, Wang & Yang 2007). Studiens syfte var att undersöka Moris teori inom virtuell 

karaktärsdesign främst tagen ur dataspel. Schneider et al påpekar att Moris teori redan från 

början antydde att den kan appliceras på objekt som står utanför robotforskningen. Detta kan 

ses i exemplen som Mori använder i sin graf, t ex japanska dockor bunraku (Schneider, Wang 

& Yang 2007, s. 1). I samband med att det idag finns tusentals virtuella karaktärer, och att 

Moris koncept sedan dess har blivit en referenspunkt inom dataspel och virtuell 

karaktärsdesign, ville forskarna från SUNY Potsdam undersöka och mäta relationen mellan 

människolika virtuella karaktärer och deltagares reaktioner (Schneider, Wang & Yang 2007, s. 

1). Detta är viktigt, menade forskarna, eftersom många av dagens dataspel siktar mot 

fotorealism i sin design. Detta orsakar i sin tur att många av karaktärerna som designas efter 

ett realistiskt ideal hamnar i The Uncanny Valley. Forskarna ville alltså undersöka hur och till 

vilken grad virtuella karaktärer med mänskligt utseende orsakar positiva eller negativa 

reaktioner hos deltagarna (Schneider, Wang & Yang 2007, s. 2). 

Undersökningen använde sig av 75 slumpmässigt valda virtuella karaktärer tagna från dataspel 

och tecknade filmer. Dessa visades i ett bildspel mot en vit bakgrund för 60 testpersoner (28 

män, 32 kvinnor). Testpersonerna hade 30 sekunder på sig att utvärdera varje karaktär enligt 

en skala från 1-5. Det fanns två skalor att utvärdera: hur attraktiv eller motbjudande karaktären 

var, och hur mänsklig eller icke-mänsklig den såg ut (Schneider, Wang & Yang 2007, ss. 2-3). 

. 
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Figur 2. Resultaten från Schneiders et al undersökning. Lodräta axeln visar attraktionskurvan 

medan vågräta axeln visar mänsklighetskurvan. I de två mittersta kvarterna av den vågräta 

kurvan ser vi kurvan minska i attraktion bland karaktärer med mer utvecklad mänsklighet än 

mer rudimentära karaktärer (Schneider, Wang & Yang, 2007, s. 3). 

Resultaten från undersökningen bekräftade i hög grad Moris teori. Korrelationen mellan 

attraktion och människolikhet var väldigt hög bland karaktärer med väldigt rudimentär 

antropomorfism; dessa bestod främst av robotar och animalistiska karaktärer och fick lågt snitt 

på människolikhet och något högre snitt på attraktion (Schneider, Wang & Yang 2007, s. 3).  

Animalistiska karaktärer med mer utvecklad antropomorfism fick en mer negativ korrelation 

mellan attraktion och människolikhet. Människolikheten blev högre än de mer rudimentära 

karaktärerna nämnt tidigare, men attraktionen var i relation till människolikheten lägre 

(Schneider, Wang & Yang 2007, s. 3). Se Figur 2 ovan. Karaktärerna som hamnade i 

nedsänkningen består av samma typ av karaktärer som Mori beskrev i sin ursprungsartikel, 

påstår Schneider et al. Alltså, karaktärer med ett tydligt mänskligt utseende men innehavande 

drag som är tydligt ickemänskliga (2007, s. 3). 

2.4 Hur musik påverkar känslor 

Sandra K Marshall och Annabel J Cohen skriver i sin artikel Effects of Musical Soundtracks 

on Attitudes Toward Animated Geometric Figures (1998) om hur musik kan användas för att 

påverka hur karaktärer och narrativ uppfattas av åskådaren. Deltagarna i deras studie delades 

in i grupper vilka alla fick titta på samma kortfilm, men de olika grupperna såg filmen antingen 

i tystnad eller ackompanjerad av ett av två soundtrack. Det ena soundtracket bestod av ett glatt 

och snabbt stycke musik medan det andra var långsamt och melankoliskt i stil. Det var även 

två grupper som fick lyssna på ett av de två musikaliska styckena självstående utan kortfilmen. 

Forskarna upptäckte att deltagarnas bedömning av filmens karaktärer var annorlunda för 

grupperna som såg filmen med soundtrack kontra gruppen som hade sett den utan musik; de 

känslor som musiken framkallar är hårt kopplade till hur betraktaren uppfattar filmen. På 
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samma sätt skilde sig även VIII deltagarnas beskrivning av själva musiken beroende på om de 

hade lyssnat endast på musiken utan visuell stimuli eller som soundtrack när de sett filmen; de 

känslor som filmen framkallar är lika hårt kopplade till hur betraktaren uppfattar musiken. 

Denna koppling mellan hur det visuella och det audionoma uppfattas tillsammans blev 

tydligare när svaren på vissa frågor skilde sig även mellan grupperna som sett filmen med glad 

respektive melankolisk musik. Den fråga där svaren skilde sig som mest mellan grupperna var 

gällande huruvida karaktärerna vid ett antal tillfällen i filmen uppfattades som lugna eller 

oroliga. Det visuella har visserligen ett övertag mot det audionoma i de flesta människors 

sinneshierarki, och bedömningen av vissa händelser i filmen påverkades inte alls av musiken. 

Den långsamma musiken bidrog dock till att deltagarna bedömde karaktärerna i filmen som 

mer lugna än oroliga, medan den snabba musiken hade motsatt effekt. Forskarna bakom studien 

skriver i artikelns diskussionsdel att detta antyder en påverkan, om än liten, av deltagarnas 

uppfattning av karaktärerna beroende på vilket av de musikaliska styckena de hade sett filmen 

med (Marshall & Cohen 1998, ss. 95-100). 

2.5 Musikaliska intervall: dissonans och konsonans 

Musikaliska intervall är olika namn på avståndet mellan två toner och deras relation till 

varandra. De kan vara harmoniska eller melodiska beroende på om intervallets två toner 

spelas tillsammans eller efter varandra och kan även vara konsonanta eller dissonanta 

beroende på sin karaktär. Skillnaden mellan konsonanta och dissonanta intervall är att de 

förstnämnda ofta anses vara statiska medan de sistnämnda ofta anses vara oroliga (Jansson 

2011, ss. 82-84). I sin bok Twentieth Century Harmony: Creative Aspects and Practice 

(1961, s. 13) nämner kompositören Vincent Persichetti att intervall, precis som alla andra 

typer av musikaliska ljud, har olika betydelser för olika kompositörer och lyssnare. Även om 

intervall är oföränderliga och bestämda strukturer så kan deras mening och användning 

variera beroende på vilket sammanhang de förekommer i. Musikforskare har i hundratals år 

observerat och analyserat de musikaliska intervallens spänning, och därigenom har konceptet 

gällande konsonans och dissonans formats. Även om detta koncept till viss del också är öppet 

för personlig smak och kulturell tolkning så identifierar intervallen ett definitivt samspel 

mellan två givna toner baserat på frekvensavståndet mellan deras ljudvågor (Persichetti 1961, 

ss. 13-14). Se figur 3 för en indelning av de olika intervallerna enligt olika kategorier av 

konsonans och dissonans.  

 

 
Figur 3. De intervall som går att skapa i tolvtonsskalan (Persichetti, 1961, s. 14). 

 

Oktav och ren kvint anses vara de mest rena intervallen och Persichetti använder termen 

öppen konsonans för att beskriva dem. Stor respektive liten ters och sext beskriver han som 

mjuk konsonans. Liten sekund och stor septima kallar han för skarp dissonans. Stor sekund 

och liten septima beskrivs som mild dissonans. Den rena kvarten kan vara både konsonant 

och dissonant; den kan ses som konsonant i ett dissonant sammanhang och som dissonant i 
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ett konsonant sammanhang. Även tritonus (förminskad kvint eller överstigande kvart) kan 

uppfattas olika beroende på om den används i ett konsonant eller dissonant sammanhang 

(Persichetti 1961, ss. 15- 16).  

2.5.1 Människors känslomässiga reaktion på musikaliska intervall 

I studien Psychological Connotations of Harmonic Musical Intervals, som genomfördes av 

Marco Costa, Pio Enrico Ricci Bitti och Luisa Bonfiglioli (2000), undersökte man människors 

känslomässiga reaktion på intervallen i den västerländska tolvtonsskalan. Deltagarna i studien 

fick bedöma intervallen på en skala från ett till sju utifrån olika 64 adjektiv som kan ses som 

varandras motsatser, några exempel på dessa är “glad” (1) kontra “ledsen” (7) eller “mjuk” (1) 

kontra “hård” (7). Experimentet utfördes med 43 deltagare vilka alla läste en psykologikurs 

som ingick i en utbildning för konst, musik och underhållning. Deltagarnas musikaliska 

kunskaper testades innan experimentet utfördes och 23 av dem klassades som experter medan 

20 låg på nybörjarnivå. Deltagarna fick inte veta mer än att experimentet gick ut på att samla 

in beskrivningar av ljud. De olika musikaliska intervallen spelades upp av en dator som 

genererade ackord bestående av två toner. Alla intervall spelades även upp i ett lågt och ett 

högt register för att kunna bedöma huruvida samma intervall kunde uppfattas olika beroende 

på om det spelades i olika frekvensområden. Det var tre oktaver som separerade det låga från 

det höga registret. Deltagarnas musikaliska förkunskaper, eller brist på dem, visade sig vara 

irrelevanta för studien då inga större skillnader i svaren noterades. För intervallen liten sekund, 

stor sekund, överstigande kvart, ren kvint, stor septima och ren oktav påverkade det inte 

märkbart om intervallet spelades i ett lågt eller högt register; intervallen bedömdes med samma 

beskrivningar både i låga och höga frekvenslägen. För intervallen liten ters, stor ters, ren kvart, 

liten sext och stor sext var det däremot direkt avgörande, och dessa intervall uppfattades med 

positiva beskrivningar i det ljusa registret medan de i det mörkare registret uppfattades som 

negativa eller neutrala. Dissonanta intervaller uppfattades negativt över hela registret och 

beskrevs som “instabila”, “röriga”, “oroliga”, “arga” och “spända”. De konsonanta 

intervallerna bedömdes inte som negativa, men resultatet visar att de inte heller uppfattades 

som helt positiva utan snarare neutrala. Forskarna bakom studien menar i sin diskussion att 

detta kan bero på att den emotionella responsen till dessa intervall påverkas mer av det 

musikaliska sammanhanget de är arrangerade i än själva intervallet i sig självt (Costa et al. 

2000). 
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3 Problem 

Virtuell karaktärsdesign kan hamna i samma fallgropar som robotdesign; i försök att designa 

realism i mänskligt utseende finns risken att designen misslyckas med att skapa en godtagbar 

version av en människa. Det som var ämnat att representera en giltig, godtagbar version kan 

istället uppfattas som en obehaglig kopia på en människa. Ofta sker detta utan att problemet 

klart kan identifieras. Moris koncept understryker, om något, luckor i karaktärsdesign som 

ännu inte har fyllts. Alternativt har teknologin möjligtvis inte nått nivån som behövs för att 

överbrygga The Uncanny Valley. Detta skapar nya frågor, inte bara inom robotdesign och 

virtuell karaktärsdesign, men även i angränsande fält inom virtuell produktion, som 

dataspelsmusik. 

Syftet med denna undersökning var därför inte centrerat kring den bokstavliga designen; vi har 

inte undersökt anledningarna till varför och hur The Uncanny Valley uppkommer eller 

föreslagit virtuella designlösningar. Snarare söktes i denna studie ett samband mellan The 

Uncanncy Valley och musikens påverkan på hur vi uppfattar det. Denna studie grundas på 

undersökningen som Schneider et al utförde (2007). Den har dock bearbetats för att passa vårt 

syfte, vilket leder oss till vår frågeställning: 

Hur kan musikaliska intervall påverka uppfattningen av virtuella karaktärer gentemot The 

Uncanny Valley? 

Hypotesen är att musiken i ett spel kan påverka hur en spelare uppfattar karaktärer. Till 

exempel kan en karaktär som ska vara obehaglig och skräckinjagande lätt bli löjeväckande och 

komisk beroende på musikens intervallstruktur. 

3.1 Metodbeskrivning 

I denna studie har frågeställningen undersökts genom en kvantitativ studie. I den har deltagare 

bedömt virtuella karaktärer utifrån hur väl de lyckas framstå som trovärdiga människor och hur 

attraktiva de är som mänskliga karaktärer. Både mänskligheten och attraktionen bedömdes 

enligt ett skalsystem där 1 är det svagaste betyget och 10 är det starkaste. De virtuella 

karaktärerna presenterades i ett bildspel varpå deltagarna ombads bedöma karaktärerna var för 

sig enligt de två kategorierna nämnda ovan. En kort beskrivning av vad dessa två kategorier 

innebär fanns på enkätens förstasida, samt ett förtydligande om att enkäten är helt frivillig. 

Deltagarna delades in i tre grupper; en grupp bedömde karaktärerna i tystnad, en grupp 

bedömde karaktärerna medan den konsonanta musiken spelades upp och den sista gruppen 

bedömde karaktärerna medan den dissonanta musiken spelades. Vårt mål var att ha minst fem 

deltagare i varje delgrupp, för att på så sätt nå en datamängd som kan analyseras statistiskt. 

Studien efterliknade undersökningen som utformades i ”Exploring the Uncanny Valley with 

Japanese Video Game Characters” (Schneider, Yang & Wang 2007). Vi ville avgränsa 

undersökningen genom att utesluta tydligt icke-mänskliga karaktärer och endast inkludera 

mänskliga karaktärer som anses vara tydliga exempel på The Uncanny Valley. Vi ville även 

begränsa antalet karaktärer till ca 8 stycken. Undersökningen anpassades till vårt syfte genom 

att vi använde oss av musik som bakgrund i två av de tre undersökningarna. Detta för att 

indikera om musik kan fungera som ett påverkande element i deltagarens reaktion och 

uppfattning av virtuella karaktärer enligt The Uncanny Valley.  

Idén var från början att dela ut enkäten både genom nätet och låta deltagare göra den i vår 

närvaro. Vi bestämde sedan att det vore lättare att endast låta deltagare göra enkäten med vårt 

sällskap och inte skicka ut den till någon genom nätet. Därför hade vi istället två sessioner i 
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Malmö och två i Skövde där vi bistod med dator och hörlurar och lät deltagarna en och en göra 

enkäten med vår närvaro. Därmed kunde vi kontrollera att de hade en miljö utan störmoment, 

och att varje deltagare utförde enkäten med rätt bakgrundsmusik eller utan bakgrundsmusik. 

Den etiska aspekten var också under vår kontroll. Alla deltagare var över 18 år och gjorde 

enkäten villigt.  

3.1.1 Artefakt 

Inför enkätundersökningen komponerades två musikaliska stycken. De är distinkt olika 

gällande karaktär och känsla då ett av styckena komponerades med enbart konsonanta intervall 

och det andra med endast dissonanta intervall. Harmoniskt bildades det inte några fulla ackord 

eftersom kompositionerna skulle vara helt tvåstämmiga, detta för att undersöka om musik som 

är uppbyggd kring konsonanta respektive dissonanta intervall påverkar hur studiens deltagare 

reagerar på de virtuella karaktärerna. Utöver skillnaderna i användningen av intervall är 

styckena lika i struktur. De använder sig av liknande instrumentering (piano med subtil 

bakgrundsambiens) och intervallen spelas med funktion snarare än estetik i åtanke; dvs, de 

spelas med ändamålet att tydligt uppfattas snarare än att skapa musikaliska motiv. Hypotesen 

var att det dissonanta stycket ökar känslan av The Uncanny Valley hos deltagarna medan det 

konsonanta stycket har en mildrande effekt och minskar den. Det konsonanta stycket 

komponerades utifrån intervallen som anses vara konsonanta. Detta för att det ska vara 

lättillgängligt för deltagarna och uppfattas som vanlig musik. Det dissonanta stycket 

komponerades, i kontrast, enligt de dissonanta intervallen för att försöka skapa en musikalisk 

Uncanny Valley. 

3.1.2 Metoddiskussion och etik 

Inför enkätundersökningen hade vi frågat folk att delta i undersökningen. När vi hade samlat 

in tillräckligt många villiga deltagare delade vi in dem i de tre olika grupperna som skulle ha 

de två olika styckena som bakgrundsmusik respektive en grupp utan bakgrundsmusik. Trots att 

deltagarna var indelade i grupper behövde de inte utföra enkäten i grupp. Grupperna var till för 

dataanalysen efter att alla resultat var samlade. 

Enkäten bestod av bilder på ett antal virtuella mänskliga karaktärer tagna från spelvärlden som 

anses vara vedertagna exempel på The Uncanny Valley. Deltagarna bedömde sedan 

karaktärernas mänsklighet och attraktionsnivå på en skala från 1 till 10. Bildspelet var identiskt 

för samtliga grupper. Skillnaden mellan de olika grupperna var den musikaliska aspekten. En 

grupp gjorde testet i tystnad, den andra gruppen gjorde det medan det konsonanta stycket spelas 

upp, och den tredje gruppen medan de lyssnar på den dissonanta musiken. 

Det var frivilligt att delta i undersökningen och vi hade inte några specifika krav på deltagarnas 

ålder, kön eller musikaliska förkunskaper, utöver att de skulle vara över 18 år. Testet tog mellan 

fem och tio minuter att genomföra och deltagarna visste inte på förhand om de skulle göra 

undersökningen med eller utan musik, utan det berättade vi på plats.  

3.1.3 Problematisering 

Anledningen till att vi använde en kvantitativ undersökning genom en digital enkät var att den 

passar dataformen vill söker, och att den kunde distribueras till deltagarna utan att de behöver 

träffa oss öga mot öga. Datan vi sökte kan kondenseras till siffror och mätas därefter, och har 

fördelen att kunna samlas in genom tydliga frågor (Denscombe 2010, s. 156). Frågorna var 

även identiska för alla deltagare, vilket underlättade vår datainsamling och gjorde en digital 

enkät till ett smidigt sätt att föra en undersökning på (Denscombe 2010, s. 242).  
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I kontrast till kvantitativ metod finns kvalitativ metod. Denna ansats fokuserar inte på att samla 

in mätbar data i form av siffror utan tar formen av skriven text (Denscombe 2010, s. 273). 

Genom en kvalitativ metod kan den insamlade datan verka mer komplex än kvantitativ data 

som är redo att analyseras direkt efter insamling. Dock kan kvantitativ data gå in mer på djupet 

av ett visst ämne och undersöka det mer nyanserat (Denscombe 2010, s. 274). Hade vårt projekt 

varit mer storskaligt hade vi kunnat använda triangulering som metod. Detta tillvägagångssätt 

är en kombination av kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod inom samma studie 

(Denscombe 2010, s. 138). Detta tillvägagångssätt hade kunnat erbjuda en djupare inblick i 

deltagarnas uppfattning om The Uncanny Valley och huruvida musiken påverkade deras 

omdöme. Vårt syfte med denna studie har inte behov av kvalitativ undersökning men hade utan 

problem kunnat utökas till det om tillfälle fanns. 

Utöver de obligatoriska skalorna där deltagarna skulle betygsätta karaktärerna fanns även ett 

kommentarsfält under varje bild där deltagarna kunde skriva fria kommentarer ifall de skulle 

vilja det. Detta var frivilligt och användes inte i analysen av data. Trots det vore det intressant 

för oss som utförde undersökningen på ett personligt plan att läsa dessa kommentarer.  
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4 Genomförande 

Genomförandet av artefakten började med beslutet att inkorporera musik i vår 

problemformulering för att se om den kan fungera som ett påverkande element i uppfattning 

om virtuella karaktärer. Till en början ville vi skapa två kompositioner som efterliknar två olika 

genrer eller stilar. Detta, insåg vi, skulle innebära ett allt för stort åtagande i relation till arbetets 

skala. För att konkretisera musikens funktion bestämde vi istället att de två olika 

kompositionerna skulle förankras i Persichettis analys av intervaller. Specifikt komponerade 

vi ett stycke med endast konsonanta intervall och ett med endast dissonanta intervall, för att 

undersöka om dessa påverkar uppfattningen om The Uncanny Valley olika. För att variera 

kompositionerna spelades intervallen både harmoniskt och melodiskt. Det fanns ingen direkt 

baktanke till detta, utan detta framkom av musikalisk intuition.  

4.1 Det konsonanta stycket 

Stycket med konsonant musik skapades med avsikten att vara lugnt och monotont, och den 

största inspirationen för kompositionen kommer från Brian Enos album Ambient 1: Music for 

Airports (1978). Från Enos musik var målet att efterlikna den monotona och nästan 

meditativa känsla som hans musik framkallar i lyssnaren, och hypotesen är att detta stycke 

ska minska de negativa effekterna av uncanny valley. Stycket går i D-dur och tonerna som 

spelas håller sig inom samma oktav, detta för att undvika för stora rörelser och förändringar 

och för att ytterligare förstärka den monotona känslan. Det spelas både harmoniska och 

melodiska intervall under stycket, något som inte var planerat utan blev av en slump under 

inspelningen. Det gav också en del variation till stycket och därför fick blandningen mellan 

harmoniska och melodiska intervall vara kvar. Intervallen som används är stor ters, ren kvart, 

ren kvint och oktav. Den rena kvarten används i kompositionen trots att den enligt Persichetti 

(1961, s. 15) låter dissonant i ett konsonant sammanhang. Detta då formen på kompositionen 

till viss del improviserades fram och stycket efter genomlyssning fortfarande lät konsonant 

och lugnt. Längden på stycket är ca sex minuter, men består endast av en loop på ca 30 

sekunder som spelas upprepade gånger innan musiken till sist tonar bort. Till en början var 

stycket mer omfattande och innehöll fler instrument, men under skapandeprocessen kom vi 

fram till att de två musikstyckena skulle vara minimalistiska och avskalade. Musiken ska 

endast vara ett verktyg i denna studie, och hade den varit för storslagen hade den kunnat ta 

för mycket fokus från själva enkäten för våra testpersoner. Stycket består av ett piano som 

spelar rena och konsonanta intervall efter varandra, alla med samma grundton för att skapa en 

monoton och lugn känsla. Utöver pianot består stycket även av två synth-pads som spelar 

samma sak som pianot, dock är de mixade väldigt lågt och de hörs endast i bakgrunden av 

musiken. Dessa synthar är även panorerade så att den ena synthen ligger till vänster och den 

andra till höger i ljudbilden. Syntarna förstärker intervallen som spelas och bidrar till den 

lugna känslan.  

 

 
Figur 4. Utdrag från det konsonanta stycket. 
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4.2 Det dissonanta stycket 

Det dissonanta stycket komponerades och spelades in enligt samma principer som det 

konsonanta. I och med att det konsonanta stycket påbörjades före det dissonanta, hade vi redan 

haft våra omfattande diskussioner om kompositionernas uppbyggnad och omfattning. Därför 

var det redan bestämt, när det dissonanta stycket påbörjades, att styckena skulle baseras på 

Persichettis kategorier om de två olika sorters intervall och vara avskalade i sin instrumentation 

och melodik för att inte ta för mycket av deltagarnas fokus. Grunden är de specifika intervallen 

som tillhör respektive kategori som förklaras i bakgrundskapitlet (Persichetti 1961). De 

dissonanta intervallen består av liten sekund, stor sekund, tritonus, liten sjua, och stor sjua. I 

kontrast till det konsonanta stycket, som håller sig inom samma skalregister, hoppar det 

dissonanta stycket dessutom mellan olika skalregister. Detta för att förstärka kontrasten mot 

det konsonanta styckets stillsamma, behagliga känsla och på så sätt göra det dissonanta stycket 

än mer kusligt. 

 

Figur 5. Utdrag från det dissonanta stycket. 

 

Likt det konsonanta stycket används subtil bakgrundsambiens i det dissonanta stycket. Dessa 

spelar samma intervall som pianot i båda styckena men skiljer sig en aning i sin ljudform. 

Bakgrundsambienser använde vi för att, som nämnt i förra stycket, binda samman pauserna 

mellan de spelade intervallen och öka styckenas önskade funktion. Det konsonanta styckets 

bakgrundsambiens består av synthar som har en lenare framtoning, medan det dissonanta 

stycket använder en orgel i samband med vindljud för att på så sätt skapa en mer kuslig 

framtoning. Liksom det konsonanta stycket består det dissonanta av en kort sekvens som loopar 

runt i flera minuter för att deltagarna ska kunna ta sin tid med enkäten utan att musiken slutar 

spela.  
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5 Utvärdering 

Detta kapitel kommer gå igenom hur enkätundersökningen gick till, hur många deltagare 

studien hade och hur dessa delades in i de olika testgrupperna. Här presenteras också vilka 

resultat enkäten gav och vilka slutsatser som kunde dras från dem. 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät som besvarades av tre olika grupper; en 

grupp som svarade på frågorna medan de lyssnade på konsonant musik, en grupp som svarade 

på frågorna medan de lyssnade på dissonant musik och en grupp som svarade på frågorna utan 

att lyssna på någon musik alls. Totalt hade studien 26 deltagare: åtta i gruppen utan musik, nio 

i gruppen med konsonant musik och nio i gruppen med dissonant musik. Undersökningen 

gjordes med frivilliga deltagare i både Skövde och Malmö. Vi satt med deltagarna en och en 

och bad dem svara på frågorna medan de lyssnade på ett av de musikaliska styckena eller i 

tystnad. Testet tog mellan 5-10 minuter att genomföra. Enkäten bestod av åtta bilder på 

virtuella karaktärer som alla skulle bedömas på två skalor. Den första skalan mätte 

”mänsklighet” där deltagarna ombads bedöma karaktären på en skala från 1 till 10 utifrån hur 

pass mänsklig de ansåg att karaktären såg ut. 1 på skalan var helt omänsklig och 10 var helt 

mänsklig. På den andra skalan bedömde deltagarna karaktärerna efter “attraktionsvärde”. 1 på 

denna skala innebar att karaktären endast väckte en starkt obehaglig reaktion medan 10 på 

skalan innebar att karaktären uppfattades som fullständigt sympatisk och lätt att tycka om. 

Utöver de två obligatoriska skalorna fanns även en frivillig textruta tillgänglig för varje bild 

där deltagarna kunde skriva eventuella kommentarer. 

5.2 Analys 

Svaren i studien indikerar ett högre medelvärde gällande de bedömda karaktärernas 

mänsklighet och attraktionsvärde hos gruppen som gjorde enkäten medan de lyssnade på 

konsonant musik. Svaren var mer lika i de andra två deltagargrupperna, med aningen lägre 

snitt för gruppen som gjorde enkäten medan de lyssnade på dissonant musik. Bild 8 sticker ut 

eftersom den fick höga snitt av alla tre grupperna, vilket indikerar att enkätens bilder skiljer 

sig från varandra i mängden obehag de framkallar; oavsett vilken musik betraktaren lyssnar 

på eller om testet görs i tystnad kan bildens grafiska kvalité påverka bedömningen i 

utgångsläget. 
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Figur 6. Medelvärde från deltagarnas svar. M står för mänsklighet och A för 

attraktionsvärde. Bilderna är övertäckta här eftersom de är skyddade av copyright. 

 

Det var endast tre deltagare som valde att skriva några kommentarer om bilderna och de 

kommenterade endast karaktärernas utseende utan att skriva något om musiken eller dess 

påverkan. En deltagare skrev om karaktären i bild 3 att den “ser lite för demonisk ut, det är 

svårt att ta ögonen och det lite för kvadratiska ansiktet som mänskligt”. Om bild 4 skrev en 

deltagare att den “känns väldigt levande och mänsklig, men det är något som känns lite 

obehagligt med denna bild”. Den information som kan utrönas från svaren i 

kommentarsboxarna är att de som lämnade kommentarer genomgående uppfattade 

karaktärerna som obehagliga, bortsett från en deltagare som på bild 8 endast lämnade 

kommentaren “svårt att avgöra”. 

 

5.3 Slutsatser 

Det som vi hämtade från resultaten var att de musikaliska intervallen påverkade deltagarnas 

uppfattning om virtuella karaktärers mänsklighet och attraktion. Det dissonanta stycket hade 

en influens som verkade öka uppfattningen om The Uncanny Valley medan det konsonanta 

stycket orsakade högre snitt för karaktärerna. Medelvärden från deltagarna som gjorde 

enkäten utan musik höll sig också under snitten från det konsonanta styckets delgrupp. 
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Detta ledde oss till att anta att vår hypotes var korrekt, eller åtminstone hade något på spåren. 

Med liknande tester där deltagares reaktioner på karaktärer i samband med musik mäts kan 

olika fallgropar som The Uncanny Valley undvikas. 
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6 Avslutande diskussion 

I diskussionen har vi sammanfattat resultaten och diskuterat arbetet i sin helhet. Dessutom 

spekulerade vi kring hur denna forskning kan bedrivas i framtida arbeten. 

6.1 Sammanfattning 

Vårt arbete har undersökt om musik, genom musikaliska intervall, kan påverka människors 

perception av virtuella karaktärer gentemot konceptet The Uncanny Valley. Vår 

problemformulering har besvarats genom en kvantitativ enkät där deltagarna fick bedöma åtta 

virtuella karaktärer enligt två skalor: mänsklighet och attraktion. Till undersökningen skapade 

vi två musikaliska stycken, var och ett utifrån antingen konsonanta eller dissonanta intervall. 

Deltagarna fördelades jämt i tre grupper. En grupp svarade på enkäten medan de lyssnade på 

det dissonanta stycket. Den andra gruppen svarade på enkäten medan de lyssnade på det 

konsonanta stycket. Den tredje gruppen svarade på enkäten utan att lyssna på musik. Vi hade 

ingen specifik målgrupp för vår undersökning, då den inte krävde någon erfarenhet inom vare 

sig musik eller spel. Vi ville undersöka mänsklig perception i sig, vilket har mer att göra med 

intuition och instinkt.  

 

Undersökningens resultat indikerar att musiken påverkade deltagarnas perception av 

karaktärerna. Svaren från deltagarna som lyssnade på den konsonanta musiken medan de 

svarade resulterade i högre snitt både gällande mänsklighet och attraktion än de som kom in 

från deltagare som lyssnade på den dissonanta musiken. Svaren från deltagarna som inte 

lyssnade på något av styckena hamnade också under snitten av svaren från det konsonanta 

stycket. Detta stärkte vår hypotes att musik kan påverka perceptionen på båda håll. 

Hypotetiskt förstärkte det dissonanta stycket uppfattningen av The Uncanny Valley medan det 

konsonanta stycket förminskade dess inverkan.  

 

Antalet deltagare var förmodligen för lågt för att dra definitiva slutsatser, men detta är 

forskning som skulle kunna expanderas med intressanta resultat. 

6.2 Diskussion 

Som nämnt i Bakgrundskapitlet är den empiriska forskningen om The Uncanny Valley i 

relation till dataspel relativt begränsad (Schneider et al, 2007). Detta har delvis att göra med 

att spel är ett så pass nytt medium som kontinuerligt utvecklas, och dels att The Uncanncy 

Valley är ett koncept som är irrelevant för många spel då många inte innehar mänskliga eller 

antropomorfiska karaktärer. Trots detta är det relevant för många genrer av spel. För spel som 

siktar mot att utveckla karaktärer och miljöer enligt en realistisk mall kan gynnas av att ha 

The Uncanncy Valley i åtanke. Detta är inte endast en designfråga för grafiker, utan något att 

tänka på för ett helt spelteam. 

 

Vår undersökning riktade in sig specifikt på musikens roll i uppfattningen av virtuella 

karaktärer, och vårt resultat indikerade att musiken spelar roll. Antalet deltagare kan alltid 

vara högre när det kommer till en kvantitativ studie, för att stärka studiens trovärdighet och 

generera mer robust data. Trots detta erbjöd mängden deltagare insiktsfull information. Hade 

det funnits tid hade vi kunnat inkludera en kvantitativ aspekt också, för att på så sätt få en 

mer nyanserad och specifik bild av vad deltagarna tyckte om både musiken och karaktärerna. 
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Vi vet inte hur många okända variabler det finns som hade kunnat påverka svaren i studiens 

enkät. Hur mycket en deltagare spelat dator- och tv-spel eller tittat på animerad film kanske 

påverkar hur kritisk hen är när det kommer till att bedöma virtuella karaktärers mänsklighet 

och attraktionsvärde. Deltagarens ålder och kön kanske färgar hur en deltagare svarar lika 

mycket som eller mer än vad musiken gjorde i denna studie. Deltagarnas personliga 

musiksmak kan ha influerat hur de uppfattade musiken, vilket i sin tur innebär att två 

deltagare från samma grupp tekniskt sett kan ha påverkats av samma musikstycke på olika 

sätt - vi vet inte eftersom vi inte undersökte dessa variabler. Marshall och Cohen (1998) 

ansåg att det visuella och det audionoma påverkar varandra och ändrar det slutgiltiga 

sinnesintrycket en individ får från ett givet medium. Olika sorters musik påverkade hur 

deltagarna i deras studie uppfattade karaktärerna i filmen de fick se. På samma kan det vara 

så att musiken vi skapade till vår artefakt också till viss del påverkade hur deltagarna i vår 

studie reagerade på karaktärerna de fick bedöma. Det hade dock hjälpt om vi visste hur 

musiken uppfattades för sig själv, och studiens resultat hade kanske kunnat vara mer 

tillförlitligt om även musiken hade bedömts av grupper som inte fick se bilderna av 

karaktärerna. Då hade vi kunnat veta huruvida musiken uppfattas positivt eller negativt på 

förhand och på så sätt med större säkerhet kunnat säga att den förstärkte eller mildrande 

effekterna av The Uncanny Valley. 

 

6.2.1 Etik och samhällsnytta 

Samhällsnyttan i denna undersökning har mestadels att göra med själva spelmediet. 

Resultaten visar att deltagarna har tydliga åsikter om virtuella karaktärers design, både 

positiva och negativa. Det är svårt att dra tydliga slutsatser från resultaten med tanke på alla 

variabler. Hypotetiskt kan vår undersökning, och forskning inom The Uncanny Valley, hjälpa 

med att höja medvetenheten i kombinationen mellan virtuell karaktärsdesign och ljud- och 

musikläggning. Detta kan leda till att spelutvecklare är extra försiktiga med fotorealistisk 

karaktärsdesign, inte endast i själva designen utan i dess kombination med musiken och 

ljuden, för att på så sätt mildra effekten av The Uncanny Valley.  

6.3 Framtida arbete 

Denna sorts undersökning har kapacitet att utökas och omprövas på olika sätt. Likt studien av 

Schneider et al (2007) hade urvalet av karaktärer kunnat utökas för att inkludera en bredare 

visuell referensram. Istället för endast fotorealistiska karaktärer kan det inkludera alla sorters 

antropomorfiska karaktärer, och möjligtvis karaktärer som inte alls ter sig mänskliga. I och 

med att det kontinuerligt produceras nya spel kommer urvalet av karaktärer ständigt kunna 

uppdateras. På så sätt kan perceptionen om The Uncanny Valley spåras jämte produktionen 

av spel. 

 

Inkorporeringen av musik är även något som kan expanderas på olika sätt. I vår undersökning 

höll vi musikens roll på en väldigt rudimentär och funktionell nivå, vilket vi ansåg vara en 

god utgångspunkt med tanke på arbetets begränsade omfattning och vår problemformulering. 

Detta kan dock utvecklas. Musiken kan exempelvis definieras och skapas enligt olika genrer, 

och kompositionerna enligt olika storleksskalor. 

 

Givet att både musikaspekten och karaktärsaspekten i artefakten kan expanderas kan även 

undersökningsmetoden göra det. Antalet deltagare kan utökas för att få ett mer trovärdigare 

resultat. Dessa kan även grupperas olika baserat på exempelvis ålder och erfarenhet med 

dataspel, för att få än mer nyanserad data. 
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Denna typ av forskning skulle kunna användas av spelföretag för att skapa bättre virtuella 

karaktärer till spel. Det skulle i längden kunna leda till att spelutvecklare i större utsträckning 

har musiken i åtanke när karaktärer designas och att musiken komponeras med större 

medvetenhet för att mildra effekten av The Uncanny Valley. Om syftet är att skapa 

obehagliga karaktärer kan musiken också komma att användas för att förstärka effekterna av 

The Uncanny Valley. Forskning kring specifika musikaliska intervall och deras 

känslomässiga effekt på människor skulle kunna leda till större medvetenhet hos 

kompositörer när de skriver sin musik. Kanske kan vissa intervall kopplas till specifika 

känslor och på så sätt underlätta komposition av musik som syftar till att skapa särskilda 

känslor i betraktaren. 

 

Inom robotik och skapandet av fysiska robotar hade eventuellt musik kunnat inkorporeras i 

skapandeprocessen. Kanske kan musik hjälpa ingenjörer när de designar sina robotar, 

exempelvis genom att de lyssnar på olika typer av musik medan de arbetar. Musik som 

mildrar effekten av The Uncanny Valley hade kunnat spelas i bakgrunden medan människor 

interagerar med robotar för att testa om det underlättar processen att acceptera roboten som 

mänsklig. 
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