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Sammanfattning 

 
Detta arbete handlar om hur indiska musikskalor påverkar en spelares prestation i ett spel i 

förhållande till hur spelare presterar till skalor från västvärlden. Rapporten innehåller den ve-

tenskapliga bakgrunden till arbetet, förberedelserna och resultat ifrån en undersökning där tre 

musikskalor (dur, frygisk och den indiska skalan ”thaat marwa”) spelades upp under ett spel-

test. Tiden det tog för deltagare i testet att slutföra en spelnivå mättes för alla tre skalor. Re-

sultatet visade att ingen skillnad hittades i deltagarnas prestation mellan de olika musikaliska 

skalorna. Denna forskning har gett underlag till att i framtiden undersöka om instrumenten 

och rytmerna i indisk musik skulle påverka spelares prestationer annorlunda, jämfört med hur 

enbart skalorna i detta arbete påverkade prestationerna. 

 

Nyckelord: Skalor, Dur, Frygisk, Thaat Marva.  
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1. Introduktion  

Spelutvecklarbranschen har under de senaste fyrtio åren utvecklats från en liten nischad industri till 

en stor global marknad. Detta går att se när evenemang som E3 (Entertainment Software Association, 

1995) och världsmästerskapet i spelet Counter Strike (Valve, 1999) sänds världen över, samtidigt 

som statistik visar att konsoler säljs i hundratals miljoner (Statista, 2016). Även spel inom mobilin-

dustrin som Pokemon Go (Niantic, 2016) och Angry Birds (Rovio Entertainment, 2009) har nått ut 

till folk i olika åldrar världen över (Wagner, 2016). Att arbeta i en konkurrenskraftig spelstudio har 

fördelar, men det är inte överallt i världen möjligt för ambitiösa utvecklare att etablera sig i branschen. 

Dr. S. Mukherjee (2016) hävdar att i U-länder är de digitala redskapen som används vid utveckling 

ofta begränsade, och där det finns datorer är de ofta omoderna och lever inte upp till standarden för 

dagens spelindustri. Dessutom har få personer råd att köpa spelen, eller tillgång till rätt konsol för 

dem (Mukherjee, 2016).  

Indien är ett land med svag infrastruktur i dagsläget, men beräknas på sikt bli en ekonomisk världs-

makt enligt artikeln Indien - Kan Jätten Resa Sig? (Hellman, 2014). I framtiden förväntas spelindu-

strin i ett av världens mest tätbefolkade land ha vuxit sig lika stor som västvärldens och östra Asiens 

spelindustri (Mukherjee, 2016). Precis som ”Bollywood” blivit plattformen för filmer i Indien, går 

det att diskutera om spelutvecklarna ska välja att fokusera på en indisk målgrupp, eller rikta in sig på 

västvärlden där det redan finns en stor köpkraft (Prabhu, 2016). Som en effekt av att indiska utveck-

lare skulle börja satsa på västvärlden, kan de använda indiska element till sin fördel i branschen för 

att skapa unika spelupplevelser för spelare i västvärlden (Prabhu, 2016). Detsamma gäller musiken, 

där indisk musikkultur har mycket att dela med sig av till västvärlden, vilket musikhistoria visat (La-

vezzoli, 2006, s. 1-16).  

Detta arbete handlar om indisk musik i ett spelsammanhang, och vilka möjligheter som finns för 

indisk musikteori att influera spelvärlden. Genom en kvantitativ analys (Östbye, 2002, s. 156) under-

söktes det om spelare klarar av en spelbar nivå snabbare eller långsammare beroende på vilka musi-

kaliska skalor som används, och därmed vad för sorts medveten eller undermedveten reaktion spelare 

visar under influens av olika musikskalor. Denna rapport följer processen både genom forskningsfa-

sen, experimentfasen och resultatfasen, med uppbyggnaden av spelet och dess musik som arbetets 

undersökning testats på. 
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2. Bakgrund 

2.1. Den Globala Marknaden  

Indisk musik och västerländsk musik har olika rötter, och både taktarter och tonföljder har olika ur-

sprung vilket har format vår musik på olika sätt (Lavezzoli, 2006, s. 1-16). Då det antika Grekland 

betraktas som rötterna både till musik från väst och öst, har kulturella musikidéer växt fram på olika 

sätt länder emellan (Sachs, 2008, s. 222). Globaliseringen under 1900-talet har visat att en kompositör 

som är uppvuxen med den traditionella indiska harmoniseringen kan bidra till att skapa unika musi-

kaliska upplevelser, vilket går att översätta till spel (P. Lavezzoli, 2006, s. 1-16). Indiens kompositö-

rer kan välja att satsa på en karriär enbart i Indien, med en marknad som förväntas expandera 

(Mukherjee, 2016). Vid en närmre analys av det indiska samhället baserat på S. Prabhus artikel (2016) 

om indisk spelkultur, är det relevant för kompositörer att söka sig till även västvärldens spelmarknad. 

Artikeln beskriver hur många inte har råd att köpa konsoler, och mobilspelsindustrin drabbas när 

internetuppkoppling begränsas inne i städer och på tåg till följd av den gigantiska folkmassan 

(Prabhu, 2016). De rådande förutsättningarna orsakar att stödet och satsningarna utifrån uteblir när 

stora företag som Nintendo och Microsoft väljer att satsa på rikare regioner i världen vilket försvårar 

situationen för speltillverkare och spelkonsumenter, när Nintendos och Microsofts spelkonsoler 

släpps två år efteråt i Indien jämfört med västvärlden och Japan (Huntemann & Aslinger, 2013, s. 

188). Människors syn på spel i Indiens kultur är också ogynnsam för marknaden, och uppfattningen 

om dataspel är att det är barnsligt och slöseri med tid (Huntemann & Aslinger, 2013, s. 188). Hunte-

mann och Aslinger menar att detta kan relateras till landets unga historia inom spelkulturen, där till-

verkare fortfarande skapar spel till Playstation 2-konsoler medan de mer moderna Playstation 4 

(Sony, 2013) och Xbox One (Microsoft, 2013) lanseras i västvärlden och Japan. Det finns en stor 

efterfrågan på mobilspel i spelindustrin idag med bl.a. storsäljarna på mobiltelefon Pokemon Go (Ni-

antic, 2016) och Angry Birds (Rovio Entertainment, 2009) som exempel för detta.  

S. Prabhu beskriver hur Indien saknar en solid målgrupp att lansera spel till, då Indien består av olika 

folkslag med olika språk och ekonomiska förutsättningar (Prabhu, 2016). Att marknadsföra ett spel 

för hela Indien är därmed svårt, och en mer avgränsad marknad för varje spel blir oftare resultatet. 

Indisk-orienterade spel har inte nått den framgång som motparterna från västvärlden lyckats göra i 

Indien, med anledning av att indiska element i spel inte anses lika spännande och trendiga som spel 

med amerikanska inslag (Prabhu, 2016). Vad Huntemann och Aslinger hävdar är att spelarna tycker 

de västerländska spelen är mer spännande, vilket kan vara en effekt av hur spel marknadsförts tidigare 

i Indien, där amerikanska element har varit dominerande framför lokala indiska element (2013:191). 

Ett exempel är hur spelföretaget Segas maskot Sonic the Hedgehog (Sega, 1991) lanserades i Indien 

på 90-talet som ett tufft internationellt spel i kontrast med en till synes tråkig indisk film, och i enlig-

het med den amerikanska populärkulturen har de flesta spel marknadsförts på ett liknande sätt, och 

intresset för spel är ofta kopplade till västvärldens kultur.  
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2.2. Indisk Musikkultur  

 

För att klargöra vissa av de musikaliska termer som används i detta kapitel finns nedan en beskrivning 

på några av de begrepp som används (Spela Piano, u.å). 

Skala - En serie noter som spelas. Varje skala har ett eget mönster som följs. 

Intervall - Avståndet mellan två olika toner. Olika intervall har olika harmoniska funktioner. 

Taktart - Bestämmer hur många slag eller pulser det går i en takt.  

Prim - Inget intervall/första tonsteget i en skala. 

Sekund - 1 eller 2 semitoner (halvtoner) intervall/andra tonsteget i en skala. 

Ters - 3 eller 4 semitoner intervall/tredje tonsteget i en skala. 

Kvart - 5 (eller 6 vid överstigande kvart) semitoner intervall/fjärde tonsteget i en skala. 

Kvint - 7 semitoner intervall/femte tonsteget i en skala. 

Sext - 8 eller 9 semitoner intervall/sjätte tonsteget i en skala. 

Septima - 10 eller 11 semitoner intervall/sjunde tonsteget i en skala. 

Oktav 12 semitoner intervall (och tillbaka till samma ton)/åttonde tonsteget i en skala. 

Peter Lavezzoli beskriver en tid då indisk influens var som störst i västerländsk musik, då indisk-

inspirerad musik 1967 vann grammy awards i tre olika genrer (Lavezzoli, 2006, s. 60). The Beatles 

var en av vinnarna, vilket är ett exempel på när ett av de största banden i västvärldens musikmarknad 

(Lynch, 2017) använder indiska musikinfluenser med kommersiell framgång (Lavezzoli, 2006, s. 60). 

Lavezzoli förklarar också hur responsen från publik i konserthusen i bl.a. New York var genomgå-

ende uppskattande för den indiska musiken. Anledningen var att det var ett för västerlänningar främ-

mande musikaliskt uttryck, vilket var fallet med musikerna Ali Akbar Khans och Chatur Lals kon-

serter i New York under 1950-talet vid namn Music of India: Morning and Evening Ragas (2006, s. 

60-63). Såväl inbitna musikprofessorer som människor utan musikalisk bakgrund kunde uppskatta 

verken (2006, s. 62). Lavezzoli menar att de indiskskolade tonsättarna i västvärlden ofta anpassade 

musiken så den blev mer lättsmält för den västerländska publiken (2006, s. 57). Musiken blev i det 

här fallet inte identisk med sättet liknande musik framförs i Indien, utan musiken kombineras med 

västerländska element, antingen genom instrument eller musikteori (2006, s. 57). Huntemann och 

Aslinger menar också med fokus på spelindustrin att inslag av andra kulturer ofta inte helt och hållet 

importeras in i kulturen. Istället uppstår hybrider där kombinationen av exempelvis indisk och väs-

terländsk kultur möts halvvägs i ett medie vare sig det handlar om musik eller dataspel (2013, s. 144). 
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Enligt Courtneys artikel Modes and Scales in Indian Music (2016) om indiska skalor i musikteorin 

finns det två olika system, där det nordindiska systemet har tio olika ”thaats” och det sydindiska 

systemet har sjuttiotvå olika ”melas”. Dessa uttryck kan översättas till musikaliska skalor, och enligt 

D. Courtney är thaatsystemet förenklat i jämförelse med mela-systemet, eftersom de andra sextiotvå 

skalorna till skillnad från de tio skalorna ansågs irrelevanta och alltför sällan använda och hamnade 

därför utanför teorin (Courtney, 2016). A. Batish skriver om dessa tio skalor som sedan blev grunden 

för det nordindiska systemet med tio thaats (Batish, u.å).  

Vissa exemplen som Batish inkluderar har en identisk struktur med de sju huvudsakliga västerländska 

skalorna (bl.a. Thaat Asavari och Aeolisk, Thaat Bhairavi och Frygisk, Thaat Bilaval och 

Ionisk)(Classic FM, u.å). Samma skalor kan alltså hittas bland de tio Thaats och de västerländska 

skalorna. Det finns också några utav de tio Thaats som inte har en motsvarighet bland de sju väster-

ländska skalorna.  

”Thaat Marva" är en av de skalorna Batish nämner som saknar ett motstycke bland de västerländska 

sju skalorna (Batish, u.å)(Classic FM, u.å).  Den innehåller en sänkt sekund kombinerat med en över-

stigande kvart (Sadhana, 2011). Skalan kombineras ofta med en ”raga marva” (Courtney, 2016).  

 

Figur 1. Thaat marva-skalan med sänkt sekund och överstigande kvart (Sadhana, 2011). 

Det finns ofta ett samband i den indiska musikhistorien mellan musikaliska skalor och en tillhörande 

”raga”, som är ett slags musikaliskt stycke (Courtney, 2016). En raga kan översättas till en färg. De 

är fundamentala för klassisk indisk musik, och används som en form av komposition (Scaruffy, 

2003).  Till skillnad från sättet ett musikaliskt stycke i Europa ofta är skrivet på noter, är en raga något 

mer fritt som har utvecklats och formats under en lång tid, där friheten till improvisation är essentiell 

för musiken (Scaruffy, 2003). Målet för dessa musikaliska verk är att uppnå en viss stämning, och att 

få lyssnaren att uppleva en slags trans (Scaruffy, 2003). En raga reflekterar inte tanken bakom en 

enskild kompositör, utan en andlig yttre idé (Scaruffy, 2003). Varje raga är ofta länkade till en viss 

sinnesstämning eller tid på dagen (Scaruffy, 2003). Varje raga består av sju toner som utgår ifrån en 

baston (Hein, 2014). Dessa sju toner går både under uppgång (arohona) och nedgång (avorohana) i 

en bestämd ordning (Hein, 2014). Det har formats två sätt att musicera: ”hindustani music” i norra 

Indien och ”carnatic music” i södra Indien. Då det finns en del skillnader såsom ovan nämnda thaats 

och melas, delar de samma ragasystem, och båda använder sig av en term vid namn ”taal” (Kashallu, 

2015).  

Taal kan översättas till rytm, och är ett system alla instrument och sångmelodier anpassar sig till i en 

raga. Taal fungerar som ett slags räknesystem där sekvenser upprepas och antalet taktslag höjs eller 

minskas progressivt där exempelvis en sitar (stränginstrument) anpassar sig till pulsen av en tabla 

(indisk trumma) som skapar ett återkommande rytmiskt mönster (Sadhana, 2011). Dessa taals är nor-

mala i klassisk indisk musik, och århundraden av utövande av taals har gjort att dessa rytmer låter 
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bekant för en indisk lyssnare (Sadhana, 2011). I västvärldens musik baseras ofta musiken på en fast 

taktart, främst 4/4 eller 3/4 (Signature Sound, 2011). Detta hörs och syns i notation i både populär-

musik på radio och i klassisk musik från renässansen i väst, där musiker alltifrån Beethoven till Avicii 

har gjort sina kändaste verk såsom ”Für Elise” (Beethoven, 1867) och ”Wake Me Up” (Avicii, 2013) 

i taktarterna tretakt (Beethoven, 1867) och fyrtakt (Hung, 2017). Då taals präglat indisk musik har 

nordindisk musik oftare tidskoncept i musiken, medan sydindisk musik istället har ett bredare system 

för melodibildning eftersom det finns fler melas än thaats (Kashallu, 2015).  

Den huvudsakliga skalan för arbetet; thaat marva, liknar den västerländska lydiska skalan (från F till 

F på piano på vita tangenter), innehållandes en överstigande kvart (Classic FM, u.å). Thaat marva 

innehåller en liten sekund, vilket gör att den kan upplevas låta likt den arabiska dubbelharmoniska 

skalan, där det karaktäristiskt ryms en liten ters i intervall mellan sekund och ters eller mellan sext 

och septima (Milne, u.å). Mycket pekar på att nordindisk musik har hämtat inspiration från Arabien, 

vilket kan ha präglat skalan (Kashallu, 2015). Avsaknaden av den rena kvarten (fjärde steget i skalan, 

t.ex. ett F i en C-skala) är ovanligt bland de vanligaste västerländska skalorna där endast den lydiska 

skalan saknar en ren kvart (Classic FM, u.å). Raga marva, som är kopplat till thaat marva, är en 

kvällsraga (Bhattacharya, 2013). Då ursprunget är oklart hävdar Kumar (2012) att skalan kan ha kom-

mit från Malwa-området (västcentrala Indien). Det skrivs även att raga marva används vid solned-

gång, säsongsskiften eller ovanliga händelser som solförmörkelse, och att den lockar fram en filoso-

fisk och meditativ lugn stämning, och ofta är kopplad till kärlek (Kumar, 2012). Bland kända musiker 

som utövat raga marva finns namn som Ravi Shankar, och Ali Akbar Khan, som båda har lyckats 

uppnå en succé både i Indien och inom västvärldens musikscen under 1900-talet (Lavezzoli, 2006).  

Den frygiska skalan är en västerländsk skala, som ofta associeras med låtar från spansktalande länder 

och kulturer, och skalan är relativt central del av musikteorin både för västerländsk musik och arabisk 

musik (Flutetunes, u.å). Skalan är en mollskala (liten ters, liten sext, liten septima) med en liten se-

kund, och ofta är skalan använd i samband med flamenco (Mermikides, 2011). I arabien har skalan 

ett fäste där den går under bl.a. namnen Nawã eller Kurd (Flutetunes, u.å)(Sachs, 2008, s. 282). 

Samma toner återfinns i den indiska ”thaat bharavi” (Batish, u.å).  

 

Figur 2. Frygiska skalan och Thaat Bhairavi med sänkt sekund (Flutetunes, u.å). 
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Såväl den arabisk-indiska, europeiska och västerländska musikteorin härstammar från antikens Gre-

kland (Sachs, 2008, s. 222-234). Inflytandet i musiken kom från det ”perfekta systemet” som bygger 

på att varje skala innehåller sju toner, och mönstret av hel- och halvtoner formar skalans karaktär 

(Sachs, 2008, s. 222). De kromatiska elva tonerna inom en oktav bestämdes och ur dessa elva kan 

man alltså med sju toner skapa olika musikaliska scenarion (Sachs, 2008, s. 222). Det antika Grekland 

har format såväl västvärldens, mellanösterns och Indiens musik, och trots samma ursprungskälla har 

en kulturell spridning både i teori och praktik märkbart förändrat musiken för de olika kulturerna 

(Sachs, 2008, s. 312). Den kanske allra största skillnaden är i rytmsystemet där Indien använder sig 

av Taal-system (Sadhana, 2011) och västerländsk lära innehåller tydliga taktarter (Signature Sound, 

2011). 

 

2.3. Känslomässig påverkan av musikaliska skalor  

Musikens påverkan på människors känslor är svårmätt, men durskalan och mollskalan har använts i 

flera experiment som gett någorlunda talande resultat (Collier, Hubbard, 2001, s. 357). Det finns två 

sätt skalor i musik påverkar människors känslor menar Collier och Hubbard. Det ena är att sekvensen 

av toner och intervallet mellan dem är en känslosättare (2001, s. 356). I det fallet är melodin centrum 

för teorin. Det andra påståendet är att harmonin och ackordstrukturen sätter känslan i musiken, och 

tonernas sammanliggande klang speglar människors känslouttryck framför tonsekvensen (2001, s. 

356). Collier och Hubbard kom även fram till att nedåtgående skalor oftare upplevdes ledsammare 

än uppåtgående. En vanlig durskala kändes alltså mer positiv än en nedåtgående durskala (2001, s. 

363). De upptäckte även skillnad på skalor såsom harmonisk skala och melodisk skala i ”perceived 

awkwardness” (upplevd onaturlighet), där den melodiska skalan upplevdes mer naturlig. De nämner 

att en anledning kan vara intervallet mellan tonerna, där den harmoniska skalan till skillnad från den 

melodiska har ett hopp på ett och ett halvt tonsteg och det upplevs mindre stabilt (2001, s. 364). En 

annan hypotes de hade var att musikalisk erfarenhet och lära kan påverka hur personerna reagerar på 

skalan, vilket i sin tur kan tala för att personer med högre erfarenhet och utbildning inom musik 

upplever den melodiska skalan mer naturlig än de utan någon erfarenhet inom musik (2001, s. 364). 

Ett experiment gjordes av Kastner och Crowder (1990) där barn i åldrar tre till tolv i USA fick asso-

ciera en skala med och utan någon underliggande harmoni med en bild på ett av fyra ansiktsuttryck 

(glad, ledsen, arg, och nöjd).  
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Vad som märktes under experimentet var att en vanlig durskala (C till C på vita tangenter på ett piano) 

associerades med det glada ansiktsuttrycket, och mollskalan (A till A på vita tangenter på ett piano) 

sorterades in till det ledsna ansiktsuttrycket. I båda exemplen saknades helt ackompanjemang och 

enbart tonernas intervall var i fokus. En allmänt vedertagen känsla är att mollskalan är ledsam och 

durskalan glad, medan de andra västerländska skalorna inte är lika tydliga med vilken känsla den 

bringar (Hein, 2014). Det finns argument för att den uppfattade känslan olika skalor och tonintervall 

ger baseras på lyssnarens tidigare erfarenhet (Collier, Hubbard, 2001. s. 357). Detta var slutsatsen 

efter en liknande undersökning då barn och vuxna fick associera en durskala och en mollskala med 

glädje eller ledsamhet. Det visade sig att enbart vuxna med musikalisk erfarenhet regelbundet kopp-

lade dur med glädje och moll med sorg (Trehub, Cohen, Guerriero, 1986). Högt tempo i musiken 

tenderade i samma experiment vara ett glatt drag i musik (Collier, Hubbard, 2001. s. 158). I ett annat 

experiment uppmättes stressnivå hos studenter som fick lyssna på egenvald avslappnande musik, 

klassisk musik, heavy metal (med tysk sång för att ta bort fokus på lyriken) eller sitta i tystnad. Re-

sultatet visade att den egenvalda musiken och klassisk musik hjälpte med att minska stressnivån, 

medan de andra två alternativen ökade stressnivån (Labbé, Schmidt, Babin, Pharr, 2007, s. 163). De-

ras egenvalda musik kunde exempelvis vara en egen CD-skiva de tagit med sig. Studenterna utsattes 

för ett stressmoment innan de fick lyssna på musiken som avgjorde hur de återhämtade sig (2007, s. 

164). Faktorer som State Trait Anger Expression Inventory-2 (ilska) och State Trait Anxiety Inventory 

(ängslan) uppmättes på studenterna, där båda dessa värden visade sig vara lägst av den egenvalda 

musiken. I alla fallen utom med heavy metal avtog över tid ängslan och ilska och avslappningsnivån 

ökade, där heavy metal istället höjde graden av State Trait Anger Expression Inventory-2 och lät State 

Trait Anxiety Inventory vara ofärändrad.  

Vad J. Chiao menar är att komponenter i musik som tonhöjder och tonlängder aldrig är knutna till en 

viss kultur (2009, s. 68). Definitionen av kulturell musik kommer istället från melodier och harmo-

nier, instrumentering, och rytmer (Chiao, 2009, s. 68). Redan vid ett halvt års ålder bildar barn skick-

liga kognitiva uppfattningar om vad som rytmiskt låter ”normalt”, och normen för hur vanlig musik 

i en kultur ”ska” låta sätts alltså tidigt (Chiao, 2009, s. 69). Ju mer ett barn upplever annorlunda 

musikaliska begrepp, desto mindre benägen är barnet att reagera på intrycken (Chiao, 2009, s. 69). 

Ett experiment som utfördes på vuxna människor visade att kulturellt ursprung kan avgöra hur bra 

man klappar i takt med olika komplicerade rytmer, och att olika språk kan göra skillnad i hur man 

uppfattar rytmer (Chiao, 2009, s. 69-79). 

J. Chiao menar att människor reagerar på avvikande intryck, vilket påverkat av kulturella preferenser 

kan skilja sig avsevärt mellan personer från olika delar av världen. Utöver geografiska aspekter kan 

faktorer som tidsepoker och filosofi påverka kulturella värden och normer (Chiao, 2009, s. 75). Filo-

sofiska tankesätt har progressivt format bl.a. den västerländska klassiska musiken (Burrows, 2012).  
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2.4. Prestationsbaserad påverkan av musikaliska skalor 

Idén om att musik påverkar människans stressnivå finns det mycket forskning kring. Myriam Thoma 

m.fl. utförde ett experiment på hälsosamma kvinnor där de mätte hur stressnivån påverkades vid ett 

stresstest efter att ha lyssnat på antingen lugnande musik, ljudet av rinnande vatten, eller inget ljud 

alls (Thoma, La Marca, Brönnimann, Finkel, Ehlert, Nater, 2013). Stressnivån var som högst vid den 

lugnande musiken och som lägst vid rinnande vatten. Den mentala återhämtningen efter stressmo-

mentet gick snabbare när personerna lyssnade på avslappnande musik, och allra snabbast när de lyss-

nade på rinnande vatten, vilket ansågs betyda att människor har en förmåga att bli lugnare när de 

utsätts för naturliga ljud (Thoma, La Marca, Brönnimann, Finkel, Ehlert, Nater, 2013).  

Flera experiment har gjorts inom tv-spel där spelares prestationer mätts i relation till olika sorters 

musik och ljudläggning. Bland andra gjorde Tafalla (2007) en undersökning på första persons skjut-

spelet Doom (id Software, 1993) bland manliga deltagare (Tan, Cohen, Lipscomb, Kendall, 2013, s. 

300). I experimentet visade det sig att spelarna presterade bättre med ljudeffekter och musik än utan 

något ljud. Ett liknande experiment för att mäta stressnivån hos deltagare som spelade Quake III (id 

Software, 1999) gjordes av Hébert, Béland, Dionne-Fournelle, Crête och Lupien (2005). Spelet är 

också ett första persons skjutspel, och resultatet visade högre kortison-nivåer hos spelare som spelade 

spelet med ljud och musik än de som spelade under tystnad. Detta indikerar att en högre stressnivå 

var närvarande hos de som spelade med ljud (Ferdig, de Freitas, 2012, s. 146). Samma experiment 

kunde även visa att enbart musik ökade spelarens stressnivå, då vissa testpersoner fick spela med 

ljudeffekter kombinerat med eller utan musik (Ferdig, de Freitas, 2012, s. 146).  

Yamada, Fujisawa och Komori (2001) gjorde ett experiment med bilspelet Ridge Racer V (Namco, 

2000) där de upptäckte att musiken försämrade spelarnas prestationer (Tan, Cohen, Lipscomb, Ken-

dall, 2013, s. 300). Det visade sig att spelarna uppnådde lägst varvtider med ljudeffekter, men utan 

musik. Nio av tio utvalda musikspår i olika stilar försämrade spelarnas prestation, utom ”New Wave-

musik” som påverkade varvtiderna positivt (Tan, Cohen, Lipscomb, Kendall, 2013, s. 300). Mörk 

och enerverande musik visade sig ha sämst påverkan på spelaren (Gökcay, Yildirim, 2011, s. 354). 

Cassidy och MacDonald (2009) gjorde ett experiment där spelare fick spela ett precisionsmoment i 

bilspelet Project Gotham Racing (Bizarre Creations, 2001). Antingen utan musik (bara ljudeffekter), 

lugn musik, intensiv musik, eller en CD som spelaren själv valt ut att lyssna på (Gökcay, Yildirim, 

2011, s. 354). Vad de kom fram till var att spelare var mest felfri vid frånvaro av musik, uppmätt i 

mängden krockar och kollisioner med vägkonor. Däremot gav den intensiva musiken och egenvald 

intensiv musik snabbast varvtid och varvhastighet, vilket visade att spelarna hade en tendens att köra 

snabbare men inte lika pricksäkert under intensiv musik (Tan, Cohen, Lipscomb, Kendall, 2013, s. 

300). Självvald lugn musik gav lägst poäng både i pricksäker körning och varvtid (Tan, Cohen, 

Lipscomb, Kendall, 2013, s. 300). 
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3. Problemformulering  

 

Om västvärldens marknad har stor potential för indiska kompositörer (Mukherjee, 2016), var då frå-

gan hur dessa tonsättare med sin indiska bakgrund skulle kunna förändra och influera marknaden, 

men också anpassa sig till den. Med indisk musikteori inom musik är kanske det naturligaste att 

lyssnaren undermedvetet associerar musiken med Indien, framförallt när instrumenten är indiska. Vad 

hände då när man bytte ut instrumenten till mer västerländsk instrumentering och enbart behöll teo-

rin? Associerade fortfarande lyssnaren musiken med Indien? Om inte så kunde det skapas ett öppet 

fält för musicering, där musiken låter annorlunda utan att vara låst till någon kultur, och även öka 

möjligheten för spel som klarar att få genomslag både i Indien och i västvärlden. Skulle spelarens 

prestation i ett spel påverkas om spelaren associerade spelmusiken med Indien? 

Tidigare experiment inom spel som nämns ovan har fokuserat mer på musikens intensitet snarare än 

musikens harmoniska komponenter (Tan, Cohen, Lipscomb, Kendall, 2013, s. 300) (Hébert, Béland, 

Dionne-Fournelle, Crête, Lupien, 2005). Resultat har visat hur spelare hanterar stress vid olika inten-

sitetsnivåer i musik (Tan, Cohen, Lipscomb, Kendall, 2013, s. 300) (Hébert, Béland, Dionne-Four-

nelle, Crête, Lupien, 2005). Det här projektet undersökte musikaliska skalors påverkan på spelare. 

Hur snabbt en spelare tar sig igenom en spelbar nivå i ett skjutspel beroende på vilken skala som 

spelas mättes. Resultatet kan speglas av flera olika faktorer. Exempelvis kan olika skalor göra spelare 

lugnare och mer avslappnade, eller att skalorna undermedvetet uppmuntrar spelarna till utforskning 

eller försiktighet framför snabbhet. 

En av de skalorna Batish inkluderar bland de tio thaats vid namn ”thaat marva” är extra intressant då 

den framstår som främmande i västvärlden med sin frånvaro bland de sju västerländska standardska-

lorna (Classic FM, u.å).  Skalan har hittat sin plats i indisk musikkultur då den är en del av teorin 

(Batish, u.å). Projektet specifierades på just denna skala. Då det är svårt att hitta exempel med thaat 

marva-skalan inom västerländsk musik baserat på de musikaliska verken som tillverkas av massme-

dia på olika plattformar, är den potentiellt också en skala västerlänningar reagerar starkare på. Detta 

kan ses i exemplet med konserten Music of India: Morning and Evening Ragas (Lavezzoli, 2006, s. 

60-63). Därför undersökte projektet vilken reaktion musiken med den skalan påverkar en västerländsk 

lyssnare i ett spelsammanhang.  
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Frågeställningen behandlade den indiska skalan ”thaat marva” (Sadhana, 2011). Skalan analyserades 

i ett spelperspektiv, och inte själva kompositionstemat ”raga marva” (Courtney, 2016). Eftersom in-

disk musik finns i många nyanser så togs valet att avgränsa arbetet till thaat marva-skalan. Skalan 

testades inte på människor med indisk härstamning, då effekten ansågs irrelevant eftersom risken är 

att dessa personer redan är vana vid att höra sådan musik. Därför inriktades skalan på västerlänningar. 

Effekten av thaat marva-skalan i ett spelperspektiv jämfördes med västerländska skalor för att tydli-

gare kunna analysera skillnaden mellan skalor. Den västerländska durskalan och den frygiska skalan 

användes som kontrast i experimentet. Durskalan kan anses lätt igenkännlig för en västerländsk lyss-

nare. Frygisk skala kan anses mindre normal i västvärlden, så den skalan är mitt emellan thaat marva 

och durskalan när det gäller bekanthet hos den västerländska lyssnaren. Frågeställningen för detta 

projekt blev:  

Hur påverkar valet av en thaat marva i spelmusik hur snabbt en spelare klarar en spelnivå i ett första 

persons skjutspel i jämförelse med en västerländsk durskala och frygisk skala? 

 

3.1. Metodbeskrivning  

 

Artefakt 

För att besvara frågeställningen användes en spelbar nivå av ett första persons skjutspel. Ett första 

persons skjutspel är traditionellt ett spel där man som spelare ser spelvärlden från huvudpersonens 

ögon, och vanligtvis styr med tangenterna W, A, S, och D på skrivbordet och även datormusen. Spelet 

använde Unitys (Unity Technologies, 2005) spelmotor, och spelnivån var kort och relativt lätt. Svå-

righetsgraden i spelet anpassades så varje respondent ska kunna klara nivån utan problem. Musiken i 

spelet varierade för varje deltagare och de kunde antingen höra Thaat Marva, durskala, eller frygisk 

skala. Detta var också det enda som skiljde spelsessionen för alla deltagare. De spelade samma bana, 

använde samma vapen osv. men under olika musikmiljöer. 

Dataanalys/urval 

För att genomföra detta arbete valdes den kvantitativa metoden, baserat på Östbyes teori om kvanti-

tativ forskning (2002, s. 156). Enbart tidpunkt hos varje respondent undersöktes och inget annat 

såsom deras känslomässiga reaktion på musiken eller liknande togs med i beräkningen. Olika faktorer 

såsom spelarens vana vid spelande, hur stressad personen är, rummets ljussättning mm. riskerade att 

förändra resultaten. Därför var det viktigt att undersökningen hade så lika förutsättningar för alla 

deltagare som möjligt. Analysen som gjordes var en univariat analys (Östbye, 2002, s. 162), vilket 

innebär att enbart en relevant variabel beräknades, och i detta fall variabeln tid.  
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Undersökningen skedde genom tre olika testgrupper bestående av tio respondenter i vardera, som var 

och en fick spela till musik med thaat marva-skalan, durskalan, eller den frygiska skalan. Tiden det 

tog att klara spelnivån mättes, och ett genomsnittligt resultat för varje testgrupp räknades ut. Från att 

deltagaren startade den spelbara nivån började tid räknas vilket spelaren inte skulle veta om. Spelet 

var ett enkelt spel som var lätt att förstå och som deltagarna kunde komma in snabbt i. Den grafiska 

stilen skulle vara antingen intetsägande eller spegla västerländsk kultur. Det var viktigt att förutsätt-

ningar och omständigheter var samma för alla testpersoner, som miljö där spelaren satt och spelade, 

ljussättning, och ifall spelaren var omgiven av andra människor. Oönskade påverkande faktorer för-

sökte undvikas eller neutraliseras. Åldersgruppen skulle inte vara specifik, men respondenterna skulle 

vara över 18 år. Respondenterna skulle ha ett västerländskt ursprung. Personer med härstamning från 

Indien och närliggande delar av Östasien skulle inte delta i undersökningen, men även personer med 

arabiskt ursprung. Detta eftersom musik både från Indien och delar av Arabien har gemensamma 

rötter (Kashallu, 2015).  

Undersökningen skedde på en bärbar dator, och testpersoner fick spela spelnivån på plats. Tid togs 

med hjälp av en mobiltelefon. Endast deltagare med någon tidigare erfarenhet av första persons skjut-

spel var med i undersökningen, för att undvika att tid gick åt till att deltagaren skulle förstå hur spelet 

manövreras. Därför frågades testpersonerna innan om de tidigare har spelat ett första persons skjut-

spel. Det var viktigt att deltagarna inte visste att deras spelsession beräknades i tid, så de inte stressade 

eller medvetet spelade långsammare.  

Då människor reagerar annorlunda på konstformer och uttryck som avviker från standarden (Chiao 

2009, s. 75), så var syftet med denna metod att ta reda på hur spelare presterar när de exponeras för 

sådana uttryck. Förutsättningen för att denna metod skulle fungera var att spelarna skulle uppleva 

thaat marva som något ovanligt. Därför kunde experimentet påverkas om deltagaren var van vid ska-

lan. Det fanns fler brister i denna metod, men förhoppningsvis skulle inte resultatet påverkas för 

mycket av dessa brister. Framförallt de olika omständigheterna deltagarna hade under spelandet 

skulle oundvikligt i någon form påverka resultatet. Ålder, spelvana, miljö osv. var faktorer men även 

deltagarens egen personlighet kanske skulle avgöra en del. Det hade varit önskvärt med en större 

grupp testpersoner än 30 stycken för detta experiment, men den realistiska ambitionen med experi-

mentet översteg inte detta personantal. 

Etik 

Experimentet följde de hänvisningar Östbye har lagt fram för etisk forskning (2002, s. 126-129). 

Testpersonerna fick veta om att de ingick i en undersökning, och hade också under undersökningen 

möjlighet att avbryta om de önskade. Testpersonerna informerades om att forskningen handlade om 

hur musikaliska skalor påverkar deltagaren. De fick dock inte vetskap om tidsaspekten i undersök-

ningen. Resultaten användes enbart i forskningssyfte och inte för någon kommersiell vinning. Perso-

ner under 18 år deltog inte i experimentet. Deltagande i experimentet skedde under full anonymitet 

enligt personuppgiftslagen (PUL). De fyra kraven för etisk forskning följdes, vilka är informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (2002, s. 126-127).  
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Eftersom inga frågor ställdes mer än om de är bekanta med tangenterna löpte inte undersökningen 

någon större risk för ett etiskt dilemma. Det anser Östbye vara en fördel med en fältobservation där 

frågor inte ligger i centrum för analysen (2002, s. 126). Vad som anses som privat eller offentlig 

information hos varje respondent är ett sådant dilemma Östbye beskriver (2002, s. 126). Personlig 

information togs alltså reda på hos respondenter (ålder, vana vid första persons skjutspel, ursprung). 

Ett problem som är kopplat till etik är testpersonernas ursprung. Personer med indisk eller arabisk 

härstamning skulle inte delta i experimentet. Då var frågan, var drar man gränsen? Det kan vara skill-

nad på vad personer identifierade sig som och vad för arvsanlag de faktiskt hade. Även personer med 

enbart västerländska rötter kan ha exponerats olika mycket för indisk och arabisk kultur, på samma 

sätt som att personer med härstamning från Indien och Arabien kanske inte alls exponerats för kul-

turen. 

 

Metoddiskussion 

Fördelen med användandet av kvantitativa metoden är att det hjälper till att visa återkommande re-

sultat och samband mellan dessa, och kan användas som verktyg om forskaren vill testa en hypotes 

eller hitta belägg som styrker teorier (2002, s. 157). I detta fall kan olika resultat med tidtagning 

avgöra om det finns återkommande mönster kring hur snabbt deltagaren klarar en spelnivå med olika 

musikskalor i spelmusiken. Enligt Östbye så tenderar kvantitativa analyser att framstå som exakt, 

eftersom de behandlar beräknad data, men de kan ofta dölja svagheter och brister i resultaten (2002, 

s. 157). Till exempel skulle inte denna beräkning kunna svara för de olika förutsättningarna varje 

deltagare hade inför att spela nivån som testades, utan kunde enbart visa resultaten. 

Det är möjligt att en kvalitativ analys hade kunnat göras i denna metod (Östbye, 2002, s. 156), men 

frågan är om undersökningen skulle ha vunnit på det. Kvalitativa frågors svar tillför ingenting när det 

är tidmätning som visar hur snabbt deltagaren klarar spelnivån. Om en kvalitativ undersökning gjor-

des hade troligtvis frågeställningen behövt omformuleras. Dock finns det en del intressant och out-

forskat kring inte minst thaat marva-skalan, utan också musikaliska skalor och deras effekter kring 

spel och andra aktiva sysselsättningar. En väg hade kunnat vara att fråga vad personerna upplevde 

när de spelade till de olika musikskalorna genom olika frågor, men den vägen anses svår och för 

abstrakt för att kunna mäta och fatta en slutsats kring något. Fördelen med den kvantitativa metoden 

är att den kan visa ett tydligt resultat för vad som mäts. Detta kan göras genom en kvalitativ analys 

men då gäller det att formulera rätt frågor, vilket är svårare i detta forskningsområde. 
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4. Genomförande 

4.1. Förstudie 

En vanligt förekommande spelmotor som används är Unity (Unity Technologies, 2005). Den använ-

des i projektet, och mycket av de nödvändiga kunskaperna för att kunna genomföra arbetet hämtades 

i kursen Ljud- och musikimplementation i spelmotorer (MU413G på Högskolan i Skövde). Kursen 

innehöll kunskap i enkel ljud- och musikdesign, delvis genom Unitys eget ljudsystem, men också 

genom en tilläggsapplikation vid namn Fmod Studio (Firelight Technologies, 2018). Projektet an-

vände sig av Fmod Studio tillsammans med Unity. En förståelse för både Unity och Fmod Studio var 

därmed behövligt för att skapa artefakten. Det fanns tillgång till en spelbar nivå i ett första persons 

skjutspel i Unity från kursen Ljud- och musikimplementation i spelmotorer, som en del av en uppgift 

från kursen vilket syns i figur 3, 4 och 5 nedan. Den användes som grund att bygga musiksystemet 

ifrån.   

 

 

 

 

 

Figur 3. Bild från spelnivån från den 

tidigare kursen Ljud- och musikimplementation i spelmotorer. Den röda kuben aktiverar en fiende 

vid beröring. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Bild från spelnivån från den tidigare kursen Ljud- och musikimplementation i spelmotorer. 

Ett kanontorn som skjuter projektiler mot spelaren. 
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Figur 5. Bild från spelnivån från den tidigare kursen Ljud- och musikimplementation i spelmotorer. 

Vy ovanifrån av spelnivån. 

 

Musiken skrevs i programmet Logic Pro X (Apple, 2012); ett musikprogram speciellt avsett för Ap-

ple-användare. Bland de vanligaste instrumenten man kopplar till Indien finns Sitar, ett stränginstru-

ment och Tablas, perkussion (Sadhana, 2011). Dessa instrument var för projektet önskvärt att und-

vika. Västerländska instrument föredrogs, och orkesterinstrument såsom stråkar, brass och flöjtar an-

vändes till arbetet. Ingen research för något av musikstyckena krävdes, då kunskap fanns i hur man 

komponerar musik med durskalan och frygisk skala, och för thaat marva räckte endast vetskapen om 

tonerna. Musiken skulle inte spegla de indiska rötterna alltför mycket. Därför hämtades ingen inspi-

ration från en raga marwa eller snarlika indiska stycken. 

En inspirationskälla för alla musikvarianter var kompositören Jake Kaufman och hans arbete med 

spelen Shovel Knight (2012) och Specter of Torment (2016). Specter of Torment är en uppföljare till 

Shovel Knight där man spelar som en av ”bossarna” från Shovel Knight. Musiken i båda spelen följer 

samma melodier och teman, med små men betydande förändringar. Båda spelen har i grunden samma 

spelnivåer, där miljön är densamma men vissa delar av speldesignen i Specter of Torment gjordes om 

för att matcha det nya spelets spelmekanik och karaktär. Specter of Torment har således kopior på 

spelnivåerna från Shovel Knight, där allt från miljö och musik till fiender och hinder förändrats. I 

Specter of Torment har Jake Kaufman förändrat musiken, men melodin känns igen från samma levels 

man spelar i Shovel Knight, och upplevs i ett nytt dagsljus. Framförallt är hans arbete med kompo-

sitionerna In the Halls of the Usurper (Shovel Knight, 2012) och In the Halls of the King (Specter of 

Torment, 2016) noterbart då han byter ut moll i det första spelet till dur i det andra spelet, där resten 

av låten har samma upplägg. Denna kompositionsteknik var gynnsam för denna undersökning, då 

durskalan, frygisk skala, och thaat marva blev ungefär samma komposition, med minimala skillnader. 

På så vis undgick undersökningen risken att varje låt av andra än harmoniska skäl såsom tempo, 

taktart, intensitetskurva, dramaturgi osv. blev en faktor i resultaten. 
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4.2. Produktbeskrivning 

Beslut togs tidigt att använda den spelbara nivån från implementationskursen som mall för undersök-

ningen. Inga ändringar gjordes i spelet för att anpassa den till undersökningen, eftersom den ansågs 

vara tillräckligt enkel, kort, och tematiskt intetsägande för att vara en idealisk spelnivå för undersök-

ningen. Den saknar färger, musik, och ljud, vilket gör det svårt för en spelare att koppla det till en 

viss kultur. Unity är spelmotorn för spelet, och det gick att länka ihop programmen Unity och Fmod 

Studio. Därefter gjordes tre olika så kallade ”builds” (en datorfil där man endast spelar spelet och inte 

kommer åt Unitys verktyg för spelskapande) av spelet där varje build hade varsitt musiktema (dur, 

frygisk, och thaat marva). Under speltestet använde de olika testpersonerna en macbook, tillsammans 

med datormus och ett par hörlurar. All musik utgick från en grundmelodi på ca 1 minut som loopades, 

med olika varianter på samma tema. 

Spelnivån tar ungefär 5 minuter för en mindre erfaren spelare av första persons skjutspel. Spelaren 

rör sig med tangenterna WASD, och tittar runt med hjälp av datormusen. Spelaren kan skjuta projek-

tiler genom att trycka på vänster musknapp. Det existerar fiender i form av målsökande cylindrar 

(Figur 6) och stationära kanontorn. Båda dessa kan skada spelaren och orsaka att spelaren flyttas 

tillbaka till början eller en av de checkpoints som finns i spelet. Det finns rosa kuber (Figur 7) spelaren 

kan plocka upp under spelet. Vid spelarens kontakt triggar dessa en målsökande cylinder i närheten 

som spelaren måste skjuta ner eller undvika. Spelaren tar sig genom ett fält med omslutande väggar, 

genom en tunnel och slutligen upp på en takvåning där det finns ett vattenhinder bredvid en platå. 

Där dyker målet för spelnivån upp efter att spelaren tagit den sista rosa kuben. Vid målgång transpor-

teras spelaren tillbaka till startposition där undersökningen avbryts och tidtagning stoppas. Hela spel-

upplevelsen går genom ett av tre musikteman under ständig loop.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6. En cylinderformad fiende som jagar spelaren. 
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Figur 7. En rosa kub som fungerar som checkpoint i spelet. 

 

4.3. Arbetsprocess 

Då spelnivån redan var klar tog musiken längst tid att göra. Logic Pro X användes för detta ändamål, 

tillsammans med programmets egna ljudbibliotek, men även med det digitala orkesterbiblioteket East 

West Quantum Leap (Sounds Online, 2018). Inledningsvis gjordes durvarianten, eftersom det ansågs 

lättast att skriva melodier i dur, och sedan med hjälp av durvarianten skriva melodier till frygisk och 

thaat marva. En pilotstudie förbereddes med dessa varianter, och planerades innehålla trettio delta-

gare. 

Instrumenten som användes och infördes under kompositionsfasen var digitala, dvs. inget av dem 

spelades in på riktigt. Dessa instrument var fioler, franskt horn, piano, flöjt, marimba, elbas och 

elektroniska trummor. Fiolerna, elbasen och hornen användes för att lägga ackorden, medan piano, 

flöjt och marimba stod för melodierna. Från början utgick musiken från E-dur som tonika. Ett verktyg 

vid namn ”varispeed” användes, som sänker tonhöjden och tempot på musiken. Den nya stämningen 

blev närmare ett D istället. Anledningen till varför varispeed användes är en personlig preferens. Det 

klipper bort/minimerar den diskanta änden på framför allt stråkar, och gör att ljudet upplevs mer 

bekvämt för öronen. Melodierna höll sig inom skalan, men inte ackorden på samma sätt. De hade på 

vissa ställen små färgningar. Det ansågs inte påverka skalan för mycket ifrån dess karaktär och käns-

lan den uttrycker. Figur 8 visar de tre olika varianterna inom samma Logic-projekt. 
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Figur 8. De tre olika varianterna dur, frygisk, och thaat marva, som är identiska i dess form, men 

med små skillnader i det harmoniska. 

När hela ackompanjemanget gjordes till durversionen inklusive alla nämnda instrument, började ar-

betet med den frygiska versionen. Eftersom jag är relativt erfaren med frygisk skala var det lätt att 

förflytta vissa toner till en annan tonhöjd. Durversionen användes som mall genom att kopiera hela 

versionen och alterera den kopierade versionen. Det första steget som ändrades var melodislingan. 

Det mesta handlade om att flytta ner bl.a. sekunden och tersen ett halvt tonsteg och behålla melodin 

precis som den var med dessa ändringar. På vissa ställen ansågs det att melodin skulle låta bättre om 

den helt förändrades istället för att vara en rak kopia av durmelodin rent rytm- och funktionsmässigt. 

Förändringarna där de skedde gjorde det tydligare hur Marwa och Frygisk skala kan fraseras för att 

ge skalan dess tydliga karaktär. För det mesta är det samma melodi transponerat till den nya skalan 

utan någon rytmisk eller melodisk förändring. Efter att ha gjort om melodin var ackordföljden nästa 

steg. Här fanns det mer utrymme till att skapa nya harmonier, då vissa ackord inte riktigt passade in 

på samma sätt i durversionen som på de andra versionerna. Det passade t.ex. bättre i den frygiska 

varianten att ha en ackordgång som går mellan skalstegen två till fyra och sedan till ett, istället för 

durversionens variant som går mellan skalstegen fem till fyra till ett. Två-fyra-ett i D frygisk blir det 

D#-Gm-Dm. 

 

 



 

18  

Thaat marva-versionen var den största utmaningen. Till den kopierades återigen durmelodin, och 

översattes till thaat marva. Vad som upptäcktes var att traditionell harmonilära inte riktigt fungerade 

med den här skalan. Tonserien tillåter inte samma naturliga ackord som för de andra två skalorna 

genom stapling av terser inom skalan. Ett vanligt dominant-ackord (femte skalsteget) i en thaat marva 

i D hade gett tonerna A, C# och D#, vilket skapar en dissonans mellan ackordets tredje och femte 

steg. Thaat marva-versionen avvek från durvariantens ackordföljd på flera ställen för att det skulle 

passa bättre in på skalan. På vissa ställen tillkom en avsiktlig dissonans genom bl.a. en liten sekund 

eller en överstigande kvart i ackorden. Detta ansågs vara en oundviklig effekt av att jobba med den 

skalan. Det kunde samtidigt ses som en fördel som kunde göra att skalan blev intressantare när spe-

laren lyssnade på den. Figur 9-11 nedan visar skillnaden mellan de olika skalorna. 

Figur 9. Första melodislingan i Dur-versionen. 

Figur 10. Första melodislingan i Frygiska versionen. 
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Figur 11. Första melodislingan i Marwa-versionen. 

 

Att föra in musiken i spelet var problemfritt eftersom det fanns ett projekt med Fmod Studio integrerat 

i spelet, med en ljudkomponent som kunde starta eventet direkt när spelet startas. Alla musikvarianter 

spelades samtidigt från olika spår. En parameter bestämde vilket ljudspår som skulle höras och vilka 

som skulle vara tysta. Värdena ett, två och tre användes för de olika varianterna. I Unity exporterades 

spelet som tre olika versioner där det var förbestämt vilket parametervärde Fmod-eventet skulle ha, 

och därmed vilken musik som skulle spelas. Figur 12 och 13 nedan visar arbetet i Fmod, och hur 

spåren ”dur”, ”fryg”, ”marwa” spelas vid olika parametervärde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. De tre olika varianterna inom samma Fmod-event. 
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Figur 13. Parametern uppe i mitten bestämmer vilken av varianterna som ska höras, genom att till-

delas värdet 1, 2, eller 3. 

En pilotstudie gjordes innan det slutgiltiga testet för att avgöra om resultaten kunde utvärderas. I en 

spelinkubator i Göteborg fick trettio personer testa spelet och ge resultat. I alla undersökningar satt 

personen som testade spelet i ett enskilt rum, med datormus, en laptop, och ett par hörlurar. Enbart 

jag och testpersonen fanns i rummet under testet. Testpersonerna fick veta innan och efter testet att 

det var anonymt. Innan testet fick testpersonerna endast veta att det var en del av ett examensarbete i 

dataspelsmusik. Var tredje person fick spela under thaat marva-musiken (och detsamma med de andra 

två varianterna). Varje person frågades inför testet om de hade en indisk härstamning, och ingen 

deltagare hade det. Deltagarna fick veta efter testet att det var tiden som undersöktes.  

Pilotstudien visade att ingen skillnad uppstod mellan de olika varianterna. Därför gjordes varianterna 

om för att försöka åstadkomma ett annorlunda resultat i det slutgiltiga testet. Ett problem som visades 

i pilotstudien var att rytmen i musiken var tydlig och pådrivande, då trummor och en galopperande 

basgång spelades till melodierna. Beslutet togs att ta bort trummorna, och förändra basgången till 

långa, få noter istället för många snabba noter. Tanken var att den förnyade musiken skulle förminska 

känslan av stress och snabbhet som rytmen upplevdes göra i musiken under pilotstudien. Figur 14 

visar den förändring som gjordes från pilotstudien till sluttestet. 
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Figur 14. Inför sluttestet tystades trumspåret (Analog Circuits) och basgången gavs längre toner. 

 

 

5. Utvärdering 

5.1. Presentation av undersökning 

Efter att ha gjort pilotstudien i Göteborgs spelinkubator gick det inte att göra det nya testet där, då 

nya testpersoner behövdes. Istället blev en kombination av speltestare från en av Göteborgs e-sport-

barer och vänner de som spelade och gav resultat. Trettio resultat var målet inför undersökningen. 

Tjugoen utförde testet, vilket blev sju personer för varje variant. Utrustningen från pilotstudien an-

vändes, dvs. datormus, hörlurar och tangentbord. Spelbanan från pilotstudien återanvändes, och en-

bart musiken byttes ut från pilotstudien till det slutgiltiga testet. Deltagarna blev tillfrågade innan 

testet om de hade indiska rötter. Ingen hade detta, och vid förfrågan var även alla deltagare över arton 

år gamla. Deltagarna informerades om att testet var anonymt, och att de kunde avbryta testet när som 

helst. Majoriteten av speltestarna var manliga deltagare. Deltagarna tillfrågades om de hade spelat ett 

första persons skjutspel tidigare, vilket samtliga deltagande hade gjort. De flesta som gjorde testet 

satt på källarvåningen på en e-sportbar i Göteborg. Deltagarna satt i ett hörn för att inte visa datorskär-

men för andra personer som senare skulle göra testet. Restaurangen serverade alkohol, men det be-

dömdes vara en faktor som inte påverkade testet. Speltestet utfördes en vardag, runt kl 20.00, vilket 

ansågs vara tidigt nog för att speltestare inte skulle vara berusade. 
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5.2. Resultat 

Det finns olika sätt att se på resultaten. Antingen går det att granska den genomsnittliga tiden för alla 

versioner, eller så går det att titta på medianen, vilket i denna undersökning blir mer pricksäkert. 

Medianen är det värdet som ligger i mitten för resultaten till de olika versionerna. När det är sju 

resultat som räknas blir resultat nummer fyra medianen. Vissa av resultaten som samlades upp var 

noterbart långsamma eller överraskande snabba, och av den anledningen anser jag medianen mer 

trovärdig eftersom de avvikande resultaten som samlades upp påverkar helhetsbilden för mycket. 

Figur 15, 16, och 17 visar resultaten från varianterna. 

Resultaten (tiden det tog att klara spelnivån) skrevs i minuter och sekunder för alla versionerna och 

var följande: 

 

Thaat Marva: 

1. 1.56 

2. 2.40 

3. 3.01 

4. 3.05 

5. 3.15 

6. 3.47 

7. 5.15 

 

Figur 15. Resultat för thaat marva. 
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Frygisk:  

1. 1.56 

2. 2.26 

3. 2.41 

4. 2.43 

5. 3.24 

6. 4.16 

7. 4.51 

 

 

Figur 16. Resultat för frygisk. 

Dur:  

1. 1.59 

2. 2.08 

3. 2.39 

4. 2.53 

5. 3.08 

6. 4.32 

7. 5.12 
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Figur 17. Resultat för dur. 

 

 

Den genomsnittliga tiden: 

 Thaat marva: 3.17 

 Frygisk: 3.11 

 Dur: 3.13 

Medianen för varje version: 

 Thaat marva: 3.05 

 Frygisk: 2.43 

 Dur: 2.53 

 

Resultatet visar en liten skillnad mellan de olika varianterna. Både i genomsnittet och medianen ligger 

thaat marva enbart några sekunder från de andra varianterna, och ingen av versionerna som spelades 

har gett ett anmärkningsvärt resultat. Liknande siffror hittas för alla versioner. 
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5.3. Analys 

Vad resultatet av denna undersökning visar är att skalor i sig själv inte påverkar hur snabbt eller 

långsamt en deltagare klarar av en spelnivå. I alla versioner för sluttestet har alla instrument, upplägg 

och tempo varit detsamma, och alla versioner har haft identiska spelnivåer. Värt att notera är att mu-

siken inte var den enda faktorn som påverkade deltagaren. Ibland kunde deltagaren exempelvis gå 

vilse (framförallt efter att ha blivit träffad av en fiende och transporterats tillbaka till en checkpoint). 

Alla deltagande hade tidigare erfarenhet utav ett första persons skjutspel. Ingen av deltagarna hade 

problem med hur man använder kontrollerna. Trots detta verkar resultaten mer beroende av deltagar-

nas skicklighet och spelförståelse än musikens påverkan på deltagarna. Spelnivån är mer linjär i sin 

karaktär än öppen för utforskning. Konsekvensen blev att det handlade för deltagarna endast om att 

ta sig framåt, och ingen egentlig uppmuntran till utforskning fanns. Därför avgjordes tidsskillnaderna 

mellan deltagarna vid sekvenser som interaktion med fiender, uppfattning om var deltagaren ska nå-

gonstans, och vana vid kontroller. Mellan de olika svårighetsmomenten tog nästan alla spelarna lika 

lång tid.  

Resultatet visade att det inte gjorde någon skillnad att ta bort perkussionen från musiken inför slut-

testet. Deltagarnas resultat förändrades inte märkbart efter pilotstudien när det riktiga testet gjordes. 

Detta är ännu ett argument för att musiken inte gjorde någon skillnad i deltagarnas prestationer. 

 

5.4. Slutsats 

I mina ögon finns det inget i resultaten som talar för att thaat marva skulle påverka deltagare an-

norlunda rent prestationsmässigt. Skillnaden mellan de olika varianterna är alldeles för liten för att 

hävda att musiken har varit en förändrande faktor. Eftersom en stor del av bakgrundskapitlet handlar 

om Indiens musikkultur hade en annan väg för experimentet kunnat vara att helt och hållet låta spe-

laren lyssna på indisk musik. Instrument, tempo, rytm och harmonier kunde därför istället varit in-

diska, och inte enbart harmoniseringen som det endast var i detta fall. Istället för att undersöka thaat 

marva hade man kunnat undersöka en raga marva i kontrast till västerländsk musik. Då blir skillnaden 

större mellan musiken, och kanske hade det också gett avtryck i resultaten. Resultatet som framtogs 

efter denna undersökning har visat att enbart skalorna inte påverkar spelares prestationer i ett spel-

sammanhang, men den spelbara nivån kan ha varit för enkelt utformad. Det finns potential för att visa 

ytterligare värdefull data inom ämnet, men då måste speltestet för undersökningen se ut på ett annat 

sätt. Bristen på sevärdheter och distraktioner i spelet, kombinerat med att många av deltagarna befann 

sig i ett socialt sammanhang var för stora faktorer för att musiken skulle påverka resultatet. Förmod-

ligen var det ingen av testpersonerna som ville spela spelet, så de gick in med inställningen att få det 

snabbt överstökat. I och med att några av speltestarna satt på en bar och spelade, blir alkoholpåverkan 

en faktor. Jag valde därför att göra det relativt tidigt på kvällen (runt kl 20.00). Därför betraktar jag 

inte det som en avgörande faktor. 
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6. Avslutande Diskussion 

6.1. Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om spelare reagerar annorlunda i spel när de utsätts för 

musikaliska skalor som för dem är främmande. Anledningen till valet av forskningsområde var att 

analysera vilka fördelar en indisk kompositör eller en kompositör med indisk musikbakgrund kan ha 

på spelmarknaden och hur en sådan person skulle kunna skapa unika spelupplevelser. Forskningen 

var baserad på tidigare experiment från bl.a. Kastner och Crowder (1990), och Tafalla (2007). Fråge-

ställningar där musikaliska skalor har beskrivits i känslor finns (Kastner, Crowder, 1990), och även 

hur musik påverkar en spelare i ett skjutspel (Tafalla, 2007). Forskningsdjupet kändes tunnare när det 

handlar om hur musikaliska skalor påverkar spelare ur ett prestationsperspektiv snarare än ett känslo-

mässigt perspektiv.  

Frågeställningen som ställdes till projektet var därför:  

Hur påverkar valet av en thaat marva i spelmusik hur snabbt en spelare klarar en spelnivå i ett första 

persons skjutspel i jämförelse med en västerländsk durskala och frygisk skala? 

Genom en kvantitativ undersökning enligt hur Östbye definierar begreppet gjordes denna studie 

(2002, s. 156). Tjugoen deltagare fick spela en av tre versioner av samma spelnivå (sju deltagare för 

varje variant). En med musik med skalan thaat-marva, en med frygisk musik, och en med durmusik. 

Resultatet visade ingen större skillnad mellan varianterna, och deltagarna klarade spelnivån ungefär 

lika snabbt oavsett vilken musik de lyssnade på. 

 

6.2 Diskussion 

En annan riktning forskningen hade kunnat ta är att inte specifikt kretsa kring indisk musiklära, utan 

istället handla om skalor och dess skillnader i spelsammanhang generellt. Vid researchstadiet av ar-

betet hittades ingen information eller exempel om musikaliska skalor inom spelsekvenser. Därför 

hade inte nödvändigtvis arbetet behövt angränsas till att handla om indiska skalor i kontrast med 

västerländska, utan vilka som helst skalor som tros kan vara till nytta för studien hade kunnat under-

sökas. Vid litteratursökning hittades ingen artikel eller forskningspublikation som specifikt handlade 

om musikaliska skalor inom spelmusik. Det bedöms därför vara ett relativt outforskat område. Ingen 

av experimenten i kapitel 2.4 (Prestationsbaserad påverkan av musikaliska skalor) har en koppling 

till musikaliska skalor, eftersom inget sådant tidigare arbete hittades under arbetets gång. Undersök-

ningens resultat anses trovärdigt, eftersom resultatet blev detsamma både från pilotstudien och slut-

testet, och skillnaden av miljö, tid på dagen och alkohol har inte påverkat resultaten mellan de olika 

undersökningarna.  
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Med en annorlunda uppbyggd spelnivå, hade resultatet kunnat förändras. I en spelnivå som uppmunt-

rar mer till utforskning genom t.ex. färger och öppnare terräng hade olika skalor kunnat ha en större 

påverkan. Speltestets linjära spelnivå gav troligtvis för lite utrymme för musik att påverka spelaren.  

Tafalla (2007) utförde experiment som handlade om musik i skjutspel, och hittade skillnader i delta-

garnas prestationer, vilket bevisar att musik har en påverkan på spelare inom skjutspel. I experimentet 

kring thaat marva hittades ingen skillnad mellan skalorna, och experimentet fokuserade inte på något 

annat musikaliskt område. Om Tafalla (2007) bevisat att spelare presterar olika beroende på musik i 

ett skjutspel, finns det anledning att undersöka om indisk musik påverkar en spelare annorlunda jäm-

fört med västerländsk musik. Musikaliska skalor var ett begränsande forskningsområde i detta pro-

jekt. Instrument, rytmer, och andra definierande element för indisk musik hade kunnat påverka resul-

tatet annorlunda. I Tafallas experiment (2007) presterade deltagare bättre med musik och ljudeffekter, 

och i experimentet med ett bilspel utfört av Yamada, Fujisawa och Komori (2001) presterade delta-

garna sämre med musik. Det går alltså att hitta olika resultat beroende på vad man letar efter.  

Vid undersökningen tillfrågades deltagarna om de hade en indisk härstamning, vilket får anses ligga 

i en moralisk gråzon. Personers nationalitet kan vara känsligt, och att utesluta en folkgrupp från denna 

undersökning kan uppfattas kränkande. Människor kan också identifiera sig med en annan nationalitet 

än den de har fötts till, och framförallt den deras föräldrar kommer från. Därför är det svårt att defi-

niera var gränsen går i arvet för hur lämplig personen är att delta i undersökningen. En person som 

föddes i Indien men bor i Sverige och identifierar sig som svensk är kanske en lämpligare kandidat 

än en svenskfödd person med indiska föräldrar som tar tillvara indiska traditioner. Kulturell bakgrund 

behöver inte spegla hur mycket en person exponerats för indisk musik. Personer som utövar musik 

kommer i vissa fall ha mer erfarenhet av indisk musik än indier själva. 

Valet av den kvantitativa analysen för det här projektet kan ifrågasättas. En kvalitativ analys (Östbye, 

2002, s. 156) kanske inte är rätt val vid mätning av statiska faktorer som tid, pricksäkerhet, och spe-

larval, men kan få fram vilka känslor spelare upplever när de spelar spelet. Vissa skalor kanske har 

en tendens att göra spelaren mer orolig då de upplevs mer obehagliga, och genom en sådan studie kan 

ett annat sorts svar komma fram om hur man effektivt kan nyttja en thaat marva i ett spel. Fördelen 

med ett sådant resultat är att det kan hjälpa spelutvecklare att göra bättre och mer stämningsfulla 

spelupplevelser. Med en kvalitativ undersökning är det tänkbart att det utvecklar spelindustrin på ett 

sätt som den kvantitativa undersökningen i detta arbete kunnat göra. Även om ett intressant resultat 

på frågeställningen kommit fram, hade kanske inte det resultatet berättat det spelutvecklare vill veta. 

Om exempelvis spelare klarar en spelnivå snabbare vid exponering för thaat marva, betyder inte det 

att spelutvecklare vet om det påverkar spelare negativt eller positivt. Inte heller om det skulle resultera 

i ökad försäljning av spelet eller att spelet skulle vara mer prisat och omtyckt. Resultatet skulle istället 

generera frågor, och forskare skulle fråga sig varför resultatet visar som det gör, vilket skulle kunna 

leda till en kvalitativ analys av thaat marva och andra skalor i slutändan. 
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6.3 Framtida Arbete 

Undersökningen för det här projektet visade att det inte gör någon skillnad i ett första persons skjut-

spel vilken musikalisk skala en spelare lyssnar på när tid mäts. I en utvecklad studie på ämnet kan 

samma sorts undersökning göras för spelares prestationer i ett RPG-spel (role playing game), och i 

strategispel. Det är intressant att se i dessa spelgenrer hur olika skalor påverkar spelare, eftersom 

beslutsfattande är en stor del av spelupplevelsen och svårighetsgraden. Projektets undersökning 

gjorde det uppenbart att första persons skjutspel fokuserar mer på spelarens reflexer och sikte än 

beslutsfattande. Därför kan musiken göra stor skillnad i RPG-spel eller strategispel som undersök-

ningen inte omfattade. Hur påverkar en thaat marva en spelare inom beslutsfattande? Musikaliska 

skalor kan skapa en viss sinnesstämning (Chiao, 2009, s. 75), och det är troligt att kontraster i olika 

musikexempel påverkar besluten spelare tar under spelets gång.  

Thaat marva var endast en bland många indiska skalor som kunnat vara en del av detta arbete. Vid 

fortsatt forskning om hur skalorna påverkar spelare går det att hitta fler exempel att studera bland de 

tio thaats (Batish, u.å). Thaat pooravi och thaat todi är två skalor som inte heller hittas i västerländsk 

musik. Dessa skulle kunna vara del av en framtida undersökning med samma tema, där tid mäts och 

jämförs mellan flera varianter. Indiska skalor är ett brett område, och det finns mycket att undersöka 

och forska kring. Tidpunkt och spelares snabbhet behöver inte vara det viktigaste eller det enda man 

kan forska kring i ämnet. Det är ett stort fält av områden inom spel man kan undersöka med musik-

skalor som variabler. T.ex. hur en musikskala påverkar en spelares val i ett spel, eller hur pricksäkert 

en spelare skjuter under lyssning av musik med olika skalor.  

Spelutvecklare kan använda projektets resultat vid skapande av första persons skjutspel. Musiken för 

spelen som skapas kommer inte påverka hur snabbt spelare klarar spelnivåer beroende på vilken mu-

sikalisk skala som hörs i musiken. Det kan vara användbart att veta i segment inom spel där spelut-

vecklarna vill sänka eller höja intensitetsnivån i spelet. Om tanken är att en spelare ska stanna i spelet 

och ta in en speciell omgivning, så kommer inte en thaat marva att göra spelaren mer stressad än 

någon annan skala. Intrycket spelutvecklaren vill ge spelaren kommer därmed inte påverka spelarens 

tempo. Med fortsatt forskning i ämnet kommer spelutvecklare veta med större precision hur en thaat 

marva påverkar en spelares snabbhetsnivå, beslutsfattande, vilja till utforskning, och sinnesstämning 

i flera olika spelgenrer. Thaat marva i spel går att forska på i fler vinklar än de som nämns i rapporten, 

och med större vetskap kring ämnet kan skalan nyttjas effektivare. 
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